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Amanhã se encerra o prazo para que as 
coligações promovam a substituição de 
candidatos a prefeito que tiveram os regis-
tros indeferidos pela Justiça Eleitoral. Até o 
fechamento desta coluna, 13 postulantes 
haviam sido impedidos de disputar as elei-
ções municipais, sendo que alguns já foram 
substituídos e outros impetraram recursos 
para se manterem na disputa.   

O senador Raimundo Lira (PMDB) 
descartou a possibilidade de 
sair candidato a presidente do 
Senado, cuja eleição ocorrerá em 
2018. Admitiu ter sido procurado 
por parlamentares e siglas par-
tidárias para entrar na disputa, 
mas declinou. Disse que vai apoiar 
o senador e companheiro de par-
tido, Eunício Oliveira. “Inclusive, 
serei um dos coordenadores de 
sua campanha”, revelou. 

Do presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB), 
opondo-se à antecipação da eleição para presiden-
te: “Uma das providências mais recomendáveis 
talvez seja o controle das ansiedades políticas 
envolvendo a eleição presidencial. Elas devem ser 
administradas para 2018. Qualquer antecipação 
política do calendário representa ameaça às refor-
mas necessárias para o País”.  

ElEiçãO prEsidENCiAl

DisputA nO sEnADO

FilhA AtuA pARA sAlvAR mAnDAtO DE CunhA

UNinforme

EstágiO nO mpF tROpAs Em Cg

DilmA vERsus tEmER: A nOvElA AinDA nÃO tERminOu

Na próxima terça-feira, o 
Ministério Público Federal 
na Paraíba vai abrir inscri-
ções para estágio nas áreas 
de Ciências Contábeis, In-
formática, Gestão Pública, 
Jornalismo e Publicidade. As 
vagas são para a Procura-
doria da República, em João 
Pessoa. A bolsa de estágio 
é de R$ 850, mais auxílio-
-transporte no valor de R$ 7.

A juíza Adriana Lóssio, responsá-
TCJ�NCJ?�ÂQA?JGX?��M�B?�NPMN?E?L-
da eleitoral de rua em Campina 
Grande, acredita que o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) vai auto-
rizar o envio de tropas federais 
para reforçar a segurança nas 
eleições. “Fizemos o pedido e 
creio que teremos resposta po-
sitiva por parte do colegiado. Há 
seis eleições as tropas federais 
são convocadas na cidade.

Amanhã, a Câmara dos Deputados vai definir o futuro do seu ex-presidente, Eduardo Cunha (PMDB). 
Enquanto isso, o parlamentar conta com uma ajuda familiar para se safar da cassação. Sua filha 
Danielle Dytz, dona de uma empresa de marketing político, foi incumbida de visitar escritórios de 
parlamentares jovens e de primeiro mandato para pedir que votem contra  a cassação ou faltem à 
sessão desta segunda-feira. São necessários 257 votos para cassar Cunha.  

substituiÇÃO

,GAFCJ�3CKCP�AMKM�Q?@CKMQ�RMKMS�NMQQC�AMKM�NPCQGBCLRC�BCÂLGRGT?KCLRC�C�?�CV�NPCQGBCLRC�#GJK?�
1MSQQCÁ�?NC?B?�BM�NMBCP�R?K@�K�BC�DMPK?�BCÂLGRGT?�?R��H��QC�RP?LQDCPGS�N?P?�QCS�CQR?BM�L?R?J�M�1GM�
&P?LBC�BM�2SJ��$S�BGQQC�BCÂLGRGT?KCLRC��$QOSC�?KMQ�CQQ?�N?J?TP?��-SK�NPMACQQM�R�M�AMKNJCVM�C�AFCGM�
de nuances quanto o impedimento de um presidente, enquanto existir possibilidades de reversão do 
julgamento votado no Senado, a defesa da petista vai se agarrar com unhas e dentes.  O advogado de 
Dilma, José Eduardo Cardozo (foto), vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF), novamente, contra 
a decisão proferida, monocraticamente, pelo ministro Teori Zavascki, que rejeitou recurso em que era 
pedida a anulação da decisão do Senado e a realização de novo julgamento. Cardozo argumentava que 
houve prejuízos à defesa da petista. Agora, o advogado pede para que o plenário do STF restabeleça 
a interinidade de Temer na presidência, enquanto não transitar em julgado o pedido pela anulação da 
decisão do Senado. A novela ainda não acabou.
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Editorial

Ricco Farias
papiroeletronico@hotmail.com

Existe uma pergunta, importantís-
sima, cuja resposta os líderes das su-
perpotências mundiais, a exemplo de 
Estados Unidos, União Europeia e Japão, 
talvez saibam, mas permanece como 
uma incógnita para a população plane-
tária, de uma maneira geral: o ditador 
Kim Jong-Un está blefando, como se fora 
um hábil jogador de pôquer, ou a Coreia 
do Norte detém um arsenal nuclear ca-
paz de colocar em riso, de fato, a segu-
rança mundial?

O problema é que todas as vezes que 
o governo de coalizão liderado pelo Par-
tido dos Trabalhadores da Coreia, que 
manda e desmanda na República Popu-
lar Democrática da Coreia, anuncia o su-
cesso de testes nucleares realizados no 
país, acontece apenas uma espécie de 
abalo sísmico internacional, com mais de 
������������ǡ�ϐ��������ǡ����������������-
pais, pela ordem, a Coreia do Sul, o Japão 
e os Estados Unidos. Contrapropaganda? 
Eis a questão.

Na semana passada, a parte do mun-
do que se mantém em dissidência radical 
com a ditadura de Kim Jong-Un disparou 
novamente o alerta vermelho, e reiterou 
os protestos contra o que considera a 
mais impactante experimentação atômi-
ca já realizada pela Coreia do Norte, na 
área do polígono norte-coreano estabe-
lecida para testes de armas nucleares. Os 
tremores de terra teriam sido tão fortes 
que foram registrados, inclusive, em ter-
ritório russo.

2������À�����ϐ�����ǡ��������������-
gem de erro, que quase ninguém no mun-
do acredita em um ataque nuclear nor-
te-coreano, a não ser pequenas parcelas 
das populações dos países que, poten-
cialmente, seriam os primeiros a sofrer 
as consequências nefastas, caso fossem 
detonados, para valer, artefatos atômi-
cos ostentando as insígnias da ideologia 
“juche”, herança simbólica do ditador-di-
nástico Kim Il-Sung, pai e mentor políti-
co de Kim Jong-Un. 

O mundo parece acreditar mais na 
possibilidade real de ataques-surpresa 
dos homens-bombas ou franco-atirado-
res (os tais lobos solitários) que seguem 
a ideologia extremista e antiocidental do 
Estado Islâmico, que em um ataque nu-
clear norte-coreano. Mas, até onde é pos-
�À�������ϐ�������������� ���������������
����ϐ�������������Ǧ��ǡ�������ϐ�������-
de de coagir as nações inimigas, colhen-
do os dividendos políticos e econômicos 
de suas intimidações?

	�����������Àϐ����������������������-
tem que a explosão relacionada ao teste 
nuclear anunciado, pela Coreia do Nor-
te, na sexta-feira passada, é superior à 
da bomba lançada pelos Estados Unidos 
sobre Hiroshima, em 1945, que resultou 
na destruição da cidade e na morte ins-
tantânea de 50 mil pessoas. Até quando 
o mundo suportará conviver com as bra-
vatas cada vez mais agressivas do gover-
no-norte coreano, é outra pergunta cru-
cial que se recusa a calar.

O megatonnorte-coreano
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Artigo

De volta às trilhas

não fosse a banda sonora composta por hits do grupo AbbA, xodó de as-
sustados de minha amiga Ruth Avelã na boate do Cabo branco”

������� ��� ����� ���������������� ϐ�������-
sical, ao menos três títulos são lembrados de 
imediato: “Cantando na chuva” (1952), de Stan-
ley Donen, “Sinfonia de Paris” (1951), de Vin-
cente Minnelli, e “Sete noivas para sete irmãos” 
(1954), de Stanley Donen (a ordem é a da minha 
preferência). Claro que há outras produções com 
�����������������ϐ�������������������������������
�²����������������������������������������±ϐ�����
e cinemaníacos. Cito, aleatoriamente, mais três 
exemplos: “O mágico de Oz” (1939), de Victor 
Fleming, “Nasce uma estrela” (1954), de George 
Cukor, e “A roda da fortuna”(1953), de Vincente 
Minnelli, para mencionar os mais antigos. De 
safra menos remota (década de 1960) caberia 
destacar “Amor sublime amor” (1961) e “A no-
viça rebelde” (1965),  de Robert Wise, e “Mary 
Poppins” (1964), de Robert Stevenson. A partir 
daí é outra história.

E é outra história por dois motivos. Pri-
meiro, porque os “novos” títulos já não se en-
quadram rigorosamente como clássicos (para 
�������ϐ����ǣ� ǲ�������ǳǦͳͻʹǡ� ��� ���� 	����ǡ�
ǲ������������ǳǦʹͲͲͳǡ����������������ǡ�ǲ���-
cago”-2002, de Rob Marshall). Segundo, porque, 
para efeito do espírito da recente série dominical 
������������ǡ��×��������²��ϐ�����ǡ��������������
de cronologia, se encaixam na categoria “núme-
ros musicais inesquecíveis”: “Embalos de sába-
����������ǳȋͳͻȌǡ��������������ǡ�ǲ
�����ǡ�����
���������������������ǳ�ȋͳͻͺȌǡ���������������-
���ǡ���ǲ���������ǳ�ȋʹͲͲͺȌǡ������������������Ǥ����
três são daqueles para se rever, rever e rever, na 
telona ou na telinha, no escurinho do cinema ou 
no cantinho da sala de estar (ou do home thea-
ter, para quem pode...).

Eu mesmo já perdi a conta das vezes em que 
só falto pular da poltrona para acompanhar can-
Ù����������������
��������������������²������

dos embalos de John Travolta nas noites de sá-
�������� ϐ��������������Ǥ�������²��� ��������
����ϐ����������Ù�����������ǲ������ǯ������ǳ������
na apresentação dos créditos? Ou, lá pro meio 
���ϐ���ǡ��������ǲ�����������������ǳ����������
sensualíssimo balé do protagonista com a eston-
������������������
�����ǫ��������������������-
������ǲ���������������������ǳǡ����������������ǫ�

����������������ϐ���������������ǡ������������
alguém não se levante para dançar com Travol-
������������������Ǧ�������������������²������
mais trepidantes de “Nos tempos da brilhanti-
na”: aquela em que a recatada Sandy se traveste 
de mulher fatal e engata um dueto memorável 
com Danny em um parque de diversões (a can-
 ��±�ǲ���ǯ�����������������ǳȌǤ������������������
±���������������ϐ�������������������������������
agitado bailado envolvendo todo o elenco e de-
���������ϐ������������������������±�����ǲ������
together”. É uma celebração. E olhem que nem 
������������Ǧ�����������������ϐ������ǲ�������
nights”, em que a câmera passeia pela arquiban-
cada de uma quadra de esportes, nem me referi 
�� �������� ���������� ������������������Ǧ����
para a balada “Hopelessy devoted to you”, de 
suave beleza melódica.

Outro musical com trilha que não quer calar 
(e com sequências de  vigoroso apelo dançante) 
é “Mamma mia”, não fosse toda a banda sonora 
�������������������������������������ǡ����×�
de assustados de minha amiga Ruth Avelã na 
������ ��� �������� ������ �����������Ǥ� 	���� ��±�
��ϐÀ���� ����������������������������×���ǡ�������
romântica “I have a dream” e a sedutora “Dan-
����������ǳ�� �����Ù����������×����Ǥ����������
���������ǡ������������������������������ �������
Augusto Crispim, o elenco tem Meryl Streep e 
������	����ǡ���±�����������������������������
Seyfried. Mamma mia, digo eu!

 martinho moreira Franco - martinhomoreira.franco@bol.com.br
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Movimentos sociais reivindicam que 

Governo Temer devolva ministério
Pasta do Desenvolvimento 
Agrário foi extinta com 
reformas do presidente

Jadson Falcão
Especial para A União

FOTOS: Ortilo Antônio

Manifestantes reclamam ainda não ter esclarecidas quais as metas estipuladas para o campo, nem como o governo vai tratar os assentamentos ou as famílias

Rogério Oliveira alerta para a perda de direitos alcançados desde 1999

Entidades e movimen-
tos sociais que lutam pelos 
direitos agrários ocuparam, 
nesta semana, as sedes do 
Instituto Nacional de Colo-
nização e Reforma Agrária 
(Incra) em todo o País. Os 
manifestantes solicitaram 
a retomada de direitos per-
didos com a gestão do atual 
presidente da República, 
Michel Temer, e na Paraíba, 
cerca de 900 famílias ocu-
param o prédio do Incra 
desde a segunda (5) até a 
quarta-feira (7). Algumas 
das reivindicações solicita-
das pelos movimentos du-
rante a ocupação no Estado 
foram atendidas - através de 
negociações ocorridas com 
o Incra-PB - mas a recriação 
do Ministério do Desenvol-
vimento Agrário (MDA), que 
é pauta urgente solicitada 
pelos movimentos em todo 
o País, ainda não aconteceu.

O Ministério do Desen-
volvimento Agrário foi ex-
tinto pelo presidente Michel 
Temer, no mês de maio, e 
incorporado como parte do 
novo Ministério do Desen-
volvimento Social e Agrário, 
que foi o resultado da fusão 
do extinto ministério com o 
do Desenvolvimento Social e 
de Combate à Fome. Repre-
sentantes dos movimentos 
agrários em todo o País têm 
se posicionado duramente 
contra a medida que traz, de 
acordo com eles, uma série 
de retrocessos para a classe 
trabalhadora rural.

De acordo com o coor-
denador da Comissão Pas-
toral da Terra (CPT) na 
Paraíba, Rogério Oliveira, 
a extinção do MDA pode re-
presentar a perda de direi-
tos conquistados pela classe 
desde sua criação, no gover-
no de Fernando Henrique 
Cardoso, em 1999. 

“A gente quer que o go-
verno golpista garanta que 
não vai retirar os direitos 
que conquistamos até agora. 
O maior dos prejuízos com 
essa fusão é que agora nós 
estamos sem saber a quem 
cobrar as coisas. Os assen-
tamentos continuam, mas a 
gente vai recorrer a quem? 
Ao Ministério do Desenvol-
vimento Social e Agrário? À 
Casa Civil? A gente não tem 
ainda esclarecidas quais as 
metas estipuladas para o 
campo, nem como vão tra-
tar os assentamentos ou 
as famílias que ainda estão 
acampadas. Precisamos que 
o golpista dê uma resposta 
������ ����� ���� ϐ����� �����
situação, porque somente 
na Paraíba existem mais de 
12 mil famílias assentadas, 
�ϐ��������������Ǥ

O novo ministério cria-
do tem a maioria de suas 
atribuições ligadas a ques-
tões de comércio, e por isso 
tem sido criticado e com-
batido pelos movimentos. 
As duas únicas funções que 
dele fazem parte e que têm, 
de fato, relação com a classe 
agrária, são a de efetivar a 
reforma agrária e a de pro-
mover o desenvolvimento 
sustentável do segmento 

rural constituído pelos agri-
cultores familiares. 

Não é citada no texto 
da Medida Provisória que 
criou o novo ministério ne-
nhuma menção a progra-
mas sociais como sendo de 
sua atribuição, constando 
apenas no Artigo 26 da Me-
dida a criação do Conselho 
de Articulação de Progra-
mas Sociais, do Conselho 
Gestor do Programa Bolsa 
Família, do Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento Ru-

ral Sustentável, do Conselho 
Curador do Banco da Terra, 
do Conselho de Recursos do 
Seguro Social, e da Secreta-
ria Especial de Agricultura 
Familiar e do Desenvolvi-
mento Agrário e até mais 
seis secretarias.

O diretor da Central 
Única dos Trabalhadores 
(CUT) na Paraíba, Paulo 
Marcelo, salientou que o 
Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário “deveria ser 
um ministério independen-

te com toda infraestrutura 
de atendimento aos traba-
lhadores rurais, e não uma 
secretaria que conta, inclu-
sive, com pessoas nomea-
das que não têm nenhum 
vínculo com os movimentos 
sociais ou com a terra”, pes-
soas que, conforme expli-
cou, “não têm conhecimen-
to de nada relacionado à 
importância desse âmbito”.

Paulo Marcelo explicou 
também que as categorias de 
movimentos sociais no Brasil 

não recebiam um tratamento 
digno por parte do governo, 
�� ����� �×� ���� ����ϐ������ ��
partir da criação dos dois mi-
nistérios que foram extintos. 
De acordo com ele, “o motivo 
da criação destas pastas foi 
exatamente dar atenção aos 
mais necessitados, e a cria-
ção de uma secretaria em 
substituição à pasta não irá 
representar e atender a de-
manda de um ministério que 
estava indo mais ou menos 
no caminho correto”.

“Eu acho que essa me-
dida é uma forma de ir aca-
bando com as conquistas 
que os trabalhadores e as 
trabalhadoras alcançaram 
nos últimos anos. Se fala do 
número de ministérios, mas 
existia um ministério que 
estava indo muito bem nas 
suas ações, e agora está re-
duzido a uma secretaria. É 
a mesma questão do Minis-
tério da Cultura, onde acon-
teceu aquela briga e Temer 
������������Ǥǳǡ��ϐ�����Ǥ

Para a coordenadora es-
tadual do Movimento Sem 
Terra (MST) na Paraíba, Mi-
riam Silva,  a fusão dos minis-
térios atinge não somente os 
trabalhadores do campo mas 
também da cidade, além de 
trazer inúmeros prejuízos aos 
cidadãos que dependem dos 
créditos que eram fornecidos 
pelas pastas extintas. “O Mi-
nistério do Desenvolvimento 
Agrário atingia todo o mun-
do, não só quem está ligado 
à reforma agrária, e com o 
seu fim. Nós do campo, por 
exemplo, não temos mais o 
programa de assistência téc-
nica, e nem os créditos com 
os quais as famílias tinham 
feito projetos”, explicou. 

Uma das reinvindicações 
realizadas pelos assentados 
nesta semana foi exatamente 
o pagamento das prestadoras 
de serviço que realizavam o 
programa de assistência téc-
nica, paralisado há 4 meses. 
Durante audiência realizada 
nacionalmente com o Incra 
em Brasília, a organização se 
comprometeu a disponibili-
zar R$ 2 milhões para esses 
pagamentos.

A coordenadora do MST 
no Estado explicou que o Mi-
nistério de Desenvolvimento 
Agrário foi fruto de uma lon-
ga batalha dos movimentos 
rurais, e afirmou que tudo re-
lacionado à antiga pasta está 
sendo vetado e inviabilizado 
pelo novo governo. 

“Antes do MDA ser extin-
to, nós avançamos na docu-
mentação dos trabalhadores 
rurais, no crédito para as mu-
lheres, e no Programa Nacio-
nal de Educação na Reforma 
Agrária (Pronera), onde rea-
lizamos vários cursos em par-
cerias com as universidades”, 
finalizou Miriam Silva.

O ministro-chefe da Casa 
Civil, Eliseu Padilha, afirmou 
durante audiência pública 
realizada no mês de agosto, 
que o presidente iria recriar 
o MDA no mês de setembro, 
quando o Senado “ o confir-
masse como presidente da Re-
pública”. Os mais de 1 milhão 
de assentados distribuídos 
pelo País iniciam agora o mês 
de setembro, ainda aguar-
dando por mais uma promes-
sa de melhoria do presidente 
Michel Temer. 

MST aponta perdas também para a zona urbana
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Políticas

Vereador citou entidades 
da sociedade civil em sua 
campanha eleitoral

AGENDA DOS CANDIDATOS
(JOÃO PESSOA)

6h - Adesivagem e panfletagem
8h - Café da manhã no Roger
09h30 - Caminhada no Timbó
12h - Almoço no Clube Cabo Branco
13h - Feijoada em Mangabeira II
15h - Momento com os atletas,  no 
Valentina Figueiredo
17h - Gravação de Guia Eleitoral

Não informou a agenda.

Cida Ramos (PSB)

Luciano Cartaxo (PSD)

Charliton Machado (PT)

Não informou a agenda.

CAMPINA GRANDE

9h - Caminhada no bairro das 
Cidades e Catingueira

15h - Gravação de Guia Eleitoral

18h - Reunião com lideranças

Não informou a agenda.

Artur Bolinha (PPS)

Romero Rodrigues (PSDB)

Adriano Galdino (PSB)

Não informou a agenda.

Não informou a agenda.

Walter Brito Neto (PEN)

Veneziano Vital do Rêgo (PMDB)

Não informou a agenda.

Não informou a agenda.

Victor Hugo (PSol)

David Lobão (PSol)

8h - Corpo a corpo na Feira da Prata

10h - Corpo a corpo em campos 
comunitários de futebol

Bira faz citação indevida 

e gera mal-estar nas redes

Uma peça publicitária 
do vereador e candidato a 
reeleição à Câmara Munici-
pal de João Pessoa, Bira Pe-
reira (PSD), causou, no míni-
mo, constrangimento entre o 
próprio candidato e alguns 
grupos de ciclistas da cida-
de de João Pessoa. A peça, 
denominada “Coragem pela 
mobilidade urbana”, foi pu-
blicada na última terça-feira 
(6) e apresentava propostas 
do vereador para melhorar 
a vida dos ciclistas da cida-
de, como tornar obrigatória 
a construção de estaciona-
mentos para ciclistas em em-
presas privadas e órgãos pú-
blicos e sugerir ao Executivo 
a ampliação e aprimoramen-
to das ciclovias da cidade.

O constrangimento ocor-
reu porque o candidato men-
cionou nominalmente o Cole-
tivo de Ciclistas Urbanos de 
João Pessoa, composto pelos 
grupos UFPBike, Cidade Bike, 
Bike Anjo João Pessoa e João 
Pessoa Que Queremos e, na 
última quinta-feira (8), as pá-
ginas dos respectivos grupos 
postaram uma nota conjunta 
���� ������ �������� �ϐ��������
que não autorizam a veicula-
ção dos nomes dos coletivos 
e que os grupos não levantam 
bandeiras políticas desde os 
seus surgimentos.

Além disso, a nota ques-
tiona a transparência do ve-
reador para com a população, 
�ϐ��������������������������-
va em face de Bira, segundo 
os grupos, jamais ter tido 
qualquer diálogo ou contato 
com os coletivos. “Usar no-

Feliphe Rojas
Especial para A União

Menção ao Coletivo de Ciclistas Urbanos de João Pessoa causou revolta e nota de esclarecimento

mes de movimentos da so-
ciedade civil organizada sem 
qualquer autorização – e, pior, 
sem nunca ter estabelecido 
qualquer contato com esses 
grupos - está em desacordo 
com a postura de um cidadão 
que representa os eleitores a 
quem ele direciona a peça pu-
blicitária equivocada”, diz.

Henrique França, um dos 
representantes do coletivo 
João Pessoa que Queremos, 
explicou a motivação do lan-
çamento da nota. “Apesar de 
termos toda a possibilidade 
de dialogar com candidatos ou 
quaisquer representantes da 

sociedade, a gente entendeu 
que aquilo poderia ser uma 
apropriação de um discurso 
ou de nomes de grupos que, 
infelizmente, o vereador Bira 
nunca conversou. Nunca tive-
mos nenhum tipo de audiência 
com ele. Nós não somos atre-
lados e nenhuma bandeira po-
lítica, nós queremos políticas 
públicas de mobilidade urba-
na, sejam elas pelas mãos de 
políticos X ou Y”, comentou.

A reportagem do jornal 
A União tentou entrar em 
contato com o vereador Bira 
através do telefone do gabine-
te do mesmo na Câmara Mu-

nicipal de João Pessoa, pelo 
email fornecido pelo site do 
candidato e pela página do 
mesmo no Facebook, mas não 
foi respondida. No instagram, 
Bira republicou a peça, dessa 
vez sem citar os coletivos, e 
deu a sua versão da história. 
“Ao citá-lo [o Coletivo de Ci-
clistas Urbanos de João Pes-
soa] em uma de nossas pro-
postas eleitorais, tínhamos 
apenas a intenção de enfati-
zarmos o nosso apoio e reco-
nhecimento ao protagonismo 
das entidades que o integram, 
na sua ampla defesa por uma 
mobilidade ativa”, ressaltou.

Cultura inclusiva, de-
mocratização da cultura e 
valorização da cultura lo-
cal são alguns dos amplos 
temas que o meio cultural 

proporciona. Estes e ou-
tros assuntos serão alvo de 
um debate, que ocorrerá na 
próxima quarta-feira (14), 
e tem como tema a “Cultu-
ra Inclusiva”. Intermediado 
pela vereadora Sandra Mar-
rocos (PSB), o debate será 

Câmara Municipal promove debate
CuLTuRA INCLuSIVA

Iluska Cavalcante
Especial para A União

Ricardo Peixoto defende a democratização em vez da inclusão 

FOTO: Facebook/Cidade Bike

FOTO: Divulgação

na Câmara Municipal de João 
Pessoa, com foco principal 
em torno de políticas públi-
cas de incentivo e promoção 
à cultura em João Pessoa. 

Para Sandra Marrocos 
nos últimos anos as políti-
cas públicas de incentivo à 
cultura e a preservação dos 
bens culturais da capital 
vêm sofrendo um retroces-
so. Ela explica que é a partir 
deste contexto de descaso 
que ocorrerá a temática da 
discussão. “Convidamos os 
agentes e consumidores cul-
turais de nossa capital para 
promover um momento de 
construção coletiva”, convoca 
a vereadora.

Cultura local

O cantor paraibano de 
pop rock Marcelo Vilar falou 
sobre a importância do in-
centivo à cultura local, prin-
cipalmente no que diz res-
peito à valorização da música 
paraibana. “Qualquer coisa 
que traga um acréscimo para 
a sociedade, para ela se vol-
tar para ela mesma, e olhar 
tanta coisa interessante, é 
muito boa e bem-vinda”. 

Mesmo defendendo a 
importância de a população 
manter-se “focada em não 
perder a raiz”, o cantor diz 
que também é importante o 
acesso ao conhecimento da 
cultura de uma forma geral.

Livre escolha 

Para o fotógrafo Ricar-
do Peixoto a “Cultura In-
clusiva” não funciona sem a 
democratização da cultura. 
O artista defende uma ideia 
contrária ao termo inclu-
� �ǡ� ���� ��ϐ���� ����� hard 

core. “A gente tem que parar 
com isso de querer incluir 
as pessoas, a gente tem que 
viver numa sociedade onde 
todos tenham livre acesso. 
E, a partir dessa escolha, po-
der dizer o que quer apren-
���ǡ���������ǡ���ϐ�����������-
locar como padrão de vida”, 
comentou.

Na opinião do artista a 
inclusão não existe, “é uma 
necessidade que o sistema 
colocou hoje para dizer que 
está fazendo algo, mas não 
está fazendo nada”. Além 
disso, Ricardo Peixoto de-
fende a necessidade do que 
ele chama de multiplicação, 
provocação e inquietação 
democrática do acesso livre 
à informação e ao conheci-
mento. “A gente está tentan-
do incluir as pessoas, mas 
incluir em quê? Incluir em 
um seleto grupo privilegia-
do que vai ter acesso à arte? 
Não. A gente está falando de 
um contexto geral da popu-
lação de modo geral. As pes-
soas precisam ser livres, sem 
inclusão de nada, mas com a 
livre escolha”, disse o artista. 



Governo desenvolve 
programas sociais 
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MÊS DE PREVENÇÃO DO SUICÍDIO

Fique atento

Campanha Setembro Amarelo – Sua vida vale ouro

A Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio (Iasp) estimula a divulgação da 
causa em todo o mundo no dia 10 de setembro. O principal objetivo da campanha é a 
conscientização sobre a prevenção, buscando alertar a população a respeito da realida-
de da prática no Brasil e em todo o mundo. Para o Setembro Amarelo, a melhor forma 
de se evitar um suicídio é conversando a respeito do problema.
Durante todo o mês de setembro, ações serão realizadas a fim de sensibilizar a popula-
ção e os profissionais da área para os sintomas desse problema e para a saúde mental, 
fazendo-os entender que isso também é uma questão de saúde pública.
Dados do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que 
todos os dias pelo menos 32 brasileiros tiram suas próprias vidas e em todo o mundo 
estima-se que acontece um suicídio a cada 40 segundos. 
Parecido com o que acontece com o Outubro Rosa e Novembro Azul, durante o 
Setembro Amarelo, com o intuito de divulgar a campanha, muitos pontos das cidades 
ganham a cor que leva o nome. O Cristo Redentor, Congresso Nacional, Palácio Campo 
das Princesas, Estádio Beira Rio e Paço Municipal de Fortaleza foram alguns dos pontos 
iluminados pelo Setembro Amarelo. Em 2016, vários locais estão iluminados de amarelo, 
a exemplo do Elevador Lacerda, ponto turístico da cidade de Salvador (BA).

SERVIÇO

O Centro de Valorização da Vida (CVV) realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo 
voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo, por:

O Telefone 141 ou 3224-4111 em João Pessoa, das 14h às 21h.
O Site: www.cvv.org.br 
O Pessoalmente, na Avenida Presidente Epitácio Pessoa, 1324.
O E-mail, chat e Skype 24 horas todos os dias, inclusive aos sábados, domingos e feriados. 
 
O Facebook, em parceria com o CVV, possui uma ferramenta de Prevenção ao Suicídio, onde qualquer 
pessoa que acessar a rede social pode notificar postagens com sinais de tendências ao suicídio ou 
automutilação.

Como fazer para ser voluntário do CVV?
É necessário ter idade igual ou superior a 18 anos, passar por um Curso de Seleção e Capacitação de 
Voluntário, ter perfil para o trabalho e comprometimento. O CVV João Pessoa inscreve pessoas para o 
voluntariado pelos telefones 141 e 3224-4111 diariamente, das 14h às 21h, ou pelo email joaopessoa@cvv.
org.br.
  
Mais informações: - www.cvv.org.br - www.facebook.com/cvv141

Adrizzia Silva
Especial para A União

FOtO: Divulgação

A
s razões podem ser bem 
diferentes, porém muito 
mais gente do que se imagi-
na já teve uma intenção em 
comum. Segundo estudo 

realizado pela Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp), 17% dos bra-
sileiros, em algum momento, pensaram 
������������������ ϐ�������×����������
e desses, 4,8 chegaram a elaborar um 
plano para isso. De acordo com os da-
dos do Ministério da Saúde (MS), atua-
lizados em 2014, a média brasileira é 
de 5,6 mortes por 100 mil habitantes, 
bem abaixo da média mundial, que é 
entre 11,4 mortes por 100 mil pessoas. 
Na Paraíba, segundo a Secretaria de 
Estado da Saúde, entre janeiro e julho 
���������ǡ�ͻ������������������������×-
pria vida no Estado. Durante todo o ano 
passado, foram 212 suicídios, enquan-
to que em 2013 e 2014, foram 201 e 
169 respectivamente.

Apesar dos altos números, o suicí-
dio ainda é um tabu. Não se fala sobre 
isso e parece que não acontece. Mas foi 
��������� ��� ��������ϐ����� �ǡ� �����ǡ�
ajudar na prevenção dos casos, que o 
Centro de Valorização da Vida (CVV), 
Conselho Federal de Medicina (CFM) 
e Associação Brasileira de Psiquiatria 
(ABP) trouxeram para o Brasil, desde 
2014, a campanha Setembro Amarelo. 
A ação é mundial e a escolha deste mês 
é porque 10 de setembro é o Dia Mun-
dial de Prevenção do Suicídio.

 “O suicídio é um caso de saúde 
pública muito sério, e deve ser falado 

abertamente para que possa ser evi-
tado. Existe uma certa resistência das 
pessoas e da mídia falar sobre o sui-
�À���Ǥ� �×�� �������� ������������ ���-
que  acreditamos que esclarecendo a 
prevenção muitas vidas são poupadas 
���������Ǥ��×�������������� ���������-
tir educação, ou seja, é preciso deixar 
de ter medo de falar sobre o assunto, 
quebrar tabus compartilhando infor-
mações ligadas ao tema. As pessoas 
precisam saber que existe ajuda, esse 
assunto precisa ser abordado, preve-
nido, não é natural que a pessoa venha 
������� �����������×���������ǳǡ������-

rou  a coordenadora do CVV de João 
Pessoa, Aparecida Melo.

Para a Organização Mundial de 
Saúde (OMS), como já aconteceu no 
passado, por exemplo, com doenças 
sexualmente transmissíveis ou câncer, 
a prevenção tornou-se realmente bem-
sucedida quando as pessoas passaram 
a conhecer melhor esses problemas. 
Saber quais as principais causas e as 
formas de ajudar pode ser o primeiro 
passo para reduzir as taxas de suicídio 
no Brasil. Por isso, é essencial deixar 
os preconceitos de lado e conferir al-
guns dados básicos sobre o assunto.

Para a psicóloga Natália Ta-
vares, “quando alguém pensa em 
suicídio, é pra matar a dor e não a 
vida. Essa foi uma das frases que 
pude acompanhar nesse início de 
mês sobre a campanha de pre-
venção ao suicídio, problema de 
saúde pública. Quanto mais rápi-
do identificarmos comportamen-
tos suicidas, visto que tais com-
portamentos estão intimamente 
ligados a diversos transtornos 
mentais, mais serão as chances de 
contornar a situação”, afirmou.

Segundo a psicóloga, os 
pensamentos suicidas devem ser 
identificados e possivelmente 
trabalhados na psicoterapia, por 
exemplo. “É um problema difícil 
de ser trabalhado porque as cau-
sas não são as mesmas e resultam 
de diversos fatores, sejam eles 
genéticos, sociais, psicológicos e 
entre outros que contribuem di-
retamente no processo e o torna 
ainda mais complexo”, justificou 
Natália.

A Coordenação Estadual de 
Saúde Mental, do Estado da Pa-
raíba, afirmou estar iniciando a 
mobilização para a organização 
da Campanha 2016 do Setembro 
Amarelo, que chama atenção pú-
blica para Prevenção do Suicídio 
nos serviços de saúde e seus mu-
nicípios. “Estaremos, através da 
Secretaria de Estado da Saúde, 
convidando algumas instituições 
estaduais para participarem da 
campanha que ilumina nossas re-
partições com a luz amarela, que 
faz alerta social sobre o tema”, in-
formou a assessoria.

Segundo a Coordenação, as 
ações são contínuas por meio da 
rede pública, que oferece atenção 
integral em saúde para os casos de 
tentativa de suicídio.  Quem preci-
sa de atendimento para transtor-
nos mentais no Sistema Único de 
Saúde (SUS) pode contar com os 
Centros de Atenção Psicossocial 
(Caps). Nesses estabelecimentos, 
o paciente recebe atendimento 
próximo da família, assistência 
médica especializada e todo o 
cuidado terapêutico conforme o 
seu quadro de saúde. Quando re-
comendado pelo médico, o SUS 
disponibiliza gratuitamente medi-
camentos que podem auxiliar no 
tratamento dos pacientes.

Não há uma estatística espe-
cífica sobre as causas de suicídio. 
Para o psiquiatra Roberto Tyka-
nori, ex-coordenador Nacional de 
Saúde mental, entre os principais 
fatores de risco estão os transtor-
nos mentais e psicológicos que 
incluem a depressão, o alcoolis-
mo, o uso de drogas, dificuldades 
financeiras e até mesmo fatores 
genéticos.

Setembro Amarelo

Ato de tirar a própria vida é considerado epidemia mundial
O ato de tirar a própria vida é 

um problema grave, e já pode ser 
considerado uma epidemia mun-
dial. De acordo com o psiquiatra La-
wrence de Oliveira Assis, no Brasil a 
crise econômica, o arrocho salarial, 
o desemprego e o isolamento social 
dos últimos anos fizeram com que 
explodissem os casos de depressão 
e, consequentemente, de suicídios. 
“Em 2020, a depressão será a pri-
meira doença do século, vai ultra-
passar as cardiopatias”, alerta. 

Atualmente, segundo a OMS, o 
suicídio já mata mais jovens do que 
o HIV em todo o mundo, e é a segun-
da maior causa de mortes violentas, 
perdendo apenas para acidentes de 
trânsito e na frente, por exemplo, 
dos assassinatos. Lawrence explica 
que é preciso dar mais atenção às 
doenças psicológicas e critica os tra-
tamentos feitos somente com remé-
dios ‘tarja preta’.

“As benzodiazepinas sozinhas 
não ajudam em nada. Os pacientes 
pedem, porque querem um alívio 
imediato para aquela dor. Eu ex-
plico que é como se fosse apagar 
a luz. Você toma o remédio e é 
como se estivesse desligando o so-
frimento. Mas no outro dia ele está 
lá quando você acorda. Se o pro-

blema não foi tratado, ele volta e 
só será apagado de novo com uma 
nova dose de remédio, o que causa 
a dependência”, afirmou.

O Brasil está entre os 28 países, 
de mais de 160 analisados pela OMS, 
que possui estratégia de prevenção. 
O Ministério da Saúde, por meio da 
rede pública, oferece acompanha-
mento psicológico e psicoterápico, 
incluindo terapia ocupacional, bem 
como assistência hospitalar. Ainda se-
gundo a OMS, a qualidade da infor-
mação sobre suicídio no País é alta. 
O Ministério da Saúde também tem 
buscado qualificar a notificação dos 
casos de tentativa de suicídio, a fim 
de melhorar a prevenção.

Para a OMS, 90% desses casos 
podem ser prevenidos, desde que 
existam condições mínimas para ofer-
ta de ajuda voluntária ou profissio-
nal. O CVV, que é uma rede voluntá-
ria de prevenção, atua nesse sentido 
há mais de 54 anos no País. Em João 
Pessoa, existe há 29. O Centro de Va-
lorização da Vida é um serviço de uti-
lidade pública de apoio emocional, 
que tem a finalidade de valorizar a 
vida contribuindo para a prevenção 
do suicídio através do diálogo. 

“Consiste na escuta qualifica-
da, diálogo compreensivo e doação 

incondicional de calor humano, o 
voluntário conversa com a pessoa 
que procura o CVV no momento 
que ela sentir-se confortável para 
falar, compartilhar sua dor, solidão, 
ansiedade, angústia, desespero, e 
também em momentos de alegria, 
vitórias e conquistas, quando a pes-
soa assim o quiser compartilhar”, in-
formou a coordenadora do Centro.

Os voluntários do CVV são pes-
soas maiores de 18 anos de idade, 
que passaram por um curso de ca-
pacitação de voluntários e foram 
selecionados para o trabalho. Os 
mais de um milhão de atendimen-
tos anuais são realizados por mais 
de 2000 voluntários distribuídos 
em 72 CVVs do Brasil. 

“As pessoas procuram o Cen-
tro em momentos de necessidades 
quando elas precisam desabafar. O 
voluntário facilita o desabafo sem 
dar conselhos e não faz julgamento 
do que é dito, oferece apoio emocio-
nal. É assegurado o sigilo, anonimato 
e privacidade da pessoa, num diálo-
go franco e acolhedor”, esclareceu 
Aparecida, acrescentando que, para 
o atendimento psicológico, deve-se 
procurar atendimento com profis-
sionais capacitados da área de saú-
de da rede pública e/ou privada.
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UEPB tem projetos no Serrotão 

para reinserir detentos à sociedade 
Essa é uma iniciativa
pioneira no país com 
atividades educacionais

Oferecer oportunidades de 
ressocialização através da promo-
ção da saúde, do acesso à educação 
e da formação para o trabalho, con-
tribuindo com a redução da reinci-
dência prisional e a construção de 
perspectivas de novos projetos de 
vida aos reeducandos no processo 
de (re)inserção social. Este é o prin-
cipal objetivo dos cinco projetos de 
extensão que estão sendo desen-
volvidos no Campus Avançado da 
Universidade Estadual da Paraíba 
(UEPB), na Penitenciária Regional 
do Serrotão, em Campina Grande.

Trata-se de iniciativa pioneira 
�����À�� �� ���� ���ϐ����� �� ����±� ��-
dissociável entre as atividades de 
Ensino, Pesquisa e Extensão. No 
caso da UEPB, a ideia da instituição 
é, num futuro próximo, colocar em 
funcionamento no local um curso 
superior de graduação. É o que in-
forma a professora Maria Lindaci 
Gomes de Sousa, coordenadora do 
Projeto “Direitos Humanos e Cida-
dania – Ocupação do Tempo Livre 
Através da Arte de Reciclar”, um dos 
cinco projetos em fase de execução.

Dez por cento da população 
carcerária de 1.023 apenados, mais 
que o triplo da capacidade da Peni-
tenciária,  participam dos projetos 
oferecidos pela UEPB. Ali estão sen-
do executados os projetos: Ensino 
Aprendizagem da Matemática; Sala 
de Espera – Uma experiência em 
Direitos Humanos na Penitenciária; 
Atividade Física, Saúde e Qualidade 
de Vida de Mulheres Encarceradas; 
e Saúde e Qualidade de Vida dos 
Agentes Penitenciários.

O diretor-geral da Penitenciá-
ria, Delmiro Nóbrega Júnior, re-
conhece que o Campus Avançado, 
em funcionamento no local desde 
2013, se constitui num suporte 
importante na tarefa de ressocia-

lização ou de reinserção dos que 
cumprem as penas impostas pela 
sociedade. “A gente percebe que, 
todos  os que demonstraram inte-
resse pelas atividades oferecidas 
pela UEPB estão evoluindo nas ati-
���������������� �������ϐ�������-

lização e isso contribui para a ele-
vação da autoestima deles”, disse 
Delmiro.

Remissão pela leitura

O apenado que estuda tem di-
reito à redução da pena. A cada 12 

Trinta e cinco apena-
dos participaram do último 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem). Eles fize-
ram as provas e obtiveram 
média acima de 500 pon-
tos. Um deles ultrapassou 
os 600 pontos. O detento 
que progredir de regime 
pode ser beneficiado  com 
o direito de frequentar um 
curso superior.

São números como esse 
que revelam a posição da 
Penitenciária Raymundo 
Asfora (Complexo do Ser-
rotão) entre as que reve-
lam o melhor desempenho 

nas atividades de reinser-
ção dos apenados. Mas é 
a professora Maria Lindaci 
Gomes da Silva, coorde-
nadora do Projeto “Direi-
tos Humanos e Cidadania 
– Ocupação de Tempo Livre 
através da Arte de Reciclar”, 
uma das mais entusiasma-
das com o desempenho dos 
detentos com habilidades 
manuais com vários tipos de 
materiais.

Os apenados frequen-
tam oficinas de artesanato 
todas as quintas-feiras. Nes-
sas oficinas eles têm o espa-
ço e a oportunidade para 

desenvolver o talento e a 
criatividade, na produção 
de objetos de artesanato 
decorativo e utilitário. São 
objetos de todas as formas 
e tamanhos produzidos em 
couro, madeira, palha de 
bananeira. Bolsas são con-
feccionadas com papel de 
revistas e jornais.

O apenado Lucinaldo 
Bernardino é monitor do 
projeto. É formado em seri-
grafia num curso ministrado 
pelo Senai na Penitenciária. 
“Agora eu estou repassan-
do aos outros tudo o que 
aprendi”, diz ele.

Apenados têm média alta no Enem
Ao referir-se à arte de reciclar, 

Maria Lindaci revela que entre os 
apenados do “Serrotão” existe 
potencial criativo. Numa das sa-
las do Campus Avançado da UEPB 
eles revelam sua criatividade na 
produção de objetos em barro, 
madeira, palito de picolé e bana-
neira, procedente do Campus de 
Lagoa Seca, onde existem poma-
res. Parcos e abajus são confec-
cionados também com papel reci-
clado que sobra das máquinas de 
Xerox da UEPB. 

“É uma forma de aproveitar 
o que iria para o  lixo”, come-
mora Lindaci. Ela considera esse 
tipo de atividade como Educa-
ção Informal, criando um grupo 

de homens com habilidade em 
trabalhos manuais, que serão os  
próximos monitores na oficina de 
artesanato.

Está programado para o dia 
28, na UEPB, o evento “Educa-
ção em  Prisão”. Dele constarão 
mesas redondas e palestras com 
a participação de diretores e dos 
funcionários que desenvolvem 
atividades educacionais no Serro-
tão. “É uma oportunidade para 
que a cidade conheça o que é 
feito pelos detentos na institui-
ção carcerária”, disse a professo-
ra, entusiasmada com a ideia de 
criação de um curso superior de 
gastronomia no Serrotão.

Da padaria da Penitenciária 
Raymundo Asfora sai o pão que 
abastece todas as unidades do sis-
tema prisional de Campina Gran-
de. As refeições são feitas na cozi-
nha da Penitenciária, ao contrário 
de outras instituições que terceiri-
zam o fornecimento da alimenta-
ção dos seus detentos. No Campus 
Avançado, estudantes de Direito 
e Serviço Social da UEPB já fazem 
estágio supervisionado. 

Lindomar Souza e Eraldo Luiz 
de Freitas, um especialista em Di-
reitos Humanos, e o outro arte-
são monitor atestam a rapidez de 
aprendizado dos apenados. “Eles 
assimilam tudo com muita facili-
dade”, disse Eraldo. Biagio Grici 
Filho, monitor de oficina de arte 
em couro, disse que cinco detentos 
estão participando das atividades. 
“No primeiro dia eles elaboraram 
cinco objetos como gargantilhas e 
pulseiras”, festejou.

Reciclagem ajuda a natureza

Os agentes penitenciá-
rios também estão sendo 
contemplados com os pro-
jetos do Campus Avançados 
da UEPB no Complexo do 
Serrotão. A professora de 
Educação Física Gisely Félix 
Coutinho, especialista em 
Saúde Mental, é a responsá-
vel pelo “Saúde e Qualidade 
de Vida dos Agentes”. Ela 
explica que esse projeto tem 
por objetivo aliviar o stress 
a que estão submetidos os 
agentes que são encarrega-
dos da segurança e da disci-
plina na Penitenciária.

“O agente faz parte da 
população que mais sofre 

com problemas de saúde 
mental”, diz. Como parte do 
projeto são oferecidos aos 
agentes treinos funcionais e 
exercícios. O muhaitai, mo-
dalidade de arte marcial im-
plantada no Campus Avan-
çado. “É um tipo de luta 
marcial para aliviar o stress. 
Nosso trabalho é em função 
da melhora da qualidade de 
vida”,  diz Gisely Félix. O tra-
balho do projeto coordena-
do por Gisely é colocar em 
relevo a situação funcional 
dos agentes. “Eles fazem 
parte de uma categoria es-
quecida. As pessoas veem o 
presídio como se lá só exis-

tissem detentos. Qualquer 
irregularidade é colocada 
na conta dos agentes”, res-
salta.  

A população do Serro-
tão é formada por mais de 
mil detentos. São presos 
sentenciados. Foi pensando 
nesse contexto e vendo as 
estatísticas nacionais que o 
projeto foi pensado, que já 
funciona há três anos, com 
redução do stress. Agentes 
de outros estados cumprem 
48 horas e folgam  seis dias. 
Quem cumpre carga de 24 
horas tem 36 horas de folga.  
A maioria dos agentes é de 
Pernambuco.

Projetos contemplam os agentes

FotoS: Cláudio Góes
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horas de frequência às aulas ele tem 
um dia a menos no cumprimento  
da pena determinada pela Justiça. 
Por dia, os apenados do Serrotão 
participam de quatro horas de en-
�������������Ǥ���������������ϐ�����-
nalizantes de cerâmica e montagem 
de móveis são os mais procurados  
pelos detentos. “Breve estaremos 
fazendo montagem de motos”, diz 
Marcondes França de Araújo, coor-
denador de Segurança dos Projetos 
de Ressocialização.

Entre as atividades de extensão 
ϐ�������������������	²���Ǥ�����������
com Marcondes, a cada 15 dias os 
apenados assistem sessões de ci-
nema e, em seguida, tecem comen-
���������������������ϐ��������������Ǥ��
“Essa atividade vem revelando uma 
mudança exemplar na disciplina e 
no comportamento dos apenados”, 
ressalta Marcondes. Para participar 
das atividades de extensão ofereci-
das pela UEPB, incluindo o Ensino 
de Jovens e Adultos (EJA), além do 

quesito escolaridade, é observado o 
tempo de pena cumprida pelo inte-
ressado e se ele responde a alguma 
sindicância. 

Outros projetos como: Leitura 
que transforma,  Ensino Aprendi-
zagem de Matemática, o Curso Pre-
paratório para o Enem (Exame Na-
cional do Ensino Médio) e o Projeto 
������ ��������������ǡ�ϐ���������-
tre as iniciativas do Campus Avan-
çado na busca pela reinserção dos 
apenados ao convívio social.

O Projeto Remissão pela Lei-
tura consiste em fazer com que o 
apenado leia um livro a cada cinco  
dias. Após a leitura de quatro livros 
ele responde a um questionário 
relatando o que aprendeu. “O ape-
nado tem que obter média 7 para 
conseguir a remissão de quatro 
dias na pena que lhe foi imposta. 
Essa média é informada ao juiz das 
Execuções Penais a quem compete 
��������� ���������ϐÀ���ǳǡ�����������
Marcone França.

Trabalhos manuais feitos por detentos

Delmiro Nóbrega reconhece a importância 
dos projetos da UEPB para a reinserção dos 
apenados ao convívio social; no Serrotão 
são ministradas várias atividades, entre 
elas, montagem de móveis, trabalhos 
artesanais e na área de educação
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Governo desenvolve programas 

sociais educativos nos presídios
Ações de ressocialização 
melhoram o ambiente do 
cárcere e mudam vidas

Interesse em participar das ati-
vidades de ressocialização, ter condi-
ções sócio-humanas para estar num 
convício social e demonstrar socia-
bilidade à comunidade prisional são 
alguns dos critérios que os internos 
devem apresentar, segundo a Gerên-
cia de Ressocialização, para conse-
guir fazer parte das cerca de 2,3 mil 
pessoas em situação de cárcere que 
participam de algum tipo de ativida-
de de reintegração social na Paraíba.

 A gerente de Ressocialização da 
Secretaria de Administração Peniten-
ciária (Seap), Ziza Maia, explicou a im-
portância desses projetos não só para 
os apenados, mas também para toda 
a sociedade: “As pessoas que saem do 
sistema, se não tiverem nenhuma ati-
vidade, elas são prováveis a comete-
rem novos delitos. É algo que a gente 
precisa fazer hoje para não colher as 
consequências negativas amanhã”.

Mercado de trabalho

Uma das formas de oportunida-
de de emprego é através de trabalhos 
internos nas unidades prisionais. 
Cerca de 850 presos são responsá-
veis pela manutenção, higienização 
e alimentação dos presídios da Para-
íba. Já os presos dos regimes semia-

berto, aberto e livre condicional são 
encaminhados ao mercado de traba-
lho através de convênios. Cerca de 
400 deles encontram-se trabalhando 
de carteira assinada atualmente.

2������������ ��ȋ�����ϐ���À���Ȍǡ�
39, que em pouco mais de uma déca-
da de pena cumprida conseguiu ter 
a sua carteira assinada. O prestador 

de serviços gerais progrediu seu re-
gime para semiaberto há dois anos, e 
começou a trabalhar em um órgão do 
�������ǡ����������ϐ����������������͑�
9.430, decretada em 2011. A lei diz 
que pelo menos 5% da mão de obra 
de serviços prestados pelo Estado 
devam ser de detentos. 

Condenado a 21 anos e 4 me-

ses de prisão por homicídio e roubo 
à mão armada, ele vê no trabalho 
uma forma de recomeçar. “Esse tra-
balho foi uma grande oportunidade 
que eu tive logo no começo, porque 
������������������������ϐÀ���ǡ�������
mais pra pessoas que passaram 
pelo sistema”, comenta João, que 
utiliza seu salário para sustentar 

��������������������²��ϐ�����Ǥ�
De acordo com Ziza Maia, é re-

alizada uma triagem e uma prepa-
ração antes do encaminhamento. 
ǲ�������ϐ�������� � ����������������
�����������ϐ����������������������Ǥ�
E a partir desta lei os apenados es-
tão sendo incluídos no mercado de 
carteira assinada”, explicou.

Outros programas de ressocialização

“Ele disse que não pegava 
esse tipo de gente na empresa”, 
relata R., de 31 anos, sobre o que 
ouviu ao tentar uma vaga de faxi-
neira, no momento em que o em-
pregador tomou conhecimento 
que ela foi condenada a cumprir 
sete anos de prisão por ser cúm-
plice de um crime cometido pelo 
ex-marido.

 Mas ela diz que o preconcei-
to nunca a fez desistir. “Eu acho 
importante isso, o emprego. E vou 
continuar caçando, porque muita 
gente acaba voltando para a vida 
errada. E eu não quero mais isso 
para mim”, disse.

Para Ziza Maia, são casos de 
preconceito e a falta de oportu-
nidades que podem levar o egres-
so do sistema prisional a cometer 
novos delitos. “Quando uma pes-
soa sai de uma unidade prisional 
sem perspectiva e encontra todas 
as portas fechadas simplesmente 
por ela ter passado pelo sistema 
prisional, se vê sem solução. Seja 
o tráfico ou a criminalidade vai 
lhe ofertar uma falsa esperança”. 

Terapias alternativas
Um convênio entre a Univer-

sidade Federal da Paraíba (UFPB) 
e a Seap, em parceria com a So-
ciedade Paraibana de Yoga, rea-
liza às terças e quintas-feiras, nos 
presídios Silvo Porto e Maria Júlia 
Maranhão, aulas de Yoga.

Integrado ao programa “Mais 
Saúde na Comunidade”, o proje-
to de extensão “Ressocializando 
Vidas” tem o intuito de ajudar 
na saúde física e mental daqueles 
que estão sob a responsabilidade 
do Estado. “Esperamos que o im-
pacto dessas práticas possa redu-
zir a tensão e melhorar a autoes-
tima dessas pessoas, contribuindo 
com a reintegração social”, expli-
cou o coordenador do projeto de 
extensão e do Núcleo de Trabalho 
da Gerência de Ressocialização da 
Seap, Marconi Amorim. 

Trinta e seis homens e mu-
lheres estão sendo beneficiados 
pelas aulas. Este número deve 

aumentar com a implantação do 
projeto na Penitenciária de Psi-
quiatria Forense (PPF). Além dis-
so, novas aulas serão colocadas 
em prática pelo projeto, como a 
meditação, o reiki (sistema natu-
ral de harmonização e reposição 
energética que mantém ou recu-
pera a saúde, reduzindo o estres-
se), musicoterapia, entre outras 
práticas integrativas. 

O presidente da Associação 
Paraibana de Yoga, professor 
Abraão Carvalho, é voluntário no 
projeto e responsável pelas aulas. 
Ele explica que trabalha a filoso-
fia e técnica indiana como um ins-
trumento de autoconhecimento e 
autocontrole nas aulas. “A ideia é 
perceber que quando agimos de 
forma violenta, ou cometemos 
qualquer desatino, acontece in-
ternamente vários outros tipos de 
violência, como você não se achar 
suficientemente bonita, bela, in-
teligente. O processo busca per-
ceber que eu posso ter controle 
daquilo que eu sou, eu não consi-
go controlar o outro, mas eu con-
sigo controlar a mim” comentou 
o professor.

A diretora da  Penitenciária 
Feminina Maria Júlia Maranhão, 
Cinthya Almeida, disse que o 
projeto tem tido uma boa acei-
tação por parte das reeducandas, 
e que o interesse só cresce. “Há 
um bom retorno da parte delas, 
e muitas têm interesse de partici-
par. No entanto, só temos dispo-
nibilidade para uma turma, até 
o momento”. Adiante, Cinthya 
Almeida finalizou. “Elas estão 
privadas de liberdade e não de 
dignidade”.

Simone (nome fictício) pas-
sou 6 dos seus 24 anos de vida 
na Penitenciária Júlia Maranhão. 
Ela cumpre 22 anos de reclusão 
por homicídio e tráfico. Das aulas 
que participou, só tem uma resal-
va: “Deveria ter um dia a mais de 
aula na semana”. E explica que 
sai relaxada de cada sessão, pois 
a Yoga é uma forma de perder a 
tensão que o sistema provoca.

Enfrentando o preconceito

Abraão Carvalho, professor de Yoga, é 
voluntário no projeto e responsável por 
ministrar as aulas nos presídios Sílvio Porto e 
Júlia Maranhão, para homens e mulheres

sAibA mAis

sobre o encaminhamento e acompanhamento dos reclusos ao mercado de trabalho, Ziza maia acres-
centou: “Nós temos pessoas habilitadas para o mercado, que passaram por um projeto de triagem e 
que estão aqui unicamente esperando uma oportunidade de trabalho”, finalizou a gerente de Res-
socialização da seap. 

O Esporte e saúde

Esporte também faz parte do cotidiano do sis-
tema prisional paraibano com desenvolvimento 
de formas esportivas e a realização de ativi-
dades ligadas ao condicionamento físico.
saúde dos internos é garantia do sistema com 
a instalação e manutenção de laboratórios nas 

unidades e consultórios médicos e odontológi-
cos. Também são realizadas campanhas periódi-
cas de vacinação, testagem de doenças infecto-
contagiosas e acompanhamento às gestantes, 
além do berçário onde podem acompanhar os 
filhos nos primeiros seis meses de vida.

A Yoga é uma 
das atividades 
desenvolvidas 
pela Seap que 
tem vários 
programas 
para a 
ressocialiação 
dos 
reeducandos

 O conhecimento também faz parte do 
processo de reintegração na sociedade dos 
reeducandos. “Ressocialização pela leitura” 
é um dos projetos desenvolvidos pelo Go-
verno do Estado e a Seap, onde bibliotecas 
são instaladas nas unidades prisionais, com 
o intuito de incentivar a leitura.

Neste trabalho, os interessados podem 
levar os livros para dentro de suas unidades 
e fazer a sua leitura em um período de 24 
a 30 dias. Se gostar do livro, o interno pode 
apresentar um relatório ou resenha daquilo 
que leu, e caso uma comissão avaliadora dê 
uma nota igual ou superior a sete, ele tem 
direito a quatro dias de remissão de pena, 
por cada relatório entregue. 

O artesanato também traz benefícios 
para os reeducandos. Aqueles que partici-
pam desse tipo de atividade são incentiva-

dos através da renda comercializada, que 
é revertida para seus familiares. Ziza Maia 
explica que, além disso, essa prática é uma 
forma de ocupação e de atividade laboral, 
proporcionando aprendizado.

Outros programas de educação como 
o Pronatec e o Projovem também são im-
portantes, principalmente para a profissio-
nalização dos internos. No entanto, muitos 
não têm acesso a esses projetos por não 
possuírem os documentos necessários. Para 
atender a esta demanda a gerência criou o 
“Identidade Cidadão”. 

Esse trabalho é desenvolvido dentro das 
unidades prisionais, para aqueles que não 
têm a documentação base, como Certidão 
de Nascimento e Casamento. O Programa Ci-
dadão da Secretaria de Estado do Desenvol-
vimento Humano, é parceiro desse projeto.
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Órgão estadual se 
destaca na resolução 
de diversos problemas

Procon-PB prioriza consumidor

aTendimenTo do cdc

No período do aniver-
sário do Código de Defesa 
do Consumidor, que está co-
memorando hoje 26 anos, o 
Procon-PB vem se destacan-
do no atendimento e reso-
lução de diversas “broncas” 
entre os consumidores e 
comércio e empresas pres-
tadoras de serviços. “Cerca 
de 80 em cada 100 cidadãos 
que procuram o Procon con-
seguem resolver o problema 
logo após fazer a queixa. 
Quando a resolução não é 
imediata, uma audiência é 
marcada. E em muitos ca-
sos a empresa em questão 
é multada”, disse a superin-
tendente da Autarquia de 
Proteção e Defesa do Consu-
midor (Procon-PB), Késsia 
Cavalcanti.

O Procon-PB é respon-
�����������ϐ�������� ���������
as práticas abusivas e que 
ferem o Código de Defesa 
do Consumidor (CDC). O 
objetivo principal é ampliar 
o serviço em todo o Estado 
da Paraíba, aumentando o 
número de atendimento. A 
superintendente do órgão, 
informou que no ranking das 
reclamações se destacam as 
operadoras de telefonia, os 
bancos, a Energisa (empresa 
que fornece energia elétrica 
no Estado) e as TVs a cabo. 
Por outro lado, a menor de-
manda de reclamações está 
na área de alimentos.

Ela disse que o governa-
dor já determinou a amplia-
ção de todas as 14 unidades 
do Procon-PB, para que se-
jam modernizadas. Também 
está sendo providenciada 
pelo Governo do Estado uma 
sede própria para dar uma 
melhor estrutura ao consu-
midor paraibano. Do total de 
unidades do Procon-PB no 
Estado, três estão instaladas 
em João Pessoa.

No ano passado o Pro-
con - PB recebeu 12 mil re-
clamações e este ano, até o 
mês de junho, já foram com-
putadas mais de 10 mil recla-
mações. Em todos os Procons 
do Brasil foram registradas 2 
milhões e 500 mil reclama-
ções durante o ano de 2015.

João Pessoa - Sede do Procon na capital: Parque Solon de Lucena, 234, Centro 
E-mail: procon@procon.pb.gov.br 

Casa da Cidadania - Shopping Manaíra, Avenida Flávio Ribeiro Coutinho,  805, Manaíra
Casa da Cidadania - Avenida Primeiro de Maio, 146, Jaguaribe
Em João Pessoa também foi instalado o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério 
Público do Estado da Paraíba - Procon-MP, no Parque Solon de Lucena, por trás do Cassino da Lagoa 
E-mail:  mpprocon@mppb.gov.br. 

Campina Grande - Casa da Cidadania São José, Avenida Pedro I, S/N 
E-mail: valdircassimiro@hotmail.com 

O Procon também tem uma unidade na rua Afonso Campos - 186 - Centro de Campina Grande
E-mail: roselimeirelles@hotmail.com 

Patos - Shopping Guedes, Rua Pedro Firmino, 470, Centro 
E-mail: silvia.belle@hotmail.com 

Pombal - Casa da Cidadania  - Rua Argemiro de Sousa, 155, Centro 
E-mail: mari-pb@hotmail.com                                                 
São Bento - Rua Manoel Herculano da Cruz, 89, Centro 
E-mail: zenaidearaujo2010@hotmail.com

Guarabira - Casa da Cidadania - Avenida Padre Inácio de Almeida, S/N, Centro 
E-mail: marianoc.oliveira@gmail.com

Cajazeiras - Cajazeiras Shopping, Avenida Comandante Vital Rolin, 989, Centro
E-mail: andrea-coutinho@hotmail.com  

Confira endereço e telefone de Contato daS unidadeS do ProCon eStadual
151 / 

3218-6959

3218-4511

3218-5523

3222-3569

3341-0073

3321-6996

3421-3848

3431-3977

3271-5223  
9.9160-7919

9.8863-4295

atendimento
Os principais postos de aten-
dimento do Procon-PB fun-
cionam das 8h às 18h, porém 
este horário pode variar de 
acordo com cada unidade. Para 
você que busca abrir uma re-
clamação, o caminho mais rá-
pido é entrar em contato antes 
pelo telefone 151 ou pelo pró-
prio site do Procon-PB (www.
portaldoconsumidor.gov.br), 
para obter estas informações 
e também para esclarecer pos-
síveis dúvidas.
O atendimento do Procon-PB 
visa a assistência inicial ao 
consumidor, seja através de 
orientação ou mesmo a aber-
tura do processo de reclama-
ção, dependendo da denúncia/
problema. Muitas questões 
levadas ao órgão são solucio-
nadas no primeiro encontro.

Saiba mais

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Através do site do Pro-
con-PB (www.portaldocon-
sumidor.gov.br), você pode 
resolver seu problema sem 
sair de casa e a empresa re-
clamada tem dez dias para 
resolver o impasse. Késsia 
Cavalcanti afirmou que pela 
Internet o índice de resolu-
tividade é de seis dias e tem 
resultados positivos idênticos 
ao das pessoas que procuram 

pessoalmente as unidades 
do Procon na Paraíba. Além 
do site, o Procon-PB pode 
resolver qualquer problema 
através do número 151, que 
atende em toda a Paraíba. 

Késsia é de opinião que 
o CDC evoluiu bastante des-
de que foi lançado, mas que 
ainda tem muitos caminhos 
a trilhar. Ela disse que de um 
modo geral o brasileiro pas-

sou a ter seus direitos mais 
respeitados. “Antigamente o 
desrespeito com o consumi-
dor era constante. A pessoa 
comprava alguma coisa que 
vinha com defeito e ficava 
no prejuízo. Atualmente, 
depois da chegada do CDC, 
o próprio fornecedor busca 
resolver o problema junto ao 
consumidor no mesmo dia da 
reclamação.

Problemas podem ser resolvidos pela internet

Bancos são os grandes vilões em reclamações

120 pessoas por 
dia vão ao órgão 

Quanto aos bancos que 
deflagraram greve, a coor-
denadora do Procon Esta-
dual disse que as reclama-
ções são as mais diversas, 
principalmente com relação 
a cobranças abusivas pelos 
serviços ou mesmo demora 
nas filas. A advogada e ge-
rente de atendimento de 
estágio do Procon-PB, Me-
riene Victorino Soares, disse 
que o legado do Código de 
Defesa do Consumidor é de 
luta constante, pois era um 
direito desconhecido que se 
tornou uma realidade em 
defesa do consumidor.

Na greve dos bancários 
os consumidores em hipó-
tese alguma deverão ser 
lesados. Ela disse que o im-
portante é ficar atento para 
que a paralisação não cause 
juros por conta do atraso 
nos pagamentos das con-
tas. Ou seja, caso o consu-
midor atrase a quitação de 
alguma dívida, as multas e 
as taxas relativas ao atraso 
serão cobradas normalmen-
te. Todavia, os consumido-
res deverão procurar outros 
meios de pagamentos (in-
ternet bank, lotéricas e de-
mais associados). Caso não 

tenha êxito, todos poderão  
se dirigir ao Procon-PB a fim 
de que se possa realizar um 
atendimento preliminar e 
formalizar uma composição 
amigável.

Meriene fez um alerta 
sobre os contatos registra-
dos. Ela afirmou que qual-
quer contato com as institui-
ções através de telefone, o 
consumidor deve registrar o 
número de protocolo e nome 
da atendente, no sentido de 
facilitar possíveis questiona-
mentos de que o consumidor 
não procurou o banco no pe-
ríodo da paralisação.

Só na sede do Procon-PB é aten-
dida uma média de 120 consumido-
res por dia, que reclamam constante-
mente sobre cobrança de taxas ilegais 
em contratos de telefonia, internet, 
bancos e também sobre compras no 
comércio. O consumidor Josinaldo 
Aureliano esteve na sede do Procon 
Estadual para reclamar uma compra 
realizada em uma das lojas da capital. 
Ele comprou um ferro de passar no va-
lor de R$ 39,00, mas a loja só estava 
vendendo o produto junto a uma ga-
rantia de dois anos. Só que o produto 
custa R$ 39,00 e com a garantia esten-
dida, o preço subiria para R$ 49,00 (o 
que se caracteriza compra casada que 
é uma prática ilegal pelo CDC).

O consumidor José Alberto Gomes 
também esteve no Procon-PB para 
reclamar pela segunda vez da opera-
dora Oi. Ele disse que tem um plano 
fixo com a operadora, que pode fazer 
ligações ilimitadas de Oi pra Oi. Mas o 
problema é que a empresa vem reali-
zando cobrança excessiva como se ele 
estivesse fazendo ligações para outras 
operadoras. Então ele foi ao Procon
-PB buscando uma solução para pagar 
apenas o valor do contrato feito com 
a Oi e não o valor excessivo cobrado 
pela empresa.

FotoS: Evandro Pereira

Procura pelos serviços do Procon-PB é constante, pois a população confia na resolução dos problemas, tanto provocados pela Internet como por bancos e outros órgãos
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o seu encontro com 
Rogério Sganzerla
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tempos de internet

Página 10

A canção “Imagine” 
foi lançada por John 
Lennon há 45 anos     

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - DOMINGO, 11 de setembro de 2016

A capa do álbum “Eu nem sabia”  
(detalhe) e os músicos parceiros 

Cristiano Oliveira (PB) e 
Fernando Holanda (RJ), que

criaram o projeto 
sócioeducativo 

“Construindo Ritmos” 

Cantor carioca Fernando Holanda lança EP no qual incluiu a faixa 
“Blues da roupa suja”, composta com o paraibano Cristiano Oliveira

FOTOS: Divulgação

Parceria afinada

Eu Nem Sabia é o título do 
novo álbum do cantor e 
compositor carioca Fer-
nando Holanda. No total, o 
EP (Extended Play) possui 
quatro canções de autoria 
própria - uma das quais, 
o “Blues da roupa suja”, 

composta em parceria com o paraibano 
Cristiano Oliveira - e faixa bônus, todas 
inéditas. “É um prazer falar para o Estado 
da Paraíba sobre este lançamento e este 
amigo que tanto prezo que é o Cristiano, 
um virtuoso violeiro”, confessou o músico 
para o jornal A União.  

“É um álbum envolvente, de sonori-
dade autêntica, desprendido de rotulações 
e recheado de timbres de cordas fricciona-
das e dedilhadas, que convidam o ouvinte 
a um mergulho no mar das composições 
sinceras e melodias marcantes e inesquecí-
veis, que são características minhas. Falan-
������ϐ�����ϐ���������Ǧ�������������ǡ����
falando de amor e das complexas relações 
humanas, e até uma composição feita 
no meio do oceano Índico, que retrata a 
conexão entre o artista e o Universo, com a 
experiência de quem atravessou o planeta 
por três vezes a bordo de um navio, o 
álbum colore a mente com bons senti-
mentos e vibrações positivas”, comentou 
Fernando Holanda, ao se referir aos temas 
que aborda nas letras das canções que 
integram esse seu novo trabalho. 

O cantor e compositor, que é um 
carioca da gema, garantiu estar sempre 

atento aos novos lançamentos e sonoridades. “Te-
nho grande fascínio pelo Movimento Armorial e 
a fantástica safra de artistas que o representam”, 
������	���������������Ǥ��������������ǡ������ϐ��-
mou que compila, em sua fonte de inspiração, as 
melodias dos cantadores de viola, que considera 
“ricas”, e a linguagem urbana. “O resultado é um 
processo criativo singular, repleto de belas me-
lodias em canções viscerais, que emocionam por 
������������ϐ����×ϐ����ǡ����������������������������-
vidade”, garantiu, acrescentando que, agora que 
os Jogos Olímpicos Rio 2016 foram encerrados, 
pretende realizar, a partir deste mês de setembro 
até dezembro próximo, temporada de shows de 
lançamento em locais da Cidade Maravilhosa, a 
exemplo do Beco das Garrafas e do Bar Semente.  

Fernando Holanda também revelou detalhes 
de como foi composta a canção em parceria com 
o paraibano. “O ‘Blues da roupa suja’ surgiu de 
maneira muito casual. Cristiano Oliveira é um 
grande amigo meu e, além de um grande amigo 
meu, é um exímio violeiro e, além de um gran-
de violeiro, tenho o prazer de tê-lo como meu 
parceiro no projeto Construindo Ritmos. Projeto 
sóciocultural idealizado por nós, no ano de 2013, 
que tem, por objetivo, contribuir para a inclusão 
de jovens estudantes da rede pública de ensino 
do Estado do Rio de Janeiro nas atividades musi-
cais, criando vertentes e perspectivas de trans-
formação, mudança e cidadania. Durante uma de 
nossas temporadas, após um pequeno desenten-
dimento com minha parceira, me dirigi ao hotel 
aonde estava hospedado Cristiano e comecei a 
desabafar sobre o que havia acontecido. Ele me 
interrompeu com um Em (Mi Menor) e disse “não 
foi nada!”. (risos). Dali veio a composição inteira, 
que é, justamente, um acordo de pazes entre um 
casal, como o próprio nome sugere”, disse ele.

“Que qualidades artísticas o paraibano 

possui e que lhe levaram a fazer essa parceria?”, 
perguntou o repórter Guilherme Cabral para o 
cantor e compositor Fernando Holanda. O músico 
carioca respondeu da seguinte maneira: “Cristia-
no Oliveira é virtuoso instrumentista, que atua 
no cenário nacional junto a grandes artistas. Nos 
conhecemos desde 2003, quando ele veio morar 
no Rio de Janeiro junto com sua então banda 
Asparêa, que realizou um trabalho incrível no 
cenário autoral aqui na cidade. Desde essa época, 
nunca mais nos afastamos, e estamos sempre nos 
falando e executando projetos em parceria!”.

O repórter de A União ainda quis saber se 
ambos possuem outros trabalhos em conjun-
to com o paraibano, além da canção “Blues da 
roupa suja”. “Somos grandes amigos e parceiros. 
Aprendo muito, musicalmente, com Cristiano, e 
temos realizado muitas coisas juntos. É sempre 
uma experiência incrível estar tocando com ele, e 
estamos em constante processo de criação. Nossa 
próxima meta é a elaboração de um repertório 
autoral para futura produção de um álbum em 
parceria com nossos queridos jovens alunos do 
projeto Construindo Ritmos! Estamos compondo 
e em busca de patrocinadores para esta realiza-
ção”, respondeu Fernando Holanda. 

”O EP conta com a produção musical do que-
rido amigo Lui Coimbra e participações mais que 
especiais de Sérgio Chiavazzoli (cordas dedilhadas), 
Marcos Suzano (percussão / programação) e Guga 
Leão (baixo), e foi mixado e masterizado em março 
de 2016, no Órbita Music Studio - do grande Carlos 
Trilha - por Marco Agrippa”, ressaltou o músico ca-
rioca, acrescentando que, além de “Blues da roupa 
suja”, as demais faixas do álbum são as seguintes: 
‘Feliz assim (incidental: ‘Felicidade’), ‘Eu nem sabia’, 
‘Já dizia eu irmão’, todas compostas por Fernando 
Holanda, e ‘Eu nem sabia’, como bônus track.

“Fernando Holanda é um carioca com alma 

nordestina, extremamente sensível e se 
combinar em uma parceria foi muito 
fácil”, confessou, também, para o jornal A 

União, o músico e arte-educador parai-
bano Cristiano Araújo, que mantém essa 
estreita aproximação com o cantor carioca 
desde 2003, quando passou a morar no 
Rio de Janeiro, na qual permaneceu até 
2008. Ao longo desse período, o resultado 
foi, até o momento, a composição conjunta 
de quatro canções, que deverão integrar 
- com outras faixas - um CD cuja gravação 
está prevista para acontecer no segundo 
semestre de 2017. Hoje, ele costuma per-
correr a ponte que liga João Pessoa - onde 
agora reside - a Cidade Maravilhosa, dando 
continuidade ao Projeto Construindo 
Ritmos, iniciativa privada idealizada por 
ambos em 2013 

A propósito, o Projeto Construindo 
Ritmos contempla crianças carentes, 
na faixa etária dos 7 aos 14 anos de 
idade, na Ilha do Governador. “O objetivo 
dessa iniciativa é o de contribuir para a 
inclusão de jovens estudantes da rede 
pública de ensino do Estado do Rio de 
Janeiro nas atividades musicais, criando 
vertentes e perspectivas de transforma-
ção, mudança e cidadania, proporcio-
������������ϐ��� ����������������ï�����
brasileira interface ao processo artísti-
co-educacional. Além disso, contribui 
para a permanência do aluno na escola, 
estimula a cultura de paz e melhoria do 
rendimento, utilizando a música como 
ferramenta pedagógica para inclusão 
social, através de diversas atividades 
musicais extra-classe”, informou Fernan-
do Holanda. 

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com
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A espionagem no tempo da internet

O flautista de Tambaú não é ripa na chulipa
Caminhando na Praia do Cabo 

Branco, conheci (não conheço, o vejo 
de passagem), um cara que simula to-
����ϐ����������ǡ������ ���������������-
nhuma. Ele não é invisível, aliás, o mais 
corajoso visível da lixeiracultura, que 
tinha ou tem entre seus hábitos beber 
muita coca-cola e o que melhor sabe é 
colar o bumbum no banco de cimento 
quente. Aliás, a greve dos bancos é uó.

 Adoro moça bonita - e eu corro e 
não paro que a vida é cigana. O cara, o 
ϐ��������ǡ����������������������������
�������������������ǡ�������������
��������������Ǥ�ǲ�����������ǳǡ�������
minha mãe. Na tarde de 7 de setembro 
������������ϐ�����������������������
����������������������������������ǡ�
cantando mamãe eu quero, mamãe eu 
quero. Juro que não entendi nada.

Não costumo entrar nessas brinca-
�������������±������������������������
os outros nem no dos outros, epa, 
opa,ops, sobretudo quando são coisas 
vagamente malucas como aquilo dito 
pelo ex-presidente Lulalá há muitos 
anos atrás, de que os brasileiros são in-
���������������������������������������-
ra e ir atrás de juros mais baixos nou-
�����������ǡ���������ǡ�� ��������������
da greve dos bancos. Em julho passado 
dei de cara com Glória Maria, aquela do 
���À�����	���������ǡ������������������
do BokoMoko, toda batuta. Amei.

Como diria Marcos Pires, raiva é 
�������������� ����������Ǥ����������������
�����ǡ���������ǲ��������ǡ���������ǳǣ�
����� �����������������ǡ�����������ǡ�
sequer incorporar o presidente bossa 
nova JK e dar um bico na direção das 
arquibancadas. Não, JK era o máximo! 
Ripa na chulipa, portanto espero que 
todas as curtições casem bem com 
aqueles poemas parnasianos assim-as-
sim, aquelas peças que ninguém lê e 
aquele montão de crônicas velhas que 
tenho lá em casa e que todo dia um 
santo, sobretudo uma santa, me pede 
para publicar num livro.

Eu queria mesmo era ser amigo 

Escritor - diariodebordo@gmail.com

André 
Ricardo Aguiar

Crônica Kubitschek Pinheiro kubipinheiro@yahoo.com.br

Clara ao redor
������������������������������������Ȃ����ǡ�

����ǡ������ǡ����������������������Ȃ����������
�����������������������������ϐ���Ù������������
ϐ��������������������������������������������
���������������������ǣ����������������×���Ǥ�
Mais que isso, contar e dar um painel da atual 
���������ǡ����������������������������ǡ������
�������������������������������������²�����
�������������������������Ǥ�	������������ǡ������
������������Ø����������±���������ϐ����ǡ������
belo e singular Aquarius, de Kleber Mendonça 
	����Ǥ�

Aquarius é o prédio em Boa Viagem onde 
ϐ��������������������������ǡ����������������
�������� �����ǡ����������ǡ������������������
vida, seus discos e livros, a história de criação 
���������ϐ�����ǡ����������ǡ���������ǡ��������
o câncer causou. Mas sobretudo, é o cenário 
da sua teimosia, do seu amor à vida. Clara, 
jornalista e escritora, é das poucas moradoras 
do prédio cujo apartamento está sendo 
������������������������������ȋ���ϐ��Ȍ���
����������������������������������������������
no exterior e tem sangue nos olhos para atacar 
um projeto. Ele, de início, com boas maneiras, 
����������������ǡ�����������������ǡ������
convencer Clara da venda do apartamento. 
��������²���������Ȃ�����������������������
���Ǥ��������ǡ�����������ǡ���±���������À���ǡ�����
�����������������������������ǡ������������
lugar melhor, já que tem estabilidade e muito 
����������������������������Ø���Ǥ���������
�������Ǥ�����������������ϐ�����������������ϐ�����
avançar pouco a pouco, não apenas nesta 
�����ǡ�������������Ù������������Ȃ����������
Ȃ���������������������� ����������������
��������Ǥ������ϐÀ����±�������������������Ǥ�
���������������������������ǡ�����±����������
um câncer. 

Kleber Mendonça é um cineasta 
�����������������������������������Ǥ������
não lembrar de O som ao redor, seu longa 
����������ǡ�ϐ����������������������ǫ�2������
cinema de Kleber que o torna tão reconhecível, 
pois domina a gramática do olhar. Seus planos 
e tomadas são um show a parte. Poderia 
��������������������À���������������²��������
�����Ǥ������²�����������������������������
conjunto bem equilibrado. Das mudanças e 
costumes. E das contradições em que a elite 
��������Ȃ������ǡ��������������������� ��±�� ��
maniqueísta assim, pois vejo uma mobilidade 
����������������������������������ϐ���Ù��ǡ�
a ciranda da vida encontra suas próprias 
����������Ǥ����������±�������ϐ������ �����������
����������×������������Ù������À�����Ǥ�2������
��������Ǥ�2�������Ø��������������������������
���������������������������������������������
da ambição. E é, como citou uma crítica, uma 
história de revolta, de não se deixar subjugar, 
������������×��������ϐÀ�������������Ǧ�������
seus alicerces, da possível ruína. 

��±����ϐ����������������������������
������������ï����ǡ�������������������ï����ǡ�
e de que modo dançar. No caso, um brinde à 
vida. Mesmo que a casa caia.

O poder que as agências de espionagem estatais 
����������������
��������	�������������������±�
����������Ǥ���������� �������������������������
valor. Ela permite ações mais racionais, a antecipação 
de jogadas e o conhecimento sobre gostos e opiniões 
de populações inteiras. Podemos imaginar o quanto é 
importante para ações de guerra, disputas por merca-
do, campanhas eleitorais e todo tipo de estratégias de 
marketing.  

O ciberativista alemão 
Andy Müller-Maguhn, mem-
bro do Caos Computer e 
�������������������������-
gital Rights (ONG responsá-
�����������������������������
humanos no mundo digital), 
divide a história da espiona-
gem em dois momentos. O 
primeiro tem como principal 
característica a abordagem 
ǲ������ǳ������������������-
�����������ϐ����������À�����ǡ�
diplomatas e executivos. 
Com a revolução tecnoló-
gica computacional, o que 
prevalece é a abordagem 
ǲ������±����ǳ������ ��������
grampear uma sala de reuniões com sistemas de GSM 
��������������������Ȃ����������������������������
ϐ�������������������Ȃǡ����������������������������
todas as pessoas que se comunicam por meio de com-
putadores e smartphones. 

A vigilância deixa de ser direcionada a grupos 
�����Àϐ����Ǥ�����������������×�������������������-
to os custos operacionais. Para termos uma ideia, 10 
����Ù�������×������±�����ϐ�����������������������������
�������Ù��������Ø��������������À������������±���Ǥ���
ǲ����������������±����ǳ�� �������������������������
����������ǡ����������×������������������������������
da investigação a posteriori. Qualquer comunicação que 

������������������������±������������������ϐ�����×�����±�
interceptada e lançada num gigantesco arquivo. 

As agências de espionagem geralmente são auxiliadas 
por grandes e poderosas empresas.  Lembro o caso en-
���������������������Ƭ�����������������������������Ù���
�����Ø�������������Ù�������������������������� ��	���-
�����Ǥ������������������ ��±������������������ǲ��À������ǳǡ�
���������������������Ǥ�����ϐ�������������������������������
������������������������ �������������������������������

chamado Eagle.
 Julian Assange obser-

vou como o barateamento 
dessa tecnologia e o grande 
investimento na área vem 
�����������������������
�ϐ��������������������Ǥ���
��������������������������-
��������������ϐ��������������
interceptação e avaliação 
������ϐ�������������� �����
tempo real, inclusive tran-
sações bancárias. Um e-mail 
ou mensagem enviada por 
um dispositivo móvel podem 
ser vasculhados automatica-
mente a partir da seleção de 
palavras chaves. 

Recentemente o governo brasileiro prendeu indi-
�À����������������������������������������������������
�����À����������������������Ȃ�����������������������
uma ação de propaganda que necessariamente uma 
ameaça real. De qualquer maneira, chama a atenção o 
������������������������������������������������������
���������Ȃ����������������������������������ϐ������
ponta a ponta. 

���������������������������������������������������
������Ǥ������±�����������������������������������Ǥ�
Esse é um dos grandes problemas impostos à salva-
guarda das garantias individuais e à soberania dos 
Estados Nacionais no século XXI.   

FOTOS: Reprodução/Internet

������������À���Ǥ�������������������
�������������������������Ǥ����ǡ����
chego lá.  Se o doido do disco rígido do 
meu computador não tiver memória 
��ϐ�������ǡ���������������������������
�����Ǥ���� ��������������������Ǥ�����Ǥ

���ǡ������ï����Ǥ�������������
ϐ�����������������ï���� ������Ǥ������
que ele não é a Alice do País das Ma-
ras... sequer na tradução do livro de 
������������ǡ�������������� ��������
���������ï���������������������������
animado, que ganhou uma versão em 
�����Ǥ�����Ǩ������������Ǥ��

Lembro que a Alice grandona, 
desproporcionalmente grande, com 
um  bumbum idem, era uma coisa um 
pouco assustadora para mim. Bem 
mais tarde, já adulto, os personagens 
���������������������������������
������������������ï������Ǥ����������
������������������Ù����������������ǣ�
�����À���������×�������Ǧ������������
����������������������������������ǡ�
�����ǡ������ϐÀ�����ǡ������������������
�������������������ǡ���������	�������ǡ�
���������� ���������������±�����±��
nobre, generoso. Adoro Otelo.

���ǡ�����±�������ǡ�����������-
bulo, que minhas impressões esta 
semana não estão boas ou bastante 

Artigo Estevam Dedalus Sociólogo

��×�����Ǥ�2�����
voltei a ler 
vários livros 
ao mesmo 
tempo, uns li-
dos ou relidos, 
outros apenas 
começados, 
alguns quase-
terminados. 
Começo a lista 
com releitu-
���ǣ���������
���ǲ�����	���
�������ǳ����
Saul Bellow 
que era muito 
bom como 
ϐ�������������

���������À���Ǥ���ǲ�����ϐ������������ǳ�
�����������	������ǡ���������������
����������	������Ǥ

Que livros eu levaria para uma 
������������ǫ������������������������
que o manual do escoteiro-mirim. Eu 
levaria Borges e a vontade de arrastar 
quase toda a biblioteca. Sei que posso 
������ʹͲͲ����������� ��ϐ���������������Ǥ�
��±��������ǡ�������ϐ���������������������
chegado à calçada da praia para seu 
concerto, digo conserto.

 
Kapetadas

1 - Você não tem insônia. Ela é que 
tem você.

ʹ�Ǧ�����À�����±�������ǡ���������
pra cama com qualquer um.

͵�Ǧ��������ͳι���ï������������� ��
��������ǣ�
������������ ��������������
de se queixar da vida por qualquer 
��������Ǥ�͓��������À����ʹͲͳ

4 - Quer ganhar todas as discus-
�Ù��ǫ����������×����������� ������
��� �Ǥ

5 - Eu reclamo, tu aclamas, ele 
declama, nós conclamamos, vós cla-
����ǡ���������������Ǥ�����������ǣ�����
������ǡ�����������Ǥ

�Ȃ�������������ǣ�ǲ������±������ǡ�
������±�������ǳǡ�����Ǥ
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UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - DOMINGO,  11 de setembro de 2016

  
    

Hildeberto Barbosa Filho 
Crítico literário
hildebertobarbosa@bol.com.br

A Comarca das Pedras

Letra LÚDICA

Em cartaz

O Funesc [3211-6280] O�Mag Shopping [3246-9200] O�Shopping Tambiá [3214-4000] O�Shopping Iguatemi [3337-6000] O�Shopping Sul [3235-5585] O�Shopping �Manaíra (Box) [3246-3188] O�Sesc - Campina Grande [3337-1942] 

O�Sesc - João Pessoa [3208-3158] O�Teatro Lima Penante [3221-5835 ] O�Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449] O�Teatro Severino Cabral [3341-6538] O��Ăƌ�ĚŽƐ��ƌƟƐƚĂƐ��[3241-4148] Galeria Archidy Picado [3211-6224]�O�Casa 

do Cantador  [3337-4646]

SERVIÇO

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

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

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Se não estou errado, a serra de Quatro Cantos é o pon-
to mais alto da região. Lá de cima, divisam-se os contornos 
agrestes da Comarca das Pedras e outras zonas distantes 
demarcadas pelas águas da barragem de Acauã. Águas 
poucas, pois também se veem as ruínas lodosas das antigas 
���ϐ���Ù�����������������ǡ���������������������������������
Paraíba. Do outro lado, dando para os baixios das planícies 
estendidas e desoladas, os cumes azuis de Pirauá, sinali-
zando para as varandas dos abismos mais profundos de 
��������� ������� ����������Ǥ

Estamos em plena seca, como de costume, e a caa-
tinga rala despe suas vestes áridas sobre o leito adusto 
�����������������������������ǡ�������������������������
carcomidas pelo uivo dos ventos contrasta apenas com o 
verde surpreendente de um avelós, recortando o corpo 
da terra calcinada. Há também um umbuzeiro perdido na 
��������������������������������ϐ������ǡ�����������������
do deserto, o oásis singular de sua cor e o remanso fresco 
de sua sombra.

���������������������������������������������� ��
����Ǥ���������������������ǡ�����������������������À������
������������ϐ�������ǡ����������������������������������ǡ�
����������������������������������������ǡ����������������
fulminantes e perversos, a procissão da morte campeando 
������������������������������������ǡ������������������-
�������������������������������������������������������Ǥ

�������������ǡ������������������������������������-
gem; toda saturada de cicatrizes expostas, solitária sob 
��������������������������������������������ǡ����������
corpo organizado de versos, numa espécie de antilira, 
instituída nas magras metáforas de si mesma, inteiramente 
nua e dilacerada. Imagino como seria sua paisagem, esta 
��������������������������ǡ������� ������������������-
tria fraseológica e das escarpas verbais e vocabulares da 
pena euclidiana!

��������������×��������������Ǣ��������Ǧ������������
������ǡ�������������������������������������������ϐ���-
��������������������������������������������������������
infância nutrida nos currais de boi de osso e de cavalos de 
���Ǥ������������������������������×�ǡ�����������������������
������×���������������������������������������� �Ǥ�
���������������������������������������������ǡ�������-
���������������ǡ�����ǲ���������ǳǡ������������������������
perdido.

�������������Ǩ�� �������������������� ����������
�������������������������������À��������� ��������ǫ�
���ǡ��������������������������������������Ǥ�������
temos um tempo perdido. Mas a seca, a fome, a comarca, o 
alpendre, pelo menos nesta crônica domingueira, são coi-
�����×�������ǡ�����������������������������������������Ǥ�
��������������������ϐ����������Ù������������������������-
���ǡ����������������������������������������ǡ����������������
����������������������ǡ�� ������±������×���������������
possibilidades vocabulares e nos meus devaneios poéticos. 

 APC nas celebrações de Wills

Setembro com Sganzerla
em Vila de Independência

Era início de setembro de 1986. 
�������������������������������
��������ǡ��×�����������������ǣ���
ǲ������ǳ����À������������������������ ��
�������ǡ�������������������������������-
zar um documentário para a Prefeitu-
ra Municipal de Guarabira. Havia trin-
ta anos, o prefeito da urbe era Zenóbio 
Toscano, tentando resgatar cultural e 
�������������������������������Ǥ�

������ϐ�������������������������-
�������������������������²����ǡ������
���������ǡ�����������������ǲ
�������-
ra” (árvore dos guarás, pássaros da 
���� �Ȍ���������������������À��������
tarde por Guarabira, focando nos últi-
mos anos do século dezenove e início 
do século vinte. Isso, com toda sua 
���������À����ǡ�����Ø�������������ǡ�
revendo também o movimento dos 
��������������ǲ������Ǧ������ǳǡ�����
se alastrara de Campina Grande até 
���ǡ�������������������������������
�����������������������������������
da via férrea “Conde D’Eu”. Isso tudo 
a ser contado em pouco mais de 13 
minutos.

���������������ϐ��Ǩ
Some-se a esse, os óbices tecno-

lógicos da época, sem as facilidades 
��������������������ǡ���������×�
���À��������������������������ǡ�
�Ǧ�����������������ǡ��À�������������-
zamos. Estávamos saindo do 16mm e 
Super-8. 

��� �ǡ�������������Ǩ�
���������������������ϐ��ǣ����-

sultar o nosso Horácio de Almeida, 
����������������������������
��ϐ����
UFPB, sobretudo no primeiro volume, 
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Alex Santos com Rogério Sganzerla, durante um encontro no ano de 1986

O vice-presidente da Academia Paraibana de 
Cinema, escritor Wills Leal, ocupante da cadeira 4, 
cujo patrono é Péricles Leal, abre neste domingo uma 
programação festiva pelos seus oitenta anos de idade. 
Nas atrações que serão mostradas, a APC será represen-
tada pelo acadêmico Manoel Jaime Xavier, às 18 horas 
na Energisa, abrindo exposição do acervo fotográfico de 
Wills. Já na segunda-feira, às 20 horas, no Cine Bangüê, 
exibição de um documentário do também acadêmico 
Mirabeau Dias, sobre o homenageado.  

Na terça-feira pela manhã, na Fundação Casa de 
José Américo, em Cabo Branco, sede da Academia de 
Cinema, será feito o lançamento do projeto “Dialogando 
com Hollywood e Roliúde Nordestina” do acadêmico 
Carlos Trigueiro, além de uma exposição sobre “Roliúde 
Nordestina e o Semiárido”. A programação “Wills 80 
Anos” prossegue até o próximo domingo, passando pela 
Academia Paraibana de Letras, Unipê, UFPB, além de 
clubes e casas de show da orla de Tambaú, Cabo Branco e 
praias da Penha e de Poço.     

FOTO: Divulgação

 

Projeto Cinesesc está com inscrições 
abertas para a mostra Akira Kurosawa

Com mostra intitulada Akira Kurosawa, o Sesc da capital está 
com inscrições abertas para mais um Cinesesc. Sendo mais um atra-
RGTM�N?P?�M�N�@JGAM�CK�CQNCAG?J�AGL�ÂJM�?�?RGTGB?BC�GP��RP?@?JF?P�SK�
RGNM�AGLCK?RMEP�ÂAM�C�RC?RP?J�H?NML�Q�AF?K?BM�µ)GB?ECIG���5G?H?LBM�
com Kurosawa ao Japão feudal”. Tendo início no próximo dia 26, a 
mostra segue até o dia 29 do mesmo mês, durante os horários 9h30, 
15h30 e 19h30. As inscrições são realizadas no Setor de Cultura, das 
8h às 18h, ou pelos telefones 3208-3100 ou 3208-3158.

Teatro

�������������������������������������
dois séculos. Em seguida, fui beber na 
�������������������������������������±�
����������������������ǡ��������������
sempre buscado os subsídios de época, 
��������������������������������������
������������������Ǥ�

Coincidentemente, nessa época 
estava nos visitando – a mim e ao 
professor Zé Nilton – um também 
amigo famoso do cinema brasileiro 
�����������±�������������Ǥ��������
Nilton deu abrigo em sua casa no 
Seixas, durante uma semana. Como 
�������������������������������-
����ǡ���������������±�����������Ǧ
��ǣ�ǲ����ǡ�����ǡ���������������������
�����ǫǳ��������Ǧ��������������ï������
���������������������������±�������ǡ�

���ǲ����������������������ǳǡ�
ϐ�����������������������Ù������������
Estado.

�����Ǧ���������������������������
����������������������������
������ǡ�
������������� ǡ���������������������
Município de Guarabira, interior da 
����À��Ǥ������������������������������ǡ�
������������Ǧ�����±���������������-
����Ù��Ǥ���×��������������������������
������������������������ϐ�����������
�������������ǲ���������±��������ǳǡ�
������������������ǡ������������������
comigo, oito anos depois soube do seu 
�����������������������������������-
����Ǥ�	��Ǧ��������������ǲ������������ǳ���
de tantas outras obras em irônicos bra-
sis. Mais “coisas de cinema”, acessando 
����������ǣ����Ǥ����������Ǥ���Ǥ��Ǥ�

A VIDA SECRETA DOS BICHOS (EUA 2016). Gêne-
PM�� TCLRSP?��#SP?��M����KGL��"J?QQGÂA?��M��
Livre. Direção: Yarrow Cheney e Chris Renaud. 
Com Louis C.K., Eric Stonestreet, Kevin Hart. 
Sinopse: Max é um cachorrinho que mora em 
um apartamento de Manhattan. Quando seu 
dono traz para casa um viralata desleixado 
chamado Duke, Max não gosta nada, já que o 
seu tempo de bichinho de estimação favorito 
parece ter acabado. Mas logo eles vão ter 
que colocar as divergências de lado pois um 
coelhinho branco adorável chamado Snowball 
está construindo um exército de animais 
abandonados determinados a se vingar de 
todos os pets que tem dono. CinEspaço2: 
14h e 16h(DUB). Manaíra4: 14h20 e 16h30 
(DUB). Manaíra5: 12h30, 14h45, 17h e 
19h15 (DUB). Manaíra9/3D: 13h, 15h10, 
17h30 e 19h45 (DUB). Manaíra10/3D: 
13h40 e  15h10 (DUB). Mangabeira1/3D: 
13h, 15h15, 17h30 e 19h50 (DUB).  Man-
gabeira5/3D: 14h, 16h15 e 18h30 (DUB).  
Tambiá2: 14h35 e 16h35 (DUB). Tambiá5/3D: 
14h30 e 18h50 (DUB). 

ESQUADRÃO SUICIDA (EUA 2016). Gênero: 
Ação. Duração: 123 min. Classificação: 

12 anos. Direção David Ayer. Com Margot 
Robbie, Will Smith, Jared Leto. Sinopse: 
Reúna um time dos super vilões mais peri-
gosos já encarcerados, dê a eles o arsenal 
mais poderoso do qual o governo dispõe 
e os envie a uma missão para derrotar 
uma entidade enigmática e insuperável 
que a agente governamental Amanda 
Waller decidiu que só pode ser vencida 
por indivíduos desprezíveis e com nada a 
perder. No então, assim que o improvável 
time percebe que eles não foram escolhi-
dos para vencerem, e sim para falharem 
inevitavelmente, será que o Esquadrão 
Suicida vai morrer tentando concluir a 
missão ou decidem que é cada um por si?. 
Manaíra9/3D: 22h (LEG). Mangabeira5/3D: 
20h45 (DUB). Tambiá4: 16h20 e 20h50 
(DUB). 

BEN-HUR (EUA 2016). Gênero: Ação. 
Duração: 124 min. Classificação: 14 
anos. Direção: Timur Bekmambetov. Com 
Elenco Jack Huston, Morgan Freeman 
eToby Kebbell. Sinopse: O nobre Judah 
Ben Hur, contemporâneo de Jesus Cris-
to, é injustamente acusado de traição 

e condenado à escravidão. Ele sobrevive 
ao tempo de servidão e descobre que 
foi enganado por seu próprio irmão, 
Messala, partindo, então, em busca de 
vingança. Manaíra5/3D: 21h30 (DUB). 
Mangabeira1/3D: 22h10 (DUB).  Tam-
biá1: 14h20 e 18h35 (DUB). 

AQUARIUS (BRA 2016). Gênero: Drama. 
Duração: 141 min. Classificação: 18 
anos. Direção: Kleber Mendonça Filho. 
Com Sonia Braga, Maeve Jinkings e 
Irandhir Santos. Sinopse: Clara tem 65 
anos, é jornalista aposentada, viúva e 
mãe de três adultos. Ela mora em um 
?N?PR?KCLRM�JMA?JGX?BM�L?� T��!M?�5G?-
gem, no Recife, onde criou seus filhos e 
viveu boa parte de sua vida. Interessada 
em construir um novo prédio no espaço, 
os responsáveis por uma construtora 
conseguiram adquirir quase todos os 
apartamentos do prédio, menos o dela. 
Por mais que tenha deixado bem claro 
que não pretende vendê-lo, Clara sofre 
todo tipo de assédio e ameaça para que 
mude de ideia. CinEspaço2: 18h e 21h. 
Manaíra4: 18h40 e 21h40. 
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FOTOS: Divulgação

Na última sexta-feira se comple-
taram 45 anos do lançamen-
to, nos Estados Unidos, pelo 
ex-beatle John Lennon, do LP 
Imagine. No então vinil está a 
canção homônima que dá título 
ao disco, escrita e interpretada 
pelo próprio músico inglês e 

que convida o ouvinte a idealizar - justamente 
quando, naquela época, imperava a Guerra Fria 
e ameaça de bombas nucleares - a possibilida-
de de viver num mundo em paz, sem a existên-
cia de fronteiras como barreiras e, também, 
divisões provocadas por motivo de  religiões. 
“É uma das canções do artista que ainda 
permanecem mais emblemáticas, não apenas 
pela mensagem, mas, ainda, pelo fato do seu 
assassinato, ocorrido anos depois, ou seja, em 
1980, o que terminou sendo uma ironia para 
quem pregava a paz e contribuiu para tornar a 
canção um marco na sua carreira”, disse para o 
jornal A União o crítico musical Ricardo Anísio. 
“Essa música é um hino pela paz no mundo e 
ainda permanece atual, porque o mundo con-
tinua violento, por causa de diversos motivos, 
a exemplo dos atentados terroristas”, disse o 
maestro Luiz Carlos Otávio.

“Embora possa parecer ingênua, ‘Imagine’ 
é uma música cuja melodia é muito bonita. O 
ex-beatle John Lennon teve a coragem de com-
por e gravar essa canção numa época em que 
o mundo vivia sob o clima da Guerra Fria e da 
ameaça das bombas nucleares. Com essa com-
posição, ele levou a arte a cumprir o papel de 
alertar a sociedade para os perigos”, comentou 
o maestro Luiz Carlos Otávio.

Já na opinião de Ricardo Anísio, o ex-beatle 
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Hino pacifista

“Considero que, na Paraíba, são dois 
os grandes escritores exponenciais. Um 
é José Américo de Almeida, que criou a 
escola regionalista. O outro é José Lins do 
Rego, que seguiu essa escola. Zé Lins é um 
escritor de obras importantes, lidas até 
no exterior, pois elas foram traduzidas na 
França, Rússia e Alemanha. Por isso, a APL 
tem a obrigação de exaltar a importância 
da obra de Zé Lins, que é o patrono da 
Cadeira nº 39 da entidade”, disse, para o 
jornal A União, o presidente da Academia 
Paraibana de Letras, Damião Ramos Ca-
valcanti, ao falar sobre o autor de clássicos 
da literatura, a exemplo dos livros intitu-
lados O Menino de Engenho, Bangüê, O 
Moleque Ricardo, Pedra Bonita e Riacho 
Doce e cujos 59 anos de morte - ocorrida 
na cidade do Rio de Janeiro, no dia 12 
de setembro de 1957 - se completarão 
amanhã. “A obra de José Lins do Rego é 
atualíssima e sempre será atual porque, 
apesar do seu enraizamento, é universal, 
por refletir os grandes dramas huma-
nos”, ressaltou, também, o acadêmico e 
crítico literário Hildeberto Barbosa Filho. 
“Ainda falta o Brasil e a Paraíba descobri-
rem Zé Lins, por causa do tratamento da 
linguagem, além de sua universalidade”, 
comentou a escritora Ângela Bezerra de 
Castro.    

O presidente da APL não escondeu 
sua satisfação em ser conterrâneo de José 
Lins do Rego. “É um pilarense como eu, 
que o vi passear - trajando terno branco - 
na calçada do sobrado da hoje atriz Zezita 
Matos”, lembrou Damião Ramos Caval-
canti. Ele disse ter visto livros do autor na 
Universidade de Sorbonne, em Paris, e nas 
universidades de Colônia, na Alemanha, 
e do Povo, em Moscou. “Zé Lins é um 
homem paraibano, nacional e, sobretudo, 
internacional”, garantiu o acadêmico, 
para quem ainda se faz necessário que as 
escolas leiam mais a obra do escritor.

Zé Lins do Rego, um escritor universal

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

“Reduzir José Lins do Rego a um escritor 
regionalista é um dos maiores equívocos que 
a crítica comete. Apesar do seu enraizamento, 
quando aborda temas como a decadência da 
economia canavieira, sua obra é universal, 
pois reflete os grandes dramas humanos, que 
transcendem aqueles parâmetros paisagísti-
cos e históricos e quem lê José Lins consegue 
ter uma experiência, ensinamento sobre as 
solicitudes humanas, por isso que sua obra 
é atualíssima”, destacou, ainda, Hildeberto 
Barbosa Filho.

Já na opinião da escritora Ângela Be-
zerra de Castro, a crítica do Sudeste do País  
considerou a obra de José Lins do Rego como 
regionalista e, por isso, menor. No entanto, 
garantiu que não é assim. “Ele é o grande 
romancista da modernidade e foi ele que 
tirou o ranço europeu da nossa literatura e 
acabou com a expressão ‘homem simples do 

povo’, mostrando que em todo homem existe 
uma tragédia instaurada, a exemplo dos 
personagens Capitão Vitorino, cujo apelido 
é Papa-Rabo, e mestre José Amaro, no livro 
Fogo Morto”, disse ela.  

Sobre o autor
José Lins do Rego Cavalcanti nasceu no 

dia 3 de junho de 1901, na cidade de Pilar. 
Filho de fazendeiros, com a morte da mãe, ele 
passou a ser criado pelo avô, num engenho 
de açúcar. Em 1912, mudou-se para João Pes-
soa, onde continuou seus estudos. Três anos 
depois, foi morar em Recife e concluiu os es-
tudos secundários. Na capital pernambucana, 
em 1919, ingressou na Faculdade de Direito, 
formando-se em 1924 e, no ano seguinte, 
casou-se com Filomena Masa Lins do Rego, 
com quem teve três filhas. Em 1925, Lins do 
Rego assumiu o posto de promotor público na 

era um artista engajado. “Além de grande músico, 
�����������ϐ������������������������������������
música e política”, disse ele, para quem Imagine 
tem uma letra que considera “maravilhosa” e é 
um exemplo desse envolvimento. “Era um grande 
criador e compôs obras maiores do que a própria 
�������ǡ������������� ��±�����������������ϐ�����
no coração das pessoas”, observou o crítico. 

Imagine terminou, de fato, marcando a car-
reira de John Lennon. São vários os exemplos 
que comprovam isso. O trabalho foi incluído, 
em votação publicada na edição de nº 80 da 
revista Rolling Stone, entre os “500 Maiores 
Álbuns de Todos os Tempos”. A Broadcast Mu-

sic Incorporated apontou a canção como uma 
das 100 músicas mais tocadas dos século 20. A 
��� ��ϐ������������±�������������������������
Recording Industry Association of America, que 
elaborou uma lista das 365 músicas do século, 
considerada a colocação de maior relevância 
histórica de ‘Imagine’, que ainda recebeu o 
prêmio Grammy Hall of Fame e inclusão no 
����������������������������	�������������
����ͷͲͲ��ï�������������������������Ǥ�������
pesquisa, conduzida pelo livro British Hit Sin-
gles & Albums, elegeu a canção como o segundo 
melhor single de todos os tempos. 

O single homônimo foi o mais vendido 

de sua carreira solo. O ex-beatle e sua então 
������ǡ���������ǡ����������������� ���������
com Phil Spector. A gravação, iniciada em maio 
de 1971, no estúdio instalado na própria casa 
de Lennon, localizada no Parque Tittenhurst, 
�������������ǡ�����ϐ������������������ǡ�����������
�����ǡ�����������������������ǡ���������������
acrescentaram instrumentos ou voz. 

Em outubro de 1971, o ex-beatle lançou 
‘Imagine’ como single, nos Estados Unidos. 
Não demorou para a canção alcançar a tercei-
ra posição da Billboard Hot 100, ou seja, das 
100 músicas mais tocadas. Já o LP homônimo 
chegou ao primeiro lugar das paradas no Reino 
Unido, em novembro. Com o passar do tempo, 
esse disco se tornou, em âmbito comercial, no 
mais bem-sucedido - e também aclamado pela 
crítica - da carreira solo de John Lennon. E, 
embora não tenha sido originalmente lançada 
como single no Reino Unido, Imagine foi utili-
zada, em 1975, para promover um disco com-
pilação e alcançou o sexto lugar nas paradas 
daquele ano. A canção já vendeu, desde então, 
mais de 1,6 milhões de cópias no Reino Unido, 
e alcançou o primeiro lugar, após a morte de 
Lennon, assassinado a tiros pelo fã norte-ame-
�������������������ǡ�������������ͺ���������-
�������ͳͻͺͲǡ����������������ϐÀ����������ǡ������
���ï�����������ǡ�������������Ǥ�

John Lennon se inspirou em diversos 
poemas do livro intitulado Grapefruit, que 
����������ǡ���������ǡ�������������ͳͻͶǡ������
escrever a letra de ‘Imagine’. Mas, sobretudo, 
de um texto que a Capital Records reproduziu 
na contra capa do LP original Imagine, denomi-
nado Cloud Piece, que diz o seguinte: “Imagine 
as nuvens gotejando, dê um espaço em seu 
jardim para as gotas entrarem”. A música já foi 
interpretada, ou gravada, por diversos canto-
res, a exemplo de Joan Baez,  Madonna, Stevie 
������ǡ����������ǡ�������������Ǥ

cidade de Manhuaçu, em Minas Gerais, 
mas em 1926, foi residir em Maceió, onde 
começou a trabalhar como fiscal de ban-
cos, cargo que ocupou até 1930.

José Lins do Rego publicou seu 
primeiro livro, Menino de Engenho, em 
1932. No ano seguinte, lançou o segun-
do romance, Doidinho. A partir daquele 
momento, o editor José Olympio propôs 
ao escritor paraibano uma edição de 
10 mil exemplares para a terceira obra 
no mesmo gênero. Com isso, tornou-se 
um autor de prestígio e estimado pelo 
público. Nesse sentido, passou a publicar 
um romance por ano: Banguê (1934)”; 
O Moleque Ricardo; Usina (1936); Pureza 
(1937); Pedra Bonita (1938) e Riacho Doce 
(1939). 

No entanto, José Lins já morava no 
Rio de Janeiro desde 1935, para onde fora 
nomeado fiscal do imposto de consumo. 
Na época, apaixonado pelo futebol, 
tornou-se um dos diretores do Clube 
de Regatas do Flamengo. Em 1936, ele 
publicou seu único livro infantil, Histórias 
da Velha Totonha, edição ilustrada pelo 
artista plástico - também paraibano - San-
ta Rosa. Porém, a obra que é considerada 
sua obra-prima é o romance Fogo Morto, 
publicado em 1942. Em 1953, outra obra 
no mesmo gênero, Cangaceiros. Três anos 
depois, José Lins do Rego foi eleito para a 
Academia Brasileira de Letras. E, também 
em 1956, lançou o livro de memórias 
Meus Verdes Anos, tendo falecido em 
1957, aos 56 anos de idade, por causa de 
problema hepático, no Rio de Janeiro. 
Várias obras do escritor foram adaptadas 
para o teatro, o cinema e televisão, a 
exemplo de Fogo Morto (1976), O Me-
nino de Engenho (1965) e Riacho Doce, 
minissérie escrita por Aguinaldo Silva e 
Ana Maria Moretzsohn e exibida pela 
Rede Globo de 31 de julho a 5 de outubro 
de 1990.  (G.C)

Amanhã se completam 59 anos anos da morte do romancista José Lins do Rego

Canção composta pelo ex-beatle que prega um mundo harmônico, sem fronteiras 
nem divisão por religiões, “Imagine” foi lançada por John Lennon há 45 anos 



O projeto (PLS 186/2014) 
que legaliza bingos e cassinos, 
de autoria do senador Ciro No-
gueira (PP-PI), poderá ser ana-
lisado na próxima reunião da 
Comissão Especial do Desen-
volvimento Nacional (CEDN), 
marcada para terça-feira (13), 
às 14h30. Prevista para ser vo-
tada na reunião da última quin-
ta-feira (8), a matéria foi retira-
da de pauta por um pedido de 
vista coletiva.

O relator do projeto, se-
nador Fernando Bezerra Coe-
lho (PSB-PE), fez mais alguns 
�������� ��� ������ ϐ����� ��� ����
substitutivo, para atender a su-
gestões de órgãos do governo e 
de outros senadores. Além de 
abrir a possibilidade de legali-
zação de cassinos, bingos, jogo 
do bicho e apostas eletrônicas, 
����������ϐ�����������±����������
autorização dos jogos, as exi-
gências para os sócios e as re-
gras para distribuição de prê-
mios e arrecadação de tributos. 

O substitutivo de Fernan-
do Bezerra Coelho também 
trata das loterias federal e es-

Americanos lembram 15 
anos do 11 de Setembro
ainda aterrorizados
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Legalização de bingos e cassinos
Projeto do senador Ciro 
Nogueira pode ser analisado 
na próxima terça-feira 
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taduais e do sweepstake - um 
tipo de loteria relacionada com 
corrida de cavalos.

Pelo texto, a autorização 
para explorar os jogos de azar 
compete exclusivamente à 
União. Caberá à Caixa Econô-
mica Federal, na qualidade de 
agente operador, a adminis-
tração das contas das empre-
sas, bem como o apoio a ações 
��� ϐ�������� �� ���� �����Ǥ� ��

processo para a concessão da 
exploração da atividade será 
sempre precedido de licitação. 
A concessão terá a duração de 
até 25 anos, dependendo da 
modalidade, podendo ser re-
novada por igual período uma 
única vez.

Regras para instalação 
dos cassinos e dos bingos, 
previsão de penas e critérios 
de distribuição dos recur-

sos dos tributos arrecadados 
também constam na matéria. 
O texto ainda prevê medidas 
de combate à lavagem de di-
nheiro, como a obrigação de 
������ϐ����� �� ���������ǡ� ����
deverá apresentar documen-
tação pessoal.

��±�� �����ǡ� ϐ���� �������
qualquer operação com pessoa 
� ��������ϐ�����Ǥ��������������
menores de 18 anos nos es-

tabelecimentos será proibida. 
Quando o valor da transação 
for superior a R$ 2 mil, o pa-
gamento de apostas e prêmios 
será efetuado em transferência 
bancária, por cartão de débito 
ou crédito, ou qualquer outro 
arranjo de pagamento autori-
zado pelo Banco Central e que 
permita a sua rastreabilidade.

O novo texto determina 
que, sobre o prêmio das lote-

rias, incidirá imposto de renda 
de 30%. Para cobrir custos de 
ϐ�������� �ǡ���������������±��
institui a Taxa de Fiscalização 
dos Jogos de Azar, que será 
cobrada dos estabelecimen-
tos exploradores dos jogos, 
de acordo com o montante de 
prêmios pagos aos usuários. 
Uma projeção conservadora, 
segundo o relator, estima a ar-
recadação de R$ 29 bilhões em 
tributos para o governo, nos 
próximos três anos.

Agências reguladoras

Também consta da pauta 
o projeto (PLS 52/2013) que 
���ϐ������������������������ �ǡ�
poder e controle social das 
agências reguladoras. O proje-
to é de autoria do senador Eu-
nício Oliveira (PMDB-CE) e tem 
a senadora Simone Tebet (PM-
DB-MS) como relatora. Apro-
vado na reunião de 17 de agos-
to, o texto será submetido a um 
turno extra de votação por se 
tratar de um substitutivo.

A Comissão Especial do 
Desenvolvimento Nacional 
é responsável pela análise 
dos projetos da Agenda Bra-
sil - pauta apresentada pelo 
presidente do Senado, Renan 
Calheiros, com o objetivo de 
incentivar a retomada do cres-
cimento econômico do País.

A legalização dos bingos 
e cassinos no País ainda 

depende  da aprovação 
de projeto que tramita 

no Senado

FoTo: Renato Araúdo/ABr



NACIONAL

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - DOMINGO, 11 de setembro  de 2016

Políticas

Votação da perda de mandato de 

Cunha é o destaque na Câmara
Sessão extraordinária está 
marcada para amanhã, a 
partir das 19h, no plenário
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Religião e hipocrisia
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Maia lembrou ainda que a 
votação começará somente com 
quórum alto, de cerca de 420 de-
putados. Para a perda do man-
dato, são necessários os votos da 
maioria absoluta dos membros 
da Câmara (257).

Segundo a Secretaria-Geral 
da Mesa, na fase de discussão, 
o primeiro a falar será o relator 
do parecer, por 25 minutos. Em 
seguida, os advogados de Cunha 
terão outros 25 minutos para 
usar a palavra, e o próprio depu-
tado afastado poderá usar mais 
25 minutos para se defender 
pessoalmente.

Deputados inscritos no início 
da sessão poderão falar, então, 
por cinco minutos cada um. De-
pois que mais de quatro se mani-
festarem, o Plenário pode decidir 
pelo encerramento da discussão. 
A votação será realizada a seguir 
de forma nominal e aberta, pelo 
painel eletrônico.

Histórico
O processo que pede a cassa-

ção de Cunha é o mais longo da 
história da Câmara. Ele começou 

em 13 de outubro de 2015 com 
representação do Psol e da Rede.

Escolhido como relator em 5 
de novembro de 2015, o depu-
tado Fausto Pinato (PP-SP) apre-
sentou seu parecer preliminar 
pela continuidade do processo 
contra Cunha em 24 do mesmo 
mês, mas teve de deixar a relato-
ria depois de o vice-presidente, 
Waldir Maranhão (PP-MA), acei-
tar recurso contra sua escolha 
por ser do mesmo bloco partidá-
rio do PMDB, formado no início 
da legislatura. Na época, Pinato 
pertencia ao PRB.

Em 9 de dezembro de 2015, 
o deputado Marcos Rogério as-
sumiu a relatoria e, após vários 
recursos no andamento do pro-
cesso, o parecer foi aprovado 
pelo Conselho de Ética, por 11 
votos a 9, em 14 de junho de 
2016.

Em 23 de junho foi apresen-
tado recurso regimental à CCJ 
contra essa decisão do conselho. 
Entre os argumentos constavam 
cerceamento do direito de defe-
sa, aditamento de denúncias no-
vas ao processo e parcialidade do 

presidente do conselho, deputa-
do José Carlos Araújo (PR-BA).

A CCJ finalizou o julgamento 
do recurso em 14 de julho, rejei-
tando, por 48 votos a 12, o rela-
tório do deputado Ronaldo Fon-
seca (Pros-DF), que era favorável 
à volta do processo ao Conselho 
de Ética.

Devido ao período de cam-
panha das eleições municipais, 
o processo não foi analisado em 
agosto pelo Plenário.

Quórum alto de 420 deputados

O processo que pede 
a cassação do depu-
tado Eduardo Cunha 
é o mais longo da 
história da Câmara. 
Ele começou em 13 de 
outubro de 2015 com 
representação do 
Psol e da Rede

FOTO: José Cruz/Agência Brasil

Para o deputado Eduardo Cunha perder o mandato são necessários 257 votos da maioria absoluta dos membros da Câmara Federal

Da Agência Câmara
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Mundo
15

Americanos lembram ainda com 

temor 15 anos do 11 de Setembro
Os atentados nos EUA 
continuam vivos na mente
de cidadãos do mundo  
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Há 15 anos, quatro aviões 
comerciais dos Estados Unidos 
eram sequestrados por terro-
ristas suicidas. Dois deles atin-
giriam as torres do World Tra-
de Center; um terceiro atacaria 
o Pentágono, sede do comando 
militar dos EUA; e o último se-
ria derrubado pela própria tri-
pulação antes de atingir o alvo 
dos sequestradores.

As imagens do ataque, 
cuja autoria foi assumida pela 
Al-Qaeda (organização que 
contou com o apoio dos EUA 
no combate à União Soviética 
durante a Guerra Fria) circu-
laram o mundo. No caso da 
segunda torre atacada, ao vivo.

Apesar do forte simbolis-
mo, o que de fato representou 
o 11 de Setembro de 2001? 
“Poucos acontecimentos na 
história contemporânea rece-
beram uma avaliação tão exa-
gerada. Na época dos fatos, se 
dizia que a ação mudaria os 
rumos da história, que mar-
caria a trajetória do século 21, 
que dividiria o atual período 
histórico em ‘antes’ e ‘depois’. 
Nada disso aconteceu”, analisa 
Igor Fuser, professor de Rela-
ções Internacionais da UFABC.

Para ele, de fato foi o maior 
atentado terrorista de todos os 
tempos e o maior ataque so-
frido pelos Estados Unidos em 
seu próprio território, além de 
ter sido um espetáculo de vio-
lência que produziu imagens 
sem paralelo na história, com 
exceção do ataque nuclear a Hi-
roshima, “mas o 11 de Setem-
bro não mudou a política ex-
terna dos EUA em seus traços 
essenciais, nem alterou a cor-
relação de forças mundiais. Ou 
����ǡ� � �� ����ϐ����� ��������

das tendências que marcavam 
a política global até então”.

Reginaldo Nasser, pro-
fessor de Relações Interna-
cionais da PUC-SP, avalia que 
o mais relevante em relação 
ao 11 de Setembro de 2001 
foram seus desdobramentos. 
“Obviamente, foi um evento 
�����ϐ�������Ǥ� 	��� ��� �������
ao território dos EUA. Entre-
�����ǡ�������������ϐ������������
a reação aos ataques”.

Segundo ele, a intervenção 
norte-americana no Oriente, 
que já ocorria, alterou seu pa-
drão de alguma forma. Tanto a 
invasão do Afeganistão como 
a do Iraque foram seguidas de 
ocupação militar, coisa que não 
teria acontecido anteriormen-
te. “Os Estados Unidos chega-
ram a ter 300 mil homens es-
tacionados em bases naqueles 
��À���ǳǡ��ϐ�����������Ǥ

“O 11 de Setembro foi um 
������ ����� ��� �����ǳǡ� �ϐ�����
Nasser. De acordo com sua lei-
tura, nem antes nem depois do 
atentado houve uma ação que 
a ele se equiparasse. Entre-
tanto, a derrubada das torres 
gêmeas foi o fato que possibi-
litou o surgimento da doutrina 
de “Guerra ao Terror”.

Fuser analisa que “o go-
verno de Bush se aproveitou 
do impacto do atentado para 
vencer as resistências, dentro e 
fora dos EUA, a uma política de 
intervencionismo militar muito 
mais agressiva do que a que vi-
nha sendo aplicada até então”.

“Levou adiante a invasão 
do Afeganistão e do Iraque 
com a falsa desculpa de que se 
tratava de um meio de ‘comba-
ter o terror’. Subordinou seus 
aliados na Europa, no Orien-
te Médio e na Ásia Central às 
suas próprias preferências es-
tratégicas e, de quebra, insta-
lou bases militares em vários 
países da Ásia Central, ex-in-
tegrantes da União Soviética”, 
aponta o professor da UFABC.

Portal Brasil de Fato

Nasser aponta dados 
internacionais que indicam 
que a estratégia de combate 
ao terrorismo pela via mili-
tar tem falhado. Segundo ele, 
morreram cerca de 2.550 por 
conta de ataques terroristas 
em 2002. Em 2015, por volta 
de 37 mil.

Além disso, 80% dos 
mortos são islâmicos e es-
tão em cinco países: Síria, 
Iraque, Paquistão, Nigéria 
e Afeganistão. Os dois paí-
ses invadidos pelos EUA não 
tinham casos de terrorismo 
em seus territórios antes da 
ocupação. Na verdade, não 
só o enfrentamento bélico 
falhou, como é parte das 
causas de ascensão do ter-
rorismo.

“Numa perspectiva 
mais ampla, todo o fenôme-
no do terrorismo ‘islâmico’ 
tem suas raízes na domina-
ção imperialista do Oriente 
Médio pelos EUA e seus alia-
dos. Essa dominação con-
tribuiu para o fracasso de 
todos os projetos de desen-

volvimento e para a falência 
do nacionalismo árabe, que 
foi a principal ideologia na-
quela região durante o sé-
culo 20”, argumenta Fuser. 
“Há nas sociedades árabes 
uma percepção generaliza-
da de injustiça, de opressão 
e de humilhação perante os 
estrangeiros, os ocidentais, 
algo que se agrava ainda 
mais com a ocupação da 
Palestina pelo sionismo e 
com o irrestrito apoio esta-
dunidense aos setores mais 
elitistas e reacionários do 
mundo árabe. O projeto fun-
damentalista de expulsar 
o Ocidente, de romper com 
sua influência cultural e de 
reorganizar aquelas socie-
dades a partir do Corão só 
faz sentido à luz do forte 
sentimento de revolta con-
tra o domínio imperialista e 
ocidental”, explica.

Nasser concorda com o 
argumento, que explica ata-
ques a outros países. “Por 
que a França agora virou 
alvo? Porque, neste momen-

to, é um dos países da Eu-
ropa que mais interfere no 
Oriente Médio”.

No passado, esta in-
tervenção, segundo ele, 
estimulou até mesmo o 
surgimento do Estado Is-
lâmico. “Terrorista não é 
burro. Quando atacaram os 
centros financeiro e militar 
dos EUA, eles queriam duas 
coisas. A primeira é mos-
trar, simbolicamente, que o 
‘grande é fraco’. A segunda 
era levar uma reação por 
parte dos norte-america-
nos que desencadeasse uma 
ampla guerra no Oriente 
Médio. [Essa segunda] não 
ocorreu”.

Exportação

O 11 de Setembro como 
paradigma e o mito de que to-
dos os países estão constan-
temente sob grave ameaça 
permitiu que os EUA não só 
ϐ�������� ����� �������� �����-
rem a uma estratégia mais 
agressiva no plano interna-
cional, como também passa-

ram a importar um modelo 
doméstico: legislações “anti-
terrorismo”, métodos de vigi-
lância em massa, etc.

“O Brasil tem uma lei 
mesmo sem ter terrorismo. 
E, veja que interessante: a lei 
partiu da Fazenda. Partiu de 
lá porque é uma exigência do 
G7”, aponta Nasser.

Para o professor da PU-
C-SP, essa exigência atinge 
muito mais os não-terroris-
tas do que os terroristas, 
incluindo cidadãos comuns 
e ativistas de movimentos 
sociais. “Não adiante dizer: 
‘você vai ser preso, vai ter 
prisão perpétua ou pena de 
morte’. Isso não dissuade 
terrorista. A lei serve para 
punir, eventualmente, ou-
tras pessoas que possam 
ser acusadas de terrorismo. 
É um disfarce, um espan-
talho para fazer outro tipo 
de combate. A França vem 
endurecendo sua legislação 
desde a década de 90, pren-
dendo muita gente. E o que 
está acontecendo lá?”.

Da AFP

O líder da rede Al-Qaeda, 
Ayman al-Zawahiri, ameaçou re-
petir os ataques do 11 de setem-
bro “milhares de vezes”, em um 
vídeo divulgado por ocasião do 
15º aniversário dos atentados às 
torres gêmeas do World Trade 
Center, em Nova York.

O 11 de setembro é “o resul-
tado dos seus crimes contra nós”, 
afirmou Ayman al-Zawahiri, em 
um vídeo divulgado por contas 
de extremistas na internet, diri-
gindo-se aos Estados Unidos.

segundo ele, se os “crimes” 
continuarem, o 11 de setembro 
“vai se repetir milhares de vezes”.

 Na fatídica data, dois aviões 
foram sequestrados e lançados 
contra as torres do WTC, em Nova 
York, matando 2.753 pessoas. 
Nesse mesmo dia, uma tercei-

ra aeronave caiu na Pensilvânia, 
e um quarto aparelho, lançado 
contra o Pentágono, na periferia 
de Washington.

 No vídeo, Al-Zawahiri evo-
ca a política dos Estados Unidos 
em relação aos países árabes e 
muçulmanos, denunciando sua 
“ocupação” de terras nesses paí-
ses e seu apoio a governos “crimi-
nosos e corruptos”.

 Al-Zawahiri também con-
vocou os radicais a se unirem e 
convidou os afro-americanos a 
se converterem ao Islã para “se 
proteger” das leis americanas, as 
quais - afirma ele - são controla-
das pela “maioria branca”.

 Essas ameaças acontecem 
no momento em que autorida-
des americanas afirmam que os 
EUA aprenderam a se proteger 
dos ataques extremistas sofistica-
dos, mas continuam vulneráveis 

às operações mais rudimentares 
lançadas por extremistas locais.

Embora, desde o 11 de setem-
bro, os Estados Unidos tenham 
concentrado sua luta antiterrorista 
na Al-Qaeda e nos talibãs afegãos, 
hoje combatem prioritariamente o 
EI, grande rival dessa rede.

Líder da Al Qaeda ameaça repetir ataques

Estratégia antiterrorismo tem falhado

 No vídeo, o líder 
Ayman al-Zawahiri 
fala sobre a política 
dos Estados
Unidos em relação 
aos países árabes 
e muçulmanos

As torres gêmeas do World Trade Center, em Nova York, se transformaram num inferno após os ataques do grupo terrorista Al-Qaeda

FOTO: Reprodução/Internet
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