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Estado participa de campanha
que ajuda jovens com câncer
Governo isenta de ICMS a venda de sanduíches do evento McDia Feliz, ação que beneficia a ong Donos do Amanhã
As famílias paraibanas
poderão mais uma vez ajudar, de forma solidária, a Associação Paraibana de Combate ao Câncer Infantojuvenil
(ong Donos do Amanhã), que
tem sede em João Pessoa. O
Governo da Paraíba vai, novamente, conceder isenção
total do ICMS nas vendas do
sanduíche ‘Big Mac’ durante
o evento ‘McDia Feliz’, que
neste ano será realizado no
dia 26 de agosto nas quatro unidades da franquia
McDonald’s no Estado. O decreto nº 37.504 já foi publicado e assinado pelo governador Ricardo Coutinho.
A alíquota do tributo
será mais uma vez zerada na compra apenas do
‘Big Mac’. A renda oriunda
das vendas de todos esses
sanduíches será repassada
integralmente à ong Donos
do Amanhã, que tem a finalidade de fazer aquisição
da mobília e de equipar a
nova sede da entidade, no
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Crianças e adolescentes portadores de câncer recebem
assistência da Associação
Paraibana de Combate ao
Câncer Infantojuvenil
bairro de Jaguaribe, na capital paraibana.
Segundo o decreto, o benefício de isenção será condicionado à comprovação
perante a Secretaria de Estado da Receita pelas unidades franqueadas das vendas

declaradas, nas respectivas
escriturações fiscais, a quantidade e o valor total das
vendas realizadas de sanduíches “Big Mac”, bem como o
montante do ICMS, cujo débito será estornado, fazendo
referência a este decreto.

Recursos serão destinados
à aquisição de mobília da
nova sede da organização
não governamental

Por portar 0,6g de maconha

TJRJ nega habeas corpus para catador
que pegou 11 anos de prisão no Rio
Flávia Villela

Repórter da Agência Brasil

A 1ª Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Rio
de Janeiro negou ontem ( 8)
pedido de habeas corpus feito pela defesa de Rafael Braga, catador de material reciclável, condenado em abril
a 11 anos e três meses de
prisão por portar 0,6 gramas
de maconha e 9,3 gramas de
cocaína. Segundo a defesa de
Rafael, o material foi plantado pelos policiais responsáveis pelo flagrante e a condenação foi decidida com base
unicamente no depoimento
dos policiais militares.
A desembargadora
Katya Monnerat, relatora
do caso, e o revisor Antônio
Boente votaram pela manutenção da prisão, e o desembargador Luiz Zveiter, pela
liberdade do rapaz. O advogado de Rafael, Lucas Sada,

do Instituto de Defesa de
Direitos Humanos (IDDH),
informou que vai recorrer
ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). “Lamentamos a
decisão, pois continuamos
firmes na convicção de que
a liberdade de Rafael Braga
não oferece risco ao julgamento do recurso bem como
à sociedade em geral. Não
existe gravidade concreta da
imputação que é feita a ele.
Ele foi preso, supostamente [pela] posse de pequena
quantidade de drogas, sem
portar armas, sem resistir
à ação policial, e estava sozinho”, disse o advogado. “O
único argumento que se utiliza para mantê-lo preso é o
fato de ele ter condenações
anteriores, ou seja, ser reincidente.”
Sada ressaltou que o
Supremo Tribunal Federal entende que apenas a
partir do acórdão conde-

natório pode haver prisão
provisória. “Rafael é presumidamente inocente, por
força da Constituição, e vamos pleitear que ele aguarde o julgamento do recurso
de apelação em liberdade,
como tantas pessoas que
têm esse direito respeitado,
mas que pertencem a outros grupos sociais que não
a do Rafael”, concluiu.
Ontem, manifestantes
caminharam da sede do
Ministério Público do Rio
de Janeiro ao Tribunal de
Justiça do Rio, no centro da
cidade, para pedir a liberdade de Rafael.
Rafael ficou conhecido
em 2013, ao ser condenado
a cinco anos de prisão, após
ser detido com dois frascos
de plástico contendo desinfetante, durante protesto em
junho de 2013. De acordo
com os policiais, o produto
seria para fabricar coquetéis

molotov. A defesa argumentou que não é possível fabricar esse tipo de explosivo
com garrafas de plástico.
Em dezembro de 2015,
Rafael ganhou direito ao regime aberto, com uso de tornozeleira eletrônica, e trabalhava durante a semana em
um escritório de advocacia,
como assistente de serviços
gerais. Em 12 de janeiro, o
rapaz foi preso depois de
ser abordado por policiais
militares na Vila Cruzeiro,
onde ele mora, no Complexo
de Favelas do Alemão, zona
norte da cidade. Os policiais
disseram que ele estava em
área de venda de drogas e
portava 0,6 grama de maconha e 9,3 gramas de cocaína.
Em abril deste ano, Rafael
foi condenado a 11 anos e
três meses de detenção em
regime fechado pela acusação de tráfico de drogas e
associação ao tráfico.

Pacientes pedem revisão
da hipertensão pulmonar

BA tem oito assassinatos de
trabalhadores quilombolas

Débora Brito

Sayonara Moreno

Repórter da Agência Brasil

Médicos e pacientes
portadores da hipertensão
pulmonar pedem a revisão do protocolo nacional
de tratamento da doença.
Classificada como rara, a hipertensão pulmonar é grave, sem cura e acomete em
torno de 60 mil pessoas no
Brasil e 25 milhões no mundo. Segundo especialistas,
uma das formas mais eficazes de tratamento da doença é o uso combinado de diferentes medicamentos. No
entanto, o protocolo vigente

Iúri

no país, editado pelo Ministério da Saúde em 2014, dá
ao paciente o direito de usar
apenas um medicamento
por vez, impedindo a realização da chamada terapia
combinada e a adoção de
opções terapêuticas mais
eficazes.
Em audiência pública realizada ontem (8) na
Comissão de Seguridade
Social e Família da Câmara
dos Deputados, médicos
e familiares de pacientes
argumentaram que a proibição restringe as possibilidades de sobrevivência dos
pacientes no Brasil.

Correspondente da Agência Brasil

Após o assassinato de seis
trabalhadores quilombolas no
interior da Bahia, a Superintendência Regional do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no estado
emitiu, ontem (8), uma nota de
pesar, na qual diz aguardar que
os órgãos de Justiça “punam os
culpados”. Segundo o Incra, as
mortes ocorreram no último
domingo, quando seis trabalhadores rurais do Território
Quilombola de Iúna – região de
Lençóis - foram encontrados
mortos. O Incra informa que na
última segunda-feira comuni-

cou os crimes à Delegacia Agrária e emitirá um ofício à Casa
Civil. Na próxima segunda-feira
(14), o ouvidor-geral do Incra
-BA, Adelson Gomes, viajará
para o local, acompanhado da
delegada agrária Giovanna Bonfim, que, segundo a nota, se solidariza “com a comunidade de
Iúna e com as famílias das vítimas”, identificadas como Adeilton Brito de Souza, Gildásio
Bispo das Neves, Amauri Pereira Silva, Valdir Pereira Silva,
Marcos Pereira Silva e Cosme
Rosário da Conceição. Com a
morte dos seis homens, o Incra
-BA registra oito mortes de trabalhadores rurais quilombolas
“em menos de um mês”.

Expotec
Começa hoje e vai até sexta, no Centro de Convenções
de João Pessoa, a terceira edição da feira de inovação e tecnologia Expotec. A edição deste ano tem como tema principal a
Internet e as Cidades Inteligentes. A grade de programação
vai contar com 168 palestras, oficinas, desfiles e competições
para os inscritos; com diversos assuntos abordados, como: bitcoins; criptografia para cartões de crédito; desenvolvimento
sustentável; tecnologia a serviço de portadores de deficiência,
da sociedade e animais; redes sociais; cosplay; chatbots; startups; energias renováveis; software livre; educação; robótica;
Internet das Coisas; e, claro, inclusão digital, entre outros assuntos. Também será realizada uma feira com atrações abertas aos visitantes, oferecidas por algumas marcas conhecidas
mundialmente no ramo da tecnologia. A Expotec é organizada
pela Associação Nacional para Inclusão Digital (Anid), Grupo
de Usuários GNU/Linux da Paraíba (G/LUG-PB) e Governo do
Estado da Paraíba, com o apoio do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br) e do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br).
Lançamento
a Net/Claro realiza coletiva de imprensa na manhã de
hoje, no Hotel Manaíra, para anunciar novos produtos que
serão disponibilizados na capital paraibana. Além disso, também serão apresentados a nova campanha publicitária e o
novo conceito de comunicação da empresa.

Kojima
Considerado um dos gênios da indústria dos jogos
eletrônicos, o japonês Hideo
Kojima desembarcará pela
primeira vez no Brasil, exclusivamente para participar da
décima edição da Brasil Game
Show, a maior feira de games
da América Latina, que acontece no Expo Center Norte, em São
Paulo, entre 11 e 15 de outubro. Designer, roteirista, diretor e
produtor de games, Kojima é o idealizador da série de jogos
Metal Gear, uma das mais importantes de todos os tempos e
que acaba de completar 30 anos.
Virtual
A distribuidora de material didático para idiomas Disal
está lançando no nordeste o Disal Digital, sistema que permite que professores de idiomas, empreendedores e escolas
tenham a sua própria livraria virtual, em uma oportunidade
de complemento de renda. O projeto faz parte do plano de
crescimento da empresa e pretende atender principalmente
os locais onde não está presente fisicamente, daí a prioridade
para Paraíba, Alagoas, Ceará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do
Norte e Sergipe. O profissional interessado deve realizar um
cadastro no site www.disaldigital.com.br e escolher o nome
de sua livraria. É preciso pagar uma taxa de R$ 50,00 para
adesão e comprar um dos kits de início, que poderão ser vendidos a preço de capa. A mensalidade é de R$ 9,90.
Maxprint
A Ma x pr i nt es t á
lançando sua nova caixa de som bluetooth Maxbit
LED. Além de se comunicar
sem fio com smartphones,
tablets e notebooks, entre outros dispositivos, o aparelho possui rádio FM integrado com memória para 35 estações e conta com entradas USB e TF card, para conexão de pen drives e
cartões de memória. São 5w de potência RMS, iluminação de
acordo com o ritmo da música e bateria interna recarregável
que garante até 4 horas de reprodução contínua de músicas.

De graça
A Ubisoft está liberando o acesso ao game For Honor nas
plataformas PlayStation 4, Xbox One e PC, de amanhã (10) até
o próximo dia 13/8. No período, gamers poderão experimentar a campanha completa e os modos multiplayer do jogo já
com as últimas atualizações e o conteúdo da segunda temporada, “Sombra e Poder”. Após o fim de semana de acesso gratuito, os usuários que quiserem continuar a experiência terão
a chance de adquiri-lo com 50% de desconto, até o dia 20/8
para as versões de console e 14/8 para PC.

