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Seleção feminina inicia
jornada de olho no ouro
O futebol feminino é a primeira competição a ter início nas Olimpíadas 2016. Seis jogos
serão disputados hoje. Um deles é Brasil x China, a partir das 16h, no Engenhão, no Rio.
Cristiane (na foto) e Marta estão entre os maiores destaques do Brasil. Esporte, 4.

DIAS ÚTEIS: R$ 2,00

Neymar sente o
tornozelo, mas
não preocupa
Atacante levou a pior numa dividida
com Rodrigo Caio durante o treinamento. Mas logo se recuperou. Esporte, 5.

Conta de energia fica mais Primeira
parcela do
13 injetará
cara a partir de domingo R$ 340 mi
APOSENTADOS

0

Aneel autoriza Celpa a elevar energia em 7,55% para consumidores residenciais

Papão se
recupera
com goleada
no Criciúma

0 3
CRICIÚMA

ta dos 657 mil beneficiários paraenses no dia 25 deste mês. Boa
parte do dinheiro deve ser usada
para quitar dívidas. Poder, 5.

PAYSANDU

DEPOIS DE UMA SEQUÊNCIA

de sete empates na Série B, o Paysandu superou o time catarinense por 3 a 0. Com o resultado, o
Papão soma 25 pontos e está em
Esporte, 1.
120 na tabela.

Renan quer
encerrar logo
o processo
contra Dilma
O PRESIDENTE DO SENADO,

Goleada - Lucas, Roniery e Tiago Luís comemoram gol do Paysandu, que se reabilitou em alto estilo na Segunda Divisão

Renan Calheiros (PMDB-AL),
quer que o impeachment termine ainda este mês. Poder, 1.

Vacina contra dengue custa até R$ 350 em Belém
As primeiras doses, aos preços de R$ 300 e R$ 350, chegam hoje. Maioria da clínicas já tem lista de espera para receber a imunização.

Motoristas de
vans colidem
com as leis
de trânsito

PSDB aprova
Zenaldo para
disputar a
reeleição

NO BAIRRO DO GUAMÁ, UM

CONVENÇÃO TUCANA CON-

festival de graves infrações coloca em risco, diariamente, a vida
de usuários, pedestres, motorisPágina 8.
tas e cobradores.

firmou a candidatura de Zenaldo Coutinho a prefeito de Belém.
O vereador Orlando Reis (PSB) é
Poder, 3.
o vice na chapa.

Suspeito de
assassinato
em motel é
capturado

Cosanpa
abre crateras
e cria vários
transtornos

O CARPINTEIRO ADRIEL PI-

NAS RUAS EM QUE SÃO FEI-

nheiro, 34 anos, é acusado da morte de Lúcia Azevedo, 33, num motel do bairro da Campina, no dia
12 julho passado. Polícia, 6.

tas escavações para a troca de
tubulações formam-se grandes
congestionamentos, sobretudo
nos horários de pico. Página 7.
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Para a indústria, dependendo do porte da empresa, a Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou reajustes de 7,38% e 7,61%. Em todo o Pará, o aumento vai afetar 2,4 milhões de unidades consumidoras. Poder, 7.

PROVENTOS CAIRÃO NA CON-

PSDB - Durante a convenção, Orlando Reis, Zenaldo Coutinho e o governador Simão Jatene
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ernanemalato

O Papa e os direitos humanos

O

Papa Francisco visitou na Polônia
o campo de concentração nazista de Auschwitz, onde a famosa
frase, “Arbeit macht frei” (O trabalho
liberta), forjada a ferro na entrada da
prisão, iludiu e exterminou mais de
um milhão de pessoas vítimas da
ideologia nazista.
Auschwitz não se caracterizou
somente pelo extermínio por gaseificação, mas pela morte de pessoas
por fome e sede em celas subterrâneas as quais o Papa fez questão de
visitar. Em 1941, havia um prisioneiro nesse campo de extermínio,
o sargento do exército polonês Gajowniczek Franciszek, cumprindo
pena juntamente com o sacerdote
Maximiliano Maria Kolbe, preso por
ter feito parte da resistência judaica
na Polônia.
Na época em que estavam confinados, um detento conseguiu escapar e o sub-comandante Karl Fritzsch ordenou que outros dez presos
deveriam morrer de fome como
represália a essa fuga inesperada.
Franciszek Gajowniczek foi um dos
selecionados para morrer e quando
o sacerdote Maximiliano Kolbe ouviu este chorar pela família, ofereceu-se para morrer em seu lugar.
Os nazistas aceitaram a troca e a
cada vez que os guardas inspecionavam a cela, o sacerdote estava em
pé ou de joelhos a olhar calmamen-

te para os A Hungria, ainda que aliada de Oswiecim,
soldados.
origiHitler durante a guerra, resitiu nome
Após duas
nário da pas e m a n a s aos pedidos da Alemanha para lavra alemã
de desidra- entregar seus judeus e por isso Auschwitz,
tação e fo- foi invadida em março de 1944. para desemme, Kolbe
ba rca r no
ainda percomple xo
manecia vivo e, como os nazistas construído, Auschwitz II-Birkenau,
queriam esvaziar a cela, resolveram designado por Heinrich Himmler
aplicar no sacerdote uma injeção le- para a Solução Final dos judeus.
tal de desinfetante.
Entre o começo de 1942 e o fim
O beneficiado, Gajowniczek, de 1944, trens passaram a transdepois de passar cinco anos, cinco portar judeus de toda a Europa ocumeses e nove dias nessa prisão, foi pada para as câmaras de gás desse
libertado em 1945, fim da guerra, complexo. Em 1944, as câmaras de
mas, quando chegou em casa, so- Auschwitz operavam com capacidamente sua esposa, Helena, havia so- de máxima de extermínio, quando
brevivivo. Seus filhos haviam morri- correu o famoso “Massacre dos Judo em um bombardeio militar.
deus Húngaros”. Entre abril e julho
A partir de 1940, Hitler cons- de 1944, foram deportados para
truiu vários campos de concentra- Auschwitz 475 mil judeus húngação e um de extermínio denomi- ros, metade da população judia da
nado Auschwitz, o maior símbolo Hungria, a uma taxa de 12 mil por
do holocausto, instituído pelo Ter- dia. A Hungria, ainda que aliada de
ceiro Reich nas áreas polonesas Hitler durante a guerra, resitiu aos
anexadas pela Alemanha Nazista pedidos da Alemanha para entregar
durante a Segunda Guerra Mun- seus judeus e por isso foi invadida
dial. Foi construído porque as pri- em março de 1944. O número de
sões em massa de judeus por toda prisioneiros que chegava diariaa Europa, especialmente poloneses, mente enviados para as câmaras de
excediam a capacidade das prisões gás era tão grande que os nazistas
existentes.
resolveram queimar os corpos em
Visitei esse campo, viajando de pilhas ao ar livre, independente dos
trem da República Tcheca para a Polô- fornos crematórios.
nia, passando pela estação chamada
Dentro dessas câmaras, vi as

marcas do terror e do martírio causado pela ignomínia desumana de
representantes da própria raça em
busca do poder e da dominação. Nas
paredes arranhadas, imaginei o sofrimento dos desesperados, gritando
por salvação, e no ar a dignidade dos
injustiçados.
Por causa dessas atrocidades, em
1948 foi instituída a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas - ONU,
como base da luta universal contra
a opressão e discriminação, defendendo a igualdade e a dignidade das
pessoas. Malgrado a essa reação, a
violência e a maldade ainda perduram entre os seres humanos.
O potífice latino americano Francisco visitou a cela onde o padre Kolbe - beatificado por Paulo VI em 1971
e canonizado por João Paulo II em
1982 - morreu. Da polônia mesmo
advertiu os jovens de todo o mundo
de que a crueldade não acabou em
Auschwitz, segue torturando o mundo e, na mensagem que escreveu no
livro de visitas, expressou: “Senhor,
tenha piedade de seu povo, perdão
por tanta crueldade”.

Ernane Malato é magistrado
e professor de Direitos Humanos.
E-mail: ernanemalato@gmail.com
waldezduarte@gmail.com
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Preço do exemplar
Zona I - Abaetetuba, Ananindeua, Arapari, Barcarena, Belém, Benevides, Bragança,
Capanema, Capitão Poço, Castanhal, Concórdia, Dom Eliseu, Igarapé-Miri, Irituia,
Itinga, Mãe do Rio, Moju, Mosqueiro, Nova
Timboteua, Ourém, Paragominas, Quatro
Bocas, Salinas, Santa Izabel, Santa Luzia do
Pará, Santa Maria, São Miguel do Guamá,
Tailândia, Tomé-Açu, Ulianópolis e Vigia.

Dias úteis R$ 2,00
Domingo R$ 5,00
Zona II - Almeirim, Altamira, Parauapebas, Conceição do Araguaia, Marabá, Monte
Alegre, Monte Dourado, Portel, Porto de Moz,
Redenção, Soure, Ourilândia do Norte, Tucumã, Tucuruí, Xinguara, Juruti, Santarém,
Itaituba, Oriximiná e Óbidos.

Dias úteis R$ 3,50
Domingo R$ 6,00
Zona III - Brasília (DF), São Luís, Teresina, Recife, Tocantins, Fortaleza, Manaus e Boa Vista.

Dias úteis R$ 3,00
Domingo R$ 7,00
Zona IV - Demais Estados

Dias úteis R$ 4,50
Domingo R$ 10,00
Zona V - Macapá
Dias úteis
Domingo

R$ 3,00
R$ 7,00
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gaudênciotorquato

O voto e a cabeça do eleitor

Q

ual é o roteiro para se conquistar
o voto? Quando um eleitor opta
por um candidato, que fatores
balizam sua decisão? Esta é a instigante questão que os competidores
tentarão descobrir na mais renhida
disputa eleitoral desses turbulentos
tempos que agitam o país. A resposta abriga componentes relacionados à
identidade do candidato e ao ambiente social e econômico que cerca os
eleitores. No primeiro caso, o eleitor
leva em consideração valores como
honestidade/seriedade; simplicidade; competência/preparo; capacidade
de comunicação; identificação com o
novo contra o velho; o entendimento
dos problemas da cidade; arrogância/prepotência; simpatia; cordialidade. Sob outra abordagem, o voto
quer significar protesto, um castigo
aos atuais governantes e a candidatos identificados com os velhos costumes, vontade de mudar ou mesmo
aprovação aos perfis que darão continuidade à administração. Neste caso,
os pesos da balança assumem o significado de satisfação e insatisfação;
ou confiança e desconfiança.
A questão seguinte é saber qual a
ordem em que o eleitor coloca essas
posições na cabeça e por onde ele
começa a decidir seu voto. Não há
uma ordem natural. O eleitor tanto
pode começar a decidir por um valor
representado pelo candidato – empatia, carga conceitual, novidade, capacidade de comunicação - como pelo
cinturão social e econômico que o
aperta: carestia, violência, desemprego, insatisfação com os serviços públicos precários etc. Os dois blocos
de fatores tendem a formar massas
conceituais - boas e ruins - na cabeça
das pessoas. A exposição dos candidatos na mídia forma um conjunto
de impressões na audiência. Serge

Tchakhotine, O que a comunicação faz,
so emotivo, reem seu denlac ion ado à
so livro Mis- na verdade, é acentuar os
solidariedade,
tificação das estímulos para que o eleitor ao companheiMassas pela possa, a partir deles, tomar rismo, à vida
Propaganda decisões.
familiar.
Política, refeEsses apere-se a essas
los disparam
impressões como engramas. São res- os mecanismos de escolha. Se a inponsáveis pelas associações mentais satisfação social for muito alta, os
que as pessoas estabelecem, relacio- cidadãos tendem a se abrigar no
nadas aos nossos desejos e necessi- guarda-chuva de candidatos da opodades, convergindo para situações e sição. Se candidatos com forte tom
valores como fome, conforto, espe- mudancista provocarem medo, as
rança, ambição, progresso, sexuali- pessoas recolhem-se na barreira da
dade, fraternidade, vaidade, mudan- cautela, temendo que um candidato
ça, melhoria de vida. Esse escopo, impetuoso vire a mesa abruptamenpor sua vez, opera sob a forma de te. Assim, mesmo rejeitando canreflexos condicionados, que atuam didatos apoiados pela situação, os
sobre a maquinaria psíquica.
eleitores assumem a atitude dos três
Essas impressões serão mais po- macaquinhos: tampam a boca, os ousitivas ou mais negativas, de acordo vidos e olhos e acabam votando em
com a capacidade de o candidato candidatos situacionistas. O maior
formular idéias e apresentar respos- desafio de um candidato de oposição,
tas aprovadas ou desaprovadas pelo dentro dessa lógica, é o de convencer
sistema de cognição dos eleitores. E o eleitorado de que não só garantirá
daí, qual a lógica para a priorização como aumentará as conquistas dos
que o eleitor confere às idéias dos seus antecessores, promovendo mucandidatos? Nesse ponto, cabe uma danças que melhorarão a vida das
pontuação de natureza psicológica. pessoas. Mas o efeito demonstração
As pessoas tendem a selecionar coi- se faz necessário. Simples promessa
sas (fatos, ideias, eventos, perfis) de não adiantará: é preciso comprovar
acordo com os instintos natos de con- tim-tim por tim-tim como executará
servação do indivíduo e preservação as propostas.
da espécie. Ou seja, o discurso mais
Por isso mesmo, quando o candiimpactante e atraente é o que dá ga- dato agrega valores positivos, a caparantias às pessoas de que elas esta- cidade de convencimento do eleitor
rão a salvo, tranquilas, alimentadas. será maior. Não se trata apenas de
O discurso voltado ao estômago do fazer marketing, mas de expressar
eleitor, ao bolso, à saúde é prioritá- caráter, personalidade, a história do
rio. Tudo que diz respeito à melho- candidato. Uma história amparada
ria das condições de vida desperta na coerência, na experiência, na lea atenção. (Lembram-se da equação aldade, na coragem e determinação
BO+BA+CO+CA – Bolso, Barriga, Co- de cumprir compromissos. Proposração, Cabeça - sempre recorrente ta séria e factível transmitida por
nos textos deste consultor?). Depois, candidato desacreditado não colará.
as pessoas são atraídas pelo discur- Cairá no vazio. A desconfiança anula

a seriedade da mensagem positiva.
Os dois tipos de componentes que
determinam as decisões do eleitor
- as características pessoais dos candidatos e o quadro de dificuldades da
vida cotidiana – caminham, portanto,
juntos, amalgamando o processo de
decisões dos cidadãos.
Marketing bem feito é aquele que
procura juntar essas duas bandas,
costurando os aspectos pessoais com
os fatores conjunturais, conciliando
posições, arrumando os discursos,
analisando as demandas das populações, criando ênfases e alinhando
as prioridades. O que a comunicação
faz, na verdade, é acentuar os estímulos para que o eleitor possa, a partir
deles, tomar decisões. E os estímulos
começam com a apresentação pessoal dos candidatos, a maneira de se expressar, de se vestir. Os cenários aguçam ou atenuam a atenção. A fluidez
de comunicação, a linguagem mais
aberta, solta e coloquial, cria um clima de intimidade com o eleitor. Propostas precisam ganhar objetividade,
clareza e consistência. As influências
sociais e até as características espaciais e temporais despertam ou aquecem as vontades.
O eleitor é uma incógnita. Na eleição de outubro próximo, procurará
se esconder mais que em campanhas
anteriores. Está desconfiado e crítico.
De costas para as velhas promessas.
Não quer comprar gato por lebre. Decide com racionalidade, sem esquecer
a indignação. Tentar desvendar o que
se passa em sua mente – eis o maior
desafio dos candidatos.

Gaudêncio Torquato é jornalista,
professor titular da USP e consultor político e de comunicação.
Twitter: @gaudtorquato
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OPINIÃO

ProUni oferta mais de 57 mil bolsas. Página 4.

repórter70

EDITORIAL

Ameaças camufladas

PGE

AGRESSÃO

Mudança
O governador Simão Jatene fechou questão: o expresidente da OAB, Ophir
Cavalcante Júnior, atual
chefe da Representação do
Governo do Pará em Brasília, assumirá o comando
da Procuradoria Geral do
Estado. Deve assumir em setembro, mas, pelo que se diz, a
transição já está e curso. O atual procurador, Antônio Saboia,
irá integrar a representação paraense na capital federal, que
até agora ainda não tem um
titular definido.

CRISE

Construção

Um
autêntico
ESPORTE
atentado à
Constituição.” Despertai

A sondagem “Indústria da
Começa neste mês um dos
Construção Civil”, divul- Relator do processo de
maiores eventos esportivos
gada pela CNI e que tem o impeachment, senador
Antonio Anastasia
do Pará, senão do Norte do
apoio de pesquisa do IEL- (PSDB-MG), afirmando que
País, que são os Jogos da
Pará, aponta o pessimismo há provas para afastamento
Semana da Pátria, em Brados empresários do setor da presidente Dilma
gança, conhecida por sua
para os próximos meses. Os Rousseff.
vocação para os desportos,
indicadores de crescimento
estão abaixo de 50% em relação ao nível especialmente o futsal. A competição é
de atividade, a novos empreendimentos estruturada para reunir dezenas de moe serviços, à compra de matérias-primas dalidades esportivas, que mobilizam die ao número de empregados. No Pará, versas praças esportivas, mas, pelo visto,
segundo a pesquisa, a intenção de inves- ainda não conseguiu despertar a atenção
timentos para os próximos seis meses das empresas.
é de 43,9% entre as pequenas, médias e
Falcão
grandes empresas.

PROVINCIAL

Barnabitas

CRISTINO MARTINS / O LIBERAL.

Resultado do Capítulo da congregação
promovido em Bragança, recentemente,
o Provincial Norte dos Barnabitas, padre
José Ramos, reinstalou o Provinciado
em Belém, onde voltou a residir. Também foi decidido que o novo pároco da
Basílica será o padre Giovanni Incampo,
considerado integrante da velha-guarda
da Congregação Barnabita e que já exerceu o cargo outras vezes. O ex-pároco
Francisco Aparecido foi transferido para
Brasília.

BALANÇA

Resultados

O carro foi entregue pela Alucar à diretoria da Festa e abençoado pelo frei Edilson Rocha

Imagem peregrina recebe
carro no valor de R$ 90 mil
FIAT TORO
Doação foi feita
ontem pela empresa
Alucar, uma das
apoiadoras do Círio
Da Redação

A

presença da imagem peregrina de Nossa Senhora
de Nazaré em procissões
e visitas relacionadas à programação do Círio 2016 será
marcada por um carro Fiat
Toro na cor branca, zero quilômetro e totalmente plotado
com os motivos relacionados
à festividade, que incluia
procissão hoje considerada a
maior do mundo.
O veículo, cujo valor de
mercado é de cerca de R$ 90
mil, foi entregue na noite de
ontem pelo gestor da empresa
Alucar, Ronaldo Martins, e o
parceiro no projeto, empresário André Santiago, da Mônaco Fiat, ao coordenador da
Diretoria da Festa de Nazaré,
Roberto Souza.
A entrega ocorreu na sede
da Alucar, localizada na Rua
Curuçá, esquina com a Soares Carneiro, logo após missa
em ação de graças celebrada
pelo frei Edilson Rocha, da
Paróquia de Santo Antônio de
Lisboa. O evento contou com
a imagem peregrina de Nossa

Senhora de Nazaré, saudada
por dirigentes e funcionários
da empresa. É a primeira vez
que a Alucar, empresa apoiadora do Círio, doa um carro
para o transporte da imagem
peregrina da santa padroeira
da Amazônia.
“Considero uma honra
muito grande estarmos aqui
reunidos, com a imagem peregrina, para concretizar um
sonho de doar um carro para a programação do Círio”,
disse, muito emocionado,
Ronaldo Martins. “Eu agradeço aos meus familiares e
a todos os amigos que nos
possibilitarm concretizar
esse gesto em homenagem a
Nossa Senhora de Nazaré”.
O coordenador da Diretoria da Festa, Roberto Souza,
observou que a iniciativa da
Alucar não deve ser entendida somente do ponto de vista
material, mas, sobretudo, pelo uso do carro na evangelização do povo paraense. Ao
longo de todo o ano, a imagem peregrina tem uma programação de 300 visitas. “A
partir desta quarta-feira, nós
vamos utilizar esse carro nas
visitas oficiais da imagem peregrina”, observou Roberto. O
uso do carro oficial do Círio
2016 será feito em eventos
em Belém e em outros municípios do Estado.
O carro recebeu as bênçãos

Veículo será
usado em visitas
pela cidade e
outros municípios
de todo o Estado
do frei Edilson Rocha, que,
durante a missa, destacou
em sua homilia a mensagem
e os exemplos de Jesus Cristo e Maria para que os fiéis
tivessem e tenham, sempre,
coragem diante dos desafios
no mundo.
“Em meio à tempestade,
Jesus andou sobre as águas
para ir ao encontro dos apóstolos e lhes dizer que tivessem fé e coragem”, afirmou.
“Maria, ao longo da vida, deu
sucessivos exemplos de firmeza, a partir da fé em Deus,
e esses dois que são considerados rostos da misericórdia
de Deus sempre estão a nos
dizer para que tenhamos coragem no mundo”.
A missa em ação de graças pela entrega do carro à
Diretoria da Festa de Nazaré
e à Arquidiocese de Belém foi
marcada por cânticos e pela
emoção dos fiéis. Dirigentes e
funcionários da empresa Alucar registraram o momento
com fotos junto à imagem peregrina e ao veículo. Ao final
da programação, foi servido
um coquetel aos presentes.

Turista que se aventurou
a trafegar no trecho da
rota turística temática
da antiga Estrada de
Ferro Belém-Bragança
teve a paciência de contar
95 lombadas, de todos os
formatos e para todos os
gostos, ao longo de todo o
percurso. Somente na Vila
de Terreirão, em Nova Timboteua, em um espaço de
cem metros, os moradores
construíram oito lombadas
de péssimo gosto e aparentemente sem nenhuma serventia, tão ermo é o lugar.

J.BOSCO

E

m países secularmente
diretamente a indepenRetrocessos no
engolfados em corrupdência e cri m i na l iza a
ções sem fim, é muito combate à corrupção atividade judicial.
d i fíci l combatê-las sem estão de tocaia, atrás
No entendi mento da
a dissem i nação de uma das portas. E devem
Ajufe, a proposição tem o
certeza básica: a de que ser evitados.
objetivo de intimidar jua sociedade precisa ficar
ízes, desembargadores e
atentar para formas enministros, além de outras
viesadas de torpedear o empenho de ins- autoridades, na aplicação da lei penal, sotituições que tentam cumprir seu papel, bretudo em casos de corrupção que envolaplicando as leis que reprimem a ladroa- vam criminosos poderosos, políticos, emgem avassaladora.
presários e ocupantes de cargos públicos.
A lei que tipifica crimes de abusos coResponsável pelo julgamento dos prometidos por autoridades pode ser uma cessos da Lava Jato, o juiz federal Sérgio
dessas formas - disfarçada, camuflada, Moro mencionou a i mportâ ncia de se
sutil - de jogar por terra todo o esforço avançar no combate à corrupção sistêque vem sendo por vários segmentos, que mica, com a aprovação das dez medidas
nos últimos anos têm se empenhado, cres- propostas pelo Ministério Público, no mocentemente, para fazer com que corruptos mento em análise na Câmara dos Deputapercebam claramente uma coisa: se rou- dos. O magistrado também alertou para
barem, vão para a cadeia e ainda terão de o risco de retrocessos “que muitas vezes
devolver aos cofres públicos o dinheiro estão atrás da porta a nos surpreender”.
roubado.
E expôs claramente sua opinião sobre a
O emblema, o paradigma, o modelo, nova lei do abuso.
desse empenho se traduz na Operação
“É muito preocupante. Não que abusos
Lava Jato, que desbaratou uma quadrilha de autoridades não devam ser punidos,
enorme, formada por engravatados e sem ninguém é contra isso. A proposta inicial
gravata, por gente de colarinho branco e talvez fosse positiva, mas a redação atual
de outras cores, todos conluiados para pi- da lei, na forma que está colocada, sugere
lhar os cofres da Petrobras em bilhões de a possibilidade da sua utilização para inreais que foram parar em bolsos de pesso- timidação de juízes, procuradores e autoas e partidos políticos.
ridades policiais, não por praticarem abuPara a Associação dos Juízes Federal do sos, mas por cumprirem seu dever com
Brasil (Ajufe), vários dispositivos do pro- independência em processos envolvendo
jeto de lei, que se encontra na iminência figuras poderosas”, alertou Moro.
de ser votado no Senado Federal, abrem a
Os retrocessos, reforçando a advertênpossibilidade de punição ao juiz pelo sim- cia de Moro, estão atrás das portas. Semples fato de interpretar a lei - o que atinge pre de tocaia.

Bom senso

Sexta agora, Fapespa, Fiepa e Centro Internacional de Negócios irão divulgar os
principais resultados da balança comercial do 1º semestre. Os dados que serão
apresentados envolvem a pauta de importação e exportação do Estado, além
de informações a respeito da contribuição do Pará para as relações comerciais
brasileiras, aliada àquelas que envolvem
a participação direta do Estado com os
principais países de destino e de origem
dos produtos comercializados.

TRABALHO

Reajuste

A partir de setembro, os trabalhadores
do setor de hospedagem e alimentação
irão receber no contracheque o reajuste
salarial de 9,96% previsto no acordo coletivo firmado com o sindicato. Segundo as
entidades, em virtude da crise do setor,
não foi possível dar ganho aos trabalhadores e o reajuste contemplou apenas a
inflação dos últimos 12 meses. Em comparação com outras categorias, o aumento de salário foi de 11,08%. Os frentistas
tiveram um reajuste de 11,45%.

TCE

Agradecimento
O conselheiro André Dias sugeriu e o
plenário do TCE aprovou por unanimidade o envio de um agradecimento
formal ao governador Simão Jatene, que
solicitou ao Ministério da Defesa a liberação do Aero Clube para a implantação
de um grande parque público em Belém.
O projeto é uma iniciativa do conselheiro Nelson Chaves, desde quando assumiu como vereador de Belém, em 1989.
A expectativa agora é pela liberação de
fato e de direito da área.

TERRA

Cadastro
Além de continuar a entrega de novos
títulos de terras a pequenos produtores
rurais de várias regiões, o presidente do
Instituto de Terras do Pará, Daniel Lopes,
também promete concentrar o trabalho
do órgão neste semestre em dois eixos
fundamentais para agilizar o processo
de regularização fundiária do Estado:
acelerar a implantação do Cadastro Rural Fundiário e concluir a nova sede, localizada na Augusto Montenegro, área da
antiga Funcap.

Para se ter ideia, somente na modalidade futsal, cerca de 200 equipes ,inclusive
de Belém, devem participar das eliminatórias, o que envolve só aí cerca de dois
mil atletas. Aliás, comenta-se na cidade
que um dos times irá contratar a peso
de ouro o medalhado craque brasileiro
de futsal Falcäo para atuar em um dos
times do torneio, o que por si só já dá a
dimensão do evento.

SAÚDE

Hospital
O Hospital Regional Público de Paragominas, nordeste paraense, que garante
assistência de média e alta complexidades a cerca de 800 mil habitantes da região, completa dois anos amanhã e vai
celebrar o significativo saldo, contabilizado no ano todo de 2015 e de janeiro
a junho deste ano de 19.623 consultas
de especialidades. À lista somam-se
31. 621 exames; 2.643 cirurgias; 5.111
atendimentos de urgência; 1.082 internações em UTI; e 21.879 sessões de
fisioterapia.

EMPOUCASLINHAS
 Na dança das cadeiras dos Barnabitas,
padre Francisco Assis, que substituiu José Ramos na Basílica, foi transferido, pelo
próprio, para o Santuário do Perpétuo Socorro, em Bragança.
 A lista com os nomes dos gestores públicos considerados inelegíveis do TCE
será encaminhada à Justiça Eleitoral do
Pará dia 12. A do TCM também.
 O professor Agenor Sarraf é candidato
do PPS à Prefeitura de Melgaço. Filho da
terra, é doutor e pesquisador pela UFPA
e está licenciado da direção do Arquivo
Público do Estado.
 No interior do Pará, partidos antagônicos, da esquerda a esquerda, passando
pelos de centro, estão se coligando sem
o menor pudor. Prova de que ideologia
não enche barriga de ninguém.
 Aliás, a maioria dos partidos do interior
está quebrando cabeça para conseguir a
adesão das mulheres à campanha de vereança, como exige a Justiça Eleitoral, no
toal de 30% das vagas.
 Uma equipe do Centro de Estudo e
Pesquisa do Hospital Pérola Byington,
referência em saúde da mulher, desembarca em Belém para o Simpósio de Resolutividade em Mastologia.
 Trata-se de evento gratuito, que prevê
capacitação para o atendimento integrado
aos pacientes com suspeita de câncer de
mama visando à redução do tempo para
o diagnóstico.
 A UFPA ainda está em clima de férias
de julho. Alguns institutos cerraram as
portas ontem logo ao cair da noite, como
ocorria durante todo o mês.
 A caminho da UFPA, as obras de pavimentação e duplicação da Perimetral
estão a todo vapor. Falta pouco para a
conclusão da obra, que facilita o acesso
de muita gente ao campus.
 Mas como as férias são agora só lembranças, já tem gente pensando no primeiro feriadão deste mês, no dia 15, uma
segunda-feira, quando se comemora a
Adesão do Pará à Independência.
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CIDADES
ancelmogois

otemponopará

COM ANA CLÁUDIA GUIMARÃES, MARCEU VIEIRA, AYDANO ANDRÉ MOTTA E DANIEL BRUNET

Chevalier
Veja que legal. François
Hollande, presidente da França, condecorará pessoalmente como Chevalier da Legião
de Honra o nosso Paulo Cezar
Caju, 67 anos, amanhã, no
Rio. Logo depois da Copa de
1974, o atual coleguinha foi a
estrela maior do Olympique
de Marselha.

Preocupaçãoo
A abertura da Rio-2016, depois de amanhã, no Maracanã, mobilizará quase dez mil
agentes policiais na segurança, um número maior do que
o público de muitos jogos do
Campeonato Brasileiro.

DIVULGAÇÃO

TEMPERATURAS MÁXIMAS

Oriximiná
34°/25°

Veja só o novo
visual de Cris
Vianna, 39 anos.
À coluna, a atriz
contou que sempre
quis usar tranças,
mas, como emendou
trabalhos nos
últimos anos, não
podia fazer por
causa do visual das
personagens. De um
jeito ou de outro,
Cris é sempre musa!

Soure
Santarém

Por aqui...
Kerry e Temer se encontrarão
“socialmente”, na recepção
aos chefes de Estado, antes
dos Jogos.

Reforço
A grana do Comitê Organizador da Rio-2016 não aguenta
até os Jogos Paralímpicos.

É goool!
Não é só o aplicativo de paquera Tinder que está bombando na região da Vila dos
Atletas. O Grindr, uma versão
só para a turma LGBT, também anda a toda por aquelas
bandas. Nos Jogos de Londres, foi tanta gente tentando
acessar nos arredores da vila
olímpica que... os servidores
não aguentaram e o aplicati-

Bragança

33°/24°

Breves

34°/23°

Belém

35°/25°

Paragominas
37°/26°

Altamira

Itaituba

35°/22°

36°/25°

Marabá
39°/20°

Aurora

06h 18

Sem agenda
Foram confirmados ontem
a vinda de John Kerry para
a abertura da Rio-2016 e um
encontro com o ministro José
Serra. O secretário de Estado
dos EUA não pediu nenhuma
reunião com Michel Temer.
Já na Argentina, onde Kerry
chega hoje, há na agenda um
encontro previsto com o presidente Mauricio Macri.

35°/25°

Redenção

Crepúsculo

34°/16°

18h 22

BELÉM

vo ficou 24 horas fora do ar.
Calma, gente!

por esse embuste? Cartas para a Redação.

livre!, tomara que não precise
ser acionada.

Má ideia

Reforço

Sambista

A inclusão do golfe nestes
Jogos Olímpicos por ter sido
uma péssima ideia. Tanto
que tem gente do setor temendo que o COI, em seu
congresso anual, que este
ano se realizará no Rio, vete
a modalidade na Olimpíada
de Tóquio, em 2020. Com
a cidade cheia de atletas de
ponta como Michael Phelps,
Usain Bolt e Rafael Nadal,
fica cada vez mais feia a desculpa esfarrapada de uma
dezena de golfistas para não
vir à Rio-2016 por causa da
zika. Além da grana — nesta época, estão em jogo, somente em torneios nos EUA,
uns US$ 45 milhões em prêmios —, há quem desconfie
que alguns desses atletas
temiam os testes rigorosos
de antidoping adotados pelo
COI. Aliás, quem ressarcirá a
cidade do Rio dos prejuízos
à sua imagem — e à sua economia turística — causados

Médicos e enfermeiros da Força Nacional do SUS chegaram,
ontem, ao Rio. Vão atuar na
unidade de emergência que o
governo federal montou, por
causa da Rio-2016, no Hospital Geral do Exército, em
Deodoro, Zona Oeste do Rio.
A unidade, capaz de atender
100 pacientes por hora, tem
três tendas e sete leitos de UTI.
Mas só será usada em caso de
emergência com materiais
químicos, biológicos, radiológicos e nucleares (QBRN).

A 6ª Câmara Cível do Rio determinou que a Warner apresente os contratos que possui com o sambista Almir
Guineto, 70 anos, relativos a
43 músicas. O sambista diz
que os documentos contêm
cláusulas leoninas, reclama da falta de prestação de
contas e pede indenização
por danos materiais. A gravadora, por sua vez, afirma
que retém de 25% a 33% do
arrecadado, repassando o
restante ao compositor.

Segue...

Comissão

A Força Nacional foi criada,
em 2011, para agir no atendimento às vítimas de desastres, situações de risco
epidemiológico e desassistência. Além deles, outros
1,7 mil profissionais da rede
de saúde do Rio foram capacitados e estão de prontidão.
Se houver necessidade, serão
convocados. Mas, Deus nos

O IAB, fundado por D Pedro
II para ajudar na elaboração
das leis brasileiras, criou
uma comissão para tratar da
regulamentação do jogo no
Brasil. Entre os membros, o
ex- ministro do STF, Sydney
Sanchez, o ex-presidente da
Loterj, Daniel Homem de
Carvalho, e o professor da
FGV, Pedro Trengrouse.

HOJE

AMANHÃ

SEXTA

SÁBADO

34º/24º

34º/23º

33º/23º

33º/26º

Pancadas de chuva à tarde e à noite
mas o tempo abafado favorece a
ocorrência de pancadas isoladas
de chuva.
Em Belém, sol e aumento de
nuvens de manhã. Pancadas de
chuva à tarde e à noite.

Dia de sol, calor e umidade baixa
à tarde no Tocantins, no centrosul do Pará e do Amazonas, em
Rondônia e no Acre.
Nas demais áreas do Norte o sol
também predomina e faz calor,

HOJE

LUA

Quarta-feira,
3 de agosto de 2016
 Dia do Capoeirista

SANTO DO DIA
Santa Lídia

Nova

Crescente

2 de
agosto

10 de
agosto

Cheia

Minguante

18 de
agosto

25 de
agosto

MARÉS
1ºBAIXA-MAR

 Belém
06h43/0.6m
05h34/0.5m
 Mosqueiro
01h58/0.4m
 Salinas
 Ilha dos Guarás 02h36/0.3m
 Vila do Conde 00h06/3.0m
01h34/0.0m
 Breves

1ºPREAMAR

2ºBAIXA-MAR

11h23/3.2m
11h04/3.8m
07h54/5.1m
08h49/5.2m
06h55/0.4m
06h34/1.2m

19h39/0.4m
18h19/0.2m
14h28/0.1m
15h02/0.1m
12h19/3.1m
13h21/0.1m

2ºPREAMAR

***********
23h41/3.7m
20h21/5.0m
21h08/5.1m
19h40/0.1m
19h06/1.2m

Prouni inscreve para bolsa remanescente
EDUCAÇÃO
MEC oferta 57.826
oportunidades para
instituições privadas
de ensino superior

O

Ministério da Educação
(MEC) abriu as inscrições
para candidatos a 57.826
bolsas remanescentes de estudo em instituições privadas
de ensino superior pelo Programa Universidade para Todos (Prouni). Candidatos que
ainda não estão matriculados
têm até o dia 26 deste mês para concluir a inscrição. Quem
já está matriculado e deseja

buscar uma bolsa tem prazo
até 14 de novembro.
De acordo com o MEC, do
total de bolsas, 9.120 são integrais e 48.706 bolsas são parciais. As bolsas contemplam
vagas em 22.974 cursos. O
número de bolsas não preenchidas no Prouni do segundo
semestre equivale a 46,1% do
total. A maior parte das bolsas
remanescentes é parcial: nesse
caso, 71% delas terminaram o
processo seletivo sem preenchimento. Já no caso das
bolsas integrais, a taxa de não
preenchimento ficou em 16%.
As inscrições devem ser feitas
pelo endereço eletrônico siteprouni.mec.gov.br .

A seleção é feita de acordo
com o desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem), levando em conta dos
critérios socioeconômicos
da família do estudante. O
programa concede bolsas integrais para candidatos com
renda familiar bruta mensal
per capita de até 1,5 salário
mínimo. Já as parciais (50%)
são dadas no caso em que a
renda familiar bruta mensal
per capita não exceda o valor
de 3 salários mínimos.
A pesquisa das bolsas oferecidas só pode ser efetuada
após o candidato se cadastrar
no sistema. Na edição regular
do Prouni no segundo semes-

tre foram oferecidas 125.442
bolsas, sendo 57.092 integrais
e 68.350 parciais ofertadas em
22.967 cursos de 901 instituições de ensino superior.
Pode se inscrever às bolsas remanescentes do Prouni 2º/2016 o candidato que
atenda a uma das condições a
seguir: seja professor da rede
pública de ensino, no efetivo
exercício do magistério da
educação básica e integrando o
quadro de pessoal permanente da instituição pública, para
os cursos com grau de licenciatura destinados à formação do
magistério da educação básica;
ou tenha participado do Enem,
a partir da edição de 2010, e

obtido, em uma mesma edição do referido exame, média
das notas nas provas igual ou
superior a 450 pontos e nota
superior a zero na redação.
Para concorrer às bolsas
integrais, o candidato deve ter
renda familiar bruta mensal,
por pessoa, de até um salário
mínimo e meio. Para as bolsas
parciais de 50%, a renda familiar bruta mensal deve ser de
até três salários mínimos por
pessoa. Além disso, o candidato deve satisfazer a pelo
menos um dos requisitos: ter
cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em escola da rede particular na condição de bolsista

Candidato tem
até o dia 26
deste mês para
concluir a sua
inscrição
integral da própria escola; ser
pessoa com deficiência; ou ser
professor da rede pública de
ensino, no efetivo exercício do
magistério da educação básica e integrando o quadro de
pessoal permanente da instituição pública e concorrer
a bolsas exclusivamente nos
cursos de licenciatura. Nesse
caso, não é necessário comprovar renda.

Concursos terão verificação para cotas raciais
BRASÍLIA
Agência Estado

Candidatos que se declararem negros ou pardos precisarão, a partir de agora, se
submeter a novas regras para
poderem se beneficiar do sistema de cotas nos concursos públicos federais. O Ministério do
Planejamento publicou ontem
uma orientação normativa em
que obriga os editais a preverem uma comissão responsável por checar a veracidade da
autodeclaração dos inscritos.
Para ter direito às cotas, era
necessário apenas declarar-se
negro ou pardo. Agora, de acordo com as novas normas, os
candidatos que pleitearem vagas pela reserva de cotas deverão comparecer pessoalmente
à frente de uma comissão, que
deverá deliberar com base ape-

nas na aparência dos inscritos.
Na hipótese de declaração falsa, o candidato será eliminado
do concurso.
Segundo a orientação, as comissões deverão ser compostas
por integrantes distribuídos
por gênero, cor e naturalidade. Os editais devem também
detalhar os métodos que serão
adotados para confirmar a autodeclaração dos candidatos e
também prever a possibilidade
de recurso àqueles que não forem considerados nem pretos
nem pardos após a decisão da
comissão responsável.
As medidas já estão em vigor e foram elaboradas depois
de reuniões entre membros
do Ministério Público Federal
(MPF) e da Advocacia-Geral
da União (AGU). Os editais
dos concursos em andamento deverão ser corrigidos para

adotar a nova norma para incluir as bancas. As regras, no
entanto, não valem para os
vestibulares das universidades públicas que já adotam as
cotas raciais. Estas instituições
adotam apenas o critério da
autodeclaração, conforme uma
regulamentação do Ministério
da Educação de 2012.
O professor da Universidade
de Brasília (UnB) José Jorge de
Carvalho, criador do primeiro
sistema de cotas adotado pela
instituição pioneira no debate
das reservas de vagas para negros no Brasil, espera que as novas medidas ajudem a reduzir o
número de fraudes no sistema.
“A autodeclaração precisa ser
confrontada E quem pode fazer
isso são negros e acadêmicos
ligados aos estudos raciais, que
estão mais atentos aos mecanismos de fraude”, defende.

A Lei de Cotas, sancionada
pela presidente afastada Dilma Rousseff em 2014, reserva
o mínimo de 20% a negros e
pardos em concursos públicos
federais. A norma tem validade
de dez anos. Apesar do benefício, os órgãos não eram obrigados a criar mecanismos para
coibir fraudes na aplicação da
regra e eram alvo de críticas de
organizações e entidades ligadas ao movimento negro.
A Justiça Federal impediu
no ano passado a nomeação
de cinco suspeitos de fraudar
o sistema de cotas do concurso
para a carreira diplomática, do
Itamaraty. Na decisão, o magistrado destacou que o Instituto
Rio Branco, do Ministério das
Relações Exteriores (MRE), ao
iniciar o concurso, foi omisso
em não prever em edital mecanismo de verificação.

MPF quer reassentamento
O Ministério Público Federal (MPF) acionou a Justiça
Federal em Altamira para
obrigar o Instituto Nacional
de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) a assentar as
famílias que vivam na Terra Indígena Arara da Volta
Grande, na região do médio
Xingu, próximo da usina de
Belo Monte. Considerados
ocupantes de boa-fé, 115 famílias foram avisadas em
2012 que teriam que deixar
a área mas seriam reassentadas. Até agora, apenas nove
famílias conseguiram nova
terra para morar. A retirada
dos ocupantes da área era
uma das condicionantes para a construção da hidrelétrica. De acordo com o MPF,
as famílias aguardam desde

2012 a solução por parte do
Incra. “As 115 famílias ocupantes da Arara da Volta
Grande, diante da demora
no assentamento, estão dispersas, muitas sem moradia,
outras morando de aluguel
e sem trabalho, tendo em
vista que a maioria dos agricultores só sabem trabalhar
na roça”, diz o texto da ação.
O cadastramento e reassentamento são obrigações
do poder público, mas as
licenças ambientais de Belo Monte também previam
ações a serem desenvolvidas
pelo empreendedor, a Norte
Energia, inclusive assegurar
os recursos financeiros para implantação de todos os
programas de proteção das
terras indígenas.
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Nasce a primeira criança no HGP. Página 6.

PROCURA
Filas de espera já
se formam nas 4
clínicas que vão
ofertar imunização

DANIEL GUIMARÃES / A2IMG

Belém terá vacina da dengue a R$ 350
Doses chegam
hoje e início
da vacinação
está conﬁrmado
para amanhã

Da Redação

A

procura pela imunização
contra a dengue é tão grande em Belém, que a maioria
das clínicas já possui lista de espera para receber a medicação,
que deve ser disponibilizada
em clínicas particulares a partir
desta quinta-feira, 4. Os preços
de cada dose devem variar entre R$ 300 e R$ 350. O primeiro
lote tem previsão de chegada
para esta quarta-feira, segundo
informou o presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de
Serviço de Saúde do Estado do
Pará (Sindesspa), Breno Monteiro, na manhã de ontem.
“Toda vez que há um surto
viral e a mídia divulga a chegada de uma vacina a procura se
intensifica’’, disse Breno, que
também dirige uma das quatro
clínicas privadas que realizam
vacinação na cidade, a Vaccini. As outras três são Climep,
Intervida e Prophylaxis. Todas
fizeram pedidos ao fabricante e
estão na expectativa de chegada
do produto, registrado na Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso pediátrico e adulto,
dos 9 aos 45 anos de idade.
O anúncio da possibilidade

Vacina contra a dengue chega nesta quarta-feira e começa a ser aplicada amanhã em quatro clínicas de Belém

de uso da vacina foi feito pela
Anvisa no dia 25 de julho passado. Isso oficializou a comercialização da vacina Dengvaxia, a primeira desenvolvida
contra a dengue no mundo,
fabricada pela empresa francesa Sanofi Pasteur. No Sistema Único de Saúde (SUS) não
há previsão, no entanto, de
disponibilização do antívirus.

Breno também garantiu
que não faltará vacina contra
dengue em Belém para quem
estiver disposto a pagar pela
imunização. “Os pedidos são
de longo prazo e de acordo com
a capacidade de atendimento
de cada clínica’’, observou. Ele
explicou que a Vaccini, por
exemplo, que tem unidades
nas ruas Domingos Marreiros,

no bairro do Umarizal, e Ferreira Cantão, no bairro da Campina, receberá de imediato 200
doses. “Na medida em que formos atendendo, podemos solicitar novas remessas’’, explicou
ele, frisando que a vacina é diferenciada porque cada frasco
tem quantidade suficiente para
imunizar cinco pessoas e isso
deve ser feito no tempo máxi-

mo de 6 horas.
A Climep solicitou mil doses
da vacina, disse o médico e diretor Newton Bellesi. Ele frisou
que a remessa virá fracionada,
o que em sua opinião também
não será problema. Ballesi explicou que os limites de idade para
a vacina contra a dengue foram
determinacos com base principalmente nas informações de

segurança da vacina, obtidas
durante a realização dos estudos clínicos.
“Para crianças com menos
de nove anos, o risco de complicações mais sérias ainda não
foi determinado e para aqueles
com mais de 45 anos de idade
não há dados suficientes para
garantir a segurança da imunização. O médico responsável
poderá avaliar o risco/benefício
de se utilizar a vacina em idades
diferentes das recomendadas
no texto da bula’’, afirmou.
Ballesi, que é especialista
em alergias e doenças infecciosas, explicou ainda que a vacina
contra a dengue é uma vacina
com vírus vivos atenuados. O
esquema de vacinação consiste
de três doses que devem ser administradas com intervalos de
seis meses. “A proteção contra a
doença será atingida após a administração do esquema completo de três doses, ou seja, um
ano depois da administração da
primeira dose’’, concluiu.
A Climep atende na Avenida
Braz de Aguiar, no bairro de Nazaré, a clínica Intervida na Rua
Dom Pedro I, no bairro do Umarizal, e a Prophylaxis na Rua
Domingos Marreiros, tambén
no Umarizal.

Sespa diz que não há previsão de campanha para a população do Pará
A Secretaria de Estado de
Saúde (Sespa) informou que
ainda não há previsão de
campanha pública no Pará
e que aguarda definição do
governo federal sobre a possibilidade de inclusão da vacina no calendário nacional
de imunização. Em nota, a secretaria disse, ainda, que não
há estimativas de custo ou de
quantas pessoas teriam que

ser imunizadas e em que faixas etárias entre a população
paraense.
“A Sespa só sinalizará algo
sobre o assunto a partir do
momento em que o Ministério da Saúde, por meio do
Programa Nacional de Imunizações, oficialmente proceder em relação a custos para
a distribuição nacional e, caso seja viável, a vacina poderá

ser distribuída de graça aos
pacientes’’, diz o texto.
Belém lidera a ocorrência
de dengue em todo o Estado,
com 501 casos confirmados,
entre 1º de janeiro e 19 de julho deste ano. No mesmo período, o Pará registrou 4.863
casos da doença, 134 de zika
e 24 de febre chikungunya.
Depois de Belém, os municípios com maior incidência

são Alenquer (com 408), Dom
Eliseu (399), Oriximiná (294),
Marabá (233), Pacajá (219) e
Tucuruí (199).
As informações estão
contidas no 10º Informe Epidemiológico de 2016, o mais
recente emitido pela Sespa
sobre as ocorrências confirmadas das três doenças
transmitidas pelo mosquito
aedes aegypti. A Secretaria

deve divulgar novo informe
ainda esta semana.
Em todo o Estado não houve registro de mortes por nenhuma das três doenças este
ano. A Sespa orienta as secretarias municipais de Saúde a
informarem, no prazo de 24
horas, a ocorrência de casos
graves e mortes suspeitas.
Para a confirmação de óbitos,
afirmou a Sespa, é necessária

a investigação epidemiológica
com aplicação do Protocolo de
Investigação de Óbito do Ministério da Saúde, que prevê
exames específicos em laboratórios credenciados pelo
Estado, como o Laboratório
Central (Lacen), ou no Instituto Evandro Chagas (IEC)
– preconizados pelo Programa Nacional de Controle da
Dengue.

Clínicas cobram o dobro do valor definido pela Anvisa para imunização
SÃO PAULO
Agência Estado

a vacina foi adquirida pelo fabricante. Os estabelecimentos,
porém, podem cobrar pelo serviço prestado para aplicação e
o armazenamento da vacina.
Se houver abuso na cobrança,
a clínica poderá ser multada.
A vacina já começou a ser
distribuída a clínicas privadas
do estado de São Paulo. A clínica Vacinarte, na Lapa, zona
oeste, que deve receber até o final desta semana as doses, cobrará entre R$ 200 e R$ 300. O
laboratório está agendando os
atendimentos. As clínicas receberam doses que podem ser
aplicadas em até cinco pessoas

Clínicas em São Paulo estão vendendo vacinas contra a
dengue até pelo dobro do preço permitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa). As doses, cujo preço
estipulado pelo governo deve
variar entre R$ 132,76 e R$
138,53, chegam a ser comercializadas por até R$ 300 em
algumas clínicas consultadas.
A Anvisa afirmou que as
clínicas e serviços de imunização devem repassar ao consumidor o preço exato pelo qual

no prazo de seis horas. Por essa razão, os estabelecimentos
estão apostando em agendamentos em grupos. Dessa forma, conseguem garantir que
as doses sejam aplicadas sem
desperdícios.
A Clínica Faster, no Morumbi, na zona sul, ainda está
avaliando se fará o pedido das
vacinas. Já a Clínica Climuni,
em Santana, na zona norte da
capital, tem as vacinas e cobra
R$ 250 por dose. A aplicação
deve ser agendada previamente. Segundo a Anvisa, caso as
clínicas cobrem um preço
maior que o estabelecido pela

Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, que regula de preços dos remédios, o
estabelecimento estará sujeito
a multas que podem variar entre R$ 590 e R$ 8,9 milhões.
“Para evitar cobrança abusiva, o consumidor deve pedir
a discriminação do preço cobrado pela vacina e pelo serviço prestado em nota fiscal.
As denúncias relacionadas ao
preço da vacina deverão ser
encaminhadas para o e-mail
cmed@anvisa.gov.br. É importante encaminhar, também, as
comprovações do abuso”, afirmou a Anvisa em nota.

O consumidor que se sentir lesado por cobranças abusivas no serviço de aplicação
da vacina também deve procurar os órgãos de defesa do
consumidor, como o Procon e
o Ministério Público. De acordo com o Ministério da Saúde,
serão feitos estudos de custo
para a distribuição nacional e,
caso seja viável, a vacina poderá ser distribuída de graça
aos pacientes. O estado do Paraná, no entanto, já anunciou
que deverá comprar 500 mil
doses da vacina.
Para a infectologista Rosana Richtmann, do comitê

de imunizações da Sociedade
Brasileira de Infectologia (SBI),
o impacto da vacina na saúde
pública vai depender diretamente do número de pessoas
que vão se vacinar. Para ela, é
pouco provável que somente
a vacinação em clínicas privadas traga um impacto significativo. “Precisaria de uma
cobertura muito elevada para
observar esse impacto, o que
acredito que não haverá na rede privada”, explicou. A Dengvaxia é uma imunização recombinante tetravalente, para
os quatro sorotipos existentes
da doença.

Da Redação

O Brasil é o segundo país
com o maior mercado de academias em número de estabelecimentos, segundo um relatório da associação internacional
IHRSA. São cerca de 32 mil
unidades, ficando atrás apenas
dos Estados Unidos. Na última
década, aumentou expressivamente o público adepto de um
estilo de vida mais saudável e
“fitness”. Nas redes sociais e
sites voltados ao assunto, é comum encontrar dicas de saúde,
alimentação, exercícios e ingestão de suplementos para emagrecimento ou ganho de massa muscular, por exemplo. No
entanto, adotar as dicas sem a
supervisão de um profissional
traz sérios riscos.
Lesões graves e distúrbios
alimentares são alguns dos
perigos de seguir as orientações publicadas em sites de
compartilhamento de vídeos

CLÁUDIO PINHEIRO / O LIBERAL

Dicas da internet usadas sem supervisão podem colocar a saúde em risco

Deyse Cristina: “o que funciona para um não dá certo para todos”

e fotos, alerta o educador físico
Felipe Oliveira, de 29 anos. “A
internet está cheia de pessoas

leigas no assunto e até mesmo
alguns profissionais dando
instruções, divulgando treinos

e dietas que acabam sendo reproduzidos integralmente pelas pessoas. Cada organismo

reage de um jeito, é preciso ter
acompanhamento profissional
para saber adaptar da melhor
forma”, orienta.
Um blogueiro com mais de
220 mil seguidores chegou a
ser autuado pelo Conselho Regional de Educação Física de
São Paulo no ano passado pelo
exercício ilegal da profissão,
pois chegou a promover eventos com aulas de treinamento
funcional e ginástica sem ter
a formação necessária. Órgãos fiscalizadores afirmam
que postar na internet os exercícios realizados não é ilegal,
mas recomendam cautela com
os chamados treinos virtuais.
“Percebo que essa prática
tem se tornado comum tanto
entre homens quanto mulheres. A maioria faz para não ter
que gastar com a contratação
de profissionais ou alega falta
de tempo”, observa. Para ele,
o ideal é que nutricionistas,
educadores físicos e outros especialistas trabalhem juntos

e avaliem a condição física do
paciente. “Mesmo que o exercício tenha sido publicado por
um profissional, se o aluno
imitar e fizer alguma série
errada, é grande o risco de
lesões que podem ir de dores
temporárias a consequências
permanentes”, reforça.
A estudante de engenharia mecânica Deyse Cristina
dos Anjos, 24, treina há quatro anos e aponta o acompanhamento profissional como
um fator importante para a
mudança de vida. Ela pratica
musculação, aeróbica e corrida e diz que a alimentação
mais regrada foi decisiva para
ter uma melhor qualidade de
vida. “O que funciona para um
não necessariamente dá certo
para todos. Vejo muita gente
dispensando profissionais
para seguir dicas de internet
e, no mínimo, ficando desestimulados com o resultado ou
até adquirindo problemas na
coluna”, comentou.
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CIDADES
a

HISTÓRIA
Nascimento de
um menino inicia
as ações do serviço
de obstetrícia

FOTOS: ASCOM HGP

Parauapebas: nasce a 1 criança no HGP
A

equipe do novo Hospital
Geral de Parauapebas
(HGP) inaugurou na última segunda-feira o serviço
de obstetrícia com o parto
de Nicolas Pietro, um menino de 4,55 quilos, filho de
Bielma Almeida e Vandeson
Maciel Borsa. O nascimento
deve entrar para a história do
hospital, por marcar um novo momento no atendimento
em saúde do município, com
a implantação do HGP.
Inaugurado em julho deste ano pelo prefeito Valmir
Mariano, o Hospital Geral de
Parauapebas é o maior estabelecimento de saúde pública das regiões sul e sudeste
do Pará, não só pelo seu tamanho - são 11,7 mil metros
quadrados de área construída, distribuídos em cinco
pavimentos – mas também
por sua importância: vai
oferecer serviços de média e
alta complexidade para uma
região ainda carente deste
tipo de atendimento.
O prefeito de Parauapebas disse que a obra só pôde
ser entregue graças ao empenho da atual gestão, que

Primeiro parto no Hospital Geral de Parauapebas
marca um novo momento no atendimento em saúde
no município, segundo o prefeito Valmir Mariano

recebeu a estrutura física
com apenas 15% das obras
realizadas. “O hospital era
chamado de elefante branco.
Nós encaramos o desafio de
concluí-lo e entregá-lo para a
nossa população com umas
das melhores estruturas
hospitalares do Pará”, disse
Valmir Mariano.
O HGP possui 212 leitos,
dos quais 50 são destinados
à maternidade. A estrutura

do antigo hospital municipal contava com apenas
27 leitos obstétricos, o que
significa que a capacidade de atendimento nessa
área praticamente dobrou.
O novo Centro Obstétrico é
composto por cinco salas de
pré-parto, parto e pós-parto,
que possibilitarão a presença de acompanhante e as
condições adequadas para a
realização de parto humani-

zado. Além disso, conta com
duas salas cirúrgicas, sala de
curetagem e sala para cuidados com os recém-nascidos.
Já o Centro Cirúrgico é
composto por três salas,
sendo uma destinada para
cirurgias de alta complexidade e as outras duas para
média complexidade. A UTI
Neo-natal foi totalmente
equipada com aparelhos de
última geração e possui cin-

co berços para internação e
mais dois exclusivos para o
isolamento, enquanto a UCI
Neo-natal conta com dez leitos e a UTI infantil com cinco, enquanto a UTI de adulto
possui dez leitos.
O HGP conta ainda com
um Centro de Hemodiálise
com dez leitos, além de banco de leite, laboratório e ala
de imagens, estruturada com
aparelhos de última geração
para realização de raio-X, ultrassonografia e endoscopia.
Além do atendimento obsté-

Hospital Geral
vai cobrir uma
região ainda
carente de
atendimento
trico, começaram também
as cirurgias eletivas, que
contarão com 50 leitos para
internação. De acordo com a
Secretaria Municipal de Saúde de Parauapebas (Semsa),
seis cirurgias já foram programadas para este começo
de agosto.

Ministério da Saúde libera 7,2 milhões para ações de vigilância no Pará
BRASÍLIA
THIAGO VILARINS
Da Sucursal

O Ministério da Saúde
publicou Portaria GM/MS nº
1.278, de 08/07/2016, que libera ao Estado do Pará mais
de R$ 7,2 milhões referente
ao Piso Fixo de Vigilância em
Saúde (PFVS); da Assistência
Financeira Complementar
(AFC) e ao Incentivo Financeiro (IF). É uma transferência
direta do Fundo Nacional de
Saúde (FNS) aos Fundos Municipais e Estaduais de Saúde.
O total de R$ 7,2 milhões
está dividido em: R$ 5,4 milhões de PFVS; R$ 1,7 milhão
de Assistência Financeira
Complementar (AFC); e R$
92,3 mil referente ao incentivo financeiro (IF) para fortalecimento de políticas afetas à atuação dos Agentes de

FÚNEBRES

Combate às Endemias, os dois
últimos para o cumprimento
do piso salarial profissional nacional dos Agentes de Combate
às Endemias (ACE), de acordo
com o monitoramento do mês
de maio do Cadastro Nacional
de Estabelecimento de Saúde
(CNES). Atualmente, no Pará são
1.821 ACEs.
Em todo o País, serão distribuídos R$ 114,5 milhões, sendo
R$ 79 milhões de PFVS; R$ 33,6
milhões de AFC e R$ 1,7 milhão
de IF. Todos esses recursos referem-se à competência financeira de junho deste ano. Todas as
Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde recebem o PFVS.
Porém, para receber a AFC e o
IF para fins de pagamento do
piso salarial dos ACEs, o município precisa cadastrar os
seus ACEs no CNES e cumprir
as exigências legais, de acordo

Repasse da Saúde
CONFIRA OS VALORES
Estado

Nº ACE ELEGIVEIS

Incentivo (R$)

(R$) AFC (R$)

PFVS Mensal (R$)

Pará

1.821

92.324,70

1.754.169,30

5.429.055,75
FONTE: MINISTÉRIO DA SAÚDE

com uma série de portarias
ministeriais.
A AFC e o IF destinamse exclusivamente ao pagamento do piso salarial
nacional dos Agentes de
Combate a Endemias (ACE),
fundamentais para o desenvolvimento de ações
de prevenção e controle
da dengue, leishmaniose,
chikungunya, entre outras
doenças endêmicas no país. A Assistência Financeira
Complementar (AFC), repassada pela União, corresponde a 95% do valor do piso
salarial dos ACE, que atualmente é de R$ 1.014,00.
Até então, não existia

incentivo específico para pagamento de ACE. Os
recursos do Piso Fixo de
Vigilância em Saúde, repassados a todos os estados e
municípios, destinados ao
financiamento das ações de
vigilância em saúde, podem
inclusive ser utilizados para pagamento de pessoal.
Em cumprimento à Lei
12.994 de 2014, a Portaria
1.025, de 21 de julho de
2015, define o quantitativo
máximo de ACE passível de
contratação com o auxílio
da AFC da União, de acordo
com os parâmetros e diretrizes estabelecidos no Decreto nº 8.474, de 22 de ju-

nho de 2015. Os parâmetros
em função da população e
das peculiaridades locais
estão relacionados às ações
de campo de vigilância e
controle de vetores e das
endemias prevalentes em
todo território nacional.
A AFC, a ser repassada
pelo Ministério da Saúde
aos estados, Distrito Federal e municípios, está condicionada aos requisitos
estabelecidos em lei e será
proporcional ao número
máximo de ACE, passível
de contratação com o auxílio desse recurso, em atividade no SUS, carga horária
de 40 horas, vínculo direto

e devidamente inserido no
Sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de
Saúde (SCNES).
O recurso da Assistência
Financeira Complementar
será deduzido até o limite de
50% do montante do Piso Fixo de Vigilância em Saúde do
respectivo ente federativo,
na medida em que o mesmo
realizar o cadastro dos ACEs
no SCNES.
Caso o limite estabelecido
de 50% do PFVS seja ultrapassado, o Ministério da Saúde
complementará os recursos
financeiros na forma de AFC
até o quantitativo máximo de
ACE passível de contratação
com a assistência financeira. Além disso, cada um dos
mais de 5.500 municípios do
país receberá um incentivo
financeiro mensal para fortalecimento de políticas voltadas à atuação de agentes de
combate a endemias, que será de 5% sobre o valor do piso
salarial por ACE cadastrado
no SCNES.

Prevenção contra drogas vai às escolas públicas
Da Redação

Ações educativas servem
de estratégias para o enfrentamento e prevenção do uso
de álcool e drogas e da gravidez na adolescência em 20
escolas estaduais e municipais de Belém, localizadas
nos bairros de Terra Firme,
Guamá, Benguí, Tapanã, Icoaraci e Umarizal. As ações
visam reduzir o abandono
escolar e universalizar o
acesso à educação básica e
integral, além de reduzir o
envolvimento dos jovens
com o uso de álcool e drogas
e incentivar a permanência
de adolescentes grávidas na
educação básica com bom
rendimento escolar.
A iniciativa acontece por
meio do projeto “Escola Viva: Enfrentando nas escolas
públicas o uso de álcool e
outras drogas por crianças
e adolescentes e gravidez
precoce. Dados da Secretaria Municipal de Saúde de
Belém, em 2013, apontam
que quase 20% das jovens
entre 10 a 19 anos de idade
tiveram filhos, o que, muitas vezes, acarretou na interrupção ou abandono da

vida escolar.
O projeto irá conduzir
um diagnóstico sobre essas
questões na rede pública de
educação, e contribuir à
qualificação das iniciativas
do Sistema de Garantia de
Direitos. Ele foi desenvolvido pelo Movimento de
Promoção da Mulher (Moprom), a partir do resultado
da consulta pública realizada em 2014 pelo Conselho
dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Belém. Na
ocasião, identificou-se que
o uso de álcool e drogas é a
situação que mais preocupa
a população local, seguida
pela gravidez precoce. Esses fatores provocam o desinteresse pela vida escolar
e, como consequência, o
abandono dos estudos.
As 20 escolas recebem
apoio de dez Organizações
da Sociedade Civil (OSC)
para realizarem as ações.
Cada OSC é parceira de duas escolas na cidade. Além
disso, há uma instituição
responsável exclusivamente pela produção de quites
educativos em audio e vídeo que abordam o tema e
seus impactos na formação

de crianças e adolescentes.
Ao longo do ano, serão
produzidos 2.000 materiais.
O projeto envolve mais de
1.000 alunos e cerca de
550 educadores. Sessenta
jovens do Ensino Médio receberão formação para atuarem como mediadores de
vivências, em parceria com
os profissionais da educação. Os mediadores vão
atuar como interlocutor nas
escolas, realizando campanhas de sensibilização com
propostas de enfrentamento ao uso do álcool, drogas
e gravidez. As escolas terão
atividades nos campos da
comunicação e da arte, como instalação de espaços
de leitura, peças de teatro,
teatro de bonecos e círculos
de leitura.

EDITAL
O projeto do Moprom foi
selecionado pela Fundação
Itaú Social, por meio do
edital para a Destinação de
Recursos aos Fundos da Infância e Adolescência (FIA).
Os valores são provenientes
da destinação de 1% do imposto de renda devido das

empresas do Conglomerado
Itaú Unibanco Holding S.A.
Para este ano, o edital está
com inscrições abertas até
sexta-feira, 5. As propostas, com foco em educação
integral, devem ser encaminhadas pelos Conselhos
Municipais dos Direitos da
Criança e do Adolescente.
Segundo a coordenadora de
Mobilização Social da Fundação Itaú Social, Cláudia
Sintoni, os recursos devem
ser aplicados em projetos
inovadores que inspirem
caminhos para políticas
públicas.
O Itaú Social destinará
os valores ao Fundo para
apoia r ações, ser v iços,
prog ra mas ou projetos
educacionais voltados ao
acesso à cultura, à arte,
à ciência, à tecnolog ia,
ao lazer e ao esporte. As
inscrições recebidas serão analisadas de agosto a
outubro e o resultado final
previsto para sair 30 de novembro. A íntegra do edital
e a relação de documentação necessária estão disponíveis no site da Fundação
Itaú Social (www.fundacaoitausocial.org.br).
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NA 3 DE MAIO
Obra da Cosanpa
faz motociclistas e
ciclistas trafegarem
em calçada de via

AKIRA ONUMA / O LIBERAL

Cratera aumenta o risco de acidentes
Moradora diz
que a maior
preocupação é
com a segurança
das crianças

Da Redação

V

á r ias crateras fora m
abertas pela Companhia
de Saneamento do Pará (Cosanpa) em bairros de
Belém com a finalidade de
trocar as tubulações da capital paraense. Mas muitas
pessoas reclamam que, por
causa do longo período de
intervenção dos trabalhos
nas vias públicas, o trânsito
congestiona ainda mais em
horários de pico. Além disso,
há reclamação sobre a falta
de fiscalização para evitar
que condutores de motocicletas e ciclistas trafeguem
pelas calçadas, o que aumenta o risco de acidentes com
pedestres.
Um dos pontos em que a
Cosanpa abriu um buraco,
de pelo menos 10 metros
de comprimento e seis de
largura, para tentar resol-

Buraco congestiona o tráfego de veículos em travessa no bairro da Cremação

ver o problema de um cano
estourado foi na travessa 3
de Maio, entre as ruas dos
Mundurucus e Pariquis, no
bairro da Cremação. Há mais

de uma semana a situação
incomoda a dona de casa Teresa Silva, que tem 77 anos
de idade e mora no trecho há
50 anos. “A água não faltou,

mas é um transtorno porque na via de acesso, que é
mão única, os carros, motocicletas e bicicletas têm que
desviar do buraco, que toma

conta de uma pista toda, e as
motocicletas e bicicletas trafegam pelas calçadas. Meu
filho quase foi batido por
uma motocicleta, na calçada,
em frente de casa. É o maior
desrespeito. Uma senhora
também quase foi batida e
quase foi parar dentro desse
buraco”, contou Tereza.
Para ela, a preocupação
é maior porque crianças
também utilizam a calçada.
“Aqui tem muitas crianças,
que não podem mais passear
pela calçada à tarde, tem que
ficar dentro de casa, porque
a gente sente medo de algo
acontecer. Pior de tudo é que
os trabalhos não avançam.
Anteontem vieram tirar um
pouco de terra e outra caçamba já até jogou lixo aí.
Eles nem trabalham mais no
buraco nem dizem nada para nós que moramos na área.
Isso é uma falta de respeito”,
afirmou a dona de casa.

Para realizar um reparo na
rede geral de abastecimento
de água, desde segunda-feira,
1º, outra cratera aberta pela
Cosanpa complica o trânsito
na cidade. Desta vez fica na
travessa Dom Pedro I com a
rua Jerônimo Pimentel, no
bairro do Umarizal. A companhia disse que esse é o segundo conserto feito na mesma rede. Em julho, a Cosanpa
teria feito um conserto, mas a
rede não suportou a pressão.
“São necessárias 48 horas para saber se a rede suportará
esse novo reparo e se não vão
aparecer novos vazamentos.
Somente após esse tempo de
avaliação é que o buraco deve
ser fechado e a rua pavimentada”, informou a empresa.
A Cosanpa disse, ainda, que são ocorrências de
vazamento imprevisíveis,
mas necessárias. “Pedimos
a compreensão da população. A companhia esclarece também que por lei, tem
um prazo de 48 horas para
tapar o buraco. Os serviços
começaram no início da semana e devem ser finalizados no fim da tarde desta
quarta-feira, 3”.

Da Redação

Trabalhadores, motoristas
e ciclistas que trafegam pelo
trecho da avenida Alcindo
Cacela, entre as ruas dos
Mundurucus e Pariquis, no
bairro da Cremação, reclamam da interdição da área
feito pela Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan)
desde 21 de julho e que deverá durar um mês.
O motivo da falta de paciência das pessoas é porque
elas têm a expectativa de que
a Prefeitura de Belém resolva
o problema sério de alagamento no trecho e que ocorre
há muitos anos. Sempre que
chove é possível conferir cenas surreais nessa área, onde
a água ultrapassa a altura das
calçadas. Muitos carros que ficam estacionados, na margem
da pista, flutuam quando há
alagamentos.
Elioenai Oliveira, 24 anos,
é auxiliar administrativo em
uma loja de materiais visuais nesse trecho e falou que a
obra não lhe incomoda tanto.
“Julho foi o melhor mês para
ocorrer essa obra, pois é um
mês fraco nas vendas. Enfrentamos sérios problemas
de alagamento ao longo do
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Interdição de trecho de avenida dificulta o trânsito na Alcindo Cacela

Operários trabalham para garantir o saneamento e impedir alagamentos na via

ano todo, basta cair qualquer
chuva. Então, vejo a obra com
bons olhos, espero que realmente funcione e nos tire do
alagamento. Já começaram há
três semanas, disseram que

seriam três meses de obra,
mas parece que pode até terminar antes. Eles trabalham
direto, exceto aos domingos”,
constatou Elioenai.
O carteiro Luiz Cleber

Coutinho, 26 anos, passa pelo local de bicicleta todos os
dias para ir e voltar do trabalho. Ele afirma que a obra
traz um pouco de transtorno
por conta da mobilidade, mas

busca entender que será útil
para todos. “Esse é um trecho muito ruim e enche com
qualquer chuvinha. Acho que
é bom para melhorar nossas
vidas. Só penso que demora
um pouco para ficar pronto,
mas também não sei o contratempo que os trabalhadores enfrentam. Tenho sempre
que passar pela calçada, com
muito cuidado, para não bater
ninguém”, disse o ciclista.
“Trabalho aqui há quatro
anos e basta uma chuvinha
para ficar completamente
alagado. É comum os carros
ficarem no prego, pessoas andarem por essa água imunda
e outras situações ruins. O
movimento do posto praticamente para porque levam
entre duas ou três horas para toda a água baixar. Depois
que baixa fica imundo e a
gente tem que limpar tudo.
A prefeitura nunca resolveu,
pois não fazia manutenção
de limpeza do esgoto e quando chove enche tudo mesmo.
É um problema bem antigo.
Mesmo que demore um pouco, esperamos que essa intervenção da prefeitura resolva o
problema”, disse Raul Santos,
de 49 anos, que trabalha como frentista em um posto de

combustível.
Durante o dia, a partir das
8 horas, enquanto a obra é
executada, o trânsito no trecho da avenida Alcindo Cacela, entre as ruas dos Mundurucus e Pariquis, segue
interditado. Após as 17 horas,
uma faixa é liberada até novo bloqueio da pista no dia
seguinte. Segundo a Sesan, a
obra prevê a instalação de 200
metros de tubos interligando
o sistema de drenagem existente na rua dos Mundurucus
até a rua dos Pariquis, com o
objetivo de favorecer o escoamento da água da chuva entre
as vias, reduzindo pontos de
alagamento.
Segundo o engenheiro da
Sesan, Orlando Pereira, atualmente, o escoamento de
uma via para outra acontece
unicamente por uma linha de
tubos localizada à travessa 14
de Março. “Esta nova rede que
está sendo construída vai auxiliar o escoamento da água
que muitas vezes fica represada. Estamos construindo
esse novo acesso para fazer
com que a água da chuva
chegue mais facilmente até o
canal da 14 de Março em uma
rede já existente na Pariquis”,
explicou.

Da Redação

A falta de acessibilidade e
estrutura viária adequada em
Belém é um suplício diário para pessoas que possuem alguma deficiência física, sobretudo os cadeirantes e deficientes
visuais. Há calçadas irregulares, vias desniveladas, ausência de sinalização sonora, inexistência de rampas de acesso,
excesso de escadas, degraus e
buracos, além de ônibus sem
equipamentos apropriados para transportar cadeiras de rodas. A lista de problemas pelos
quais passam os portadores
de necessidades especiais na
capital paraense é enorme.
Esta realidade penosa é
compartilhada por milhares
de deficientes no Estado do
Pará. O cadeirante Benedito
Conceição, de 41 anos, vivencia este sofrimento há cinco
anos – época em que levou um
tiro na coluna cervical que o
deixou paraplégico. Hoje, ele,
que mora sozinho, depende
da ajuda das pessoas para
tudo, até mesmo para atividades rotineiras, que deveriam
ter acessibilidade garantida,
como embarcar num ônibus
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Deficiente enfrenta dificuldade em deslocamentos na capital paraense

Faltam investimentos para facilitar a mobilidade urbana em lugares públicos

ou subir uma rampa em um
shopping. “É bem complicado se locomover em Belém e
Ananindeua com tantas calçadas e ruas irregulares. A gente
sempre pede ajuda. Eu, quando vou para qualquer lugar,

tenho que pedir auxílio para
subir uma calçada ou uma
rampa. Porque alguns locais
até disponibilizam rampas
de acesso para deficientes,
mas estas estruturas são tão
ingrimes que não tem como

a gente subir sozinho. Nestes
casos, a gente pede ajuda, pois
se a gente for tentar sozinho,
a gente vai cair e se machucar.
Poucos lugares têm acesso
apropriado para o deficiente
físico”, detalhou.

Hoje aposentado por invalidez, Benedito revelou que
um dos maiores problemas
das pessoas com deficiência
física em Belém é a dificuldade para se deslocar em transporte público. “Quando tem
um ônibus sem adaptação,
eles não querem levar a gente.
Isso é errado, porque a gente
depende do transporte público. Mas alguns coletivos têm
adaptação. Nem todos funcionam, mas os motoristas
ajudam e até carregam a gente. Eu já tive problemas com
motoristas que se recusaram
a me ajudar a embarcar nos
coletivos, dizendo para eu
dar meu jeito sozinho. Isto me
magoou muito”, disse.
O secretario municipal de
Urbanismo de Belém, Adnaldo de Oliveira, confirmou que
a capital paraense registra problemas relacionados à acessibilidade, mas garantiu que,
desde 2013, a prefeitura vem
trabalhando para assegurar
que deficientes físicos tenham
melhores condições de transitar na cidade. “Em Belém,
temos muitos problemas de
calçadas e muitas já alteramos
e mudamos seu conceito que

existia há algum tempo, que
era fazer a calçada de concreto.
As que estamos fazendo, desde 2013, em piso intertravado,
que é um conceito moderno e
temos um terreno compactado e nivelado e entramos com
o piso. Depois entramos com o
piso tátil, que é o direcional e
de alerta”, afirmou.
Já há esse tipo de calçada
em frente ao Cemitério de
Santa Izabel, na avenida José
Bonifácio, da rua Paz de Souza
até a rua dos Mundurucus, no
Guamá; em frente à Seurb e ao
entorno de todo o Hospital Geral do Exército, no Umarizal.
“Além disso, já solicitamos no
pedido de alvará que os construtores implementem esse
novo modelo de calçada. Estamos trabalhando muito para
que tenhamos esse novo conceito em Belém garantindo a
acessibilidade às pessoas com
dificuldade de locomoção, mas
ainda falta muito. Cerca de 8%
somente da cidade já têm esse
novo conceito. Gostaríamos de
continuar e implementar em
mais locais, mas passamos
por contingenciamento de recursos e fazemos o que pode
ser feito”, reforçou.
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CIDADES

Cobrador de van viaja com a cabeça para fora do veículo em via movimentada do Guamá (à esquerda). Outra infração comum são as paradas em locais proibidos.

Motorista de van ignora as leis de trânsito
NO GUAMÁ
Direção perigosa
coloca em risco as
vidas de passageiros
e dos pedestres

los do transporte alternativo
circulam quase vazios.
Bastaram alguns minutos
no cruzamento da avenida José
Bonifácio com a travessa Barão
de Igarapé-Miri para flagrar várias infrações e comportamentos arriscados, como avanços
do semáforo na luz vermelha
e ultrapassagens que quase resultaram em acidentes na contramão. Os cobradores deixam
as portas abertas, uma medida
para facilitar a entrada de passageiros em paradas rápidas e que
travam o trânsito de um bairro
com vias já congestionadas,
mas deixam os passageiros e a
si mesmos em risco de queda.
Em alguns momentos, as vans
fechavam o cruzamento. Houve
flagrantes até de paradas sobre
as faixas de pedestres.
Muitos motoristas e cobradores das vans se irritaram com o
trabalho da equipe de reportagem de O LIBERAL. Alguns xingavam ou faziam gestos obscenos. Outros não se importavam
tanto e até cumprimentavam ou
sorriam para as fotos.
O transporte alternativo,
na capital, ainda não é total-

Da Redação

O

número de vans do transporte alternativo no bairro do Guamá, em Belém,
parece ter aumentado, como
apontam moradores e usuários do serviço. Esses veículos
passam pelas principais vias
do bairro com intervalos, às
vezes, abaixo de cinco minutos. O excesso leva a uma
competição e, na disputa por
passageiros, o resultado é
um festival de infrações de
trânsito e imprudência, que
coloca em risco a vida de usuários, pedestres, motoristas e
cobradores. Não se vê agentes
da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de
Belém (Semob) combatendo
esse tipo de transporte. São
tantas vans que os ônibus regulares e as próprios veícu-

mente legalizado por algumas restrições impostas pela
Lei Orgânica do Município
de Belém. Apenas na Ilha de
Mosqueiro (distrito administrado pela Prefeitura de Belém), desde 2014, o serviço é
regulamentado e tem o nome
de “transporte complementar”, como um complemento
ao modelo que já existia e hoje conta com cerca de 50 vans
regularizadas. Nos distritos
de Icoaraci e Outeiro, esses
modelos estão em processo
de implantação. Em outras
áreas da cidade, essa modalidade de transporte é considerada clandestina. Há projetos
de regulamentação na Câmara Municipal de Belém (CMB)
há vários anos, sendo o mais
recente de 2013, mas até agora
não houve avanços, diferente
do serviço de mototáxi, que já
é legalizado.
O gerente de restaurante Eurico Vilhena, que é motociclista, diz que já passou por vários
“sustos” com as manobras arriscadas de motoristas de vans
no bairro do Guamá. “Muita
imprudência. Não respeitam a

sinalização, nem os os outros
veículos. Saem cortando e andando na contramão. Quando passageiro dá sinal, não
querem nem saber. Passam e
dobram para pegar”. Ele diz
que conhece muitas pessoas
precisam pegar vans, pois no
horário em que saem do trabalho, não há mais ônibus do
transporte regular.
Camila Lima está desempregada atualmente, mas já trabalhou no transporte alternativo
e reconhece: muitos dos operadores carecem de treinamento
para trabalhar. Por outro lado,
defende o serviço pela necessidade, já que faltam ônibus em
determinados horários. “Acho
que tem que regularizar para
ter vans dignas e fiscalização
para que os motoristas não
andem por aí iguais doidos,
porque alguns são muito ignorantes e não respeitam nada. Eu
não reclamo muito porque tem
linhas muito boas e que atendem a gente”, pontua.
“Eu, hoje em dia, pego mais
van que ônibus. É mais barato,
sai a R$ 2,50, e a gente viaja com
ar-condicionado e até wi-fy tem.

Os ônibus normais são precários, não têm horário para passar. Agora, eles dirigem como
loucos mesmo. Quando estou
com meu filho eu fico preocupado. A gente sempre se preocupa
quando tem criança, mas esse
pessoal da van não. Já vi muita
coisa acontecer. A imprudência
deles causa acidentes”, comenta
o vendedor de lanches Luiz Eduardo Nascimento.
Em nota, a Prefeitura de Belém, através da Semob, informa que faz “fiscalização constante por rondas em motos e
viaturas e também por meio
de operações integradas entre
agentes de trânsito da Semob,
Guarda Municipal e Polícia Militar em diversos pontos da capital”. Sobre a fiscalização de
transporte de passageiros em
vans, a Semob informa que
enviou à Câmara Municipal de
Belém um projeto para regulamentar o transporte alternativo em vans e micro-ônibus,
como o que já ocorreu com os
mototáxis, no intuito de definir as regras de fiscalização
do serviço. Inicialmente o projeto não foi aprovado, portanto

“Não respeitam
a sinalização e
nem os outros
veículos”, diz
comerciário
esse tipo de transporte não é
regulamentado em Belém. Por
isso, as vans são fiscalizadas
do ponto de vista de trânsito
como qualquer outro veículo
e sempre que flagradas sem
condição de trafegabilidade,
com portas abertas, excesso
de velocidade ou passageiros,
falta de cinto de segurança
ou condutores inabilitados,
sofrem as penalidades previstas pelo Código de Trânsito
Brasileiro (CTB), como multa e
apreensão do veículo e da habilitação do condutor.

Veja o vídeo
com os depoimentos de
usuários dos
alternativos

FORA DA LEI
Pintura no asfalto e
colocação de placas
reservam as vagas
de maneira irregular
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Taxistas e mototaxistas instalam pontos sem autorização legal em Belém

Da Redação

Os pontos irregulares de
táxi estão cada vez mais frequentes em Belém. Proibidos e
ilegais, esses pontos podem ser
identificados em vários bairros
da capital paraense. Todos os
dias surge um ponto novo de
táxi na cidade. E o mais grave:
pontos de mototáxis clandestinos também adotam a mesma
prática e ocupam a via pública
sem a autorização legal do poder público. Mesmo no centro
comercial de Belém, onde a
fiscalização dos pontos de táxi
e mototáxis costuma ser mais
rigorosa, é possível observar a
aglomeração de taxistas e mototaxistas em locais proibidos à
espera de passageiros.
Trabalhando como motota-

Com a sinalização irregular, os motoristas de táxis garantem privilégio na capital
xista há pelo menos seis anos,
Antônio Santiago, de 55 anos
de idade, disse que é legalizado, mas, por dividir um ponto

com três colegas de profissão
que ainda não realizaram o
curso especializado para mototaxistas e também não estão

licenciados pela Prefeitura de
Belém, se encontra, atualmente,
ocupando um ponto irregular.
“Eu estou trabalhando de for-

ma regular. Meus colegas é que
ainda estão esperando abrir
nova turma de formação de
mototáxis para se regularizem
também”, explicou. Segundo
Antônio, o ponto dos mototaxistas no bairro do Marco é
reconhecido pela Superintendência Executiva de Mobilidade
Urbana de Belém (Semob), mas
desde que o número de profissionais regulamentados seja
superior a quatro trabalhadores, o que não é o caso dos colegas de Antônio.
Já no bairro de São Brás,
alguns pontos de táxi apresentam, inclusive, pintura no
asfalto e placa de identificação
indicando a presença deles
como uma sinalização oficial,
mas o problema é que a prática
é proibida. O motorista de táxi
Sidney Rosa, de 38 anos de idade, que costuma ficar estacionado na avenida José Bonifácio,
argumentou em defesa dos taxistas que a Semob autorizou o
funcionamento do ponto. “Viemos para cá há mais ou menos
um mês com a permissão da

Semob. Nós pintamos o asfalto
e colocamos placa de indicação do ponto com dinheiro do
nosso bolso com uma empresa
sugerida pela própria Semob”,
refutou.
Em nota, a Prefeitura de
Belém informou que sempre
que toma conhecimento da
existência de um ponto de táxi irregular vai até o local para
confirmar a denúncia. Caso
seja, de fato, constatada a irregularidade, os fiscais de transporte da Semob efetuam a retirada dos obstáculos que são
utilizados para reservar vagas
aos veículos, além de notificar
os taxistas e mototaxistas presentes no ato da fiscalização,
segundo afirmou a Semob.
De acordo com a Prefeitura,
se houver reincidência, a administração pública adota as providências necessárias dentro
do que prevê o regulamento
de transporte, que pode ir de
aplicação de multas até a perda
da placa de táxi que garante a
circulação do veículo dentro da
capital paraense.

Doze mil abordagens são realizadas pela Arcon na Operação Verão 2016
A Agência de Regulação e
Controle de Serviços Públicos
do Estado do Pará (Arcon) divulgou o balanço da Operação
Verão 2016, que este ano teve
um número maior de veículos
e embarcações fiscalizadas
- 64% na comparação com o
mesmo período de 2015. Realizada de 1º a 31 de julho, a
ação mobilizou 66 servidores,
sendo 40 para as fiscalizações
no modal rodoviário e 26 no
hidroviário, com o objetivo de
garantir mais eficiência, segu-

rança e qualidade dos serviços
no transporte intermunicipal
de passageiros.
Oito equipes de ambos os
modais utilizaram tablets para
emissão de autos de infração
online, imprimindo mais agilidade e segurança aos registros.
No modal rodoviário, as fiscalizações foram realizadas em
20 localidades do Estado. Já no
hidroviário, foram fiscalizados
os terminais, portos e travessias
de sete localidades, além do Terminal Hidroviário de Belém.

No último fim de semana
de julho (dias 29, 30 e 31), os
agentes do Grupo Técnico de
Transporte Terrestre (GTT)
registraram mais de duas mil
abordagens, cerca de 300 autos de infração e oito veículos
apreendidos. Ao longo da operação foram realizadas 12 mil
abordagens, lavrados 1.700
mil autos de infração – 122% a
mais do que o quantitativo das
férias em 2015 – e apreendidos
43 veículos – uma redução de
38% em relação à edição do

ano passado.
Os agentes fiscalizaram os
terminais rodoviários de grande circulação com equipes fixas, observando os horários
de partida, equipamentos de
segurança, limpeza, documentação e lotação dos veículos.
Foram disponibilizadas, ainda, dez viaturas para as equipes volantes. As fiscalizações
foram feitas em parceria com
o Departamento de Trânsito
do Estado do Pará (Detran) e
com as Polícias Rodoviária

Estadual (PRE) e Federal (PRF).
Veículos que operam o serviço de frete também tiveram as
fiscalizações redobradas. Para
os municípios de Vigia, Bragança, Salinópolis, Marudá e
Mosqueiro foram disponibilizadas viagens extras a cada 30
minutos, em média.
O planejamento da Operação Verão foi elaborado com
foco na segurança dos passageiros e com a preocupação de
garantir a presença efetiva de
nossos agentes no maior nú-

mero possível de municípios,
nas principais rotas de fluxo
no modal rodoviário e nos
principais terminais de embarque hidroviário”, esclarece
o diretor de normatização e
fiscalização, Karim Zaidan. O
resultado final, segundo ele,
foi positivo. “O número de
abordagens reflete a presença
intensa dos agentes de fiscalização durante o mês de julho e
mostra o sucesso do trabalho
integrado com outros órgãos
de segurança”, completa.

