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Cerca de 30 mil pares de tênis falsos são apreendidos
em João Pessoa 

PARAÍBA

Também foi apreendido pela PRF com o condutor
uma quantidade de anfetamina, droga conhecida co-
mo rebite.

Carga foiapreendida naBR 101, km85, em João Pes-
soa - Foto: Divulgação/PRF-PB

Foram apreendidos na madrugada do domingo (8),
em João Pessoa, cercade30 mil paresdetênis com in-
dícios de falsificação e sonegação fiscal. De acordo
com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista
do caminhão que fazia o transporte é um homem de
35 anos.

O suspeito informou à PRF que pegou a carga em Mi-
nas Gerais e que o destino seria João Pessoa. Com o
condutor, a polícia encontrou também anfetamina,
droga conhecida como rebite.

O homem foi encaminhado apra o Centro de Ope-
rações da Receita Estadual. A carga foi lacrada e de-
ve ser reaberta na manhã desta segunda-feira (9). O
motorista deve responder por crimes de falsificação
e posse de droga.
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Deputados críticos ao Ecad viram alvo nas redes
sociais - 08/03/2020 - Painel S.A. 

Som As redes sociais dos deputados Felipe Carreras
e Renata Abreu foram invadidas por milhares de
mensagens defendendo compositores e o Ecad, or-
ganização que recolhe e distribui direitos autorais no
país. A dupla de parlamentares vem criticando a en-
tidade nos últimos anos.

Barulho Um diretor da Abramus, uma das as-
sociações que compõe o Ecad, foi quem convocou os
disparos no Whatsapp. A entidade acusa os de-
putados de conflito de interesse porque têm laços
com atividades ligadas à música.

Ruído Para os parlamentares, o Ecad precisa de mais
fiscalização e transparência. Abreu, ex-diretora do
Centro de Tradições Nordestinas, diz que sua atua-
ção permite a conhecer os problemas do meio. Car-
reras, organizador de festival em Olinda, afirma
defender o interesse coletivo.

A coluna Painel S.A. está disponível por temas. Para
ler todos os outros assuntos abordados nesta edição,
clique abaixo:

Página de turismo italiana faz piada com coronavírus
para atrair viajante â

Com coronavírus, venda online de inaladores e ál-
cool em gel cresce mais de 160%

Deputados críticos ao Ecad viram alvo nas redes so-
ciais

com Filipe Oliveira e Mariana Grazini

sua assinatura pode valer ainda mais

Você já conhece as vantagens de ser assinante da Fo-
lha?

Além deter acessoareportagens ecolunas, você con-
ta com newsletters exclusivas (conheça aqui).

Também podebaixar nossoaplicativogratuitonaAp-
ple Store ou na Google Play para receber alertas das
principais notícias do dia.

A sua assinatura nos ajuda a fazer um jornalismo in-
dependente e de qualidade. Obrigado!

sua assinatura vale muito

Mais de 180 reportagens e análises publicadas a cada
dia. Um time com mais de 120 colunistas. Um jor-
nalismo profissional que fiscaliza o poder público,
veicula notícias proveitosas e inspiradoras, faz con-
traponto à intolerância das redes sociais e traça uma
linha claraentre verdade ementira. Quantocusta aju-
dar a produzir esse conteúdo?

Assine a Folha

Source link
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