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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.
23o  Mín.

34o  Máx.
21o Mín.

36o Máx.
23o Mín.

DÓLAR    R$ 3,650  (compra) R$ 3,653  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,480  (compra) R$ 3,770  (venda)
EURO   R$ 4,097  (compra) R$ 4,103  (venda)

l Ricardo abre hoje as audiências do Orçamento Democrático. Página 3

l Comissão do Senado aprova registro da “pílula do câncer". Página 13

l Bolsa Família terá conta poupança na Caixa Econômica. Página 15
   
l Musical infantil realiza estreia hoje no Espaço Cultural. Página 22
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Ministério Público vai 
inspecionar a Lagoa

Ação será realizada na manhã de hoje pela 2ª Promotoria do Meio Ambiente e Patrimônio Social de João Pessoa, que 
decidiu pela inspeção após a Secretaria de Infraestrutura da capital recusar-se a detalhar o andamento da obra.  PÁGInA 7
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Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

 PÁGInA 24

 PÁGInA 21

Nublado com 
chuvas ocasionais

Esportes

APosEnTADoRIA Depois 
de Emanuel, agora Ricardo 
faz planos de se afastar do 
vôlei de praia.  PÁGInA 20

cIDADAnIA O governador Ricardo Coutinho participou ontem, 
na UFPB, da abertura do seminário “Mídia e Violência”.  PÁGInA 8

OBRAS DE REvITALIzAçãO

Dilma: “Golpe 
começa assim”

A presidente Dilma Rousseff criticou ontem 
a divulgação de grampos telefônicos de conver-
sas entre ela e o ex-presidente Lula e disse que 
pedirá a apuração dos fatos.  PÁGInAs 4, 8 E 9

Advocacia-Geral da União recorreu ontem mesmo da decisão liminar que suspendeu a posse de Lula na Casa Civil

Justiça do Distrito Federal concede 
liminar e suspende a posse de Lula

Três paraibanos integram comissão do 
impeachment; presidente é notificada

20Caderno

Confira as opções para 
este final de semana 

Escurinho leva 
“Ciranda de 
Maluco” ao 
Varadouro

 

Até o final da tarde de ontem, 
já haviam sido registrados 38mm 
de chuva na capital, com cinco pon-
tos de alagamento. A previsão é de 
que o tempo permaneça chuvoso 
nos próximos dias.  PÁGInA 5

Chuva volta 
a castigar 
Centro e 
bairros de 
João Pessoa

FOTO: Divulgação
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A vida política da nação anda tão 
conturbada, tão cheia de surpresas, de 
reviravoltas surpreendentes, com gol-
pes e contragolpes a toda hora, motiva-
dos por investigações intermináveis, de-
lações premiadas e grampos telefônicos, 
que se tornou tarefa inviável fazer prog-
nósticos sobre o futuro do Brasil.

No entanto, não é imprudência vati-
cinar que a posse do ex-presidente Luís 
Inácio Lula da Silva na chefia da Casa 
Civil da Presidência da República – se é 
que a esta altura já não foi dinamitada -, 
respeitando-se o contraditório, se cons-
titui em uma alternativa viável para pôr 
fim à crise que assola o país.

Se permitirem ao Brasil uma tré-
gua, uma pausa para respirar, Lula po-
derá ter a tranquilidade necessária para 
lançar mão de seus melhores atributos 
– inteligência, carisma e poder de arti-
culação, por exemplo -, para, junto com 
a presidente Dilma Rousseff, promover a 
pacificação política do país.

Mais que isso. O ex-presidente pe-
tista retorna ao Palácio do Planalto com 
poderes suficientes para coordenar a 
elaboração e execução de ações que rea-
linhem a economia do país, por meio da 
devolução da tranquilidade subtraída ao 
setor produtivo, aquecendo novamente 
o mercado interno.

Do jeito que está é que não pode fi-
car. Nenhum país resiste a um bombar-
deio com potência igual ao que desferem 
hoje sobre o Palácio do Planalto. A se dar 

razão a movimentos sociais, é como um 
plano orquestrado para não deixar pe-
dra sobre pedra do que foi o Brasil de até 
bem pouco tempo atrás.

Dilma tem reiterado os protestos 
contra o que considera um desrespeito 
à Constituição Federal. “Métodos escu-
sos” e “práticas condenáveis”, na opinião 
da presidente, além de “violar princípios 
e garantias constitucionais”, convulsio-
nam a ordem pública e pode levar a um 
“golpe presidencial no país”.

As lideranças do Congresso Nacional 
precisam “cair na real”, para usar aqui 
uma expressão da juventude que hoje se 
incorporou à linguagem popular. Os con-
gressistas precisam chamar o feito à or-
dem e assumir suas responsabilidades, 
sob pena de também saírem calcinados 
do incêndio.

A Comissão de Ética da Câmara dos 
Deputados, por exemplo, transformou-
se em motivo de chacota nacional. Nunca 
na história deste país o Congresso des-
ceu a níveis tão baixos de popularidade. 
Quanto mais tramam, quanto mais se 
omitem e conspiram, os congressistas 
mais disparam contra os próprios pés.

Juntos pelo Brasil. Este foi o lema 
lançado pela presidente Dilma Rous-
seff durante a posse do companheiro de 
ideologia, de partido e de governo Luís 
Inácio Lula da Silva. Que se entenda bem 
este clamor da presidente. Juntos pelo 
Brasil não diz respeito somente a eles, 
mas ao aguerrido povo brasileiro.

Editorial

Juntos pelo Brasil

 

UNInforme

Vê cOnluIOQuAlIDADE mORAlcEnáRIO sOmbRIO

O juIz E O cóDIgO DA mAgIstRAtuRA

“Quem na oposição tem 
qualidade moral ou apoio 
popular para assumir esse 
país? Não vejo ninguém”, 
disse Adriano Galdino na 
sessão de ontem, na AL. Vê 
com receio e expectativa 
os acontecimentos que 
podem advir dessa que é a 
maior crise política da his-
tória do país, porque “há 
insegurança jurídica e im-
popularidade do governo”.

Para o deputado Anísio Maia 
(PT), o juiz Sérgio Moro age 
“acima da lei” nas investiga-
ções da Lava Jato e desres-
peita o ordenamento jurídico. 
Em sua avaliação, “podemos 
falar em estado de direito, 
porque até mesmo a ditadu-
ra tem suas leis. Mas, Estado 
democrático de direito não 
mais”. Vê conluio entre o ma-
gistrado e a Rede Globo para 
derrubar o governo.   

O deputado Adriano Galdino 
(PSB) enxerga cenário catas-
trófico no país caso o Con-
gresso derrube a presidente 
Dilma. “O Brasil vai ficar sem 
comando, tudo pode acon-
tecer: a volta da ditadura, a 
guerra entre irmãos, a briga 
em praça pública”. Ontem, no 
Plenário da AL, o presidente 
disse que “estamos, real-
mente, caminhando para um 
golpe nesse país”.

PAtOs: justIÇA mAnDA REAbRIR sIstEmA FIEs
A Justiça Federal determinou, em caráter liminar, que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), do Ministério da Educação, proceda a reabertura do sistema SisFIES para alunos 
pré-selecionados das Faculdades Integradas de Patos. Acatou o argumento do Ministério Público 
Federal (MPF), em ação civil pública, segundo o qual os estudantes não conseguiram fazer o 
cadastramento por falhas no site.  

Cumprindo agenda hoje no Sertão, o governador 
Ricardo Coutinho (PSB) vai participar das ple-
nárias do Orçamento Democrático e inaugurar 
obras, entre as quais o Condomínio Cidade Ma-
dura, em Cajazeiras, que abriga idosos. Pioneiro 
no país, o projeto recebeu prêmio nacional, ano 
passado, da Associação Brasileira de Cohabs e 
Agentes Públicos de Habitação e do Fórum Na-
cional de Secretários de Habitação.    

PROjEtO PREmIADO
sOmEntE O líDERAs águas de março

Assim como são esperadas as chuvas em 
janeiro, mesmo que seja veranico, também 
aguardamos com ansiedade pelas águas de 
março para molhar a terra. Com a terra úmi-
da, depositamos os grãos da esperança nas 
covas para germinar para a fartura que abas-
tecerá a mesa e saciará a fome.  

Todo homem que manuseia a terra apela 
pelas chuvas no Dia de São José, aguardadas 
com ansiedade. A explicação é mais devocio-
nal ao santo protetor dos trabalhadores do 
que as coincidências dos fenômenos climá-
ticos convergindo para prenúncio de chuva 
neste período.

Quem cultiva a terra se alegra com os tro-
vões e com as chuvas. Na região onde nasci, 
essa alegria aumenta quando chove no mês de 
março, ainda mais na proximidade do Dia de 
São José. Quem plantar milho nesta data co-
merá milho assado na noite de São João.

Para nós, agricultores nordestinos, é dia 
de muita referência, pois depositamos con-
fiança de que chovendo, teremos plantações 
e boas colheitas. Depositando na terra úmida 
as sementes de milho, nas festas juninas te-
remos fartura de canjica, pamonha e outras 
guloseimas derivadas. 

Com relâmpagos clareando as noites e 
trovões que estremeciam as serras e balança-
vam as folhas das palmeiras em redor de casa, 
ficávamos junto das janelas para espiar a 
água caindo e se esparramando pelo terreiro. 
Não tardaria ali perto no barreiro, os cururus 
entoavam uma cantiga triste, alongada.

Neste período do ano acodem-me lem-
branças da meninice, no sítio Taquio, em Ser-

raria, quando os moradores da redondeza se 
juntavam para adjutório na preparação do 
roçado, em troca de um dia de serviço que o 
vizinho restituía e, assim, de forma comuni-
tária, todos plantavam, juntos colhiam e se 
divertiam na noite de São João.

Recordo com incontida emoção os pre-
parativos para o plantio. Nosso sítio era pe-
queno, um tiquinho de terra na beira da es-
trada, um brejo estrumado. Papai repartia os 
roçados denominando nome, parecendo-nos 
grandes extensões: Gavião, Cigana, Tambor, 
Sítio Velho. Cada um tinha sua história. Nossa 
própria história era idêntica. 

As águas de janeiro, quando ocorrem, 
sinalizavam tempo de bonança, as bonitas 
nuvens de chuva logo transformavam a pai-
sagem até então árida em esperança para o 
agricultor. Chuva dadivosa e convidativa ao 
plantio. Logo as mãos calejadas colocam no 
chão as sementes  que haverão de brotar vi-
çosas. 

Confiantes aguardam a chegada do Dia 
de São José para a confirmação de que o ano 
será bom de inverno ou não, pois os grãos de 
milho plantados nesta data se transformarão 
em alimento que será consumido durante os 
festejos juninos, e também por todo o ano. 
Noite que esperávamos com alegria porque 
no terreiro se erguia alta fogueira de lenha 
seca que dava enormes labaredas e, nós, me-
ninos, nem víamos o dia amanhecer.

Particularmente tenho muita afeição por 
esta data por uma razão simples: trata-se da 
proximidade do meu nascimento e do meu 
santo onomástico, que é São José.

chuva dadivosa e convidativa ao plantio. logo as mãos calejadas  
colocam no chão as sementes que haverão de brotar viçosas.”

Artigo josé nunes - jnunes48@hotmail.com

Não entro no mérito da questão 
que motivou a concessão da limi-
nar para suspender a posse de Lula 
(foto) como ministro de Estado – 
argumenta-se que o ato presidencial 
serviria para ‘blindar’ o comandante 
petista, dando-lhe foro privilegiado, 
no Supremo Tribunal Federal (STF). 
E, por consequência, livrando-o do 
alcance do juiz Sérgio Moro. Este é o 
entendimento do juiz Itagiba Catta 
Preta Neto, que concedeu a liminar 
a um pedido do advogado Enio Mere-
gali, em Brasília. Deixemos o mérito, 
como disse, à avaliação da Justiça. Reporto-me a outra questão que julgo fundamental e que 
está diretamente relacionada ao exercício profissional de um magistrado: a imparcialidade. O 
juiz Itagiba Catta Neto, pelo que comentarei adiante, deveria ter se imposto suspeição no caso, 
transferindo para outro juiz a análise do pedido de liminar. E isso ficou claro após a divulgação 
de uma foto de sua página de Facebook, em que ele e a família participam de manifestações 
pró-impeachment. Sob a foto, a opinião postada: ‘Fora, Dilma’. Enquanto cidadão, o juiz tem o 
direito de ter uma opinião política formada. Isso não o desmerece. Porém, a exposição a que ele 
se permitiu, no mínimo, gerou desconfiança quanto à sua decisão. Faltou-lhe prudência. Nem o 
artigo 7º do Código de Ética da Magistratura Nacional o sensibilizou: “A independência judicial 
implica que ao magistrado é vedado participar de atividade político-partidária”. Por conseguin-
te, feriu-se também o artigo 1º: “O exercício da magistratura exige conduta compatível com os 
preceitos deste Código e do Estatuto da Magistratura”.

Ricco Farias
papiroeletronico@hotmail.com
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Nenhum deputado paraibano 
favorável ao impeachment ga-
nhou cargo titular na comissão 
especial que analisará o pro-
cesso. Melhor para a presidente 
Dilma Rousseff. A representa-
ção do Estado no colegiado é 
pró-governo: apenas Aguinaldo 
Ribeiro (PP), que é líder de uma 
das maiores bancadas da base 
aliada, com 41 parlamentares.
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Governador abre as audiências do 
Orçamento Democrático nesta sexta

O governador Ricar-
do Coutinho inicia nesta 
sexta-feira (18), na cidade 
de Cajazeiras (9ª Região 
Georçamentária), o ciclo 
de Audiências Públicas do 
Orçamento Democrático 
Estadual. A audiência será 
realizada a partir das 19h, 
na Escola Cristiano Cartaxo, 
localizada na Rua Padre Ro-
lim, no Centro de Cajazeiras. 
Amanhã (19), a audiência 
acontecerá na cidade de Sou-
sa (10ª Região), na segunda-
feira (21), em São Bento, re-
gião de Catolé do Rocha e na 
terça-feira (22), na cidade de 
Pombal (13ª Região).

Integram a Região de 
Cajazeiras os municípios de 
Bernardino Batista, Bom Je-
sus, Bonito de Santa Fé, Ca-
choeira dos Índios, Carrapa-
teira, Joca Claudino, Monte 
Horebe, Poço Dantas, Poço 
de José de Moura, Santa Hele-
na, São João do Rio do Peixe, 
São José de Piranhas, Triun-
fo, Uiraúna, além da própria 
cidade sede Cajazeiras.

O secretário executivo 
do Orçamento Democrático 
Estadual, Gilvanildo Pereira, 
convida toda a população 
que integra as regiões que 
sediarão esse primeiro blo-
co de audiências para poder 
dialogar com o governo e 
eleger as prioridades de in-
vestimentos para a região. 
“As plenárias públicas do 
Orçamento Democrático são 
um espaço aberto de diálogo 
direto entre a população e o 
governo, em especial o go-
vernador, que se faz presen-
te nas audiências, podendo 

1o evento será realizado 
na Escola Cristiano 
Cartaxo, em Cajazeiras

O governador Ricardo Coutinho 
discursando em uma das
audiências públicas do
Orçamento Democrático Estadual, 
realizada em anos anteriores

FOTO: Secom-PB

cada participante eleger até 
três prioridades de investi-
mentos que gostariam que 
fossem realizadas em suas 
respectivas regiões”, disse 
Gilvanildo.

Gilvanildo informa ainda 
que quem for participar das 
audiências deverá se creden-
ciar nos locais indicados para 
preencher a ficha de priori-
dade com as referidas reivin-
dicações. “Quem estiver em 
casa também poderá eleger 
a sua prioridade específica 
para a região, através de um 

aplicativo que estará dispo-
nível durante o período da 
audiência, no link www.oddi-
gital.pb.gov.br”, explicou.

O Governo do Estado 
também promoverá uma ação 
educativa e de mobilização 
contra o mosquito Aedes ae-
gypti no período da realização 
das audiências, com o objetivo 
de sensibilizar todos os mu-
nicípios das 14 Regiões Geor-
çamentárias. “Vamos realizar 
mutirões coletivos para sen-
sibilizar a população, assim 
como usaremos os espaços das 

audiências para sensibilizar 
e informar como combater o 
mosquito Aedes aegypti. Será 
uma ação realizada em parce-
ria com as Secretarias de Esta-
do da Saúde, Educação, Funad, 
Detran e Secom”, informou o 
secretário Gilvanildo Pereira.

As audiências públicas 
do Orçamento Democrático 
Estadual têm o objetivo de 
reunir as populações das re-
giões para dialogar sobre as 
prioridades de investimen-
tos do Governo do Estado. É 
a forma democrática de dis-

cutir os gastos públicos di-
retamente com a população 
e de prestar contas daquilo 
que foi e vem sendo investido 
pelo governo nas regiões.

A Audiência na região 
de Sousa, amanhã (19), será 
realizada a partir das 16h, no 
Sousa Ideal Clube; a de São 
Bento, na segunda-feira (22), 
a partir das 16h, no Ginásio 
“O Andrezão”; e a de Pombal, 
na Escola Arruda Câmara, a 
partir das 19h.

Municípios que integram 
a região de Sousa: Aparecida, 

Lastro, Marizópolis, Nazare-
zinho, Santa Cruz, São Fran-
cisco, São José da Lagoa Ta-
pada, Sousa e Vieirópolis.

Região de Catolé do Ro-
cha: Belém do Brejo do Cruz, 
Bom Sucesso, Brejo do Cruz, 
Brejo dos Santos, Catolé do 
Rocha, Jericó, Mato Grosso, 
Riacho dos Cavalos, São Ben-
to e São José do Brejo do Cruz.

Região de Pombal: Ca-
jazeirinhas, Condado, Lagoa, 
Paulista, Pombal, São Benti-
nho, São Domingos de Pom-
bal e Vista Serrana.

O governador Ricardo 
Coutinho cumpre agenda ad-
ministrativa nesta sexta-feira 
(18) e sábado (19) no Sertão 
do Estado. Além de participar 
das plenárias do ciclo 2016 
do Orçamento Democrático 
Estadual nas cidades de Ca-
jazeiras e Sousa, ele entrega 
obras realizadas pelo Gover-
no do Estado em vários muni-
cípios circunvizinhos.

Nesta sexta-feira (18), 
Ricardo fará a inauguração 
do Condomínio Cidade Ma-
dura, no município de Caja-
zeiras, às 10h30. À tarde, ele 
vai até o município de Ber-
nardino Batista para entre-
gar a PB-411. Em seguida, no 
município de Poço Dantas, 
entrega a reforma e amplia-
ção da Escola Estadual de 
Ensino Fundamental e Mé-
dio José Nilson Santiago, que 
teve um ginásio de esportes 
construído. Às 19h, partici-
pa da plenária do Orçamen-
to Democrático, no Ginásio 
da Escola Estadual Cristiano 
Cartaxo, em Cajazeiras.

PB-411
A pavimentação da PB-

411, no entroncamento da BR-
434/Bernardino Batista,  pos-
sui 8 km de extensão e é mais 
uma obra do Programa Cami-
nhos da Paraíba, tirando do 
isolamento rodoviário a 35ª 
sede municipal das 54 progra-
madas pelo Governo Estadual.

Na pavimentação, a car-
go da construtora Rubens 
Furlani Ltda, o Governo Esta-
dual investiu, com recursos 
próprios, R$ 7.201.465,56. 
A pista de rolamento em 
Tratamento Superficial Du-
plo - TSD - tem seis metros e 
acostamentos de um metro 
de cada lado.  O trecho be-
neficia diretamente  3.313 
habitantes do município de 
Bernardino Batista, com trá-
fego médio diário de 139 veí-
culos entre automóveis, ca-
mionetas, ônibus, caminhões 
e motos.

Foram executados ser-
viços de terraplenagem em 
cortes e aterros, pavimenta-
ção asfáltica,  bueiros, drena-
gem profunda e superficial, 
cercas delimitadoras, paisa-
gismo e sinalização horizon-
tal e vertical. A obra foi ini-
ciada em outubro de 2013 e 
concluída neste mês de mar-
ço de 2016. 

Ao destacar a impor-
tância do asfalto para o de-
senvolvimento social e eco-
nômico regional, o Diretor 
de Operações do DER, Hélio 
Cunha Lima, diz que a retira-
da de mais uma sede de mu-
nicípio do isolamento atra-
vés de rodovia asfaltada, faz 
parte do programa do gover-
nador Ricardo Coutinho de 
dotar todas as cidades  parai-
banas de acessos rodoviários 
asfaltados, sendo o de Ber-

nardino Batista o 35º, lem-
brando que os demais estão 
com suas obras avançadas, 
devendo serem concluídos 
em breve.

Mais benefícios
No sábado (19), às 10h, 

ainda em Cajazeiras, Ricar-
do Coutinho fará a entrega 
de um aparelho de raio X ao 
Hospital Regional. Depois, 
ele vai até o município de 
Bom Jesus e entrega a refor-
ma e ampliação da Escola 
Estadual de Ensino Funda-
mental e Médio Joaquim Um-
belino. Às 15h, já no municí-
pio de Sousa, o governador 
inaugura um conjunto habi-
tacional com 126 unidades, 
no Mutirão. Às 16h, partici-
pará da segunda plenária do 
ODE, no Sousa Ideal Clube.

Entrega de obras no Sertão 

Gestores da saúde na Paraíba discu-
tiram, ontem, como melhorar a gover-
nança e gestão do setor para prestar um 
serviço de melhor qualidade à popula-
ção. O debate sobre “Governança e Ges-
tão em Saúde: Encontro com o Controle 
Externo, estimulado por auditorias ope-
racionais coordenadas, está acontecen-
do nos estados brasileiros e integra as 
atividades do acordo de cooperação fir-
mado ano passado pelo Tribunal de Con-
tas da União com 27 Cortes de Contas, 
estaduais e municipais, mais o Instituto 
Rui Barbosa e a Associação dos Membros 
dos Tribunais de Contas do Brasil.

Os representantes das secretarias do 
Estado e dos municípios, dos conselhos 
estadual e municipais, da Comissão In-
tergestores Bipartide e do Conselho de 
Secretários Municipais de Saúde, assisti-
ram no Centro Cultural Ariano Suassuna 
palestra do auditor do TCU Jonas Mar-
condes de Lira. Receberam dele orien-
tações de como fornecer, preenchendo 
formulário eletrônico, as informações 
para compor o minucioso levantamento 
sobre a realidade da saúde no País.

As informações coletadas, conforme 
explicou o auditor do TCU, serão depois 
sistematizadas pelos técnicos do TCU e 
das instituições parceiras envolvidas no 
projeto, e retornarão depois aos gesto-
res já “trabalhadas” em forma de suges-

tões para melhoria da gestão e gover-
nança nas respectivas unidades.

Reunião com CGU
Já o Governo do Estado, por meio 

da Chefia de Gabinete do Governa-
dor, manteve reunião com fiscais da 
Controladoria Geral da União (CGU) 
na última terça-feira (15). O objetivo 
do encontro foi apresentar à CGU o 
andamento de programas nas áreas 
da saúde e educação, entre outras. A 
ação da CGU acontece nos 26 estados, 
além do Distrito Federal.

O chefe de Gabinete do governa-
dor, Fábio Maia, ressaltou a importân-
cia da visita da CGU destacando que 
o Governo do Estado tem se pautado 
pela transparência dos atos e da apli-
cação dos recursos públicos. “A ação 
tem como principal objetivo verificar 
o acompanhamento de programas 
desenvolvidos na Paraíba nas áreas de 
Educação, Saúde e Infraestrutura, por 
exemplo. Fato que ajuda ainda mais a 
consolidar a transparência do Gover-
no do Estado com os recursos públi-
cos”, afirmou. 

Segundo a Controladoria Geral da 
União, a fiscalização tem como foco 
acompanhar a execução de progra-
mas de combate ao Aedes aegypti, na 
área da Saúde. 

Encontro do TCE e TCU 
reúne gestores da saúde 

NA CAPITAL

A pavimentação 
da PB-411, no 
entroncamento 
da BR-434/Ber-
nardino Batista,  
possui 8 km de 
extensão e é mais 
uma obra do Pro-
grama Caminhos 
da Paraíba
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Comissão de impeachment de 
Dilma tem três deputados da PB

A Câmara dos Deputa-
dos aprovou ontem à tarde a 
comissão especial que ana-
lisará o pedido de impeach-
ment da presidente Dilma 
Rousseff. Três deputados 
paraibanos fazem parte da 
comissão. São eles: Aguinal-
do Ribeiro (PP) como titu-
lar; e Manoel Júnior (PMDB) 
e Wellington Roberto como 
suplentes. Foram 433 votos 
favoráveis e um contrário à 
chapa com os 65 nomes ti-
tulares e os respectivos su-
plentes indicados pelos líde-
res partidários.

O voto contrário foi o do 
deputado José Airton (PT-CE). 
Havia 435 parlamentares em 
plenário. O presidente da Câ-
mara, Eduardo Cunha (PMDB
-RJ), não votou.

Vinte e três partidos en-
tregaram a lista dentro do ho-
rário estipulado. Apenas o PP 
perdeu o prazo, mas, por una-
nimidade, pôde indicar os no-
mes em plenário. Pelo PP, os 
parlamentares que vão com-
por a comissão são Aguinaldo 
Ribeiro (PB), Jerônimo Goer-
gen (RS), Júlio Lopes (RJ), 
Paulo Maluf (SP) e Roberto 
Brito (BA), como titulares.

Outra mudança ocor-
reu na relação do PMDB, 
que conseguiu, em reunião 
na manhã de ontem, dri-
blar divergências internas e 
aprovar uma lista conjunta, 
entre alinhados ao governo 
e insatisfeitos com o Palácio 
do Planalto. Na hora da vo-
tação da chapa, o deputado 
José Priante (PA), que era 
um dos indicados, decidiu 
retirar seu nome. O líder 
do PMDB, Leonardo Piccia-
ni (RJ), disse que foi uma 
decisão pessoal de Priante 
e pediu para que o partido 

Aguinaldo Ribeiro, Manoel 
Júnior e Wellington 
Roberto foram indicados

pudesse indicar o deputa-
do Altineu Côrtes (RJ) como 
novo nome. Como o proces-
so de filiação de Côrtes – que 
deixou o PR para ingressar 
no PMDB – não foi concluí-
do formalmente, segundo 
Eduardo Cunha, a indicação 
final foi a do deputado Leo-
nardo Quintão (MG), que 
chegou a substituir Picciani 
na liderança, a pedido da ala 
insatisfeita do partido du-
rante o impasse que dividiu 
oficialmente a legenda.

A chapa foi aprovada 
nominalmente, em turno 
único. A distribuição das 
vagas foi definida de acordo 
com o tamanho dos parti-
dos na Câmara. Com a janela 
partidária que permite que 
até hoje seja feita a troca de 
legendas sem sanções para 
os parlamentares, a Mesa 
Diretora da Casa redistri-
buiu o número de vagas por 
todos os partidos.

Cunha disse que espera 
agilidade “total” da comissão 
e informou que, logo após 
a votação da chapa, ele vai 
se reunir com os líderes. O 
peemedebista lembrou que 
o ritmo do trabalho depende 
de prazos regimentais. “De-
pende do prazo em que vier 
a resposta da senhora presi-
dente ao processo. Ela tem 
dez sessões para responder. 
Se responder rápido, será rá-
pido. Se ela levar as dez ses-
sões, vai levar mais tempo. A 
comissão é apenas um está-
gio, quem vai decidir, no fim, 
é o plenário, que vai decidir 
soberanamente”, afirmou.

Com o fim da sessão, 
assessores do primeiro-se-
cretário da Mesa Diretora, 
Beto Mansur (PRB-SP), in-
formaram que o parlamen-
tar irá, pessoalmente, en-
tregar a notificação sobre 
o início do processo à pre-
sidente Dilma Rousseff no 
Palácio do Planalto.

O presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado da Paraíba, 
Adriano Galdino em consenso com 
os demais parlamentares suspende-
ram na manhã de ontem a sessão 
ordinária que estava sendo inicia-
da, e abriram uma sessão especial 
para debater a atual conjuntura do 
País, que passa por um momento 
difícil. A sessão especial contou com 
a participação de lideranças sindi-
cais e do Partido dos Trabalhadores 
que foram convidados a expor seus 
ideais na tribuna da Casa. 

Adriano Galdino abriu a sessão 
especial afirmando que o atual go-
verno do Brasil passa por um mo-
mento de muito desgaste em ter-
mos de popularidade. De um lado 
estão os que fazem oposição a esse 
governo, que também não tem o 
respeito e a popularidade da nação 
brasileira. Eu já ouvi muitas vezes 
companheiros do PT fazerem refe-
rência a um golpe que estaria sendo 
armado no País.

 “Eu confesso honestamente 

que pra mim estamos realmente ca-
minhando para um golpe, porque 
eu percebo e vejo isso claramente 
que a gestão do PT está chegando 
ao fim”, afirmou Galdino explican-
do que essa é sua opinião. Ele dis-
se que percebe também que o País 
não tem uma liderança sequer na 
oposição que tenha qualidade para 
unir a nação.

 “Os que criticam e que acusam, 
estão mais sujos dos que estão hoje 
comandando o Brasil. Diante dessa 
avalanche de denúncias contra tudo 
e contra todos, nada se conseguiu 
provar contra a presidente Dilma 
Rousseff. Até agora, nenhuma acu-
sação contra ela, mas mesmo assim, 
o processo raivoso e violento de 
querer afastar a presidente Dilma 
de suas funções respeita a vontade 
popular”. 

Galdino pontuou que Dilma foi 
eleita para governar o País durante 
quatro anos, mas em sua análise, 
acha muito difícil que ela coma a 
pamonha do São João ou o peru de 
Natal como presidente do País. 

“Quando o ex-presidente Fer-
nando Collor de Melo foi afastado, 

nós tínhamos a figura do Itamar 
Franco, que tinha o respeito da na-
ção. No processo das Diretas Já, tí-
nhamos o Tancredo Neves, que era 
um grande líder deste País. Hoje não 
temos um líder sequer que mereça 
o nosso respeito, a nossa considera-
ção e que tenha a popularidade da 
nação brasileira”, ressaltou.

 “Defendo o mandato da presi-
dente Dilma, porque até agora não 
viu nada, absolutamente nada, con-
tra Dilma que justifique sua saída. 
Por mais que sistemas de televisão 
queiram acusá-la, em nenhum mo-
mento nada foi comprovado contra 
ela”, disse.

 “Eu sou um defensor intransi-
gentemente do estado democrático 
e de direito. Acho que precisamos 
tomar alguma providência, porque 
o País não pode continuar da ma-
neira que está. Há uma inseguran-
ça jurídica e uma impopularidade 
muito grande do governo e precisa-
mos encontrar uma saída justa que 
possa dar resposta aos protestos nas 
ruas e garantir o estado democrá-
tico de direito e o respeito a nossa 
constituição”, concluiu.

Sessão especial na Assembleia 
debate a crise política no País

MOMENTO DIFÍCIL

José Alves
Zavieira2@gmail.com

“O que aconteceu nessa 
quarta-feira no Brasil só tem pre-
cedentes nos idos de 64 quando a 
democracia foi engolida pelo auto-
ritarismo e a ditadura. Chegamos a 
uma situação limítrofe e perigosa 
que precisa urgentemente de um 
posicionamento enérgico do Con-
selho Nacional de Magistratura 
das autoridades judiciais que pre-
cisam chamar o feito a ordem para 
reestabelecer à ordem pública e o 
respeito à Constituição”, afirmou 
na manhã de ontem o deputado 
estadual Jeová Campos (PSB), du-
rante pronunciamento no peque-
no expediente na ALPB e depois 
na sessão especial que debateu a 
situação política do País.

Para o parlamentar, a gra-
vação ilegal da conversa da pre-
sidente Dilma Rousseff com o 
ex-presidente Lula e a imediata 
divulgação pela Rede Globo é 
uma violência contra a estrutura 
do Estado e a Constituição Fede-
ral. “Na República, ninguém está 
acima da lei. O que o juiz Sérgio 
Moro fez ontem (anteontem) não 
tem respaldo jurídico algum. É 
uma afronta que precisa ter uma 

Jeová denuncia imparcialidade do juiz Sérgio Moro

resposta imediata. Tenho receio 
dos desdobramentos deste fato. 
Confesso que estou com medo da 
partidarização do Poder Judiciá-
rio. Como é possível um magistra-
do fazer o que ele quer em detri-
mento da norma legal?”, afirmou 
o parlamentar.

Fazendo uma reflexão sobre 
os últimos acontecimentos no 
Brasil, Jeová Campos externou 
sua preocupação com o processo 
de radicalização, com o clima de 
guerra civil que se instala, estimu-
lado pela Rede Globo, de destrui-
ção da República Brasileira.

O parlamentar lembrou do 
ato cívico que está sendo orga-
nizado pelos movimentos sociais 
e acontece nesta sexta-feira, em 
várias capitais do País. Em João 
Pessoa, o evento está marcado 
para começar às 15h, em Frente 
ao Liceu Paraibano, no Centro. 
“Vamos nos unir numa corrente 
que diga não aos desmandos, às 
injustiças, em favor de um gover-
no que defende as minorias e na 
preservação dos avanços sociais 
conquistados nos governos Lula 
e Dilma. Não podemos retroce-
der”, finalizou Jeová.

O deputado Jeová Campos participou da sessão especial de ontem na ALPB

O vereador Fuba (PT) se 
declarou contra a corrupção 
e desprezou qualquer práti-
ca de violação à democracia 
brasileira. Em seu discurso, na 
Tribuna da Câmara Municipal 
de João Pessoa (CMJP), ontem 
ele ainda conclamou a popula-
ção a participar de ato pacífi-
co, nesta sexta-feira (18), que 
terá concentração em frente 
ao Colégio Lyceu Paraíbano, 
Centro da capital.

“Sou contra a corrupção. 
No entanto, não pode haver 
dois pesos e duas medidas, 
pois o que aconteceu ontem 
(anteontem) foi o rasgar da 
Constituição, em que um juiz 
federal de primeira instân-
cia – Sérgio Moro – deu sua 
última cartada”, disse Fuba. 
Ele se referiu ao grampo em 
conversa por telefone da pre-
sidente Dilma Rousseff (PT) 
com o ex-presidente Luís Iná-
cio Lula da Silva. 

Fuba citou o Artigo 142 da 
Constituição Federal (CF), lem-
brando que as forças armadas, 
Marinha, Exército e Aeronáuti-
ca, são instituições permanen-
tes, sob autoridade suprema 
do presidente da República. 

“Destinam-se à defesa da pá-
tria e da ordem, porém sepa-
raram a ordem do progresso 
ontem (anteontem)”, salientou 
o parlamentar. 

“Visivelmente estamos 
vivendo no Brasil uma dispu-
ta de classes, da rica contra a 
pobre. Basta ver o perfil dos 
que foram à rua no último dia 
13. Deles, 74% são represen-
tantes do senador Aécio Neves 
(PSDB) e a maioria ganha mais 
de três salários mínimos. Este 
é o perfil, todos capitaneados 
pelo cartel midiático da Rede 
Globo de Televisão, das revis-
tas Veja, Época, entre outros”, 
criticou Fuba. 

Para o vereador, há outros 
riscos para o País. “Estamos à 
beira de entrar numa guerra ci-
vil. Isso não é bom para o Bra-
sil. Não podemos passar por 
cima da Constituição, como foi 
feito. Como disse Paulo Henri-
que Amorim: houve uma viola-
ção da democracia. É necessá-
rio que o Conselho Nacional de 
Justiça, através do presidente 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), Enrique Ricardo Lewan-
dowski, tome alguma posição 
sobre este caso”, observou. 

O presidente do PTdoB 
em João Pessoa, Márcio 
Alencar, afirmou ontem que 
os quadros de filiados do 
partido está fechado com 
41 pré-candidatos a verea-
dores em João Pessoa.

Com a saída do vereador 
Santino, eleito pela legenda, 
os nomes que concorrerão 
a uma vaga na Câmara de 
João Pessoa ganharam uma 

esperança a mais para con-
quistar o objetivo de serem 
eleitos vereadores pelo PT-
doB, que deverá conquistar, 
no mínimo, quatro vagas no 
parlamento.

De acordo com o pre-
sidente Márcio Alencar, os 
filiados decidiram que o 
único vereador de mandato 
que concorrerá pelo PTdoB 
será o vereador Chico do 

Sindicato, uma vez que ele 
já estava no partido. Assim, 
nenhum outro vereador 
atual será aceito e, as pre-
sidências, municipal e es-
tadual, acataram a decisão 
dos pré-candidatos.

“O quadro está defini-
do, pois, quem decide não 
sou eu ou o presidente es-
tadual, mas, sim, nossos 
filiados que não aceitam 

outro vereador no PTdoB e 
temos que acatar a decisão 
do nosso grupo”, disse Már-
cio Alencar.

O presidente estadual 
da legenda, Genival Matias, 
afirmou que não interfere 
na decisão da esfera muni-
cipal e que respeita a opção 
de manter apenas Chico do 
Sindicato, que deverá ser o 
puxador de votos do PTdoB.

PTdoB fecha com 41 pré-candidatos
ELEIçãO Para vErEaDOr

FOTO: Divulgação

Fuba convoca população 
para ato pacífico de hoje

EM DISCUrSO Na CMJP



Promotoria do Meio 
Ambiente faz inspeção 
hoje nas obras da Lagoa
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Choveu durante toda a 
manhã e parte da tarde 
de ontem na Capital

Chuvas causam transtornos em JP
ÁGUAS DE MARÇO

Iluska Cavalcante
Especial para A União

Com mais de 38mm de 
chuva, o dia ontem foi de 
transtornos para a popu-
lação de João Pessoa, que 
enfrentou dificuldades em 
vários bairros. Foram cinco 
pontos de alagamento nos 
principais pontos de acesso 
da cidade. De acordo com a 
Defesa Civil de João Pessoa, 
um muro desabou no bairro 
dos Estados por causa das 
chuvas, mas ninguém foi 
atingido. A previsão é que o 
tempo permaneça chuvoso 
nos próximos dias.

Segundo o engenhei-
ro adjunto da Defesa Civil 
Municipal, Alberto Sabino, 
os principais pontos de ala-
gamentos foram na Avenida 
João Machado e Rua Maciel 
Pinheiro, no Varadouro; na 
Avenida Epitácio Pessoa, 
em frente ao Colégio Lour-
dinas; na área da Compa-
nhia Brasileira de Trens 
Urbanos (CBTU), no Centro, 
e na Rua Presidente Café 
Filho, lateral da Praça do 
Caju, no bairro do Bessa. 

Segundo Carmem Be-
cker, meteorologista da 
Agência Executiva de Ges-
tão das Águas do Estado da 
Paraíba (Aesa), o motivo 
das chuvas foi o fenômeno 
meteorológico chamado de 
zona de convergência inter-
tropical, que é típico dessa 
época do ano e geralmen-
te persiste no período dos 
meses de fevereiro a maio. 
Ainda de acordo com a me-
teorologista, as chuvas de-
vem continuar e adentrar 

no interior do Estado, nas 
regiões do Sertão, Cariri e 
Curimataú.

Para hoje, a Aesa pre-
vê chuva com nebulosidade 
variável em todas as regiões 
da Paraíba. As chuvas de-
vem continuar inclusive no 
setor leste do Estado, área 
que compreende o Agres-
te, Brejo e Litoral. Confira 
como devem ficar as tem-

peraturas em cada região 
do Estado: Litoral,  máxima 
de 30oC e mínima de 25oC; 
Brejo, máxima de 28oC e 
mínima de 21oC; Agreste, 
máxima de 29oC e mínima 
de 21oC; Sertão, máxima de 
35oC e mínima de 23oC; Alto 
Sertão, máxima de 34oC e 
mínima de 23ºC e Cariri-
-Curimataú, máxima de 
34oC e mínima de 22oC.

Vários pontos de alagamento foram registrados no Centro e 
nos bairros da cidade, atrapalhando o trânsito e os pedestres

Os gestores escolares da 
rede estadual de ensino po-
dem acessar o site da Gestão 
Unificada (Emater, Emepa e 
Interpa) para verificar quais 
os produtos da agricultura 
familiar estão disponíveis 
para complementar a me-
renda dos alunos. A iniciativa 
faz parte do Programa Nacio-
nal de Alimentação Escolar 
(Pnae). Os editais, com as 
estimativas de produção em 
cada município, estão dispo-
níveis no site: www.emater.
pb.gov.br. 

De acordo com o geren-
te operacional de Assistência 
Escolar Integrada (Geaesi/
SEE), Eli José Portela, o Pnae 
tem avançado nos últimos 
anos e, atualmente, o envol-
vimento dos gestores esco-
lares e prefeitos em adqui-
rir os alimentos produzidos 
pelos agricultores é notório. 
“Os gestores, hoje, entendem 
que precisam cumprir a Lei 
nº 11.947, de 2009, que de-
termina o mínimo 30% do 
valor repassado aos estados, 
municípios e Distrito Fede-
ral, pelo Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educa-
ção para o Pnae, à compra de 
gêneros alimentícios direta-
mente da agricultura fami-
liar”, explicou Portela.

Recentemente, foi feita 

uma reunião de avaliação do 
Pnae, na Paraíba, com objeti-
vo de analisar o desempenho 
do programa em 2015 e tra-
çar estratégias para os próxi-
mos meses. Segundo Portela, 
a avaliação foi para ajustar 
as necessidades e as ferra-
mentas que podem ajudar ao 
pleno êxito do programa. 
Participaram do evento, re-
presentantes do Governo do 
Estado, por meio da Secre-
taria de Estado da Educação 
(SEE) e da Gestão Unificada 
(Interpa, Emepa e Emater); 
do Ministério Público Fede-
ral, Assembleia Legislativa, 
UFPB, além de vários agricul-
tores e associações ligadas às 
causas rurais.

Em caso de dúvidas, os 
gestores podem entrar em 
contato com a Emater, por 
meio dos telefones  (83) 
3218-8100 ou 3218-8101. 

Escolas podem acessar 
editais no site da Emater

AGRICULTURA FAMILIAR

Os produtos 

disponíveis para 

complementar 

a merenda dos 

alunos estão 

disponíveis no site

Os eventos de preparação para 
a Semana Santa, promovidos pela 
Arquidiocese da Paraíba, já come-
çaram e terão continuidade hoje 
com a Procissão dos Passos. Em João 
Pessoa, a procissão terá início às 15h 
com a Missa Votiva da Santa Cruz, 
na Igreja da Misericórdia, no bairro 
dos Ipês. Às 16h, logo após o térmi-
no da missa, os fiéis irão seguir em 
procissão com destino ao Tribunal 
de Justiça da Paraíba. 

A Procissão dos Passos é uma 
representação de uma das estações 
percorridas por Jesus na via-sacra. A 
imagem de Jesus carregando a Cruz 
será conduzida durante a procissão, 
mas essa dramatização acontecerá 
sem o tradicional pano roxo que co-
bre as imagens durante a Semana 
Santa, representando o luto. 

Também às 16h ocorrerá a pro-
cissão com a imagem de Nossa Se-
nhora das Dores, que sairá da Igreja 

Nossa Senhora do Carmo, situada 
na Praça Dom Adauto. Os dois 
eventos irão finalizar de forma 
simultânea em frente ao Tribunal 
de Justiça, com a participação do 
arcebispo metropolitano da Paraí-
ba, dom Aldo Pagotto.

Finalizando os eventos que an-
tecedem a Semana Santa, haverá 
uma Celebração Penitencial, ama-
nhã, às 18h, na Catedral Basílica de 
Nossa Senhora das Neves. (IC)

Procissão reúne fiéis na Capital
SEMAnA SAnTA

Cajazeiras abre programação domingo

A tradicional Procissão de Ra-
mos, que acontece neste domingo 
(20), abre a programação da Sema-
na Santa na Diocese de Cajazeiras. 
O evento religioso está programa-
do para as 16h, saindo da Matriz 
Nossa Senhora de Fátima para a 
Catedral Nossa Senhora da Pieda-
de, no centro da cidade, seguindo-
se de celebração presidida pelo ad-
ministrador diocesano, monsenhor 
Agripino Ferreira de Assis.

As cinco paróquias de Caja-
zeiras, Catedral Nossa Senhora da 
Piedade, Matriz Nossa Senhora de 

Fátima, São José Operário, Sagra-
da Família e São João Bosco, já se 
prepararam para as celebrações 
da Semana Santa, iniciando mo-
mentos de confissões e discutindo 
a programação a ser cumprida a 
partir de segunda-feira (21).

A Catedral Nossa Senhora da 
Piedade concentra, tradicional-
mente, os eventos de maior atra-
ção de público, com a realização 
das celebrações de quinta-feira e 
sexta-feira santas, os chamados 
dias maiores da Semana Santa, 
este ano 24 e 25. Na quinta-feira, 
acontece a tradicional Celebra-
ção dos Óleos, reunindo padres 
de todos os Zonais da Diocese. Na 

Sexta-Feira Santa, o ponto alto da 
programação da Catedral é a Pro-
cissão do Senhor Morto, percor-
rendo várias ruas de Cajazeiras até 
a Matriz Nossa Senhora de Fátima.

As celebrações 
começam com a 
tradicional Procissão 
de Ramos, que sai 
da Matriz Nossa 
Senhora de Fátima 

FOTOS: Evandro Pereira

Sucursal de Cajazeiras
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Polícia esclarece autoria de duplo 
homicídio na cidade de Bayeux 
Crime aconteceu último 
domingo; dois morreram e 
uma criança ficou ferida 

O trabalho investigati-
vo da Polícia Civil da Paraí-
ba elucidou na quarta-fei-
ra (17) a autoria do duplo 
homicídio que teve como 
vítimas um homem e uma 
adolescente na cidade de 
Bayeux. O crime aconte-
ceu no domingo (13) e, se-
gundo os levantamentos 
do Núcleo de Homicídio 
da 4ª Delegacia Seccional 
de Polícia Civil (DSPC), 
teve como autor Fábio 
Rodrigo Costa de Sena, 
25 anos. Na ocorrência, a 
adolescente Adrielly Vitó-
ria Nascimento dos Anjos, 
12 anos, e Nielson Gomes 
de Sousa, 19, foram assas-
sinados e uma criança de 
cinco anos, Miguelangelo 
Nascimento dos Santos, 
também foi atingida por 
um disparo de arma de 
fogo na perna.

De acordo com o de-
legado Pedro Ivo, a Polícia 
Civil iniciou as diligências 
logo após o crime. “Os in-
vestigadores foram à Rua 
Cinco de Agosto, no Centro 
da cidade, a fim de reali-
zar os primeiros levanta-
mentos no local de crime, 
identificar testemunhas, e 
a perícia foi chamada para 
a realização de exames e 
coleta de projéteis. Além 
disso, ouvimos vários de-
poimentos e recebemos 
informações pelo 197 – 
Disque Denúncia, para em-
basar o pedido de prisão, 
encaminhado à Justiça”, 

Quatro homens foram presos, na 
madrugada de ontem, em uma ope-
ração conjunta entre a Polícia Militar 
e a Polícia Federal, na cidade de Pir-
pirituba. O grupo é suspeito de pra-
ticar assaltos a bancos. 

Na ação conjunta, coordenada 
pelo tenente coronel Arilson Valé-
rio, comandante do 4º batalhão e 
pelo delegado Derly Brasileiro, fo-
ram presos Renato Radson dos San-
tos Viana, de 26 anos; Otávio Luiz 
Andrade Novais, de 32 anos; Celson 
Alexandre de Farias, de 33 anos; e Ie-
leen Aquino Clemente, 25 anos.

As investigações apontam que 
os suspeitos iriam assaltar a agência 
de um dos bancos da cidade nesta 
madrugada, quando tiveram a ação 
frustrada e que já efetuaram outros 
assaltos a agências bancárias na re-
gião. Na cidade de Caiçara, dois vigi-
lantes foram mantidos como reféns.

Com os suspeitos foram apre-
endidos um revólver calibre 38 com 
munições e vários equipamentos 
utilizados para violar os cofres dos 
bancos.  Os homens foram encami-
nhados para Delegacia da Polícia Fe-
deral, em João Pessoa.

Polícia Federal e PM prendem 
acusados de assaltos a bancos

OPERAÇÃO CONJUNTA
Preso suspeito 
de assassinar o 
irmão a facadas 
em Alhandra 

A Polícia Civil da Paraí-
ba, por meio do Núcleo de 
Homicídios da 6ª Delegacia 
Seccional, com sede na ci-
dade de Alhandra, prendeu, 
na tarde de quarta-feira 
(16), Hamilton Monteiro da 
Silva.  Contra ele existia um 
mandado de prisão preven-
tiva expedido pela Comar-
ca do município de Pedras 
de Fogo, no qual Hamilton 
aparece como autor do ho-
micídio contra o seu irmão, 
José Flávio da Silva. O crime 
aconteceu no mês de feve-
reiro e a vítima foi assassi-
nada com golpes de faca.

De acordo com o titular 
da seccional, delegado Aneil-
ton Castro, em depoimen-
to à Polícia Civil, o suspeito 
confessou o crime e explicou 
como tudo aconteceu. “Ele 
relatou que os dois estavam 
ingerindo bebida alcoólica 
desde cedo e, após uma dis-
cussão, o suspeito assassinou 
o irmão fugindo em seguida, 
e se escondeu em uma área 
de mata fechada”, disse a au-
toridade policial.

Após o caso, a polícia 
conseguiu identificar o local 
do esconderijo e cumprir o 
mandado de prisão preven-
tiva. O suspeito foi ouvido 
e encaminhado para uma 
unidade prisional do Estado. 
Ele vai responder pelo crime 
de homicídio.

Os candidatos aprovados 
nas primeiras fases do con-
curso para o Curso de For-
mação de Oficiais Bombeiro 
Militar 2016 (CFO-BM) foram 
convocados para a realização 
do exame de saúde. No total, 
foram 13 habilitados, que de-
vem comparecer ao Quartel 
do Comando Geral, na ca-
pital, na próxima segunda-
-feira (21).

Conforme o presidente 
da comissão coordenadora 
geral do concurso, coronel 
Dênis Nery, o teste terá início 
às 9h, devendo o candida-
to estar munido de todos os 
exames laboratoriais reque-
ridos no edital. Ele lembrou 
que, no ato de convocação, 
também está determinado 
que os candidatos não po-
dem portar arma ou quais-
quer objetos estranhos nos 
locais do exame. 

Além disso, quem não se 
apresentar no local até as 9h 
não poderá mais participar 
desta etapa, sendo conse-
quentemente eliminado do 
concurso. O exame de saúde 
consiste na terceira fase do 
CFO-2016. Já foram realiza-
das as etapas intelectual e 
psicológica. No geral, o certa-
me registrou 1.043 inscritos 
para um total de oito vagas 
com livre concorrência entre 
os sexos. 

Carreira e remuneração 

–  O ingresso no Curso de For-
mação de Oficiais Bombeiro 
Militar (CFO-BM) se dará na 
graduação de praça especial, 
como cadete, e ao término, 
com aproveitamento, o con-
cluinte será declarado aspi-
rante a Oficial Bombeiro Mi-
litar. Neste período, o cadete 
já é remunerado com salário 
que varia de R$ 2.194,54 – no 
primeiro ano de formação, a  
R$ 4.760,19, quando da con-
clusão do curso.

Após um período de es-
tágio probatório de no míni-
mo seis meses, o bombeiro 
será promovido ao posto de 
2º tenente (com remunera-
ção de R$ 5.955,37), ingres-
sando no Quadro de Oficiais 
Combatentes do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado 
da Paraíba.

Corpo de Bombeiros 
convoca candidatos 

CFO-BM 2016

A direção do Departa-
mento Estadual de Trânsi-
to da Paraíba (Detran-PB) 
exonerou Francinaldo Fer-
nandes da Silva do cargo 
de chefe do Posto de Trân-
sito (Ciretran) de Soleda-
de, suspeito de dirigir sob 
efeito de álcool em um veí-
culo roubado e com chassi 
adulterado. A exoneração 
do ex-funcionário do órgão 
foi publicada na edição de 
ontem do Diário Oficial do 

Estado. O superintendente 
do Detran-PB, Aristeu Cha-
ves, determinou, na oca-
sião da prisão do ex-fun-
cionário, o deslocamento 
da Corregedoria do órgão 
ao local. Ontem, o posto foi 
interditado e a chave en-
tregue à direção do Detran 
em Campina Grande, que 
providenciou um servidor 
para responder pelo cargo 
interinamente.

De São Paulo, onde 

participa de encontro na-
cional dos Detrans, o supe-
rintendente Aristeu Chaves 
destacou que a operação 
reflete a articulação da 
Corregedoria do Detran-
-PB com a Polícia Civil do 
Estado, “no sentido de tra-
balhar de forma integra-
da para prevenir, coibir e 
reprimir qualquer tipo de 
ilegalidade, a exemplo de 
outras operações realiza-
das de 2015 até agora”.

Chefe de Ciretran pego com 
veículo roubado é exonerado

sOB EFEiTO dE álCOOl

Habilitados 
devem ir 
segunda-feira 
ao Quartel 
de Comando 
Geral, em João 
Pessoa, para 
exame de saúde 

explicou o delegado, acres-
centando que ainda estão 
sendo analisadas imagens 
de um circuito de câmeras 
próximo ao local do fato.

A autoridade policial 
também afirmou que Fá-
bio já foi indicado por três 
outros homicídios e que a 
motivação do crime está 
ligada à disputa entre gru-
pos criminosos e tráfico 
de drogas. Segundo a Po-

lícia, Fábio agiu sozinho e 
estava em uma moto, da 
qual nem chegou a descer 
para efetuar os disparos 
de arma de fogo. 

“A identificação da 
autoria desses crimes é 
resultado de uma investi-
gação efetiva, trabalho de 
campo de qualidade e do 
importante auxílio da po-
pulação. Em quatro dias, 
colocamos no papel essas 

informações e esclarece-
mos um crime de reper-
cussão e clamor social em 
Bayeux. Agora continua-
mos empenhando esforços 
para a prisão do criminoso 
e a população pode ajudar, 
denunciando a localização 
de Fábio por meio do 197, 
um serviço que garante o 
sigilo da identidade do de-
nunciante e cuja ligação é 
gratuita”, frisou Pedro Ivo. Pedido de prisão do suspeito do crime foi encaminhado à Justiça

Delegado Pedro Ivo (C) disse que ainda estão sendo analisadas imagens de um circuito de câmeras

FOTOs: Secom-PB
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Promotoria do Meio Ambiente faz 
inspeção hoje nas obras da Lagoa
Motivo foi a recusa de 
secretário de detalhar 
andamento das obras 

A 2ª Promotoria do 
Meio Ambiente e Patrimô-
nio Social de João Pessoa 
realiza, na manhã de hoje, 
uma inspeção nas obras de 
reabilitação do Parque So-
lon de Lucena. A comitiva 
que fará a inspeção sairá às 
8h, da sede da Promotoria, 
ao lado do Hotel JR.

O promotor João Geral-
do Barbosa decidiu realizar 
a inspeção após o secretário 
de Infraestrutura da capital 
se recusar a detalhar a fase 
de andamento das obras no 
Parque Solon de Lucena, 
durante audiência para tra-
tar da questão ocorrida na 
tarde de quinta-feira (17). 
Na audiência, o secretário 
Cássio Andrade se limitou a 
informar que o cronograma 
inicial de entrega das obras 
é junho deste ano, data que 
está mantida, e que a obra 
está 75% concluída.

O representante do Ins-
tituto do Patrimônio Histó-
rico e Artístico da Paraíba 
(Iphaep) registrou as três 
inspeções realizadas na 
Lagoa durante a execução 
da obra. Ele informou que, 
num primeiro momento, 

um engenheiro da empre-
sa que executa a obra im-
pediu que a equipe técnica 
do Iphaep tivesse acesso à 
obra, sendo necessário en-
trar em contato com o se-
cretário de Infraestrutura, 
informando que o Parque 
Solon de Lucena é área de 
preservação patrimonial, 
sob proteção do Iphaep.

Na inspeção realizada 
pelo Iphaep, à época, foi 
constatada a ocorrência de 
intervenção e revitalização 
de monumentos que com-
põem o parque de forma 
irregular por não ter análi-
se prévia do instituto nem 
autorização. Após a apre-
sentação do projeto de re-
vitalização pela prefeitura 
de João Pessoa, o projeto 
foi aprovado por sua alta 
relevância e está sendo 
executado.

Participaram da audiên-
cia ainda representantes 
das Secretarias de Desen-
volvimento Urbano e Plane-
jamento de João Pessoa, da 
Procuradoria do Município, 
do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacio-
nal (Iphan), do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo, da 
Autarquia Municipal de Lim-
peza Urbana (Emlur) e da 
Superintendência de Mobili-
dade Urbana.

O governador Ricardo Couti-
nho recebeu, na manhã de ontem, 
em seu gabinete, na Granja Santa-
na, integrantes do Comitê Gestor da 
Internet no Brasil (CGI.br), que apro-
veitaram a ocasião para agradecer o 
apoio do Governo do Estado em as-
suntos relacionados à ciência e tec-
nologia. O CGI está em João Pessoa 
para reuniões itinerantes e à tarde, 
realizou uma plenária aberta à po-
pulação para discutir, entre outros 
assuntos, o Marco Civil da Internet.

A reunião do Comitê Gestor da 
Internet com o governador Ricardo 
Coutinho consistiu em uma troca de 
informações sobre os impactos po-
sitivos da realização do Fórum de 
Governança da Internet (IGF) na Pa-
raíba, que aconteceu em novembro 
de 2015, no Centro de Convenções 
de João Pessoa. Na ocasião, foi feita 
uma solicitação de apoio ao Comitê 
para uma ação em parceria com o 
Governo do Estado no reforço da in-
fraestrutura de banda larga e acesso 
à internet. “Contamos com a ajuda 
de vocês para uma boa base tecno-
lógica. O País precisa disso”, afirmou 
o governador na reunião. 

Entre os presentes estavam a 
secretária executiva de Estado de 
Ciência e Tecnologia, Francilene 
Procópio; o presidente da Fundação 
de Apoio à Pesquisa do Estado da 
Paraíba (Fapesq), Claudio Furtado; 
Percival Henriques, presidente da 

Associação Nacional para Inclusão 
Digital (Anid); o secretário executi-
vo do CGI, Hartmut Glaser; Carlos 
Alberto Afonso, titular do Terceiro 
Setor do CGI; e o representante da 
CGI de notório saber em assunto da 
Internet, Demi Getschko - engenhei-
ro, considerado o “pai” da internet 
brasileira. 

O secretário executivo do CGI, 
Hartmut Glaser, foi um dos mais elo-
giosos da edição do IGF ocorrida em 
João Pessoa. “Foi o melhor IGF de 
todos que assisti. Todos com quem 
converso gostaram da edição. Ouvi 
elogios especialmente ao ótimo lo-
cal e à acessibilidade”, comentou. 

Sobre o que será discutido nas 
reuniões de João Pessoa, o especia-
lista em internet, Demi Getschko de-
clarou: “Na reunião de hoje à tarde 
falaremos sobre o que o CGI tem fei-
to na área, como foi gerado o Marco 
Civil, entre outros. E acho que aqui 
na Paraíba tem um assunto muito 
interessante que é o crescimento do 
ponto de troca de tráfego em Cam-
pina Grande, e talvez aumentar em 
João Pessoa e também no interior. 
Esta é uma ferramenta importante 
para tornar a internet local mais efi-
ciente e barata”.

A secretária Francilene Procópio 
reforçou a importância do Comitê, 
explicando que o CGI é um comitê 
multissetorial, com representação 
governamental, do setor privado, do 

terceiro setor e da academia e que foi 
o responsável no Brasil pela organi-
zação do IGF que aconteceu em João 
Pessoa no ano passado. “Como uma 
forma de mais uma vez agradecer 
ao governador toda a hospitalidade 
que o Estado forneceu ao evento, o 
Comitê resolveu fazer uma de suas 
reuniões itinerantes aqui. Foi um mo-
mento de agradecimento e também 
de tentarmos algumas parcerias no 
âmbito da fibra ótica e acessibilidade 
na internet”, disse.  

“O CGI veio agradecer o Gover-
no do Estado na organização do Fó-
rum de Governança da Internet aqui 
em João Pessoa e também se colocar 
à disposição de ser parceiro do Es-
tado em alguns projetos na área de 
inclusão digital”, explicou Cláudio 
Furtado, presidente da Fapesq. 

Reunião aberta 
Com o intuito de promover 

amplo debate sobre os temas da In-
ternet, envolvendo participantes de 
todas as regiões do País e de todos 
os setores da sociedade brasileira, 
o CGI.br promoveu Reunião Extra-
ordinária ontem, em João Pessoa. 
A reunião foi aberta à participação 
do público interessado, acompa-
nhando presencialmente no local 
ou através de streaming no sítio do 
CGI.br, com a presença do pleno de 
conselheiros do CGI.br e de autori-
dades locais. 

Ricardo recebe Comitê Gestor 
da Internet e discute parcerias

FOTO: Max Brito

Na reunião, na Granja Santana, os integrantes do CGI.br agradeceram o apoio do Governo do Estado na ciência e tecnologia 

O projeto Feirinha de 
Domingo volta ao Espaço 
Cultural José Lins do Rego. 
A primeira edição do pro-
jeto em 2016 foi antecipa-
da e acontece no próximo 
domingo (20), levando em 
consideração o feriado da 
Semana Santa. Além de ar-
tesanato, brechó e antigui-
dades, a quinta versão do 
evento traz gastronomia, 
com food bikes e exposito-
res distribuídos pela Praça 
do Povo, na área próxima ao 
Planetário. Como parte das 
comemorações do Mês da 
Mulher, o foco será a home-
nagem às Mulheres Criativas 
e traz, ainda, o sarau poético 
Dama da Noite, às 16h, com 
o Coletivo Literário Ariel. A 
visitação é gratuita, das 12h 
às 18h. 

Lançado em agosto do 
ano passado, o projeto vem 
crescendo e já desperta inte-
resse de expositores de outros 
estados da região, a exem-
plo do Rio Grande do Norte e 
Pernambuco, que estiveram 
presentes nas edições mais re-
centes. Entre as atrações deste 
mês está o stand de acupuntu-
ra auricular. 

A ação deste mês é uma 
parceria entre a Fundação 
Espaço Cultural da Paraíba 
(Funesc) com a Secretaria de 
Estado da Mulher e Diversi-
dade Humana, que traz para 
o evento artesãs de outros 
municípios paraibanos. Esta 
é a quinta edição do evento e 
a primeira de 2016. O proje-
to foi lançado com a propos-
ta de se repetir mensalmente 
com novas atrações a cada 
retorno. Em seu ritmo ha-
bitual de funcionamento, a 
Feirinha acontece no último 
domingo de cada mês. 

Sarau Poético
O Ariel Coletivo Literá-

rio apresenta o sarau Dama 
da Noite, cuja proposta está 
centrada na figura da mulher 
e os seus múltiplos desdo-
bramentos. Costurando poe-
mas de diversas autorias, o 
grupo propõe um olhar críti-
co sobre a mulher, instigando 
a sair de um lugar comum. 

O sarau permite per-
correr três momentos im-
portantes na construção da 
mulher emancipada, assim 
sendo, parte de uma des-
construção dos estereótipos 
impostos à figura da mulher; 
em seguida, encontra uma 
mulher que se reconhece na 
dor, não por uma perspec-
tiva de fragilidade, mas de 
força, convertendo essa dor 
em impulso na busca por 
seus espaços de luta e voz, 
chegando, finalmente, ao 
seu empoderamento. É com 
a utilização da musicalidade 
e dos jogos dramáticos que 
o grupo busca despertar a 
emoção e o envolvimento do 
público com o sarau Dama da 
Noite.

Criança tem espaço
Atividade paralela à Fei-

rinha de Domingo, com brin-
cadeiras lúdicas e artísticas 
destinadas ao público infan-
til. Trata-se de um espaço de 
encontro e integração entre 
os pequenos e as diferentes 
linguagens artísticas como 
teatro, circo e artes visuais. 
A atividade acontece das 14h 
às 17h e a programação traz 
oficinas de desenho, Tarde na 
Gibiteca Henfil, brincadeiras 
com palhaço, além de aula de 
capoeira com o grupo Abadá, 
do professor Leão, visitação 
ao Museu José Lins do Rego e 
sessão de cinema e do Plane-
tário. O acesso às atrações é 
gratuito, com exceção do Pla-
netário, cuja entrada custa 
R$ 4 (inteira) e R$ 2 (meia).

Feirinha de Domingo 
é realizada na Funesc

MÊS DA MULHER

A comunidade universitá-
ria realizou na manhã de on-
tem um protesto que marcou 
os quatro anos de “aniversário” 
das obras inacabadas do cam-
pus I da Universidade Federal 
da Paraíba  (UFPB). O prédio 
onde vai funcionar o novo 
Centro de Educação, destina-
do à Pós-graduação, teve a sua 
construção iniciada em 17 de 
março de 2011, com prazo de 
conclusão e entrega para a co-
munidade acadêmica em mar-
ço de 2012. Segundo levanta-
mento da Divisão de Obras da 
Prefeitura da instituição, são 
46 obras inacabadas e 19 lici-
tadas para serem iniciadas.

Além de não serem en-
tregues no prazo previsto à 
comunidade universitária, as 
obras foram paralisadas em 

dezembro de 2014 e não têm 
previsão de entrega. Para mar-
car a data, professores e estu-
dantes realizaram uma "festa 
simbólica", com direito a bolo, 
refrigerantes e parabéns no 
quiosque localizado no esta-
cionamento quase em frente à 
obra, que fica entre o CCHLA, 
Restaurante Universitário e a 
Biblioteca Central.

Enquanto isso, alunos 
das turmas de pós-gradua-
ção e professores dividem um 
mesmo espaço em sala de aula 
com outras turmas no Centro 
de Educação da universidade, 
o que vem causando insatisfa-
ção à comunidade acadêmica. 
De acordo com o professor 
Ricardo Lucena, um dos orga-
nizadores do movimento, é no 
novo espaço que vai funcionar 
a pós-graduação, laboratórios 
e outros setores indispensá-
veis ao currículo.

“Nós fizemos uma amplia-
ção do atendimento da pós-
graduação e no Centro da Edu-
cação como um todo, com a 
promessa que nós teríamos in-
fraestrutura física com o novo 
centro que acompanharia essa 
ampliação junto à comunidade 
e isso não aconteceu até o mo-
mento”, argumentou. 

O diretor da Divisão de 
Obras da Prefeitura Univer-
sitária da UFPB, Marcelo Di-
niz, disse que a universidade 
possui no momento diversas 
obras paralisadas porque 
os contratos foram extintos. 
“Nós temos que regularizar 
primeiro as obras para que os 
contratos sejam retomados, 
ou seja, alvará de construção 
entre outros que estão em 
tramitação no momento”. 

Conforme ele, existem 
atualmente, além das obras 
inacabadas, as novas para se-

rem construídas na institui-
ção, que somam mais de 60. 
“De 2015 até o momento nós 
concluímos apenas uma obra 
porque temos que regularizar 
diversos entraves de ordem 
administrativa que não vi-
nham sendo realizados ante-
riormente a nossa gestão”. 

Segundo o diretor, ao 
assumir a Divisão de Obras 
da prefeitura em feverei-
ro de 2015, foi feito um le-
vantamento sobre as obras 
existentes na instituição 
sendo constatadas diversas 
irregularidades. “Nesse le-
vantamento nós constatamos 
que a UFPB possuía muitas 
obras paralisadas devido a 
contratos extintos por decur-
so de prazo porque os gesto-
res anteriores da prefeitura 
não procederam com a ela-
boração dos devidos Termos 
Aditivos de Prazo”, explicou. 

Obras inacabadas completam 4 anos
NA UFPB

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com
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Seminário Mídia e Violência-Ações 
para a Cidadania é aberto em JP
Evento acontece no auditório 
da Reitoria da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB)

O governador Ricardo 
Coutinho fez a abertura ofi-
cial, ontem, do Seminário 
‘Mídia e Violência - Ações 
para a Cidadania’, promovido 
pelo Fórum Metropolitano 
de Discussão e Diálogo de 
Prevenção e Monitoramento 
de Violências.  O evento que 
termina hoje, acontece no 
auditório da Reitoria da Uni-
versidade Federal da Paraíba 
(UFPB), em João Pessoa. Na 
oportunidade, foi lançado 
o Observatório da Mídia na 
Paraíba, que vai monitorar 
a mídia paraibana para ve-
rificar violações aos direitos 
humanos.  

Além da presença do 
chefe do Executivo, parti-
ciparam o procurador re-
gional dos Direitos do Cida-
dão (MPF/PB), José Godoy 
Bezerra de Souza e demais 
autoridades da mídia e co-
municação paraibana e de 
outros estados. Hoje, às 8h, 
acontecem palestras sobre a 
atuação da mídia na cober-
tura da violência e o trata-
mento e a Segurança Pública 
e o Senso Comum Penal. O 
objetivo é promover o deba-
te entre os profissionais da 
comunicação, estudantes e 
sociedade em geral sobre os 

Começam no próximo dia 
23 as inscrições para o pro-
grama Parlamento Jovem Bra-
sileiro (PJB) 2016. Realizado 
anualmente pela Câmara dos 
Deputados, o PJB tem por obje-
tivo possibilitar aos alunos do 
Ensino Médio de escolas pú-
blicas e particulares, a vivência 
do processo democrático, me-
diante a participação em uma 
jornada parlamentar na Câ-
mara dos Deputados, em que 
os estudantes tomam posse e 
atuam como deputados jovens. 

Serão selecionados 78 alu-
nos que são empossados como 
deputados jovens e que terão 
a oportunidade de desenvol-
ver habilidades de argumen-
tação e respeito à diversidade 

de opiniões, além de construir 
um olhar mais crítico sobre sua 
realidade. Os alunos também 
passarão pela experiência de 
convivência com culturas e co-
res de todas as partes do Bra-
sil, potencializando a atuação 
mais democrática dos jovens e 
seu protagonismo político. A 
primeira edição do programa 
ocorreu em 2004. De lá para 
cá, houve a participação de 
924 jovens parlamentares es-
tudantes do Ensino Médio. 

Os alunos interessados 
em participar devem escrever 
um projeto de lei onde devem 
pensar na realidade de seu 
País, observando os problemas 
que precisam de solução e pro-
pondo possíveis alternativas.

Inscrições têm início 
no próximo dia 23

Parlamento Jovem Brasileiro 2016

A Defensoria Pública, 
em João Pessoa está contan-
do agora com um Núcleo de 
Mediação, que faz parte de 
um projeto da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) 
em parceria com a Defenso-
ria, para ajudar as pessoas a 
encontrar uma solução para 
os conflitos com a finalida-
de de evitar a judicialização. 
A equipe da Universidade, 
acompanhada de um defen-
sor, tem realizado duas ses-
sões de mediação por dia, de 
segunda a quinta-feira.

O vigilante Alexsandro 
dos Santos, 33, conseguiu 
evitar a abertura de uma 
ação judicial, participando 

da sessão de mediação. Ele 
estava com pendência em 
relação a um imóvel deixado 
pela esposa, já falecida, que 
era reclamado pela família 
dela. A equipe de mediação 
convocou as duas partes e 
deixou que elas conversas-
sem. Durante o diálogo, foi 
encontrada uma solução 
para o problema e um Termo 
de Acordo foi assinado. “Evi-
tamos uma ação judicial e es-
tamos dispostos a cumprir o 
acordo”, disse Alexsandro.

O projeto é uma iniciati-
va do Centro de Ciências Jurí-
dicas da UFPB, desenvolvido 
pelo Departamento de Direi-
to Privado.

DP tem projeto para 
evitar judicialização

A direção estadual do Partido So-
cialista Brasileiro (PSB) nomeou on-
tem, a comissão provisória do parti-
do em Campina Grande. O ex-reitor 
da Universidade Federal de Campina 
Grande, Thompson Mariz, assume a 
direção da legenda na Rainha da Bor-
borema.

Ainda integram a comissão pro-
visória, o presidente da Assembleia 
Legislativa da Paraíba e pré-candida-
do à prefeitura de Campina, Adriano 
Galdino; o vereador Murilo Galdino; 
Hélio Silva Barbosa e Valéria Aragão.

De acordo com o governador Ri-
cardo Coutinho, o partido segue uni-
do em prol da candidatura de Galdi-

no. “Adriano vai continuar condução 
do projeto que nós construímos em 
Campina. Nós queremos olhar para o 
povo de Campina Grande e estabele-
cer um diálogo democrático, cidadão, 
um diálogo de participação”, ressal-
tou o governador.

Adriano Galdino informou que a 
nova comissão já se reuniu e começou a 
traçar estratégias da campanha. “Conti-
nuamos o trabalho que começamos des-
de o início, quando fomos anunciados na 
pré-candidatura pelo governador Ricar-
do Coutinho. Seguimos fortes, unidos e 
com um mesmo objetivo que é fazer de 
Campina Grande uma cidade melhor e 
mais justa para todos”, afirmou Galdino.

PSB nomeia a comissão 
provisória do partido

em CamPina Grande

O Conselho Superior do 
Ministério Público da Paraíba 
(CS-MPPB), durante sessão 
ordinária realizada ontem, em 
João Pessoa, autorizou a re-
tomada do concurso público 
para dez vagas de promotores 
de Justiça da instituição. Por 
unanimidade foi confirmado 
o nome do procurador de Justiça 
José Marcos Navarro Serrano para 
presidir a comissão de concurso.

A retomada dos estudos 
e preparativos para a realiza-
ção do concurso já havia sido 
anunciada pelo procurador-
geral de Justiça do MPPB, Ber-

trand de Araújo Asfora, no dia 
25 de fevereiro durante seu 
pronunciamento na abertura 
do ‘Curso de Atualização so-
bre o Novo Código de Processo 
Civil’, realizado pelo Centro de 
Estudos e Aperfeiçoamento 
Funcional (Ceaf) no auditório 
do Unipê, em João Pessoa.

Na oportunidade, Ber-
trand Asfora havia adiantado 
que a retomada do ‘Concurso 
para Promotor de Justiça Subs-
tituto do MPPB’ foi viabilizada 
depois das medidas de racio-
nalização e de contenção de 
gastos anunciadas e colocadas 

em prática nos últimos meses 
pela administração superior e 
aprovadas pelo Colégio de Pro-
curadores de Justiça (CPJ) da 
instituição.

Dentre as medidas que 
visaram o equilíbrio da insti-
tuição estão o redimensiona-
mento, integração e raciona-
lização dos Centros de Apoio 
Operacional às Promotorias 
de Justiça (Caop) e a redução 
no número de integrantes da 
equipe de Assessoria Técnica 
da Procuradoria Geral de Justi-
ça (PGJ), de seis para três pro-
motores de Justiça.

Conselho autoriza retomada 
do concurso para dez vagas

Promotores de Justiça no mPPB

reflexos da relação mídia e 
violência na Região Metropo-
litana da capital. 

Enaltecendo a importân-
cia do evento para o Estado, 
o governador Ricardo Couti-
nho disse que o mundo, em 
especial o Brasil, vive uma 
espécie de era da “espetacu-
larização” da notícia, prin-
cipalmente as ruins, com a 
violência sendo a manchete. 
Segundo ele, o maior empeci-
lho para que políticas públi-

cas venham se consolidarem 
seja a dificuldade na forma-
ção da notícia. 

“A informação tem que 
ser repassada com muito 
cuidado sem nenhuma cen-
sura. É fundamental reco-
nhecer que aconteceram 
avanços e o governo do Es-
tado vem fazendo a sua par-
te no combate à violência”, 
disse. Ele ressaltou que a 
presença do Ministério Pú-
blico Federal é importante e 

construtiva para que possa 
unir os órgãos e a socieda-
de. O procurador regional 
dos Direitos do Cidadão 
(MPF), José Godoy Bezerra 
de Souza, frisou que as ins-
tituições terão que buscar 
soluções para enfrentar os 
problemas na violência. “Te-
mos que combater as causas 
e buscar soluções. Vamos 
trabalhar juntos com todos 
os órgãos competentes e a 
sociedade”, comentou.  

O Fórum Metropolitano 
de Discussão e Diálogo de 
Prevenção e Monitoramento 
de Violências foi lançado no 
dia 19 de novembro de 2015. 
O seminário é uma das ações 
do Grupo de Trabalho Mí-
dia, Violência e Direitos Hu-
manos, criado no âmbito do 
Fórum Metropolitano para 
conjugar esforços e priorizar 
ações que viabilizem o forta-
lecimento de valores centrais 
e sociais.

No evento foi lançado o Observatório da Mídia na Paraíba, que vai monitorar a mídia paraibana para verificar violações aos direitos humanos

Governo do estado 
apresenta PB rural 

O Cooperar, em parceria com 
o Banco Mundial, apresenta hoje 
o novo projeto de investimentos 
para beneficiar a população rural 
paraibana, o PB Rural Sustentável. 
A 6ª versão do workshop começa 
às 8h30 na sede da Câmara Mu-
nicipal de Casserengue, no Brejo, 
e dessa vez será destinada aos 
membros do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural Sustentá-
vel (CMDRS) do município. O evento 
começa com uma acolhida, com-
posição da mesa e apresentação 
dos participantes pela consultora 
da Assessoria de Gestão e Desen-
volvimento de Pessoas (AGDP) do 
Cooperar, Suênia Lucena. Em se-
guida, o prefeito de Casserengue, 
Luís Carlos Francisco dos Santos, 
recebe o público presente com 
a manifestação de boas vindas. 
Para introduzir o novo formato do 
PB Rural Sustentável, o secretário 
executivo do Cooperar, Roberto Vi-
tal, ocupa a grade de programação 
do evento até as 9h.

26 localidades da 
Grande JP sem água

A Companhia de Água e Esgo-
tos da Paraíba (Cagepa) realiza hoje 
o serviço de manutenção preventiva 
na estação de tratamento de água 
de Marés e na estação elevatória de 
água tratada, localizada no conjun-
to Mário Andreaza, em Bayeux. Em 
consequência, haverá interrupção 
do abastecimento de água, das 8h 
às 18h, em 26 localidades da Gran-
de João Pessoa.

Confira as áreas afetadas: 
Centro, Tambiá, Róger, Baixo Róger, 
Ilha do Bispo, Varadouro, Cordão 
Encarnado, Alto do Mateus, Bairro 
dos Novais, Funcionários I, Jardim 
Planalto, Oitizeiro, Cruz das Armas, 
Jaguaribe, Torre, Expedicionários, 
Tambauzinho, Pedro Gondim, Bairro 
dos Estados, Treze de Maio, Ipês, 
Mandacaru, Padre Zé e Alto do Céu, 
na capital; toda a cidade de Bayeux 
e Várzea Nova, em Santa Rita. 

Mais informações podem 
ser obtidas gratuitamente pelo 
telefone 115.

dilma é notificada 
sobre a comissão

A presidente Dilma Rousseff 
foi notificada ontem à noite sobre 
a eleição da comissão especial 
destinada a apurar o pedido de 
impeachment acatado pelo presi-
dente da Câmara dos Deputados, 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ) no dia 2 
de dezembro do ano passado. O pri-
meiro-secretário da Mesa Diretora, 
Beto Mansur (PRB-SP), entregou o 
aviso acompanhado da mensagem 
de Cunha ao subchefe de Assuntos 
Parlamentares da Secretaria de Go-
verno da Presidência da República, 
Danilo Gennari de Souza, às 18h05. 
Após o recebimento do aviso, inicia-
se o prazo de dez sessões ordiná-
rias da Câmara para que a presi-
dente apresente a sua defesa por 
escrito. Segundo a mensagem rece-
bida, o período de defesa começa a 
contar a partir de hoje, “findando o 
prazo às 19h do dia em que ocor-
rer a décima sessão.” A comissão 
- que tem como objetivo emitir um 
parecer sobre a denúncia de crime 
de responsabilidade formulada 
contra a presidente pelos juristas 
Hélio Bicudo, Miguel Reale Junior 
e Janaína Paschoal-, foi aprovada 
ontem à tarde por 433 votos fa-
voráveis e um contrário à chapa 
com os 65 nomes titulares e os 
respectivos suplentes indicados 
pelos líderes partidários.

Foto: Ortilo Antônio

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br



Tribunal da ONU vai 
julgar caso sobre 
disputa de fronteiras

Página 11

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 18 de março de 2016

Dilma critica grampos telefônicos

Ao dar posse ao ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da 
Silva como ministro-chefe 
da Casa Civil, a presidente 
Dilma Rousseff criticou on-
tem as interceptações de 
conversas telefônicas entre 
os dois, divulgadas na quar-
ta-feira (16), e disse que pe-
dirá a apuração dos fatos. 
“Convulsionar a sociedade 
brasileira em cima de inver-
dades, de métodos escusos, 
de práticas criticáveis viola 
princípios e garantias cons-
titucionais, viola direitos 
dos cidadãos e abre prece-
dentes gravíssimos: os gol-
pes começam assim”.

Dilma repudiou as ver-
sões divulgadas das escutas 
telefônicas com conversas 
entre ela e Lula. “Estare-
mos avaliando as condições 
deste grampo que envolve 
a Presidência da República. 
Queremos saber quem au-
torizou e por que o autori-
zou, e por que foi divulgado 
porque não continha nada 
que possa levantar qualquer 
suspeita sobre seu caráter 
republicano. Investigações 
baseadas em grampos ile-
gais não favorecem a demo-
cracia. Quando isso aconte-
ce, fica nítida a tentativa de 
ultrapassar o limite do Esta-
do Democrático de Direito, 
de cruzar a fronteira que é 
tão cara para nós que a cons-
truímos: a fronteira com o 

Presidente pedirá apuração
de interceptação de diálogo 
feita contra ela e Lula

Da Agência Brasil

OPERAÇÃO LAVA JATO

estado de exceção. Estamos 
diante de um fato grave: 
uma agressão não à minha 
pessoa, mas uma agressão à 
cidadania, à democracia e à 
nossa Constituição.”

O juiz federal Sérgio 
Moro, responsável pelos pro-
cessos da Operação Lava 
Jato, divulgou ontem à tarde 
o teor desta e de outras con-
versas do ex-presidente, que 
teve suas ligações telefônicas 
interceptadas pela Polícia Fe-
deral. Às 13h32, Dilma ligou 
para Lula a fim de avisá-lo de 
que um funcionário do Pla-

nalto estava levando até ele 
o documento com o termo de 
posse, para ser utilizado “em 
caso de necessidade”.

Conforme as intercep-
tações, a presidente diz ao 
novo ministro da Casa Civil: 
“Eu tô mandando o “bessias” 
junto com o papel pra gente 
ter ele, e só usa em caso de 
necessidade, que é o termo 
de posse, tá?!”.

O Palácio do Planalto 
negou que a assinatura do 
termo de posse do ex-presi-
dente Lula como ministro-
chefe da Casa Civil tenha 

sido antecipada para garan-
tir a ele foro privilegiado de 
modo imediato.

De acordo com a Secom, 
Lula poderia não compa-
recer à cerimônia de posse 
marcada para essa quinta-
feira. Por este motivo, ex-
plicou, o termo de posse foi 
enviado para que Lula as-
sinasse e fosse devolvido à 
Casa Civil. O Planalto, no co-
municado, esclarece então 
que a expressão “pra gente 
ter ele”, utilizada por Dilma, 
se refere à necessidade que 
havia de o governo ter o do-

cumento caso Lula não com-
parecesse à posse. Informa 
ainda que o trecho “só usa 
em caso de necessidade” faz 
referência à possibilidade 
de “o governo usar” o termo 
de posse.

Segundo a Secom, a di-
vulgação do telefonema foi 
feita “ilegalmente” por de-
cisão da Justiça Federal do 
Paraná.

“Em que pese o teor ab-
solutamente republicano do 
diálogo que tive com o ex-pre-
sidente Lula, ele foi publici-
zado com uma interpretação 

desvirtuada. Mudaram tem-
pos de verbo, mudaram ‘a 
gente’ para ‘ele’, ocultaram 
que o que fomos buscar no 
aeroporto era a assinatura do 
presidente Lula, mas não tem 
a minha assinatura. Portan-
to, isto não é posse. A posse 
ocorreria aqui”, afirmou Dil-
ma durante o discurso da ce-
rimônia de posse de Lula.

Vazamentos
Dilma voltou a criticar o 

vazamento seletivo de infor-
mações. “Não há justiça quan-
do delações são tornadas pú-
blicas de forma seletiva para 
execração de alguns investi-
gados e quando depoimentos 
são transformados em fatos 
espetaculares. Não há justiça 
para os cidadãos quando as 
garantias constitucionais da 
própria Presidência da Repú-
blica são violadas. Se se fere 
prerrogativas da Presidência 
da República, o que farão com 
as prerrogativas dos cida-
dãos?”, questionou.

Oposição
A presidente também 

criticou a oposição, que, se-
gundo ela, desde a eleição 
em 2014, tenta paralisar o 
governo. “A oposição tenta 
me impedir de governar ou 
me tirar o mandato de for-
ma golpista”. “Nós temos de 
superar os ódios e a atuação 
daqueles que não estão do 
lado da verdade e não terão 
força política para provocar 
o caos e a convulsão social. 
A gritaria dos golpistas não 
vai me tirar do rumo e não 
vai colocar o nosso povo de 
joelhos”.

A presidente Dilma Rousseff cumprimenta Lula como novo ministro da Casa Civil durante solenidade de posse, no Palácio do Planalto

FOTO: José Cruz/Agência Brasil

O juiz federal Itagiba 
Catta Preta Neto, da Seção 
Judiciária Federal do Distrito 
Federal, atendeu a uma ação 
popular e suspendeu, em ca-
ráter liminar, ou seja, tempo-
rário, a posse do ex-presiden-
te Luiz Inácio Lula no cargo de 
novo ministro-chefe da Casa 
Civil ou em “qualquer outro 
que lhe outorgue prerrogati-
va de foro”. A Advocacia-Geral 
da União (AGU) recorreu on-
tem da decisão.

A decisão foi divulgada 
ontem, enquanto Lula era 
empossado pela presidente 
Dilma, no Palácio do Pla-
nalto, em Brasília. No des-
pacho, o juiz federal aponta 
que “a posse e o exercício 
no cargo podem ensejar in-
tervenção, indevida e odio-
sa, na atividade policial, do 

Ministério Público e mesmo 
no exercício do Poder Judi-
ciário, pelo senhor Luiz Iná-
cio Lula da Silva”.

Reconhecendo a com-
plexidade do mérito da 
questão, o juiz anota que vá-
rias ações foram ajuizadas 
em todo o País pedindo a 
suspensão da posse de Lula. 
Para o juiz, a posse implica-
ria “intervenção direta, por 
ato da presidente da Repú-
blica, em órgãos do Poder 
Judiciário, com o desloca-
mento de competências”, o 
que, na avaliação de Catta 
Preta, “ao menos, em tese, 
pode indicar o cometimento 
ou tentativa de crime de res-
ponsabilidade”.

Para o juiz, o desloca-
mento de competência do 
julgamento de Lula da Jus-

tiça Federal em Curitiba 
para o Supremo Tribunal 
Federal (STF) “seria o único 
ou principal móvel da atua-
ção da mandatária [Dilma] 
– modificar a competência, 
constitucionalmente atri-
buída, de órgãos do Poder 
Judiciário”.

Catta Preta sustenta 
que a suspensão tempo-
rária da posse do ex-pre-
sidente não causará dano 
à gestão pública. “O Poder 
Executivo não depende, 
para o seu bom e regular 
funcionamento, da atuação 
ininterrupta do ministro-
chefe da Casa Civil. A estru-
tura deste órgão conta com 
substitutivos eventuais que 
podem, perfeitamente, as-
sumir as elevadas atribui-
ções do cargo”.

Juiz suspende posse de Lula

A presidente Dilma 
Rousseff já foi comunicada 
da decisão do juiz federal da 
4ª Vara da Seção Judiciária 
do Distrito Federal, Itagiba 
Catta Preta Neto, de suspen-
der a nomeação e a posse 
do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva como ministro-
chefe da Casa Civil. Pouco 
antes das 14h, um oficial 
de Justiça entregou a notifi-
cação a um funcionário do 
Palácio da Alvorada, que a 
assinou e se comprometeu a 

entregar pessoalmente a ela 
o documento.

No momento em que o co-
municado foi entregue, Dilma 
estava no Palácio da Alvorada, 
sua residência oficial, reunida 
com Lula, o advogado-geral da 
União, José Eduardo Cardozo, 
e o novo ministro da Chefia 
de Gabinete da Presidência, 
Jaques Wagner, que deixou a 
Casa Civil. A AGU informou 
que vai recorrer da liminar 
junto ao Tribunal Regional Fe-
deral da 1ª Região.

Enquanto a liminar con-
tinuar valendo, o ato de no-
meação de Lula e, consequen-
temente, sua posse, ficam 
suspensos. Com isso, qual-
quer despacho que ele faça na 
função de chefe da Casa Civil 
não terá validade. Até pouco 
depois das 16h, o TRF da 1ª 
Região ainda não havia recebi-
do o recurso da AGU. Quando 
for protocolado, o documento 
será analisado pelo presidente 
do tribunal, desembargador 
Cândido Ribeiro Filho.

Presidente recebe notificação

Mais antigo mem-
bro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), o 
ministro Celso de Mello 
reagiu às críticas ao STF 
feitas pelo ex-presiden-
te da República Luiz 
Inácio Lula da Silva. O 
ministro usou a abertu-
ra da sessão de ontem 
para dar uma resposta 
institucional às declara-
ções de Lula.

Ele explicou que “os 
meios de comunicação 
revelaram, ontem, que 
conhecida figura polí-
tica de nosso País, em 
diálogo telefônico com 
terceira pessoa, ofen-
deu, gravemente, a dig-
nidade institucional do 
Poder Judiciário, impu-
tando a este Tribunal a 
grosseira e injusta qua-
lificação de ser ‘uma Su-
prema Corte totalmente 
acovardada’”.

Mello disse que o 
insulto feito à Corte é 
inaceitável e passível 
de repulsa por parte da 
Corte e que traduz uma 
“reação torpe e indigna, 
típica de mentes autocrá-

ticas e arrogantes” que 
não conseguem escon-
der o temor “pela preva-
lência do império da lei 
e o receio pela atuação 
firme, justa, impessoal 
e isenta de Juízes livres 
e independentes, que 
tanto honram a Magis-
tratura brasileira e que 
não hesitarão, observa-
dos os grandes princípios 
consagrados pelo regime 
democrático e respeita-
da a garantia constitu-
cional do devido proces-
so legal, em fazer recair 
sobre aqueles considera-
dos culpados, em regular 
processo judicial, todo o 
peso e toda a autoridade 
das leis criminais de nos-
so País”.

O ministro disse que 
a República não admite 
privilégios e rejeita trata-
mentos diferenciados aos 
“detentores do poder ou 
a quem quer que seja”. 
Mello disse que ninguém 
está acima da lei e que 
condutas criminosas “ja-
mais serão toleradas” e 
que aqueles que as come-
terem serão punidos “na 
exata medida e na justa 
extensão de sua respon-
sabilidade criminal”.

Ministro condena 
ofensa ao Supremo

DECLARAÇÕES DE LULA

Michèlle Canes
Da Agência Brasil

Temer afirma  
que o governo 
afronta decisão 
do PMDB 

O vice-presidente da Re-
pública e presidente nacio-
nal do PMDB, Michel Temer, 
não compareceu ontem  à 
cerimônia de posse coletiva 
no Palácio do Planalto, entre 
elas a do deputado federal 
peemedebista Mauro Lopes 
(MG) como novo ministro da 
Secretaria de Aviação Civil.

“O vice-presidente não 
vai participar da cerimônia 
em Brasília porque o governo 
resolveu afrontar uma deci-
são da convenção nacional do 
PMDB nomeando Mauro Lo-
pes”, disse, em nota, a assesso-
ria de imprensa de Temer.

No sábado (12), a conven-
ção do PMDB proibiu mem-
bros da sigla de assumir cargos 
no Governo Federal em um pe-
ríodo de 30 dias. Na quarta-fei-
ra (16), Lopes disse que rece-
beu total apoio do partido para 
assumir a pasta e que a decisão 
não contraria a determinação 
da convenção do PMDB.

Segundo o deputado, o 
convite já havia sido feito há 
cerca de um mês e teve apoio 
da maioria da bancada do 
PMDB na Câmara e dos seis 
ministros da sigla. “Fiquei até 
emocionado. Apareceram mais 
de 30 deputados [me cumpri-
mentando. Uma coisa impres-
sionante”, afirmou Lopes.

Ana Cristina Campos
Da Agência Brasil
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Geral

OAB lamenta teor de conversas 
gravadas e vazamento é criticado

A diretoria nacional da 
Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) divulgou, ontem, 
nota à imprensa em que afir-
ma que as conversas gravadas 
entre o ex-presidente da Repú-
blica Luiz Inácio Lula da Silva, 
a presidente Dilma Rousseff 
e outras autoridades revelam 
“um quadro gravíssimo que se 
abate sobre o país”. Os áudios 
foram tornados públicos após 
o juiz federal Sérgio Moro, res-
ponsável pela Operação Lava 
Jato, suspender o sigilo do in-
quérito que investiga Lula, pou-
cas horas depois de o palácio do 
planalto confirmar que o ex-pre-
sidente ocuparia a Casa Civil.

Na nota, a entidade não 
comenta a divulgação de con-
versas de Lula com um de 
seus advogados, Roberto Tei-
xeira, fato que, para muitos 
especialistas, fere a legislação 
brasileira, que estabelece a in-
violabilidade da comunicação 
entre advogado e cliente. O 
Artigo 7º do Estatuto da Advo-
cacia determina a “inviolabili-
dade do escritório ou local de 
trabalho dos advogados, bem 
como de seus instrumentos 
de trabalho, de sua correspon-

A violência dos mansos
Na manhã em que escrevo esta coluna lá fora 

o Brasil está em transe: está em curso, e é preciso 
que se denuncie sem meias palavras, uma tentativa 
de golpe de Estado de escancarado conteúdo 
bonapartista (Sérgio Moro) e midiático (Rede 
Globo). O objetivo é atear fogo em Roma. O clima 
de histeria coletivo é tão áspero que são divulgadas 
conversas privadas, quando todos nós - quem 
atira a primeira pedra? - relaxamos as cautelas de 
linguagem, como se fosse crime de Lesa pátria. 
Gostaria de escutar as gravações privadas do juiz 
Sérgio Moro no comando da Lava Jato.

pouco me importa se circunstancialmente 
o golpe angarie apoio majoritário, se expressa 
a voz irracional de ativistas nas ruas ou penas 
sanguinárias na internet, no fundo da alma 
movidos pelo ressentimento. Não importa se o 
golpe tenha o apoio de profissionais liberais de 
renda elevada, intelectuais liberais (nossos liberais 
apoiaram todos os golpes da história brasileira, 
sem exceção) e até pessoas mansas de boa índole. 
São pessoas que tomaram uma deliberação: não 
se envergonham de caminhar ombro a ombro em 
manada com grupos de uma juventude bombada 
de adrenalina destrutiva que pedem o retorno da 
ditadura militar. Hitler teve o apoio dos mansos. 
Mussolini foi um dia majoritário. pouco me importa 
nadar contra a corrente: minhas convicções são de 
fundamento.

O grande historiador britânico Tony Judt, um 
liberal social-democrático de convicções ideológicas 
sinceras, escreveu poucos dias antes de morrer um 
livro magnífico sobre o século XX que intitulou “um 
século esquecido”. Eu complementaria afirmando 
que apagar o século XX da memória trata-se de um 
grande problema porque o século produziu grandes 
novidades. Uma das grandes novidades, logo no 
começo do século, foi a irrupção do fascismo na 
Itália como movimento reacionário de massas. 

Até o século XIX, o que predominava na direita 
política eram os pequenos grupos de intelectuais 
aristocráticos avessos à dinâmica vertiginosa 
de transformações da modernidade. É o tempo 
de Nietzsche, de Schopenhauer, de Burckhardt, 
intelectuais não-práticos. O fascismo, ao contrário, 
constituiu-se um movimento plebeu de escuta 
organizada da esgotolândia da alma. Quando 
destampamos o esgoto, sentimos o odor.

Os movimentos de direita se jactavam ano 
passado que, ao contrário dos movimentos sociais 
de esquerda, confraternizavam com a polícia em 
praça pública. Escrevi à época que esse discurso era 
de falso pacifismo. Na verdade, aquele “pacifismo” 
já exibia violência simbólica, assédio moral, 
preconceito, ignorância, cujo ponto de concentração 
estava na palavra de ordem da intervenção militar. 
Em algum momento do processo, a violência 
passaria de concentrada a ativa, prestes a explodir 
em algum momento do futuro.

por isso, pouco me espanta que “os mansos” 
exasperados, que nas manifestações de 2013 tanto 
criticaram os Black Blocs da boca para fora, invistam, 
neste segundo ano de crise política, na violência ativa. 
A escalada começou através da recepção de lideranças 
próximas ao governo em restaurantes, hospitais e até 
enterros, e aprofundou nas manifestações de domingo, 
naquela atitude estilo ‘Qué se vayan todos’, importada 
da crise argentina de 2001, de hostilizar políticos 
tradicionais do pSDB. Já na noite de ontem assistimos 
cenas de jovens portando bombas e partindo para o 
enfrentamento com a polícia em frente ao Congresso 
em Brasília. Isso é só o começo.

Meneses
Jaldes 

Áudios foram tornados 
públicos após Sérgio Moro 
suspender sigilo do inquérito

Alex Rodrigues
Da Agência Brasil

FOTO: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
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Moro justifica divulgação das conversas, alegando não ter identificado a relação cliente/advogado

dência escrita, eletrônica, tele-
fônica e telemática, desde que 
relativas ao exercício da advo-
cacia”, salvo quando estiverem 
presentes indícios de autoria 
e materialidade da prática 
de crime por parte do profis-
sional. Em sua decisão, Moro 
justifica a divulgação das con-
versas entre Lula e Teixeira, 
alegando não ter identificado 
“com clareza a relação clien-
te/advogado a ser preservada 
entre o ex-presidente e referi-

da pessoa [Teixeira]”.
Sobre o teor das conver-

sas entre Lula e autoridades, 
a direção nacional da OAB 
afirma que “a Nação está per-
plexa” diante da constatação 
do “quadro gravíssimo que se 
abate sobre o país”. A entidade 
também critica as “referências 
desairosas, deselegantes e des-
respeitosas à Ordem dos Ad-
vogados do Brasil, ao Supremo 
Tribunal Federal e ao Congres-
so Nacional, com a utilização 

de termos impronunciáveis, 
emitidos por pessoa proemi-
nente da República”. A entida-
de afirma que a advocacia está 
particularmente indignada 
com a “a grave ofensa dirigida 
à OAB pelo ministro-chefe da 
Casa Civil, Jaques Wagner”.

A entidade convocou 
para hoje reunião extraor-
dinária do colégio de presi-
dentes de secionais e sessão 
extraordinária do Conselho 
Federal da OAB, em Brasília.

O juiz federal Sérgio Moro 
decidiu ontem que não vai ex-
cluir das investigações da Ope-
ração Lava Jato conversa tele-
fônica interceptada pela Polícia 
Federal entre a presidente Dilma 
Rousseff e o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva. Para o juiz, 
não há “maiores problemas’ no 
fato de o grampo ter ocorrido 
após ordem dele para paralisar o 

monitoramento de Lula.  
“Não havia reparado antes no 

ponto, mas não vejo maior rele-
vância. Como havia justa causa e 
autorização legal para a intercep-
tação, não vislumbro maiores pro-
blemas no ocorrido, valendo, por-
tanto, o já consignado na decisão 
do evento 135.”

No despacho proferido na ma-
nhã de ontem, o juiz citou o caso 
Watergate, que culminou com a 
renúncia do então presidente dos 
Estados Unidos, Richard Nixon, em 

1974, para justificar que o presi-
dente da República não tem ga-
rantia absoluta da privacidade de 
suas ligações.

“Ademais, nem mesmo o su-
premo mandatário da República 
tem um privilégio absoluto no 
resguardo de suas comunicações, 
aqui colhidas apenas fortuitamen-
te, podendo ser citado o conheci-
do precedente da Suprema Corte 
norte-americana em US v. Nixon, 
1974, ainda um exemplo a ser se-
guido”, acrescentou.

Juiz cita Watergate como justificativa
André Richter
Da Agência Brasil

Os advogados Roberto Teixeira 
e Cristiano Zanin Martins, que de-
fendem o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, divulgaram nota ontem 
criticando o que classificaram como 
“autorização ilegal” de grampo tele-
fônico do celular pessoal de Teixeira e 
do telefone central do escritório Tei-
xeira, Martins e Advogados.

Para eles, a intenção do Juiz Sér-
gio Moro, que autorizou as escutas, 
foi de monitorar a estratégia de de-

fesa do ex-presidente Lula e confi-
gura “grave atentado às garantias 
constitucionais da inviolabilidade das 
comunicações telefônicas e da ampla 
defesa”. Além de ser uma “afronta a 
inviolabilidade telefônica” garantida 
no Estatuto do Advogado.

Na nota, os advogados citam a 
conversa telefônica mantida entre 
Teixeira e Lula no último dia 4, quan-
do o ex-presidente soube que seria 
conduzido para depor na Polícia Fe-
deral. “Toda a conversa mantida en-
tre advogado e cliente e a estratégia 

de defesa transmitida naquela opor-
tunidade estava sendo monitorada e 
acompanhada por Moro e pela Polí-
cia Federal”.

Para os advogados, as escutas e 
a divulgação do teor dessas intercep-
tações são ilegais e atentam contra o 
processo legal.

Os advogados informam que 
o assunto será levado à Ordem dos 
Advogados do Brasil para que o co-
legiado possa intervir e se posicionar 
em relação “a esse grave atentado ao 
Estado Democrático de Direito”.

Advogados consideram grampo ilegal
Da Agência Brasil

Juízes Federais de 
todo o País realizaram 
ontem nas seções judi-
ciárias da Justiça Fede-
ral um ato simultâneo 
em defesa do juiz Sér-
gio Moro. Segundo a 
Associação de Juízes 
Federais do Brasil (Aju-
fe), o ato teve o obje-
tivo de apoiar a inde-
pendência judicial de 
Moro e dos magistra-
dos federais que atuam 

na Operação Lava Jato.
Em Curitiba, a nota 

foi lida pelo procura-
dor Deltan Dallagnol, 
coordenador da for-
ça-tarefa da Lava Jato. 
Segundo Dallagnol, 
o Ministério Público e 
a Justiça não se ame-
drontarão e darão fiel 
cumprimento à Consti-
tuição e às leis. O  texto 
lido em outras capitais 
foi o mesmo.

Ato de defesa no País
Ao discursar na 

cerimônia de trans-
missão de cargo, o 
ministro da Justiça, 
Eugênio Aragão, disse 
que ninguém no País 
tem o monopólio da 
moralidade ou o mo-
nopólio da salvação 
da pátria. Nesse sen-
tido, destacou o novo 
ministro, será papel 
do governo garantir 
que as instituições de 

Estado implementem 
a igualdade de todos 
perante a lei.

A declaração de 
Aragão foi feita um 
dia após o juiz Sér-
gio Moro ter tornado 
públicas escutas tele-
fônicas feitas entre 
o ex-presidente Lula 
e diversas autorida-
des de Estado - entre 
elas, a presidente Dil-
ma Rousseff.

Igualdade perante a lei
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Mundo

Tribunal da ONU aceita julgar 
caso sobre disputa de fronteiras 
Colômbia e Nicarágua 
travam luta para saber 
quem ganha a disputa

Os juízes do Tribunal 
Internacional de Justiça (TIJ) 
da Organização das Nações 
Unidas (ONU) decidiram 
hoje aceitar o caso da histó-
rica disputa entre a Nicará-
gua e a Colômbia sobre fron-
teiras marítimas.

Na primeira de duas 
decisões do TIJ, o painel de 
juízes afastou as objeções da 
Colômbia de que aquele tri-
bunal não seria competente 
para julgar o caso.

Com 14 votos a favor e 
dois contra, os juízes con-
sideraram que o TIJ “tem 
jurisdição para decidir so-
bre a questão”, na qual a Ni-
caraguá acusa a Colômbia 
de violar seus direitos de 
soberania sobre o mar do 
Caribe.

A Nicarágua argumenta 
que a Colômbia não cumpriu 
uma ordem judicial de 2012 
que lhe garantia áreas do 
território caribenho. A de-
cisão estabelecia uma nova 
fronteira marítima entre os 
dois países, passando mi-
lhares de quilômetros qua-
drados do mar do Caribe da 
Colômbia para a Nicarágua.

Embora os dois países 
não compartilhem fronteiras 
terrestres, as relações diplo-
máticas são tensas há quase 
um século por causa dos li-
mites marítimos.

A Colômbia, no entanto, 
argumenta que não é mais 
signatária de um tratado de 
1948, conhecido como Pacto 
de Bogotá, segundo o qual a 
maioria dos países da Amé-
rica do Sul e do Norte con-
corda com a resolução de 
disputas por meios pacíficos, 
via Tribunal Internacional 
de Justiça.

Como já não é parte des-
se tratado, Bogotá insiste em 
que as fronteiras terrestres e 
marítimas só devem ser fixa-
das por meio de tratados.

No entanto, os juízes do 
Palácio da Paz, sede do TIJ na 
Holanda, discordam e defen-
dem que o Pacto de Bogotá 
estava em vigor quando a 
Nicarágua apresentou sua 
queixa ao tribunal, em no-
vembro de 2013.

Os magistrados deverão 
julgar também um segundo 
caso que opõe os dois países 
latino-americanos: a Colôm-
bia se opõe a um pedido da 
Nicarágua para que o tribu-
nal demarque os limites de 
uma plataforma continental 
entre os dois, além de 200 
milhas náuticas ao longo da 
costa nicaraguense.

Da Agência Lusa

O presidente Nicolás Maduro pediu a ampliação por 60 dias de um decreto de emergência econômica, mas a Assembleia Nacional da Venezuela rechaçou a ideia

Caracas (AE) - A Assem-
bleia Nacional da Venezuela, 
de maioria oposicionista, re-
chaçou ontem o pedido do 
presidente Nicolás Maduro 
para ampliar por 60 dias um 
decreto de emergência eco-
nômica.

“A única forma pela qual o 
povo venezuelano pode acom-
panhar medidas econômicas 
onde tenha que fazer mais 

sacrifício é com a mudança 
radical na maneira como se 
vem governando”, afirmou o 
segundo vice-presidente do 
Congresso, deputado Simón 
Calzadilla. Segundo ele, caso o 
Tribunal Supremo de Justiça, 
acusado de estar controlado 
por governistas, aprove a am-
pliação da emergência eco-
nômica, isso constituiria uma 
violação constitucional. Calza-
dilla afirmou que o Legislativo 
é o único autorizado legal-

mente a considerar esse tipo 
de solicitação do presidente.

No mês passado, o Tribu-
nal Supremo de Justiça, prin-
cipal corte do país, decretou 
vigente o decreto de emer-
gência de Maduro, mesmo 
após o Congresso rechaçá-lo.

O vice-presidente encar-
regado da Economia, Miguel 
Pérez Abad, anunciou nessa 
quinta-feira que, para enfren-
tar a crise e combater a infla-
ção, o governo aprovou um 

novo sistema de formação 
de preços. Com isso, a admi-
nistração de Maduro deseja 
garantir o acesso a produtos 
essenciais, estimular a pro-
dução e assegurar as mar-
gens de lucro por meio do 
reconhecimento dos custos 
de produção, afirmou Pérez 
Abad, sem dar detalhes.

O vice-presidente disse 
que, para reduzir o impacto 
das medidas, será criado um 
cartão para permitir o acesso 

a bens de maneira direta, com 
subsídio. A Venezuela enfren-
ta uma inflação que, segundo 
estimativa do Fundo Monetá-
rio Internacional (FMI), pode 
alcançar neste ano 720%, 
além de graves problemas de 
escassez de produtos e uma 
forte recessão. Segundo ana-
listas, o quadro pode se agra-
var neste ano com a queda no 
preço do petróleo, que repre-
senta 94% da receita do país 
com exportações.

Crise econômica se agrava na Venezuela
ASSEMBLEIA REJEITA DECRETO

Da Agência Estado

Com 14 votos 
a favor e dois 
contra, os juízes 
do Tribunal  
consideraram 
que o TIJ “tem 
jurisdição para 
decidir sobre 
a questão”

O ressurgimento re-
cente de ebola em Serra 
Leoa terminou, anun-
ciou ontem a Organiza-
ção Mundial da Saúde 
(OMS), que considera o 
fato “um novo marco 
no esforço do país para 
derrotar” a doença.

Em nota, a OMS diz 
que se completam hoje 
42 dias, ou seja dois ci-
clos de incubação do ví-
rus, desde que o último 
doente confirmado no 
país teve o segundo re-
sultado negativo.

O último ressur-
gimento de ebola fez 
aumentar para 3.590 o 
número de mortos em 
Serra Leoa, durante uma 
“epidemia que devastou 
famílias e comunidades 
em todo o país”, acres-
centa a OMS.

No comunicado, a 
organização diz que o 
fim do ressurgimento é 
“um novo marco no es-
forço do país para derro-
tar o ebola”. Ela elogia 
o governo, os parceiros 
e o povo de Serra Leoa 

pela resposta rápida ao 
novo surto.

No entanto, a orga-
nização avisa que Serra 
Leoa, assim como a Li-
béria e a Guiné-Conacri, 
ainda estão em risco de 
novos ressurgimentos, 
sobretudo devido à per-
sistência do vírus em al-
guns sobreviventes.

“É preciso manter 
uma vigilância forte e 
uma capacidade de res-
posta de emergência, as-
sim como rigorosas prá-
ticas de higiene em casa 
e nos serviços de saúde 
e uma participação co-
munitária ativa”, afirma 
a nota. A OMS pede cui-
dados de saúde, de ras-
treamento e orientações 
à população.

Serra Leoa foi ini-
cialmente considerada 
livre da transmissão de 
ebola no dia 7 de no-
vembro, a Guiné-Cona-
cri em  29 de dezembro 
e a Libéria em 14 de 
janeiro.

A epidemia de ebo-
la na África Ocidental 
afetou 28.637 pessoas e 
matou 11.315 delas.

Serra Leoa fica livre
da epidemia do ebola

SAÚDE PÚBLICA

Da Agência Lusa

Pesquisadores 
fazem vacina 
experimental 
contra dengue

Pesquisadores norte-ame-
ricanos desenvolveram a pri-
meira vacina experimental que 
poderá proteger a população 
contra a dengue, uma doença 
viral transmitida pelo mos-
quito Aedes aegypti. 

Os resultados do ensaio 
clínico, feito com 41 volun-
tários de saúde, dos quais 21 
receberam uma única dose 
da vacina e os demais um 
placebo, são muito promis-
sores para prevenir a infec-
ção com o vírus da dengue, 
da mesma família do zika, 
também transmitido por pi-
cada de mosquito.

A pesquisa, a cargo de 
pesquisadores do Instituto 
Nacional de Saúde dos Es-
tados Unidos, foi divulgada 
ontem pela revista médica 
Science Translational Me-
dicine. A dengue infecta por 
ano cerca de 400 milhões 
de pessoas em mais de 120 
países.

“Sabendo o que sabemos 
sobre esta nova vacina, esta-
mos confiantes de que possa 
funcionar bem”, disse Anna 
Durbin, professora adjunta 
da Universidade de Saúde 
Pública Johns Hopkins, que 
liderou o estudo.

Da Agência Lusa
Os Estados Unidos re-

tiraram ontem Cuba da lista 
de países com portos pouco 
seguros, o que elimina um 
importante impedimento ao 
livre trânsito de embarcações 
no estreito da Flórida.

 A decisão é um passo a 
mais dentro da normalização 
das relações bilaterais e ante-
cede a histórica visita do pre-
sidente Barack Obama à ilha. 
Com a mudança, fica facilitado 
o caminho para que embarca-
ções norte-americanas como 
cruzeiros, barcos de carga e 
outros possam fazer viagens 
de ida e volta sem inconve-
nientes entre os países. As 
embarcações já não terão de 
esperar que pessoal da Guar-
da Costeira dos EUA suba para 
inspecioná-las, ainda que pos-
sa haver inspeções ocasionais.

 A Guarda Costeira nor-
te-americana disse que Cuba 
agora tem segurança efetiva 
em seus portos. A retirada de 
Cuba dessa lista elaborada 
para combater o risco de ter-
rorismo é mais um passo para 
superar as divergências bilate-
rais. Somente no ano passado 
os EUA retiraram Cuba de uma 
lista de patrocinadores do ter-
rorismo, que tem integrantes 
como Síria, Iêmen, Líbia e Irã.

A viagem de Obama a 
Cuba começa no domingo e é 
a primeira de um presidente 
dos EUA à ilha comunista em 
quase 90 anos. Antes da visi-
ta, o governo norte-america-
no acabou nesta semana com 
as últimas restrições impor-
tantes para os norte-ame-
ricanos que desejam viajar 
à ilha, permitindo que eles 
façam isso individualmente 
para fins educativos.

EUA facilitam viagens 
de navios para Cuba
Da Agência Estado

FOTO: Reprodução/Internet
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Iphaep vai fiscalizar 
fachadas históricas 
em Campina Grande

Comissão do Senado aprova liberação sem registro da Anvisa

Pilula do câncer
13

FOTO: Agência Senado

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

A liberação do uso da 
fosfoetanolamina sintética, 
que ficou conhecida como 
pílula contra o câncer, an-
tes mesmo do registro pela 
Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa), foi 
aprovada ontem em reunião 
extraordinária da Comissão 
de Assuntos Sociais (CAS) 
do Senado. Como já foi apro-
vada no plenário da Câmara 
dos Deputados, no último dia 
8, a proposta (PLC 3/16) se-
gue agora com pedido de ur-
gência, para a última votação 
no plenário do Senado.

Para o senador Acir Gur-
gacz (PDT-RO), relator do 
texto na CAS, os relatos de re-
gressão e cura do câncer pelo 
uso da fosfoetanolamina jus-
tificam a aprovação do proje-
to. “Trata-se de resposta tera-
pêutica espetacular, quando 
comparada a qualquer me-
dicamento antineoplásico 
disponível no mercado bra-
sileiro e mundial. A fosfoeta-
nolamina será um alento para 
milhares de famílias”, afirmou 
Gurgacz.

Nessa quarta-feira o re-
lator já havia lido seu voto 
favorável à proposta, mas o 
texto não foi votado por cau-
sa de um pedido de mais tem-
po para analisar a matéria 
apresentado pelo líder do go-
verno no Senado, Humberto 
Costa (PT-PE). O presidente 
da comissão, Edison Lobão 
(PMDB-MA), concedeu prazo 
de 24 horas ao parlamentar, 
que apresentou um voto em 
separado contrário ao texto.

Costa teme a liberação 
da substância sem a realiza-
ção de testes que comprovem 
sua eficácia e segurança. O 
parlamentar argumenta que 

Karine Melo
Repórter da Agência Brasil 

A aprovação aconteceu 
em reunião extraordinária 
na Comissão Social 

é papel da Anvisa, e não do 
Congresso, autorizar a pro-
dução e o uso de medicamen-
tos. “A Anvisa é hoje uma das 
instituições de regulação de 
produtos ligados à saúde mais 
respeitadas do mundo. Além 
do problema de segurança do 
consumo de medicamentos, 
[a liberação da fosfoetanola-
mina] será uma sinalização 
negativa de que é o Congresso 
[e não a agência] que aprova 
ou reprova a produção de me-
dicamentos.”

O texto determina que, 
para ter acesso ao medica-
mento antes do registro pela 
Anvisa, os pacientes diagnos-
ticados com câncer precisa-
rão assinar termo de consen-
timento e responsabilidade. 
A opção pelo uso voluntário 

da fosfoetanolamina sintética 
não exclui o direito de acesso 
a outros tipos de tratamento.

Histórico
As cápsulas de fosfoe-

tanolamina sintética foram 
fornecidas gratuitamente, 
durante anos, em São Carlos, 
mas a Universidade de São 
Paulo (USP) proibiu a produ-
ção e distribuição, porque o 
medicamento não é registra-
do na Anvisa. Desde então, 
pacientes que tinham conhe-
cimento dos estudos têm en-
trado na Justiça para obter a 
substância.

Em 2014, a droga parou 
de ser entregue, depois de 
uma portaria determinando 
que substâncias experimen-
tais tivessem todos os regis-

tros antes de serem liberadas 
à população. Sem a licença, 
pacientes passaram a conse-
guir a liberação na Justiça, por 
meio de liminares.

Em outubro do ano passa-
do, o Supremo Tribunal Federal 
(STF) liberou o acesso à fosfo-
etanolamina a um paciente do 
Rio de Janeiro que estava na 
fase terminal da doença. Desde 
então, a demanda pela substân-
cia não parou de aumentar.

Além de falta de registro 
na Anvisa, entre os argumen-
tos contrários à distribuição 
das pílulas está o de que não 
existem, até o momento, es-
tudos científicos que compro-
vem a eficácia e a segurança 
no uso dessa substância, ne-
cessários ao seu reconheci-
mento como medicamento.

Relator da  proposta, senador Acir Gurgacz: “A pílula do câncer tem resposta terapêutica espetacular”   

 Nos dias 18 e 19 des-
te mês, acontece a 10ª 
Jornada de Obstetrícia e 
Ginecologia da Faculda-
de de Medicina da USP 
FMUSP. Na oportunida-
de, será apresentado 
para toda comunidade 
médica o mais novo mé-
todo de contracepção fe-
minina definitiva, conhe-
cido como Essure. 

Médicos e alunos ins-
critos no evento podem 
participar do exercício 
prático de aplicação do 
método de laqueadu-
ra por Histeroscopia por 
meio do simulador de 
realidade virtual, tecnolo-
gia que recria ao máximo 
a percepção de realidade.

A Histeroscopia é um 
dos maiores avanços da 
Ginecologia e o Disposi-
tivo Intratubário Essure, 
aprovado pela Anvisa - 
Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária, é uma 
alternativa à laqueadura 
cirúrgica.

“Com eficácia de 
99,8%, esta laqueadura 
é um procedimento rá-
pido, ambulatorial e mi-
nimamente invasivo. Por 
não ter qualquer tipo de 
corte, não necessita in-
ternação, pois é pratica-
mente indolor e por isso 
dispensa a anestesia. Não 
contém medicamentos 
ou hormônios. A coloca-
ção não ultrapassa cinco 
minutos e a paciente sai 
do ambulatório andando 
e pode voltar normal-
mente para suas ativi-

dades, sem necessidade 
de repouso, tampouco 
afastamento do traba-
lho. Não há a ocupação 
de leitos hospitalares ou 
centros cirúrgicos”, afir-
ma o Dr. Walter Pinheiro, 
diretor administrativo da 
disciplina de Ginecolo-
gia do HC da Faculdade 
de Medicina da USP, ao 
explicar as vantagens do 
novo método.

Essure é um microim-
plante de apenas quatro 
centímetros, que é intro-
duzido pelo canal vaginal 
com um aparelho bem 
fino, o histeroscópio, até 
o interior da tuba uteri-
na, ligada ao útero. Um 
dispositivo é colocado 
em cada tuba e ocorre 
uma ação mecânica, que 
provoca uma reação na-
tural do corpo, no tecido 
da tuba, que faz com que 
ela se feche em um perío-
do de três meses. “Nesse 
período, a paciente deve 
continuar a usar outra 
forma de contracepção 
e, após isso, é realizada 
uma ultrassonografia 
transvaginal. Confirma-
da a oclusão, não é mais 
necessário o uso de outro 
método contraceptivo”, 
diz.  Para as mulheres te-
rem acesso à técnica no 
Hospital das Clínicas, é 
necessário já ter concluí-
do o Programa de Plane-
jamento Familiar e passar 
por uma triagem rigoro-
sa realizada pelo Serviço 
de Ginecologia, pois o 
método é irreversível.

Laqueadura moderna 
é apresentada em SP

OBSTETRÍCIA

Uma vez reuni frases soltas 
de Carlos Drummond de Andra-
de. Fiz uma colagem. Vi o quanto 
somos pequenos. Drummond 
mexeu mais com meus ossos e 
músculos e tudo o mais do que 
todas as febres que tive quan-
do criança. As febres hoje são 
delírios iguais aos de todos os 
habitantes desta larga e virulenta 
“comunidade” capitalista. 

É melhor assumir ser pe-
queno mesmo. Recordar aquele 
cientista que, numa cena do filme “Viagem 
fantástica” (foto), de Richard Fleischer, desis-
te de esmagar uma formiga. Ele lembrou que 
cientistas miniaturizados “passeavam” pelas 
veias, artérias, etc., de um corpo humano 
anestesiado. A formiga não morreu e a simbo-
logia adotada pelo roteirista do filme foi tão 
fantástica quanto sua viagem.

O delírio é viver? Seja pequeno. Não 
deseje ser mais um dos grandes (?). Que 
besteira esse sonho de querer ganhar sozinho 
a Loteria, sem admitir nem ao menos ganhar 
com mais umas cinquenta pessoas... É quando 
vem aquele papo pra-cá-da-arca-perdida: “Se 
eu ganhasse sozinho na Loto, eu passava o 
resto da vida viajando”; “Eu pagava minhas 
dívidas todas, botava uma parte na poupança, 

investia num negócio seguro e o resto contri-
buía com um hospital espírita”; “Eu contri-
buiria com um partido político de esquerda 
verdadeira...” Papos como são os que circulam 
em torno das novas “pirâmides digitais” inva-
dindo a oscilante classe média.

No meio dos delírios, as patrulhas ecoló-
gicas acrescentaram-se às patrulhas ideoló-
gicas. Quem foi que disse que o início deste 
século afundou as patrulhas ideológicas? 
Agora são os patrulheiros da linguagem, pa-
trulheiros universitários. “Black and white”!

O melhor delírio é acreditar que ao 
dobrar uma esquina surge uma onda gigan-
te, vinda do Havaí, trazendo a prancha da 
alegria, da filosofia, da comida, do amor, da 
saúde, da cultura, da educação; a prancha da 
salvação. Salvação? Sim, pois os modelos da 

“terra brasilis” estão cínicos, podres, 
cretinos demais.

“NOVA ORDEM MUNDIAL” 
- Creio que posso concentrar-me 
em três revoluções no planeta. Em 
sequência: a industrial, a tecnológica, 
a da informatização. Esta agrupa as 
duas anteriores buscando que as 
grandes corporações propiciem, lide-
rem, consolidem a nova revolução: a 
da evolução social.

Sim, não é “Fahrenheit 451” 
nem “1984” ou “Admirável mundo novo”. Ray 
Bradbury, George Orwell e Aldous Huxley 
fizeram previsões do controle do Estado 
sobre toda a população. Não previram a forte 
exclusão social, com o uso restrito de neo-
tecnologia, fazendo voltar à pobreza mais de 
50% da população. Até 2025. Faltam apenas 
dez anos.

Talvez, mesmo com dificuldades, esca-
pem os países totalmente nórdicos: Finlândia, 
Noruega e Dinamarca. Os geógrafos não me 
“excluam” porque a Suécia não foi incluída. 
Esta é uma questão geopolítica, geoeconômi-
ca, geotecnológica.

Talvez os últimos esquimós se multi-
pliquem e façam o seu país, com diferentes 
recursos próprios e desligados do Canadá. 

Da viagem fantástica à onda gigante
nnn Com a nova 
“arrumação” do Sebo 
Cultural/Centro não há 
mais o espaço usado 
como palco para shows 
no local.
nnn O Centro Cul-
tural Ariano Suassuna, 
em anexo ao Tribunal 
de Contas do Estado, se 
consolidará como um 
mais-que-médio espaço 
de arte e cultura em 
Jaguaribe. O diretor do 
Centro, Flávio Sátiro 
Filho, não deverá medir 
esforços para isso.
nnn Isso bem reflete 
como é descentralizada 
a movimentação artís-
tica em João Pessoa. A 
Praça da 
Paz, nos 
Bancários, 
por exem-
plo, vem 
abrigando 
espetáculos 
de música e 
teatro. E o 
Varadouro 
continua 
firme.
nnn Não 
são poucos 

os bons guitarristas em 
João Pessoa. Mas, dois 
muito chamam atenção 
dos nossos ouvidos: Wal-
ter Guimarães e Zé Filho.
nnn O disco de Bom-
binha está pronto. Deve 
ser lançado até o final 
de julho próximo.  Pode-
rá ser em clima udigru-
di. “Udigrudi” vem de 
“underground”.
nnn Não procede 
informação divulgada em 
blog na Internet de que 
Maurício Burity (foto) 
foi ou seria demitido da 
presidência da Funjope 
(Fundação Cultural de João 
Pessoa).

Geleia geral
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Iphaep inicia regularização das fachadas 
cEntRo históRico dE cAmpinA GRAndE
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A primeira orientação é a 
de que os comerciantes 
se adequem às normas saúde de sp atesta 

pesquisa da UEpB

Barragens, as novas 
alternativas na pB

sttp é reconhecida  
no aplicativo moovit

O professor e pesquisador 
Eduardo Barbosa Beserra, do La-
boratório de Entologia do Grupo de 
Bioecologia Sistemática de Insetos 
da Universidade Estadual da Paraíba 
(UEPB), vinculado ao Departamen-
to de Biologia, foi contatado pela 
Secretaria Municipal de Saúde de 
São Paulo para, através do portal 
da Prefeitura de São Paulo, oferecer 
orientações que auxiliem no com-
bate ao mosquito aedes aegypti na 
capital paulista. Eduardo Beserra é 
biólogo e um dos autores do estudo 
“Efeito da Qualidade da Água no Ciclo 
de Vida e na atração para Oviposição 
de aedes aegypti”, publicado na 
Neotropical Entomology, em 2010. 
Ele foi procurado pela Secretaria de 
Saúde paulistana devido ao aumento 
do número de casos notificados de 
dengue no município de São Paulo 
e os primeiros casos autóctones 
registrados da febre chikungunya 
e do zika vírus. a caça ao mosquito 
foi intensificada pelas autoridades 
sanitárias paulistanas e a ideia da 
prefeitura paulistana é fornecer o 
máximo de informações à população 
para que toda a sociedade esteja 
engajada a agir na erradicação dos 
focos do mosquito vetor.

Quinze agricultores do mu-
nicípio de arara, distante 155 
quilômetros de João Pessoa, PB, 
participaram na semana passada de 
capacitação para construção de uma 
barragem subterrânea para capta-
ção de água da chuva. a tecnologia é 
uma importante estratégia de convi-
vência com a seca, pois reduz as per-
das de água por escoamento super-
ficial e favorece a infiltração da água 
no interior do solo. a ação faz parte 
do Plano Brasil Sem Miséria - Trans-
versal de Água, que atua na identifi-
cação de beneficiários e tecnologias 
sociais de captação, armazenamento 
e manejo de água nos 14 Territórios 
da Cidadania do Semiárido apoiados 
pelo Ministério do Desenvolvimen-
to agrário (MDa).  O município de 
Arara fica localizado no Território da 
Borborema, PB, que engloba 21 mu-
nicípios. O treinamento foi realizado 
pela equipe da Embrapa algodão, em 
parceria com a prefeitura de arara, 
na propriedade da agricultora Eliene 
Emília dos Santos (dona Leninha), na 
comunidade Riacho Fundo, onde foi 
construída a barragem subterrânea. 

a Prefeitura de Campina Gran-
de, por meio da equipe da Divisão de 
Controle Operacional da Gerência de 
Transportes da Superintendência 
de Trânsito e Transportes Públi-
cos (STTP), foi eleita como cidade 
parceira, do mês de fevereiro, pelo 
aplicativo Moovit, utilizado especial-
mente pelos usuários do transporte 
coletivo. O reconhecimento mundial, 
publicado na página do aplicativo 
(http://moovitapp.com/info/part-
nerofthemonthpt/), aconteceu pela 
contribuição significativa da STTP 
na inclusão dos dados do sistema 
de transporte coletivo do município. 
O Moovit é um aplicativo para an-
droid, iOS e Windows Phone, sendo 
especialmente projetado para quem 
utiliza o transporte público. Com o 
Moovit é possível traçar a rota do 
usuário até o seu destino, baseado 
em informações coletadas em tempo 
real. Com isso, a partir do lançamen-
to oficial, o passageiro de Campina 
Grande poderá monitorar, ao vivo, 
o percurso que o ônibus estará fa-
zendo. Essa facilidade evitará que o 
usuário permaneça por muito tempo 
nas paradas dos coletivos.

Fotos: Reprodução/Internet

O Governo do Estado, 
por meio do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Ar-
tístico do Estado da Paraíba 
(Iphaep), em parceria com a 
Promotoria do Meio Ambien-
te e Patrimônio Social do Mu-
nicípio de Campina Grande, 
realizou nessa quinta-feira 
(17), no auditório do Cine 
São José, uma reunião com 
os lojistas e proprietários 
dos imóveis da Rua Maciel 
Pinheiro, no Centro Histórico 
da cidade, para tratar sobre a 
regularização da publicidade 
em seus estabelecimentos. 

A reunião se insere 
no modelo da gestão atual 
do órgão, que por meio de 
educação patrimonial vem 
orientando os proprietários 
e locatários de imóveis na 
área de proteção do Iphaep a 
preservar o patrimônio his-
tórico e cultural da cidade.

Durante este mês, a Co-
ordenadoria de Arquitetura 
e Ecologia do Iphaep reali-
zou um ciclo de fiscalizações 
ao longo da Rua Maciel Pi-
nheiro, onde foi constatado 
um elevado número de irre-
gularidades quanto à forma 
de exposição dos letreiros e 
placas de identificação das 
respectivas empresas, fato 
este que ratificou a solici-
tação do Ministério Público 

junto ao Iphaep a atuar no 
cumprimento da legislação 
patrimonial no logradouro.

A diretora executiva do 
Iphaep, Cassandra Figuei-
rêdo, destacou que o órgão de 
preservação patrimonial ob-
jetiva, no primeiro momento, 
orientar os comerciantes a 
adequarem as fachadas dos 
imóveis, no intuito de evitar 
ações punitivas. “Prioriza-
mos inicialmente as ações 
educativas, que fortalece na 

população o sentimento de 
pertencimento e valorização 
dos bens culturais que fazem 
parte da identidade e histó-
ria da cidade. A importância 
maior dessa ação é a preser-
vação do Centro Histórico, 
que guarda consigo estilos 
arquitetônicos que servem 
de exemplo para o Brasil e o 
mundo como o Arte Décor”.   

“O Iphaep detém o poder 
de polícia e, por esse motivo, 
acionamos o mesmo para 

atuar nas áreas de preser-
vação, de modo a despoluir 
as fachadas dos imóveis da 
Rua Maciel Pinheiro. Vimos 
que esta gestão tem atendi-
do de imediato a determina-
ção, fato que conjuntamente 
com a presença dos comer-
ciantes nesta reunião, evi-
dencia o início da execução 
desta antiga demanda do 
Ministério Público”, ressal-
tou o promotor de Justiça, 
José Eulâmpio Duarte.

Os comerciantes e pro-
prietários foram comuni-
cados, por meio de ofício 
circular, que o prazo para a 
regularização das fachadas 
será de 60 dias, a contar da 
data da reunião, e que os ca-
sos remanescentes irão rece-
ber as medidas previstas na 
legislação patrimonial. Con-
forme o Instituto, a próxima 
rua do Centro Histórico de 
Campina Grande a ser fisca-
lizada será a Venâncio Neiva.

A fiscalização foi iniciada pela parte histórica mais visível da cidade, a rua Maciel Pinheiro, um dos cartões postais da rainha da Borborema 

Desde o dia 1º de março, quando a 
declaração do Imposto de Renda exercício 
2016 passou a valer, 38.735 declarações 
foram emitidas até as 17h10 de ontem, o 
que representa 13,3% do total esperado 
pela Delegacia Regional da Receita Fede-
ral, que é 290 mil declarações. Em nível 
de Brasil, o total registrado pela Paraíba 
representa 1,08% do total recebido no 
País. Os contribuintes tem até o dia 29 
de abril de 2016 para enviar a declaração 
para a Receita.

Dessa vez, o IR passa a oferecer algu-
mas novidades, já que agora, para relacio-
nar dependentes ou alimentandos acima 
de 14 anos, esses deverão apresentar CPF 
na declaração. Além disso, profissionais 
liberais como médicos, odontólogos, fo-
noaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas 
ocupacionais, advogados, psicólogos e psi-

canalistas, terão de informar à Receita o 
CPF de seus pacientes ou clientes e o valor 
recebido deles em 2015, sendo obrigatório 
registrar a informação na declaração. 

Com esse novo mecanismo proposto 
pela Receita Federal, os contribuintes evi-
tam a malha fina, que é quando a declara-
ção é retida para verificação de eventuais 
pendências ou omissões. Além de atender 
às novas regras, todos os contribuintes po-
dem evitar cair na malha fina. “A principal 
dica é, após a entrega da declaração, veri-
ficar o seu processamento no site, pois isso 
vai evitar que a declaração seja retida. O 
contribuinte pode observar o que a Recei-
ta já constatou e corrigir”, orientou o de-
legado substituto da Receita Federal, Ha-
milton Sobral Guedes. Ele ainda alerta que 
para as penalidades em caso de omissão 
de rendimento, declaração fora do prazo, 
entre outros erros, o contribuinte deverá 
pagar uma multa de 1% do imposto devi-
do ao mês.

Outra mudança importante afeta o 
funcionamento do programa. Em 2015, 
para entregar a declaração, era preciso 
verificar as pendências, fazer a gravação 
e transmiti-la, conforme explica Hamilton 
Sobral. A partir deste ano, será criado um 
botão “entrega da declaração”, que exe-
cutará as três funções ao mesmo tempo. 
O prazo final para a entrega é 29 de abril.

Pelas regras divulgadas pela Recei-
ta Federal, terão de declarar em 2016 
os contribuintes que obtiveram renda 
acima de R$ 28.123,91 em 2015. Isso 
significa que os contribuintes que ga-
nharam até R$ 22.499,13 estão isentos 
e até o R$ 28.123,91 não terão também, 
a princípio, que declarar.

O ideal é fazer a declaração no início 
do prazo. De acordo com o delegado subs-
tituto da Receita Federal, as pessoas que 
têm imposto a restituir, caso entreguem 
logo a declaração, poderão receber nos 
primeiros lotes, em junho. “Independente 
disso, é importante que as pessoas decla-
rem logo, porque à medida que vão entre-
gando, as declarações vão sendo proces-

sadas e o contribuinte pode corrigir mais 
rápido, caso haja algum erro”, frisou.

Para fazer uma boa declaração e evi-
tar erros como ausência de rendimentos e 
de informações, é preciso, antes de tudo, 
juntar toda a documentação referente ao 
que vai ser declarado. Além disso, a pá-
gina da Receita dispõe de um rascunho 
que dá oportunidade ao contribuinte de 
alimentar as informações de despesas 
durante o ano. Quando iniciar o prazo 
para o envio da declaração, as pessoas 
poderão apenas importar os dados do 
rascunho. Essa ferramenta foi instituí-
da em 2015 e esse ano o contribuinte 
poderá utilizar essa opção até o dia 
24 de fevereiro. 

Declaração do Imposto de Renda 
38 miL contRiBUintEs já pREstARAm contAs à REcEitA

Dani Fechine
Especial para A União

Até R$ 22.499,13 anuais você está isento 

serviço

n Cópia da declaração entregue em 2015 

n Informes de rendimentos de instituições financeiras, bem 
como de salários, pró-labore, distribuição de lucros, aposen-
tadorias etc.

n Controle de compra e venda de ações, com apuração 
mensal de imposto

n Recibos e notas fiscais relativos a despesas com saúde

n Comprovantes de despesas com instituições de ensino

n Recibos de pagamentos à previdência privada e oficial

n Recibos de aluguéis pagos ou recebidos

n Documentos que comprovem venda ou compra de 
bens em 2015

n Recibos de pagamentos de prestação de bens como 
imóvel e carro

n Documentos comprobatórios de dívidas assumidas 
em 2015

n Comprovantes de despesas do livro-caixa (para prestado-
res de serviços autônomos)

n Darfs de carnê-leão pagos

n Comprovante de doações para fins de 
incentivos fiscais 

n Todos os documentos acima 
referentes a dependentes, além do 
número do CPF de dependentes 

a partir de 14 anos e de 
todos os alimentandos

n Dados da conta ban-
cária para restituição 
ou débito das cotas do 

imposto
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Contribuição mensal vence neste sábado

Microempreendedor
A contribuição mensal 

dos microempreendedores 
individual (MEI), através do 
Documento de Arrecadação 
Simplificada (DAS), deve ser 
paga até o próximo sába-
do (20).  A partir de agora, 
o MEI deve baixar o boleto 
pela internet.  O pagamento 
deve ser efetuado  na rede 
bancária ou em casas lotéri-
cas. Com essa contribuição, o 
microempreendedor indivi-
dual tem acesso a benefícios 
como auxílio maternidade, 
auxílio doença, aposentado-
ria, entre outros.

O MEI tem três opções 
para baixar a DAS: acessar 
o Portal do Empreendedor 
(www.portaldoempreende-
dor.gov.br); fazer o down-
load do aplicativo Qipu, que, 
entre outras funcionalida-
des, permite baixar os car-
nês pelo celular, inclusive 
os vencidos; ou procurar a 
agência do Sebrae na cidade. 
Na Paraíba, há unidades do 
Sebrae em Araruna, Cajazei-
ras, Campina Grande, Guara-
bira, Itaporanga, João Pessoa 
(Bairro dos Estados e Man-
gabeira), Monteiro, Patos, 
Pombal e Sousa. 

Este ano, o Documento 
de Arrecadação Simplificada 
(DAS) tem o valor fixo mensal 
de R$ 45 para os empreende-
dores do setor de Comércio ou 
Indústria, R$ 49 (prestação de 
Serviços) ou R$ 50 (Comércio 
e Serviços). O novo valor co-
meça a valer a partir de feve-
reiro e corresponde a 5% do 
salário mínimo (contribuição 
para a Seguridade Social), 
mais R$ 1 de Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) e/ou R$ 5 de 
Imposto sobre Serviços (ISS).

Atendimento
Desde janeiro, o aten-

dimento para MEI é feito 
através de oficinas que são 
realizadas de segunda a sex-
ta-feira, no período da ma-
nhã e da tarde. De acordo 
com a gerente da Unidade 
de Atendimento do Sebrae 
Paraíba, Márcia Timótheo, 

a medida espera  oferecer 
informações completas e 
mais detalhadas para o MEI. 
“Os empreendedores indi-
viduais continuarão com o 
atendimento personalizado 
em casos de consultorias e 
orientações sobre inovação”, 
destacou a gerente. 

As oficinas de orientação 
empresarial têm como tema 
Formalização, Declaração do 
Imposto de Renda do MEI e 
Baixa e/ou alteração do MEI. 
Os interessados em partici-
par devem se inscrever e pa-
gar uma taxa de R$ 15. Pela 
manhã, as oficinas são reali-
zadas das 9h às 12h e, à tarde, 
das 14h30 às 17h30. 

O que é o MEI
O Empreendedor Indi-

vidual é uma nova categoria 
de empresa, criada em 2008, 
para atender os empresários 
que faturam até R$ 60 mil por 
ano.  O processo de formali-
zação do MEI pode ser feito 
de forma gratuita no Portal 
do Empreendedor, no campo 
“Formalize-se”. Após o ca-
dastro, o CNPJ e o número de 
inscrição na Junta Comercial 
são obtidos imediatamente, 
sem custos e burocracia. Ao 
se formalizar, o trabalhador 
por conta própria pode emi-
tir nota fiscal e participar de 
licitações públicas, ter aces-
so facilitado a empréstimos, 
fazer vendas por meio de 
máquinas de cartão de cré-
dito, entre outras vantagens.

Todo microempreende-
dor individual que faz o pa-
gamento de sua contribuição 
mensalmente se torna um se-
gurado da Previdência Social 
e, com isso, tem garantido di-
reitos como aposentadoria, 
auxílio-saúde e salário-ma-
ternidade. O pagamento dos 
impostos mensais é feito por 
meio do Documento de Arre-
cadação do Simples Nacional 
(DAS), que pode ser gerado 
em qualquer computador co-
nectado à internet. Os valo-
res devem ser pagos na rede 
bancária e casas lotéricas até 
o dia 20 de todo mês.

A ministra do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome, Tereza Cam-
pello, disse ontem (17) que as pessoas 
inscritas no programa Bolsa Família 
podem agora receber o benefício por 
meio de uma conta poupança na Cai-
xa Econômica Federal, não precisando 
mais sacar o dinheiro todo de uma 
vez.

Com a abertura da conta pou-
pança, o beneficiário passa também a 
poder fazer compras com os recursos 
do Bolsa Família, por meio do cartão 
de débito, o que antes não era pos-
sível. “É um direito de formalização, 
de entrar no mercado bancário”, disse 
em entrevista ao programa Bom Dia, 
Ministro, transmitido pela tv NBR, da 
EBC Serviços.

Quem desejar abrir uma conta pou-
pança para receber a complementação 
de renda do programa precisa apenas 
apresentar o CPF – Cadastro de Pessoa 

Física - na agência bancária ou casa lo-
térica na qual costuma sacar o benefí-
cio. No entanto, nada muda para o be-
neficiário caso ele escolha não possuir a 
conta, cuja abertura é opcional. O anti-
go cartão do Bolsa Família continuará  
funcionando normalmente.

“Primeiro, a gente não quer que 
o beneficiário ache que é obrigado 
a abrir uma conta. Segundo, ele não 
precisa fazer isso este mês”, disse a mi-
nistra, ressaltando que a escolha pela 
abertura da conta poupança pode ser 
feita a qualquer momento. “Agora, os 
beneficiários do Bolsa Família vão ter 
mais essa facilidade.”

Além do cartão de débito, utilizável 
em qualquer estabelecimento comer-
cial que aceite a bandeira Elo, quem 
optar por abrir conta na Caixa receberá 
rendimento sobre o saldo que perma-
necer na poupança e poderá realizar 
dois saques para a retirada do dinheiro, 
e não apenas um, como ocorre com o 
cartão normal do programa.

Bolsa Família terá agora conta
poupança na Caixa Econômica

coMbata à foMe

foto: Antônio Cruz/Agência Brasil

A ministra Tereza Campello falou das mudanças numa entrevista ao programa Bom Dia, Ministro

Agência Brasil

Agência Brasil

O Sindicato Nacional dos 
Auditores Fiscais da Receita 
Federal (Sindifisco) divulgou 
nota sobre a atuação dos fun-
cionários do Fisco na Operação 
Lava Jato. Gravações divulgadas 
nessa quarta-feira (16) pelo juiz 
Sergio Moro mostram o recém- 
empossado ministro-chefe da 
Casa Civil Luiz Inácio Lula da Sil-
va em conversa com o ministro 
da Fazenda Nelson Barbosa so-
bre as investigações conduzidas 
pela Receita no Instituto Lula. 

“O Sindifisco Nacional vem 
a público dizer que a Receita 
Federal e os auditores fiscais 
agem institucionalmente, in-
vestigando o que precisa ser 
investigado, sem perseguir ou 
beneficiar quem quer que seja”, 
diz o comunicado.

O Sindifisco destaca ainda 

que a Receita Federal é interna-
cionalmente reconhecida como 
um órgão de excelência do ser-
viço público federal e defende a 
aprovação de legislação especí-
fica para a categoria. “Para aper-
feiçoar ainda mais a atuação 
republicana da Receita Federal, 
espera-se que seja aprovada no 
Congresso Nacional a PEC 186 
[Proposta de Emenda à Consti-
tuição], que garante a autono-
mia funcional do órgão e cria a 
lei orgânica para os auditores 
fiscais, com as garantias neces-
sárias para o exercício indepen-
dente do cargo”.

Ontem (17), em nota ofi-
cial, o ministro Nelson Bar-
bosa informou que a conver-
sa com o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, flagrada 
em interceptação telefônica 
da Polícia Federal, não teve 
resultados práticos.

Sindifisco quer atuação 
dos auditores fiscais 

LaVa Jato

Representantes de multi-
nacionais patrocinadoras dos 
Jogos Olímpicos e Paralímpi-
cos deste ano demonstraram 
otimismo em relação ao futu-
ro do País na área de negócios, 
apesar da crise política e eco-
nômica. Eles participaram de 
uma mesa-redonda, ontem, 
do projeto abertura da Casa 
Rio, no Museu do Amanhã, 
centro da capital fluminense, 
na abertura da primeira casa 
temática dos Jogos Rio 2016, 
Casa Rio.

Para o CEO da empresa 
Ernest Young no Brasil, Jorge 
Menegassi, a crise atual, em-
bora seja dolorosa, vai gerar 
frutos positivos no futuro. “O 
Brasil continua apresentan-

do oportunidades de cresci-
mento super importantes e o 
grande desafio das empresas 
é entender como ela vai ope-
rar dentro desse País, que 
deve ter códigos de ética ex-
tremamente rigorosos”, disse.

O executivo ressaltou 
que, no médio e longo pra-
zo, o Brasil é extremamente 
promissor. “Temos uma ge-
ração de jovens, somos cerca 
de 200 milhões de pessoas, 
de consumidores. É um País 
viável e um dos mais impor-
tantes dentro dos mercados 
dos países emergentes, afir-
mou. Young adiantou que a 
empresa está crescendo 15% 
neste ano, quase o dobro do 
crescimento no ano passado. 
Para o diretor para a América 
Latina da empresa de TI Atos, 
Fernando Simões, o País sairá 

mais forte. “No futuro, empre-
sas que talvez pensassem em 
fazer negócios aqui de uma 
maneira não transparente, ao 
ver toda a repercussão e a dor 
de cabeça que outras estão 
tendo por aí, vão pensar cinco 
vezes e, assim, teremos um fa-
tor de mitigação e um cenário 
um pouco mais claro. Acredi-
to que estamos passando por 
um período de limpeza e de 
um futuro melhor.”

Na opinião da presidente 
da empresa Microsoft no Bra-
sil, Paula Bellizi, a situação é 
passageira e não deve preju-
dicar o sucesso da Olimpíada. 
“O Brasil já passou por diver-
sos momentos desafiadores 
e este não será o último. A 
Microsoft pode ajudar e esta-
mos focados no que podemos 
controlar”, comentou. 

Patrocinadores já revelam mais 
otimismo com negócios no País

JoGoS oLÍMPIcoS 2016

Flávia Villela
Repórter da Agência Brasil 

teste-Drive sem 
pagamento de taxa

O empreendedor que escolhe 
abrir uma franquia deve se enqua-
drar no modelo rígido da matriz e 
se adaptar ao novo negócio logo de 
cara. A AgilDoc quer mudar esse ce-
nário: a startup, que ajuda empre-
sas a digitalizar e organizar docu-
mentos e pretende virar franquia, 
vai lançar um crowdfunding para 
que os interessados em integrar a 
rede possam fazer doações e opinar 
sobre a formatação do modelo. A 
ideia é que as pessoas contribuam 
com sugestões e ganhem um teste-
drive como pré-franqueados.

Nf eletrônica pode 
ser feita sem custos

A fim de aperfeiçoar e sim-
plificar a administração tributária 
do Brasil, o Conselho Nacional de 
Política Fazendária (Confaz) e a 
Secretaria da Receita Federal do 
Brasil lançaram a Nota Fiscal ao 
Consumidor Eletrônica (NFC-e). 
Entretanto, micros, pequenos e 
médios empreendedores têm en-
frentado dificuldades para conse-
guir emitir o comprovante, já que 
muitos dos sistemas cobram pelo 
serviço de emissão do documento. 
Dezessete estados já aderiram ao 
projeto - estão na fase inicial de 
implementação ou, até mesmo, 
possuem decreto instituído para 
adesão voluntária. Em São Paulo, a 
NFC-e, com algumas diferenças, deu 
origem ao CF-e-SAT.

Samarco e Vale vão 
perder direitos

A Vale e a Samarco vão perder 
o direito de lavra de minas caso não 
cumpram o acordo fechado com a 
União e os Estados de Minas Gerais 
e Espírito Santo para compensação 
ambiental pelo rompimento da bar-
ragem de Fundão, em Mariana, em 5 
de novembro do ano passado. A Vale 
e a BHP Billiton são proprietárias da 
Samarco, dona da represa. A anglo
-australiana BHP Billiton, porém, não 
opera minas no Brasil. O acordo foi 
assinado em 2 de março em Brasília 
e prevê aporte anual de R$ 2 bilhões 
nos próximos dez anos. Para o ad-
vogado-geral do Estado de Minas 
Gerais, Onofre Alves Batista Júnior, a 
possibilidade de suspensão da lavra 
das empresas é um dos principais 
pontos do acerto.

comitê Russo fecha 
com o Marimbás/RJ

O Clube dos Marimbás, em 
Copacabana, Zona Sul do Rio de 
Janeiro, será a Casa da Rússia 
durante os Jogos Olímpicos de 
2016. O contrato garante uso so-
cial da sede pela delegação de 25 
de julho a 28 de agosto em troca 
de recursos que serão destinados 
para obras, reformas, investimen-
tos, entre outros benefícios. “Já 
temos em comum nossas cores: 
vermelho, azul e branco. Feliz 
coincidência desse casamento.” 
brinca o vice-comodoro Luiz Cor-
reia de Araujo, responsável pelas 
negociações que duraram quase 
1 ano. Fundado em 5 de abril de 
1932, o Clube dos Marimbás deve 
seu nome a uma espécie de peixe, 
o Marimbá (Diplodus argenteus), 
muito comum à época nas águas 
em frente à sua primeira sede lo-
calizada à beira da praia do atual 
Posto Seis, em Copacabana, RJ.



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 18 de março de 2016

Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Zum Zum Zum
   O grupo Ellas, presidido por Lúcia Nóbrega,  se reúne hoje no almoço do 
restaurante Gulliver para comemorar o aniversário de Socorro Leite Fontes, com 
direito a bolo do Sonho Doce e cupcakes de Maria Helena.

FOTO:: Goretti Zenaide

A aniversariante de hoje, deputada Estelizabel Bezerra e a advogada Socorro Brito

   Um simpático encontro de final de tarde marcou o aniversário de Valéria Fiúza 
na última quarta-feira na doceria Tia Nila, em Manaíra. Anotamos ainda as presenças de 
Dorinha Maroja, Glória Guimarães, Regina Monteiro e Gilvania Maroja.

A festejada Valéria Fiúza com as irmãs Clotilde e Valkíria Beltrão na 
doceria Tia Nila

FOTO: Goretti Zenaide

Sandra Cartaxo, Roberta Aquino, a aniversariante Valéria Fiúza, Patrícia Sales, Patrícia Torres e 
Rosane Mariz

FOTO: Goretti Zenaide

As Perfumadas

A LÍDER do 
Ministério Mulheres 
Perfumadas, Andréa 
Machado abre hoje às 
19h o encontro que vai 
reunir três mil mulheres 
na Domus Hall, no 
Manaíra Shopping.

Todas as partici-
pantes do encontro 
devem vestir uma peça 
de roupa na cor rosa 
e o louvor será con-
duzido pela cantora 
Ana Nóbrega, havendo 
ainda pregação de Isa 
Reis e encerramento 
por Andréa Machado.

Dois Pontos

  O rapper americano Rio 
Santana, do videoclipe “Around 
the World” vem ao Brasil para duas 
apresentações.
  Será com o cantor Gustavo 
Lima  nos dias 25 e 26 deste mês 
em Caldas Novas, GO.

“Sinto-me em casa 
em qualquer sítio; e é 
sempre o desejo que me 
manda embora”

“Agora as pessoas 
voltaram a me irritar. E eu 
voltei a ter que fazer muita 
força pra sair de casa”

ANDRÉ GIDE TATI BERNARDI

Deputada estadual Este-
lizabel Bezerra, deputado 
federal Efraim Filho, pro-
fessor de Marketing Silvio 
Ricardo, jornalista Carlos 
Antônio Aranha de Mace-
do, advogado Gilvandro de 
Almeida Guedes, empresá-
rios José Marinho de Sousa                                                
e José Eduardo Medeiros, 
historiador José Octávio 
de Arruda Mello, Sra. Maria 
Lúcia Jurema, química Valé-
ria Brito, psicóloga Rozilda 
Pimentel.

Parabéns

Abelardinho e Lucinha Jurema, ela está hoje aniversariando e 
comemora no próximo dia 30

FOTO: Dalva Rocha

Procissão do Encontro
OS CATÓLICOS têm encontro marcado hoje na tradi-

cional Procissão Senhor dos Passos, também conhecida 
como a Procissão do Encontro, onde os fiéis levam a imagem 
de Jesus da Igreja da Misericórdia e outros a imagem de 
Nossa Senhora das Dores da Igreja do Carmo para se jun-
tarem nas escadarias e fachada principal do Tribunal de 
Justiça da Paraíba.

O evento religioso dá início aos ritos da Semana San-
ta e reúne milhares de fiéis pelas ruas do Centro de João 
Pessoa e, por conta disso o expediente do Tribunal será 
excepcionalmente das 7h às 12h desta sexta-feira.

Chocolates
O ESPAÇO Cooking 

& Arts, da Cultural In-
glesa de João Pessoa, 
está com alunos da 
instituição produzindo 
ovos de chocolates 
utilizando receitas in-
glesas para a Páscoa. 
Trata-se de uma sala 
onde os alunos prati-
cam o inglês 
cozinhando.

   Começa hoje e vai até amanhã a III Conferência Estadual de Políticas 
Públicas e Direitos de LGBT, no Espaço Cultural José Lins do Rego. A coordenação 
é da Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana e do Conselho Estadual dos 
Direitos de LGBT da Paraíba.

Almoço
O GRUPO 

Marieta Bernardo, 
criado há dez anos 
por amigas leais da 
saudosa Marieta, 
tem encontro mar-
cado hoje no aparta-
mento de Lide Milanez, 
no Jardim Luna.

O encontro, 
como sempre com 
caráter filantrópico, 
vai angariar choco-
lates diet que serão 
doados para a Pás-
coa dos idosos da 
Amem e brinquedos 
para a Ala Infantil do 
Hospital Napoleão 
Laureano.

5 de Agosto in concert
CRIADA em 1964,  pelo então prefeito Domingos Men-

donça Neto, a Banda Cinco de Agosto se apresenta amanhã, 
a partir das 18h no Centro Cultural Ariano Suassuna, no 
Tribunal de Costas do Estado da Paraíba.

A iniciativa tem o apoio daquele Centro, do Tribunal 
e da Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa, com 
entrada franca. O repertório será recheado de temas de 
filmes e musicais da Broadway.

   O presidente da Fecomércio e do Conselho do Sesc/Senac, Marconi Medeiros, 
convidando a imprensa para um café da manhã no próximo dia 29, onde ele apresentará 
as obras de reforma e ampliação do Sesc Açude Velho, em Campina Grande.

Futebol solidário

O TROFÉU do time 
vencedor do evento 
Futebol Solidário, que 
reunirá a seleção master 
de João Pessoa contra 
a de Campina Grande, 
levará o nome do comen-
tarista esportivo Fernan-
do Heleno Duarte, faleci-
do há cerca de um mês.

A partida, promovida 
pela Rádio Tabajara e a 
Sejel, será neste domin-
go, às 15h30 no Estádio 
Almeidão, na preliminar de 
Botafogo e Campinense 
pelo Campeonato Parai-
bano. Para ter acesso ao 
jogo, o torcedor deverá 
levar 1kg de alimento não 
perecível a ser doado ao 
Hospital Padre Zé.

Painéis de Flávio
DEPOIS do mega 

painel de Nossa Senhora 
das Neves para o novo 
hospital que será inau-
gurado na Av. Beira Rio, 
o artista plástico Flávio 
Tavares está agora tra-
balhando um novo painel 
para a clínica de Gilberto 
Stropp, que leva projeto 
de reforma do arquiteto 
Léo Maia.

Memória digital
HISTORIADORES da 

UFPB estão realizando 
a digitalização de docu-
mentos dos séculos XVII 
e XIX das comarcas de 
João Pessoa, São João 
do Cariri e Mamanguape 
para o Tribunal de Justiça 
da Paraíba. A ideia é criar 
acervos digitais, onde os 
documentos da capital já 
foram concluídos.
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