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A Paixão de Cristo com recorte contemporâneo é dirigida por Jhonas Sousa 

Peça Me Surpreendeu será 
encenada hoje e amanhã

A terceira edição do 
espetáculo sobre a Pai-
xão de Cristo, cujo título 
é Me Surpreendeu, será 
realizada hoje e amanhã, 
sempre com início a par-
tir das 19h30, na ADBE 
Sede - Igreja Evangéli-
ca Assembleia de Deus, 
localizada no bairro do 
Cristo Redentor, em João 
Pessoa. A encenação - de 
cunho contemporâneo 
e emocionante - conta 
com elenco da Cia de Ar-
tes Shamah, dirigida por 
Jhonas Sousa, e de ato-
res convidados, além de 
músicos, bailarinos e o 
grupo Bboys. A entrada é 
gratuita para o público e 
a Classificação é ivre. 

“O tema Me Sur-
preendeu surgiu através 
da música homônima do 
cantor paulista  Thiago 
Oliveira. O texto é uma 
adaptação, com autoriza-
ção de uma pesquisa que 
fiz de outras paix es. As 
alteraç es estão de acor-
do com a nossa forma 
gospel de trabalhar, que 
é pregando através da 
arte. Nesta edição da Pai-
xão de Cristo serão apre-
sentadas 23 cenas da 
história do maior amor 
do mundo”, disse o dire-
tor do espetáculo, Jhonas 
Sousa, que também as-
sina a dramaturgia. Em 

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

SERVIÇO 
n Evento: Espetáculo 
Paixão de Cristo intitu-
lado Me Surpreendeu 
n Realização: Cia de 
Artes Shamah
n Direção: Jhonas 
Sousa
n Datas: Hoje e 
amanhã
n Hora: 19h30
n Local: ADBE - Sede 
- Igreja Evangélica 
Assembleia de Deus, 
João Pessoa
n Endereço: Rua Elias 
Cavalcanti de 
Albuquerque, Cristo 
Redentor, ao lado do  
Parque de Exposições 
de Animais
n Entrada: Gratuita
n Classificação: Livre

Dividida em vinte e três cenas, a história sacra mais contada de todos os tempos, ganhou novos olhares e é adaptada para os dias atuais e utiliza expressões culturais diversas como a dança, a música e o próprio teatro

O espetáculo que será apresentado no bairro do Cristo Redentor, foi produzido pela Companhia de Artes Shamah e conta com uma banda que será responsável pela trilha sonora de cada cena

Fotos: Divulgação

2017, ele ainda destacou 
que a montagem - cuja 
encenação vai ocorrer 
na ADBE Sede, localizada 
na Rua Elias Cavalcanti 
de Albuquerque, ao lado 
do arque de Exposiç es 
de Animais, no bairro do 
Cristo Redentor - possui 
cenário, figurino e ade-
reços assinados por Yon 
Pontes.

Jhonas Sousa disse 
que Thiago Oliveira lhe 
apresentou a proposta 
de usar a música ‘Me Sur-
preendeu’, que fala a res-
peito da crucificação de 
Jesus Cristo, no espetácu-
lo. “Esta terceira edição 
é mais contemporânea, 

pois inclui uma banda - 
formada por integrantes 
da própria Cia Shamah 
- tocando ao vivo, com 
trilhas diferentes a cada 
cena. Na Via Dolorosa, 
quando Jesus se encami-
nha para ser crucifica-
do, por exemplo, se ouve 
rock, para realçar ainda 
mais a dramaticidade. Em 
outras passagens, o ballet 
também dança enquan-
to as cenas acontecem, o 
que garante a interativi-
dade com o público”, res-
saltou o diretor.

De acordo com o ro-
teiro do espetáculo, cuja 
assistente de direção é 
Sheilla Martins e tem as 

participaç es especiais 
de Jhonas Sousa, Edu 
Nogueira, Ismael Pessoa 
e Humberto Arruda, Me 
Surpreendeu será aberto 
com ballet e atores. De-
pois, pela ordem planeja-
da, o público assistirá as 
seguintes cenas: batismo; 
tentação de Cristo no de-
serto  casamento  purifi-
cação do Templo; encon-
tro de Jesus com a mulher 
que sofre  fluxo de sangue 
e com a mulher adúlte-
ra; o cego Bartimeu; o 
cancelamento de fune-
ral; repartição de cinco 
pães e dois peixinhos por 
Cristo; o anúncio a Jesus 
da morte do amigo, á-

zaro; a ressurreição de 
ázaro  dança das pará-

bolas com o Kadosh; a 
cura da mulher do fluxo 
de sangue; Jesus acalma 
a tempestade; banquete 
da morte - dança do ba-
canal; João Batista deixa 
as suas últimas palavras 
- dança pregando a ver-
dade; Judas entrega Jesus 
aos fariseus; a Santa Ceia; 
Getsemani e dança do 
Getsemani com os Bboys; 
enforcamento de Judas 
com os Bboys; palácio 
de Pôncio Pilatos; a Via 
Dolorosa; Jesus na Cruz; 
dança ‘Me Surpreendeu’ 
e, no final, o inimigo pega 
a chave.
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Italiano é autor do quadro Mona Lisa, uma das obras mais conhecidas do mundo

Amanhã faz 565 anos de 
nascimento de Da Vinci

      Leonardo Da Vin-
ci escapou de morrer na 
forca em Florença, ao ser 
condenado, juntamen-
te com alguns compa-
nheiros, por prática de 
pedofilia. A vida sorriu 
de novo para ele porque 
seu pai, um notário da 
cidade, conseguiu que as 
testemunhas não compa-
recessem para depor e, 
assim, o processo foi ar-
quivado. Esta narração e 
outras constam em “Insi-
de The Mind of Leonard”, 
um filme sobre o pintor, 
interpretado pelo ator 
escocês Peter Capaldi, o 
mesmo do seriado de TV 
“ octor ho”. Isto lem-
bra os 5 5 de nascimen-
to deste gênio, completa-
dos ontem.

Segundo Jessica 
Meassem, Da Vinci nas-
ceu em 1 52, perto de 
Vinci, hoje a região da 

oscana, na Itália. Ao 
morrer, em 1519, deixou 
para trás mais de seis 
mil páginas de um diário, 
cheias das pr prias refle-
x es, piadas obscenas e 

até de listas de compras. 
Suas fontes de inspiração 
foram detalhadas num 
desejo de fama dura-
doura e em mágoas pro-
fundas. izem que, no 
íntimo, era um homem 
amargurado.

Consta que foi um 
pintor incontestavel-
mente lento, daí porque 
muitas de suas criaç es 
não foram terminadas. 
Além do famoso “ ona 
Lisa”, (concluído),  tam-
bém se encontra no ou-
vre, em aris, “A irgem 
e o Menino com Santa 
Ana”, uma pintura inaca-
bada. endurado no mu-
seu do Vaticano está “São 
Jerônimo no Deserto”, 
outra pintura inacabada, 
que retrata o santo er-
mitão acompanhado de 
um leão domesticado. Ao 
obter apoio de udovico 
Sforzia, duque de ilão, 
pretendeu realizar o so-
nho de sua vida, esculpir 
em bronze um cavalo gi-
gante, obra que não ter-
minou.

Fotos: Divulgação
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Livraria do Luiz sediará lançamento de três obras amanhã

Três autores participa-
rão de lançamento coletivo 
que será realizado amanhã, 
a partir das 11h, na ivraria 
do uiz, localizada na cidade 
de oão essoa. m é o pa-
raibano Irani edeiros, com 
o livro intitulado O ltimo 

Café Noturno. Os demais são 
os pernambucanos ngelo 
Monteiro e Raimundo Carre-
ro, com as obras ratado da 

avação da Burra e O Borda-
do das Sombras  Contos da 
escola carreriana, respecti-
vamente. odos os volumes 
são publicaç es da Editora 

ondrongo (BA). 
O livro intitulado O l-

timo café noturno, que tem 
74 páginas e custa R$ 30, é 
a terceira obra no gênero 
do autor, por exemplo, re -
ne 58 poemas que abordam, 
com cunho filos fico, apenas 
um assunto  a morte. “  um 
tema recorrente na literatura 
e na poesia”, disse o escritor 
Irani Medeiros para o jornal 
A União. “A morte é tão im-

portante e necessária como 
a vida, pois a vida existe por-
que a morte também existe. 

as, infelizmente, todo ser 
humano tem medo da morte”, 
acrescentou ele. 

á o livro de ngelo on-
teiro, cujo título é Tratado da 

avação da Burra, com 78 pá-
ginas e valor de R  30, é de fi-
losofia e contém apreciaç es 

críticas de Olavo de Carvalho 
e Nelson Saldanha. E a obra O 
Bordado das Sombras possui 
textos assinados pelos alunos 
da oficina de criação literária 
do próprio autor, Carrero, 
que são nomes da nova gera-
ção da literatura pernambu-
cana. Há, por exemplo, vários 
contos de violência, todos 
inéditos.     

Armas de guerra e 
máquinas de fumaça

Ao propor outros trabalhos para a 
Casa de Sforzia, Da Vinci projetou armas 
de guerra que incluíam canhões, máqui-
nas de fumaça, pontes portáteis e veículos 
blindados. Nenhum de seus biógrafos dá 
conta de que essas invenções tenham sido 
concluídas e alegam alguns motivos: eram 
muito complicadas para a época e exigiam 
operadores bem treinados. Caso eles não 
aprendessem a operá-las, Da Vinci teria 
que ser onipresente, para colocá-las em 
funcionamento.

Afirma-se que não havia frustração 
em seu espírito, por não ter recebido 
qualquer tipo de instrução superior. Mas, 
bastou passar uns tempos como assistente 
de  Verrocchio, para superar o próprio 
mestre e se incluir entre os maiores gênios 
da arte renscentista do mundo. Verroc-
chio teria ficado tão humilhado com a 
superação de seu discípulo, que deixou  
literalmente de pintar, embora fosse um 
artista de muita experiência. Isto aconte-
ceu depois que Da Vinci pintou um dos 
anjos de “O Batismo de Crsito”, um qua-
dro de seu mestre. O anjo de Leonardo 
chamava mais atenção do que o restante 
da tela completada por Verrocchio.

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com
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FM
0h - Madrugada na Tabajara
4h - Aquarela Nordestina
6h -  Jornal Estadual
7h - Reserva Especial MPB
8h - Programação Musical
12h - Fala, Paraíba!
14h - Programação Musical
17h - Menu 105
18h - Tabajara Esporte
19h - Voz do Brasil
20h - Transa Reggae

AM
0h - Madrugada na Tabajara
4h - Aquarela Nordestina
6h - Jornal Estadual
7h - Bate-bola Matinal
8h - Big Show do Bolinha
11h - Bola na Rede
12h - Fala, Paraíba!
14h - A tarde é nossa
17h - Afro-Brasil
19h - Voz do Brasil
20h - Programação Musical
22h - E por falar em saudade

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Durante uma viagem a Nice, o 
jornalista e escritor Thales Guaracy 
conheceu a casa onde viveu o lendário 
Giuseppe Garibaldi. Ao se aproximar 
do personagem, compreendeu que 
“a história de Garibaldi não podia ser 
contada sem sua mulher, cuja impor-
tância foi ainda maior que a conferida 
pela hist ria oficial”. Guerreira impe-
tuosa, amante apaixonada e mãe, ela 
foi capaz de passar “de vítima do seu 
tempo e da sociedade para agente e 
protagonista da sua pr pria vida”. O 
que Garibaldi silenciou nas entrevistas 
concedidas ao escritor Alexandre Du-
mas, que dariam origem à sua biogra-
fia, Guarac  imagina e conta no ro-
mance que leva o nome dessa mulher 
extraordinária.

Em “Anita”, hales Guarac  olha 
a protagonista pelos olhos de Giu-
seppe Garibaldi, a única pessoa que 
testemunhou por completo a vida da 
revolucionária. E assim desvenda e 
nos apresenta a mulher que se atira 
sozinha sobre o exército inimigo; que 
corta os cabelos do marido por ciúme 
e o ameaça com um par de pistolas; 
que abandona os pr prios filhos entre 
desconhecidos para atravessar um 
país conflagrado, escondida sob as 
cartas de um carro de correio. E que 
aprendeu que “as causas perdidas são 
as mais certas”, tornando se uma das 
mais extraordinárias personagens da 
história, considerada a “heroína de 
dois mundos”, precursora e símbolo 
do feminismo, representação de mu-
lher forte e independente.

Apoiado numa imensa pesquisa 
histórica, o autor alia o que há de me-
lhor na ficção e na não ficção, narrando 
fatos como aconteceram, mas roman-
ceando sentimentos que ajudam a 
entender melhor os personagens:

“Não existe nada no livro que não 
seja fiel à hist ria, incluindo muitos 
diálogos, até onde os diálogos são 
conhecidos. Porém, para dar vida 
aos personagens, é preciso também 
interpretá-los. Eu queria que o leitor 
pudesse ver Anita na sua frente, sentir 
seus sentimentos, assim como os de 
Garibaldi. (...) “Anita” tem uma rigo-
rosa pesquisa, mas as lacunas, aquele 

Lançamento

A poderosa Troia chora a queda de Heitor, “o 
domador de cavalos”, morto em combate por Aqui-
les, o mais importante personagem da “Ilíada” 
homérica. Furioso, Aquiles mutila e sequestra o 
corpo do príncipe troiano. Príamo, o orgulhoso rei 
de Troia, vai à noite ao acampamento grego, para 
implorar a Aquiles que lhe entregue o corpo de 
Heitor. Entra na tenda, ajoelha-se diante do herói, 
e beija humildemente as mãos do assassino de seu 
filho amado.

São as mãos que constroem o mundo, execu-
tando ideias, inclusive assassinas, para suprir ne-
cessidades reais ou inventadas e carências pato-
lógicas. Cada colher de cimento e seu respectivo 
tijolo, do imponente condomínio de quatro torres 
que erguem aqui perto de casa, são colocados por 
mãos humanas. São elas que direcionam o podero-
so guindaste, liga a barulhenta betoneira e aper-
tam os botões do silêncio, quando a tarde e a jor-
nada acabam.

Todas as cadeias produtivas das incontáveis 
mercadorias vendidas no mundo são fechadas pe-
las mãos que, um dia, dizem os cientistas, arrasta-
ram-se pelo chão, extraindo raízes ocultas sob a 
terra, colhendo frutos caídos das árvores, pondo 
nacos sumarentos na boca do filhote indefeso. As 
mesmas que, em luta pelos poucos goles d’água da 
última poça, despedaçaram com um osso o crânio 
semelhante, inaugurando, definitivamente, a pro-
priedade privada.

São elas, portanto, que acionam a fantástica 
máquina do mundo, a partir de atos simples, como 
abrir a torneira da pia, para escovar os dentes, ou 
procedimentos mais sofisticados, como enviar di-
plomáticos mísseis Tomahawk para negociar acor-
dos de paz no Oriente édio. eus criou e destruiu 
o mundo com palavras, e o homem imitou o pro-
cesso, substituindo o Verbo pelas mãos. A parte 
próspera do mundo atual é resultado de mundos 
arruinados.

Um milagre da ciência muitas vezes acontece 
durante a manipulação de frascos nos laborató-
rios. Imagine a sensação de, em um fim de tarde, 
apertar uma tecla amarela, e ver as monumentais 
turbinas da Usina Hidrelétrica de Itaipu trans-
formando energia potencial em energia elétrica, 
depois de passar pela fase cinética. O país intei-
ro acendendo suas luzes e rugindo seus motores, 
após aquele toque de dedo no quadradinho de ba-
quelite dourada.

As mãos criaram a primeira e única maravilha 
que é este mundo que vemos da varanda do 50º an-
dar. São elas que evitam a explosão demográfica, 
responsabilizando-se, pelo bem e pelo mal, por uma 
parte considerável da mortalidade humana, incluin-
do lideranças políticas e espirituais, como Cristo, 
Gandhi, uther ing, Chico endes e argarida Al-
ves. E existem aquelas que sonham em apertar os 
pescoços de Dalai Lama e do Papa Francisco.

Sento-me em um banco de engraxate da Pra-
ça Vidal de Negreiros, no centro da capital parai-
bana, e congelo a cena. Homens e mulheres, de 
todas as idades, e diferentes “papéis sociais”, pa-
ralisados. Observo nossas mãos. ma por uma. E 
ponho-me a pensar, enquanto apenas o olhar se 
movimenta: o que cada um de nós fez com elas 
na manhã desta quinta-feira? Estendo a ilusão 
para o planeta, e gelifico todas as mãos. O que 
cada uma delas irá fazer daqui a pouco? 

Nossas mãos

em destaque
Crônica

William Costa
wpcosta.2007@gmail.com

Rádio Tabajara

Em cartaz

Serviço
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Romance retrata a história da 
revolucionária Anita Garibaldi

espaço onde entram os sentimentos, 
os motivos profundos, as emoções, 
eu acabo preenchendo com a inter-
pretação dos personagens”, explica 
o autor em entrevista ao Blog da 
Editora Record.

  
Trecho

“A noite que não podia acabar, 
enfim, acabou  exaustos, Anita e 
Giuseppe dormiram o pouco tem-
po restante até o sol raiar; o dia 
entrou pela mesma janela, suave 
luz a anunciar o recomeço da luta. 

Giuseppe sentiu-se melhor; mesmo 
claudicando, podia se movimentar. 
Trocaram beijos, juras de amor e a 
promessa de jamais se separarem 
outra vez; naquele dia saíram juntos 
para a guerra, da qual não mais 
teriam trégua e, sem saber, da qual 
nunca iriam voltar.”

 
Sobre o autor

Thales Guaracy, nascido em 
1964 no bairro da Liberdade, em São 
Paulo, em 1964, é escritor, jornalista 
e editor.

VELOZES E FURIOSOS 8 (THE FATE OF 
THE FURIOUS) (EUA 2017) Gênero: Ação/
Suspense. Duração: 136 min. Classificação: 10 
anos. Direção: F. Gary Gray. Com Vin Diesel, 
Dwayne Johnson, Jason Statham. Sinopse: 
Depois que Brian (Paul Walker) e Mia (Jordana 
Brewster) se aposentaram, e o resto da equipe 
foi exonerado, Dom (Vin Diesel) e Letty (Mi-
chelle Rodriguez) estão em lua de mel e levam 
uma vida pacata e completamente normal. Mas 
a adrenalina do passado acaba voltando
com tudo quando uma mulher misteriosa 
(Charlize Theron) faz com que Dom retorne ao  
mundo do crime e da velocidade. CinEspaço3: 
14h, 19h (DUB) e 16h30 e 21h30. Manaíra5/3D: 
12h, 15h (DUB) e 18h e 21h (LEG). Manaí-
ra9/3D: 13h15, 19h15 (DUB) e 16h15, 22h15 
(LEG). Mangabeira1/3D: 13h15, 16h15, 19h15, 
22h15 (DUB). Mangabeira5/3D: 12h, 15h 18h 
(DUB) e 21h (LEG).  Tambiá: 15h30, 18h10 , 
20:45 (DUB). 

A CABANA (EUA 2017). Gênero: Drama. Du-
ração: 132 min. Classificação: 12 anos. Direção: 
Stuart Hazeldine. Sinopse: Um homem vive 
atormentado após perder a sua filha mais nova, 
cujo corpo nunca foi encontrado, mas sinais de 
que ela teria sido violentada e assassinada são 

encontrados em uma cabana nas montanhas. 
Anos depois da tragédia, ele recebe um chamado 
misterioso para retornar a esse local, onde ele 
vai receber uma lição de vida. CinEspaço4: 
18h30h (DUB) e 21h10 (LEG). Manaíra4/2D: 
13h10, 16h, 19hg, 22h (LEG). Manaíra11/2D: 
15h15, 16h15, 21h15 (LEG). Mangabeira2/2D: 
20h45 (DUB).  Mangabeira3/2D: 19h, 22h 
(DUB). Tambiá2: 15h20, 17h50, 20h20 (DUB). 

SMURFS E A VILA PERDIDA  (EUA 2017). 
Gênero: animação. Duração: 90 min. Classifi-
cação: livre. Direção: Kelly Asbury. Com Ivete 
Sangalo, Rodrigo Lombardi, Demi Lovato. Si-
nopse: Smurfette não está contente: ela começa 
a perceber que todos os homens do vilarejo dos 
Smurfs têm uma função precisa na comunidade, 
menos ela. Indignada, ela parte em busca de 
novas descobertas, e conhece uma Floresta 
Encantada, com diversas criaturas mágicas. 
CinEspaço2:  14h, 15h50, 17h50, 19h50, 21h50 
(DUB). Manaíra3/3D: 13h20 (DUB). Manaí-
ra7/3D: 12h30, 14h45, 17h15, 19h30 (DUB). 
Mangabeira3/3D: 12h30, 14h30, 16h45(DUB). 
Tambiá: 16h30 (DUB). 

A BELA E A FERA (EUA 2017). Gênero: 
Fantasia. Duração: 129 min. Classificação: 10 

anos. Direção: Bill Condon. Com Emma Watson, 
Dan Stevens, Luke Evans. Sinopse: Moradora de 
uma pequena aldeia francesa, Bela tem o pai 
capturado pela Fera e decide entregar sua vida 
ao estranho ser em troca da liberdade do pro-
genitor. No castelo ela conhece objetos mágicos 
e descobre que a Fera é na verdade um príncipe.  
CinEspaço1: 14h (DUB)  e 16h30  (LEG). Ma-
naíra6/3D:13h, 18h40 (DUB) e 15h45, 21h40 
(LEG). Mangabeira4: 13h, 15h45, 18h45, 21h45 
(DUB). Tambiá: 20h20h (DUB). 

O PODEROSO CHEFINHO (THE BOSS 
BABY) (EUA 2017). Gênero: Animação. Dura-
ção: 98 min. Classificação: livre. Direção: Tom 
McGrath. Com Giovanna Antonelli, Alec Baldwin, 
Steve Buscemi. Sinopse:  Um bebê falante que 
usa terno e carrega uma maleta misteriosa une 
forças com seu irmão mais velho invejoso para 
impedir que um inescrupuloso CEO acabe com 
o amor no mundo. A missão é salvar os pais, 
impedir a catástrofe e provar que o mais intenso 
dos sentimentos é uma poderosa força. CinEs-
paço4: 18h30, 21h10 (DUB). Manaira3/3D: 
15h20, 16h, 18(DUB). Manaíra8/2D: 12h20, 
14h30, 17h20 (DUB). Mangabeira2/2D:  13h30, 
14h00, 18h30 (DUB). Tambiá: 14h20, 16h20 , 
18h20 (DUB). 

Capa da obra do jornalista e escritor paulista Thales Guaracy, lançada pela Editora Record
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Diversidade

Goretti Zenaide A Paixão de Cristo é algo 
que revela muito do seu amor 

por nós

A Paixão de Cristo foi uma 
explosão de amor pela 

Humanidade

Turismo

o ronco

sErÁ apresenta-
do o Destino Paraí-
ba aos agentes de 
viagem e operadores 
de turismo da Argen-
tina, no próximo dia 
23 de maio, durante 
o Workshop da Trend, 
em Buenos Aires.

O evento será 
exclusivo para divul-
gar os roteiros parai-
banos com o objetivo 
de incrementar o voo 
entre a capital argen-
tina e João Pessoa, 
que será operado 
pela Gol Linhas 
Aéreas Inteligentes, 
a partir do dia 10 de 
julho.

o inFormATiVo online 
do Laboratório Maurílio de 
Almeida, que tem à frente 
o médico Fábio Rocha, 
destaca esta semana oito 
maneiras para uma pessoa 
parar de roncar. 
A publicação pode ser aces-
sada através do endereço 
www.mauriliodealmeida.
com.br, onde pode-se 
conferir hábitos e condições 
que favorecem o ronco, 
bem como informações 
sobre como se livrar dele.

Stella Barros, Socorro Brito, Céu Palmeira e Rosa Maria Almeida no Appetito Trattoria

Presidente da ALPB, deputado Gervásio Maia Filho e Manuela, ele é o aniversariante de hoje

Andrea Pitanga Moura e Luiz Gustavo César no restaurante Mezzan

Estimados desembargador Joaquim Sérgio Madruga e Enaura com o filho Walter Madruga 
que está hoje aniversariando

Clic especial de Rejane Toni no show “Águas de Março”

A DATA DE HoJE relembra a crucificação 
de Jesus Cristo e sua morte no Calvário, um 
dia considerado feriado nacional e em muitos 
países do ocidente, especialmente as nações 
de maioria católica.

Para marcar a data, a Catedral Basílica de 
Nossa Senhora das Neves realiza às 9h a Via-Sa-
cra e às 12h o Ofício da Agonia do Senhor. Na 
parte da tarde, às 15h, haverá a Celebração da 
Paixão e Morte do Senhor, seguida da Pro-
cissão com a imagem do Senhor Morto pelas 
ruas centrais do Centro Histórico da capital 
paraibana.

uuu Foi lançado esta semana no Centro Cultural Raimundo 
Carrero, em Recife, o livro “O Bordado das Sombras”. A obra reúne 
contos assinados pela nova geração da literatura pernambucana, 
como Andrea Ferraz, Conceição Rodrigues e Paulo Cantarelli.

uuu Acontece hoje às 6h da manhã a Via sacra pelas ruas do 
Bessa, saindo da igreja de nossa senhora de nazaré. Às 15h 
haverá celebração da Paixão a ser conduzida por monsenhor 
João Eudes, pároco daquela igreja.

uuu No próximo dia 19, a Domus Hall, no Manaíra Shopping, o 
cantor Wesley Safadão  vai apresentar a festa Garota White, onde 
todos deverão estar vestidos de branco. Também se apresentam na 
noite o cantor Pedrinho Pegação e o Duo de DJs FelipeLozinsky e 
Gustavo Rozenthal.

Via-sacra

Empresário Walter 
Madruga, deputa-
do Gervásio Mariz 
Maia Filho, executi-
vos Giovane de Pau-
la Marques e Célia 
Duarte, empresário 
Inácio Ramos Borba, 
procurador Francisco 
Chaves Anjos Neto, 
estudante Aleuda 
Cartaxo Moura Aqui-
no, cabeleireiro Lau-
ro Araújo

PArABéns

Fotos: Goretti Zenaide

Foto: Arquivo

inscriçõEs

TErminAm hoje as 
inscrições para o Prê-
mio Sebrae Mulheres 
de Negócios, onde 
empreendedoras de 
todo o país podem 
participar. As inscrições 
são gratuitas no http://
www.mulherdenegoci-
os.sebrae.com.br.

Ação conJunTA

o PrEsiDEnTE  do 
TJPB, desembargador 
Joás de Brito Pereira 
Filho recebeu repre-
sentantes do Ministério 
Público Federal e Esta-
dual, Defensoria Pública, 
Vara de Execuções Penais 
e outras autoridades para 
debater questões relacio-
nadas ao sistema peni-
tenciário paraibano.
As unidades prisionais 
paraibanas têm sido 
acompanhadas através 
de uma ação conjunta 
entre os órgãos relacio-
nados, com o objetivo de 
identificar falhas e sugerir 
melhorias.

: PonTos
 
n Está sendo realiza-
do até este domingo 
no Centro de Con-
venções de Pernam-
buco o evento Comic 
Con Experience. 
n Tido como maior 
evento de cultura 
pop da América Lati-
na, reúne 70 mil pes-
soas naquele espaço.

DurAnTE um ano a Domino´s, maior rede 
de franquia de pizza delivery do mundo, entrega 
só nos Estados Unidos, 300 milhões de pizza e 
no Brasil são 4 milhões de unidades. São mais de 
11 mil lojas em cinco continentes, em 73 países e 
seus entregadores percorrem, mensalmente uma 
distância equivalente a 12 voltas em torno da 
Terra. A marca possui, ainda, o recorde mundial 
onde em apenas um dia vendeu 65 mil pizzas. 

Em João Pessoa, a Domino´s funciona na Av. 
Fernando Luiz Henrique Santos, no Bessa. 

curiosidades da 
Domino’s
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Comissão formada por vereadores e representantes da sociedade civil vai acompanhar investigação da morte de adolescente

CMJP acompanha apuração 
de morte em maternidade

Ainda a lista 
PT, PMDB e PSDB têm maior número de nomes na 
lista de Fachin. Ministros, governadores, senadores e 
deputados que serão investigados .  Página 14
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A Câmara Municipal de 
João Pessoa (CMJP) vai criar 
uma comissão formada por 
vereadores, representantes 
da sociedade civil e de ins-
tituições ligadas a área de 
saúde para acompanhar as 
investigações sobre a morte 
de uma adolescente na Ma-
ternidade Cândida Vargas 
no começo do mês de mar-
ço. A criação da comissão 
ficou definida durante au-
diência pública para deba-
ter a violência obstetrícia, 
as doulas e o parto humani-
zado. A sessão foi proposta 
pela vereadora Sandra Mar-
rocos (PSB.

A parlamentar justifi-
cou que não poderia falar 
de violência obstetrícia 
sem abordar o trabalho das 
doulas, o parto humaniza-
do e a mortalidade mater-
na. “A violência obstétrica 
é um sério problema que 
as mulheres enfrentam co-
tidianamente ao buscarem 
assistência nas maternida-
des. É uma das formas mais 
cruéis de violação de direi-
tos humanos, pois a mulher 
ao sair de casa vai para a 
maternidade em busca de 
segurança, proteção e cui-
dado”, justificou a autora 
da sessão.

Sandra Marrocos tam-
bém falou que a sessão esta-
va sendo realizada para dis-
cutir o que provocou a morte 
da adolescente. “Enviei pe-
dido de informação sobre o 
processo de atendimento da 
adolescente à Secretaria Mu-

nicipal de Saúde (SMS), mas 
não recebemos resposta”, 
afirmou a vereadora. 

“Verificamos, através 
de exames apresentados, 
que ela não tinha nenhu-
ma infecção. Exigimos uma 
investigação séria sobre 
esse assunto. Precisamos 
de resposta sobre o que 
aconteceu”. A parlamentar 
ainda anunciou que está 
em tramitação nas comis-
sões permanentes da CMJP 
um projeto, de sua autoria, 
que vai dispor sobre o par-
to humanizado, caracteriza 
a violência obstetrícia e as 
penalizações.

O vereador Marcos 
Henriques fez uma breve re-
flexão sobre a prestação dos 
serviços de saúde no país e 
alertou que as mortes ma-
ternas são fruto de uma rea-
lidade sócio cultural. “Pre-
cisamos colocar em cheque 
a nossa politica pública da 
área de saúde e juntos va-
mos mudar esta realidade 
evitável de mortalidade 
materna”, asseverou. Já o 
vereador Humberto Pontes 
(PTdoB) comentou que es-
teve no Instituto Médico 
Legal (IML) para conhecer o 
laudo sobre a morte da ado-
lescente e informou que não 
havia resultado. “Com esse 
laudo em mãos, quando es-
tiver pronto, vamos poder 
encontrar culpados e cobrar 
as penalizações devidas”, 
afirmou.

Na tribuna da CMJP, Sil-
vana Bezerra, mãe da ado-

lescente, revelou que alega-
ram sobre a morte da sua 
filha uma infecção na vesícu-
la. “Como havia uma infecção 
na vesícula, se não foi cons-
tatada nos exames feitos por 
minha filha durante o pré
natal? E se havia infecção, 
por que não foi tratada?”, 

questionou Silvana Bezerra.
Os representantes go-

vernamentais da área de 
saúde da mulher, que usa-
ram a tribuna da CMJP, afir-
maram que a principal meta 
das gestões é reduzir a mor-
talidade materna e evitar a 
violência obstetrícia. Tam-

bém participaram da sessão 
especial familiares e amigos 
da adolescente, doulas, pro-
fessores e médicos ligados à 
saúde da mulher.

Entre os encaminha-
mentos apresentados está a 
formação de uma comissão 
especial com os vereadores 

Sandra Marrocos, Marcos 
Henriques e Humberto Pon-
tes, a sociedade civil e re-
presentantes institucionais 
para cobrar solução sobre 
o caso. Também haverá a 
proposta de criação de uma 
Frente Parlamentar em De-
fesa da Mulher na CMJP.

Para a vereadora Sandra Marrocos (PSB), não se pode falar de violência obstetrícia sem abordar o trabalho das doulas, o parto humanizado e a mortalidade materna

Foto: Divulgação/CMJP

MP vai auxiliar Câmara a 
revisar leis do consumidor

A partir de uma visita do 
diretor-geral do Programa de 
Proteção e Defesa do Consu-
midor do Ministério Público 
da Paraíba (MP-Procon), o 
promotor Glauberto Bezer-
ra, à Câmara Municipal de 
João Pessoa (CMJP), nasceu 
a ideia de uma parceria que 
vai dar um maior dinamismo 
às leis e ao cumprimento da 
legislação que versa sobre os 
direitos do consumidor e ci-
dadania.

Glauberto Bezerra este-
ve na Casa Napoleão Laurea-

no nessa quarta-feira (12), 
onde encontrou o presidente 
Marcos Vinícius (PSDB) e os 
vereadores Lucas de Brito 
(PSL), 1º vice-presidente, e 
Helton Renê (PCdoB), ex-di-
retor do Procon Municipal, 
e Marcos Henriques (PT), e 
acertaram que o MP-Procon 
poderá auxiliar a comissão 
especial que analisa leis an-
tiquadas, contraditórias e 
que tenham caído em desuso, 
presidida por Lucas de Brito.

“O procurador Glauberto 
Bezerra e sua equipe pode-

rão nos ajudar a sistematizar 
o que foi feito nos últimos 70 
anos em termos de legisla-
ção, de forma a racionalizar 
as leis, bem como no trabalho 
de fiscalização e cumprimen-
to dessas leis”, comentou Lu-
cas de Brito.

Glauberto Bezerra enfa-
tizou que não é papel da Pro-
motoria legislar, mas pode 
auxiliar os legisladores mu-
nicipais com embasamentos 
jurídicos e jurisprudências, 
no que diz respeito aos direi-
tos do consumidor. 
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Impactos da lista 
de Fachin na PB

Wéric
marcosweric@gmail.com

Marcos

O teor dos depoimentos das dezenas de execu-
tivos da Construtora Odebrecht na colaboração que 
ficou conhecida como delação do fim do mundo  sa-
cudiu o mundo político e o mundo dos políticos nos úl-
timos dias em todo o Brasil. Representantes de prati-
camente todos os partidos e todos os estados foram 
envolvidos como beneficiários de recebimentos de 
doações legais, ilegais (caixa 2) e de propina mesmo 
no maior esquema de corrupção da história do país. 
A Paraíba também foi envolvida e como em todos os 
estados, os desdobramentos ainda são incalculáveis, 
mas que existirão, ninguém tem dúvidas.

O principal envolvido  no Estado, foi o sena-
dor Cássio Cunha ima ( S B), vice presidente do 
Senado. Ele foi citado pelo ex presidente da Ode-
brecht Ambiental, Fernando Reis, em depoimento 
ao Ministério Público Federal, no qual o executivo 
afirma que em 201 , Cássio, então candidato ao 
governo do Estado da Paraíba, pediu e recebeu a 
quantia de R  800 mil através de caixa dois. O deta-
lhe apresentado pelo delator revela que a intenção 
da empresa era estabelecer uma Parceria Público 
Privado com ao governo da Paraíba para serviços 
de saneamento, que é desenvolvido pela Cagepa. 

Fernando Reis historiou, que antes de ser pro-
curado por Cássio na campanha de 201 , a Ode-
brecht procurou o governador Ricardo Coutinho 
( SB), já no seu primeiro ano de gestão em 2011, 
para propor a realização de estudos para imple-
mentação da PPP do saneamento, que em seguida 
foi negociada com o tucano.

 e início, o governador autorizou os estudos 
de viabilidade, mas depois, comunicou que não le-
varia adiante a tese de privatização ou PPP para 
a Cagepa. “O governador Ricardo Coutinho deu 
autorização formal para esses estudos, caminhou, 
mas num determinado momento, ele entendeu 
que preferia não enfrentar as discussões ideológi-
cas e sindicais, principalmente sindicais, que são 
contra a participação da iniciativa privada no se-
tor de água e saneamento, e esse projeto acabou 
ficando parado, completamente paralisado”, disse 
Fernando Reis em depoimento a PgR.

Após tudo isso, o primeiro impacto com vistas 
as próximas eleições, é sem dúvida um enfraque-
cimento de Cássio e praticamente o sepultamento 
do seu sonho de voltar ao governo do Estado, pelo 
menos em 2018. O tucano deve enfrentar até dificul-
dade para renovar o mandato, algo que até então pa-
recia garantido. Com Cássio fora da parada, dentro 
do ninho tucano, se Romero tiver toda essa coragem 
mesmo que diz ter, ele acaba se cacifando para 2018, 
em caso de candidatura própria do partido. 

á no grupo de situação, apesar de ainda não 
ter um nome definido, o governador Ricardo Cou-
tinho acaba saindo fortalecido, já que entra lista, 
sai lista e seu nome não aparece. elo contrário, 
na única vez que seu nome é citado, até o momen-
to, é com algo positivo, já que o pr prio executivo 
da Odebrecht revelou que o governador se recu-
sou a prosseguir com os estudos para o estabele-
cimento da PPP do saneamento ou do esgoto, para 
não ir de encontro  a sua ideologia o desejo dos 
sindicatos, que são contra a entrada da iniciativa 
privada na gestão água e esgoto. 

Agora, difícil mesmo é fazer qualquer tipo de 
previsão para o pr ximo pleito, seja nacionalmen-
te ou regional, diante de tantos fatos novos que 
surgem a cada dia.

A relação de delatados também inclui nomes do PP, PSD, DEM, PSB, PR, PRB, PCdoB, PPS, PTC e SD
A lista de ministros, 

governadores, senadores 
e deputados que serão 
investigados por deter-
minação do ministro Ed-
son Fachin, do Supremo 

ribunal Federal (S F), 
tem 1  nomes do , 1  
do B e 11 do S B. 
Todos foram citados nos 
depoimentos de delação 
premiada de ex-direto-
res da empreiteira Ode-
brecht, no âmbito da Ope-
ração ava ato.

A relação também in-
clui oito nomes do PP, seis 
do S , quatro do E , 
quatro do SB, três do 

R, três do RB, dois do 
PCdoB, além dos partidos 

S, C e S , com um 
nome cada.

Em sua decisão, Fa-
chin ainda determinou a 
remessa de 201 declínios 
de competência para ou-
tras instâncias da Justiça. 
Nesse caso, os tribunais 
inferiores vão analisar o 
teor das delações e de-
cidir se abrem ou não 
inquérito contra os po-
líticos que não têm foro 
privilegiado, o que pode 
elevar o total de pessoas 
ligadas a partidos políti-
cos envolvidas em irregu-
laridades.

Outro lado

A executiva nacional 
do S B, divulgou nota em 
que defende o fim do sigilo 
das delações e o aprofun-
damento das investigações. 

“Confiamos que elas serão 
conduzidas dentro do estri-
to respeito aos ritos proces-
suais, com amplo direito de 
defesa e exercício do con-
tradit rio”, diz trecho da 
nota tucana. Para a cúpula 
do partido, as investigações 
permitirão que a verdade 
prevaleça, pondo fim a boa-
tos e insinuações.

A bancada do PT na 
Câmara considerou la-
mentável a divulgação 
de inquéritos sem que 
os citados tivessem co-
nhecimento do que são 
acusados e que a decisão 
representa uma ação que 
“criminaliza a política no 
país e um sistema que até 
recentemente permitia o 
financiamento empresa-

rial de campanhas eleito-
rais”. Em nota, a bancada 
afirma ainda que todos os 
citados do partido “vão 
provar sua inocência”.

Procurados, os demais 
partidos que têm filiados 
entre os investigados não 
se manifestaram.

PT, PMDB e PSDB têm mais 
investigados na lista Fachin

Próximos passos após a abertura de inquéritos 
Com a autorização da abertu-

ra dos inquéritos, as 108 pessoas, 
incluindo 83 políticos, passaram à 
condição de suspeitos investiga-
dos no Supremo. Mas um longo 
caminho processual ainda deve 
ser percorrido antes que possam 
ser condenados ou absolvidos.

Investigações
Como os inquéritos são de 

responsabilidade do STF, cabe-
rá agora ao Ministério Público 
Federal (MPF) conduzir as inves-
tigações. Sob a supervisão do 
procurador-geral da República, 
Rodrigo Janot, uma equipe de 
procuradores deverá tomar pro-
vidências para a produção de 
provas contra os suspeitos. Cada 
passo da investigação, como a 
realização de diligências policiais, 
por exemplo, deverá ser autoriza-
do pelo ministro Fachin.

Nos inquéritos abertos agora 
pelo STF, Janot já havia incluído 
em suas petições as solicitações 
de autorização para que, em 
cada caso, novas diligências 
fossem realizadas pela Polícia 
Federal. Fachin deu 30 dias à 
PF para que cumpra cada uma 

dessas providências iniciais.
Daqui em diante, outras di-

ligências poderão ser solicitadas 
pelo MPF, de modo a acrescentar 
novos elementos aos autos do 
processo. As defesas dos suspei-
tos também podem fazer pedidos 
a Fachin, como por exemplo que 
se junte provas favoráveis aos 
suspeitos. 

Não há prazo para a conclu-
são das investigações. No mo-
mento em que julgar que existem 
elementos suficientes de que o 
suspeito de fato cometeu algum 
crime, a acusação oferece uma 
denúncia.

Foro privilegiado
No caso dos políticos com 

foro por prerrogativa de função 
no STF, somente o procurador-
geral da República está apto a 
oferecer as denúncias. Ele pode 
também, conforme o caso, consi-
derar que não há elementos sufi-
cientes para comprovar o crime e 
pedir o arquivamento.

Após a denúncia chegar ao 
STF, os ministros da Segunda Tur-
ma da Corte, colegiado respon-
sável pela análise das questões 

relativas à Lava Jato, decidem 
se aceitam a acusação ou se a 
consideram improcedente. No 
caso dos presidentes da Câmara 
e do Senado, cabe ao plenário do 
tribunal decidir.

Se a denúncia for aceita, 
somente então o suspeito passa 
à condição de réu, acusado de 
ter cometido crime previsto no 
Código Penal. Se for recusada, o 
caso é arquivado. 

Com a aceitação da denún-
cia, o inquérito criminal passa 
à condição de ação penal (AP), 
que tem uma série de prazos 
específicos para apresentação de 
recursos e solicitação de diligên-
cias. O primeiro passo da AP é a 
abertura da fase de instrução, em 
que o juiz analisa as provas dis-
poníveis, interroga testemunhas 
de acusação e defesa e avalia a 
necessidade de coleta de elemen-
tos adicionais.

Após a fase de instrução 
do processo, contam-se novos 
prazos para defesa e acusação 
se manifestarem em alegações 
finais e, só então, o caso pode 
ser julgado em seu mérito pelos 
ministros do STF.

Fachin ainda 
determinou a remessa 
de 201 declínios de 
competência para 
outras instâncias 

da Justiça

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a abertura de mais 76 inquéritos ligados à Operação Lava Jato

Foto: Agência Brasil
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente Edital ficam os condôminos do EDIFÍCIO VIÑA DEL MAR convocados para se 
reuni-rem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a se realizar na Sala 605 do citado Condomínio, 
na Rua Miguel Couto, 251 – Centro, nesta Capital, no dia 17 de abril de 2017 às 14h em primeira 
convocação com a presença de 2/3 (dois terços) dos condôminos ou às 15h, em segunda convo-
cação, com qualquer número de condôminos presentes, no mesmo dia e local, para deliberarem 
os assuntos constantes na Ordem do Dia, a seguir:

1 – RELATÓRIO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2016
2 – PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO 2017
3 – ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL
4 – INFORMES
• Os condôminos em atraso nos pagamentos de suas taxas condominiais não poderão 

partici-par nem votar nas deliberações (Art. 1.335, III Código Civil). 
• Em caso de ausência, ficam todos obrigados a aceitar, com tácita concordância, o que 

for deliberado.
• É licito aos senhores condôminos se fazerem representar na Assembléia, ora convocada, 

por procuradores, munidos com procurações específicas.
João Pessoa, 07 de abril de 2017.

MOISÉS MARQUES DA SILVA

SÍNDICO

O artefato, maior da história, foi lançado por uma aeronave norte-americana sobre a província de Nangarhar

EUA usam bomba não-nuclear 
contra o EI no Afeganistão

O Pentágono confir-
mou, ontem, que os Estados 
Unidos bombardearam o 
Afeganistão com uma bom-
ba MOAB GBU-43, um ex-
plosivo apelidado de “mãe 
de todas as bombas” (“mo-
ther of all bombs”, em in-
glês).

Esta bomba, de acordo 
com a CNN, é a mais poten-
te não-nuclear já usada pe-
los Estados Unidos. O raio 
da cratera aberta pela ex-
plosão da bomba, segundo 
informações iniciais, ultra-
passa 300 metros. Os da-
nos, porém, chegam a quilô-
metros.  

O artefato foi lançado 
por uma aeronave norte-a-
mericana sobre a província 
de Nangarhar, no Afeganistão, 
com o intuito de atingir ca-
vernas dominadas pelo grupo 
terrorista Estado Islâmico.

“Os EUA levam a sério a 
luta contra o Estado Islâmi-
co e, para derrotar o grupo, 
devemos negar-lhes o espa-
ço operacional. É isso o que 
fizemos”, disse o secretário 
de imprensa, Sean Spicer. 
“Foram tomadas todas as 
precauções para evitar ví-
timas civis e danos colate-
rais”, acrescentou. A bomba 
MOAB foi desenvolvida du-
rante a Guerra no Iraque, 
em 2003. Na época, porém, 
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o Departamento de Defesa 
dos EUA decidiu que o Iraque 
forneceu pouca resistência 
para justificar o ataque.

Semana de ataques

O ataque norte-ameri-
cano ao Afeganistão acon-
tece uma semana depois 
do bombardeio a uma base 
militar na Síria. O ataque à 

Síria representou uma reta-
liação dos EUA ao governo 
de Bashar al-Assad.

Com a proximidade dos 
ataques norte-americanos 
à Síria e ao Afeganistão, a 
mídia internacional dá des-
taque ao lançamento desta 
bomba.

Ainda na semana passa-
da, um soldado dos Estados 

Unidos morreu no mesmo 
lugar da explosão no Afega-
nistão, devido a um confron-
to com militantes do grupo 
jihadista Estado Islâmico. O 
ataque de ontem pode ser 
considerado, de acordo com 
as primeiras informações, 
uma ação de vingança con-
tra os terroristas, devido à 
baixa.

O raio da cratera aberta pela explosão da bomba, segundo informações iniciais, ultrapassa 300 metros

Pelo menos 25 com-
batentes das Forças da 
Síria Democrática, uma 
aliança armada liderada 
por milícias curdas, mor-
reram nos dois últimos 
dias em confrontos com 
o grupo terrorista Esta-
do Islâmico nas imedia-
ções da cidade da Al Ta-
bqa, informaram ontem 
ativistas. As informações 
são da agência de notí-
cias EFE.

Segundo o Obser-
vatório Sírio de Direitos 
Humanos, os enfrenta-
mentos ocorreram em 
zonas ao leste, sul e oes-
te da Al Tabqa, situada na 
província nordeste síria 
da Al Raqqa.

A ONG informou 
que o Estado Islâmico 
também sofreu um nú-
mero indeterminado de 
baixas nessa área, onde 
os jihadistas tratam de 
repelir a ofensiva das 
Forças da Síria Demo-
crática na Al Tabqa.

Essa área, situada a 

62 quilômetros ao oes-
te da cidade de Al Raq-
qa, capital estadual e no 
passado um dos princi-
pais centros de seguran-
ça do Estado Islâmico, é 
alvo de um ataque das 
Forças da Síria Demo-
crática, que consegui-
ram sitiar o local e agora 
tentam progredir para 
invadi-lo.

Al Tabqa está perto 
da Represa do Eufrates, 
a maior da Síria e que 
também está sitiada pe-
las Forças da Síria De-
mocrática.

Essa aliança arma-
da, que tem o apoio dos 
aviões da coligação in-
ternacional e de forças 
especiais dos Estados 
Unidos, anunciou on-
tem o começo do quarto 
período de sua ofensiva 
para expulsar o Estado 
Islâmico de Al Raaqa.

Neste período, as 
Forças da Síria Demo-
crática centrarão suas 
operações no vale de Ya-
lab e em áreas do norte 
da região.

Forças apoiadas pelos 
EUA sofrem 25 baixas
Da EFE

Leandra Felipe
Da Agência Brasil

Coreia do Norte se prepara para novo 
teste nuclear, revelam satélites americanos

A Coreia do Norte pode 
estar se preparando para 
conduzir um teste nuclear 
em uma demonstração de 
provocação contra Donald 
Trump, que não descartou 
utilizar de ações militares 
para pressionar o regime de 
Kim Jong-un a abandonar 

seus programas de armas nu-
cleares e mísseis balísticos.

Uma base norte-ame-
ricana de monitoramento 
chamada “38 North” afirmou 
ontem que imagens de sa-
télite mostram que a Coreia 
do Norte estaria preparada 
para aquele que seria o sexto 
teste nuclear desde 2006. 

“As imagens de satélite 

comercial [que se localiza 
no território norte-coreano, 
onde realizaram testes an-
teriores, chamado] Punggye
-ri mostram que, a partir de 
12 de abril, houve atividade 
contínua em torno do Portal 
Norte, novas atividades na 
área administrativa principal 
e alguns funcionários em tor-
no do Centro de Comando do 

local”, afirmou o “38 North”.
Oficiais sul coreanos, 

porém, negaram que exis-
tem movimentações para 
um teste nuclear. “Não estão 
acontecendo atividades in-
comuns até agora”, afirmou 
um porta-voz do governo, 
Roh Jae-chun, segundo in-
formou a agência de notícias 
Yonhap. 

Da Odebrecht

Ex-presidente do Peru nega 
financiamento de campanha

O ex-presidente do Peru 
Ollanta Humala negou ter 
recebido o financiamento da 
empresa Odebrecht na cam-
panha eleitoral que o levou a 
ganhar a Presidência do país 
em 2011, tal como afirmou o 
ex-presidente da companhia 
Marcelo Odebrecht à Justiça 
do Brasil. As informações são 
da agência de notícias EFE.

Humala declarou aos 
jornalistas, na porta de sua 
casa em Lima, que não tem 
ideia de qual é a motivação 
de Marcelo Odebrecht e do 
ex-diretor da empresa no 
Peru Jorge Barata para fazer 
essas afirmaç es, que, se-
gundo o ex-presidente, “não 
estão certas”.

“O que n s fizemos na 

campanha é que nos reuni-
mos com todos os grupos 
empresariais, e nos reuni-
mos em embaixadas, nas se-
des institucionais, e vieram a 
nossas sedes, mas não houve 
financiamento nesse mo-
mento, senão o teríamos re-
portado”, assegurou Humala.

O ex-presidente (2011-
2016) acrescentou que não 
via “maior transcendência 
no tema, em que o empre-
gador corrobora o que diz o 
empregado”, visto que Jorge 
Barata também confessou 
essa suposta contribuição de 
US$ 3 milhões ao promotor 
peruano Hamilton Castro, 
como foi divulgado em feve-
reiro passado.

“Estamos colaborando 
com as investigações e mos-
trando uma conduta nesse 

sentido no Ministério Públi-
co e no Congresso”, disse o 
ex-presidente.

Segundo a delação que 
Odebrecht fez à Justiça e di-
vulgada pelo jornal O Estado 
de S. Paulo, ele admitiu que, 
perante um pedido do então 
ministro Antonio Palocci, 
teria entregado “via Setor 
de Operações Estruturadas, 
US$ 3 milhões ao candidato 
à Presidência do Peru Ollan-
ta Humala” para a campanha 
presidencial de 2011.

Segundo as declarações 
de Jorge Barata divulgadas 
pela imprensa em fevereiro, 
as contribuições foram feitas 
a pedido do PT, do ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, e algumas foram entre-
gues pessoalmente à Nadine 
Herédia, esposa de Humala.

Trump diz que a Otan é 
estratégica contra terrorismo

O presidente dos Esta-
dos Unidos, Donald Trump, 
voltou atrás sobre a Organi-
zação do Tratado do Atlânti-
co Norte (Otan). Na quarta-
feira (13), após reunir-se na 
Casa Branca com o secretá-
rio-geral do bloco, Jens Stol-
tenberg, Trump disse que já 
não vê o grupo como “ob-
soleto e ultrapassado”, mas 
sim como uma aliança mili-
tar estratégica importante 
para combater o terrorismo.

Durante toda a cam-
panha eleitoral e depois de 
tomar posse, Donald Trump 
disse reiteradas vezes que 
a Otan era ultrapassada e 
questionou a existência do 
bloco. Em declarações an-
teriores, disse que a aliança 
não acrescentava nada de 
“produtivo” aos norte-ame-
ricanos.

Além disso, ele critica-
va o investimento financei-
ro dos Estados Unidos na 
aliança. Nessas ocasiões, 
Trump dizia que o governo 
norte-americano havia co-
locado mais dinheiro que os 
outros países aliados, o que, 
para ele, era uma situação 
“injusta” e “desigual”.

Em uma entrevista co-
letiva ao lado de Stolten-
berg, Trump disse que o en-
contro foi produtivo e que 
mudou de opinião porque a 
“Otan mudou também” e, na 
visão dele, tornou-se  mais 
“produtiva”.

Mesmo assim, o presi-
dente norte-americano pe-
diu mais participação finan-
ceira dos países-membros 
da organização. Atualmen-
te 28 países fazem parte 
do tratado, que nasceu em 
1949, sob a prerrogativa de 
estabelecer uma parceria 
militar estratégica.

Na entrevista, o secre-
tário-geral da Otan disse 
que uma das prioridades 
agora é conseguir fazer com 
que os Estados-Membros 
cumpram com suas obriga-
ções e compromissos com o 
bloco.

No final da conversa 
com jornalistas, Donald 

rump também afirmou 
que as relações com a Rús-
sia se deterioram muito e 
chegaram ao ponto “mais 
baixo de todos os tempos”.

Trump disse que verá 
como vai fazer para estabe-
lecer o diálogo com o presi-
dente russo, Vladmir Putin.

O secretário de Esta-
do norte-americano, Rex 
Tillerson, esteve ontem na 
Rússia para discutir o con-
flito sírio. Os dois países 
divergem sobre uma ação 
militar contra o governo de 
Bashar al Assad, um antigo 
aliado da Rússia.

Do IG

Da EFE

Foto: National Nuclear Security Administration/Domínio Público
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