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Primeiro repasse do FPM de outubro é de R$ 2 Bilhões
3,19% em comparação com
o primeiro decêndio de
outubro de 2015, sem
considerar os efeitos da
inflação. Quando se
considera o impacto
inflacionário, o decêndio
apresenta redução expressiva
de 4,09% no valor real dos
repasses.

Do início do ano até agora,
o FPM acumula R$ 62,604
bilhões, nominalmente. Pouco
menos que o montante
repassado no mesmo período
do ano passado, de R$
62,788. Nesse aspecto, os
economistas da
Confederação esclarecem
que, em termos nominais, o
somatório dos repasses
reduziu 0,29%, e isso

significa menos recursos no
valor efetivamente
transferido.

Acumulado
“É importante frisar que no

montante acumulado no ano
não estão incluídos os valores
do 0,5% de 2015 e o 0,75%
de 2016, decorrente da
emenda constitucional 84/
2014, que foi uma conquista
da CNM”, indica o
levantamento. Ainda
conforme o documento, ao
considerar os efeitos danosos
da inflação, o Fundo em
2016 tem retração bem mais
expressiva: 8,89% menor do
que o mesmo período do ano
anterior.

Mesmo com aparente
aumento no Fundo, a CNM

Por se tratar ano final de
mandato, a CNM recomenda
atenção, mais planejamento e
reestruturação dos

 O primeiro repasse do
Fundo de Participação dos
Municípios (FPM) deste mês
será de R$
2.098.884.367,55 – sem
considerar os recursos
destinados ao financiamento
da Educação. Ao considerar
do porcentual do Fundo
Nacional de
Desenvolvimento da
Educação (Fundeb), valores
brutos, o montante a ser
distribuído entre as
Prefeituras, nesta segunda-
feira, 10 de outubro, chega a
2.623.605.459,44.

Segundo levantamento da
Confederação Nacional de
Municípios (CNM), em
termos nominais, o Fundo
apresenta crescimento de

relata constantes queixas dos
gestores municipais, que
apontam a expressiva
redução do valor do Fundo.

compromissos financeiros
das Prefeituras, para que seja
possível o fechamento das
contas sem que haja ônus
para os gestores municipais.

Dívida Previdenciária dos Municípios
cresceu 182%, em sete anos

Como uma bola de neve, as
dívidas previdenciárias dos
Municípios com a União
cresceram de forma
assustadora. O problema
enfrentado pela maioria
absoluta das Prefeituras
também foi assunto abordado
pelo presidente da
Confederação Nacional de
Município (CNM), Paulo
Ziulkoski, durante o encontro
com prefeitos eleitos da
região Sudeste, nesta quinta-
feira, 28 de outubro.
De acordo com dados da
entidade municipalista, o
crescimento dela foi 182% de
2009 para 2016. “Um quinto
de todo o problema está na
Previdência, que passou de
R$ 22 bilhões para R$ 100
bilhões nesse período”,
mostrou Ziulkoski. Ele
alertou o plenário para a
gravidade e discrepância dos
números, e defende que os
municipalistas tomem alguma
atitude urgente.
“Temos que pegar o nosso
parlamentar e fazer uma CPI
disso aqui [Comissão
Parlamentar de Inquérito], ou
fazer uma comissão de
fiscalização, ou aprovar um
projeto para fazer o encontro
de contas com o que a União
deve aos Municípios”, sugeriu
o presidente da
Confederação. Ele apontou
que essa situação é uma
realidade em mais de 4,5 mil
Municípios.
Retenção
Para piorar ainda mais, os
parlamentares aprovaram
uma emenda constitucional

que permite a União, sempre
que tiver crédito a receber do
Município, reter do Fundo de
Participação dos Municípios
(FPM). “Tem mil Municípios
do Brasil que não recebe
nada de FPM porque estão
retendo da dívida dele”,
anunciou o líder municipalista,
que continuou: “mas os
parlamentares não deram a
permissão para as Prefeituras
compensarem o que o
governo deve aos
Municípios. Aí é crime”,
salientou.
Ziulkoski mencionou algumas
razões pelas quais defende o
encontro de contas: há
irregularidades na cobrança
da dívida, o Supremo
Tribunal Federal (STF) já se
pronunciou definindo que a
prescrição desse tipo de
dívida é de cinco anos, e se
for feita uma compensação da
dívida da União com a dos
Municípios, o valor reduzirá
em mais de 80%.
Orientação
Diversos prefeitos
demostraram desespero com
as informações. Isso porque
grande parte deles assinaram
termos confessando a dívida
e fazendo nova renegociação
para não ter as transferências
Constitucionais bloqueadas.
Dentre eles, a prefeita de
Estrela Dalva (MG), Fátima
Guerra, contou que se
enquadra nesse cenário. Ela
solicitou orientações para agir
de agora em diante. Em
resposta a prefeita, Ziulkoski
informou que a CNM
conseguiu aprovar no

Congresso Nacional um
projeto de lei que previa esse
encontro de contas, mas que
na época o então presidente
da República, Luiz Inácio
Lula da Silva, vetou a matéria
e os parlamentares não
derrubaram o veto.
Ag. LAR/CNMEm entrevista
à Agência de Notícias CNM,
o consultor de Previdência,
Sérgio Aureliano, explicou
que pelo menos 90% das
dívidas foram geradas por
conta no não pagamento das
contribuições previdenciárias.
Mas, acontece que em “ene”
situações elas não são
devidas, como por exemplo:
no terço de férias não incide
contribuições previdenciárias.
“Mas o auditor não analisa
especificamente cada rubrica
da folha, ele pega o total da

folha e diz que a prefeitura
tem de contribuir 22%”,
explicou o especialista.
Medida
Aureliano reforçou o que
Ziulkoski já tinhas dito: “a
previdência não aceita a
decisão do STF de
prescrição de contribuição
em cinco anos e ela cobra em
mais cinco de prescrição”.
Além disso, há diversas
outras coisas que não são
devidas. “Até 2005, a
contribuição patronal sobre
agente eletivo não era devido
e muitos casos estão nos
parcelamentos”, informou. O
especialista aconselha aos
gestores a fazerem um
levantamento detalhado de
tod as as competências que
estão sendo pagas ou
parceladas para promover a
judicialização dessas dívidas.

Saiba quanto cada município de
Sergipe receberá com a

repatriação
A Receita Federal informou, que
o programa de regularização de
ativos no exterior, também
conhecido como repatriação de
recursos, trouxe de volta à
economia brasileira R$ 169,9
bilhões. Desse total, foram
arrecadados R$ 50,9 bilhões,
referentes ao Imposto de Renda
(IR) e multa da formalização dos
valores. O prazo para regularizar
os ativos encerrou no dia 31 de
outubro.
As pessoas físicas regularizaram
R$ 163,875 bilhões em ativos no
exterior, o que correspondeu a R$
24,581 bilhões em IR e de R$
24,580 bilhões de multa pela
regularização.(Foto: reprodução/
Net) Divulgação
As pessoas físicas regularizaram
R$ 163,875 bilhões em ativos no
exterior, o que correspondeu a R$
24,581 bilhões em IR e de R$
24,580 bilhões de multa pela
regularização.(Foto: reprodução/
Net) Divulgação)
Um balanço divulgado pelo
secretário da Receita Federal,
Jorge Rachid, revela que 25.114
contribuintes apresentaram a
Declaração de Regularização
Cambial e Tributária (Dercat). Ao
todo, foram 25.011 pessoas
físicas e 103 de pessoas jurídicas.
As pessoas físicas regularizaram
R$ 163,875 bilhões em ativos no
exterior, o que correspondeu a R$
24,581 bilhões em IR e de R$
24,580 bilhões de multa pela
regularização. No caso das
pessoas jurídicas, o montante
regularizado em ativos soma R$
6,064 bilhões, dos quais R$
909,739 milhões são referentes ao
Imposto de Renda e R$ 909,738
milhões referentes à multa.
Entenda
A Confederação Nacional de
Municípios (CNM) explica que o
valor repatriado é diferente do
valor arrecadado. O primeiro
refere-se ao montante declarado
pelo contribuinte ao governo
federal, e portanto, trazido ao
Brasil. Já o valor arrecadado é o

valor obtido pelo governo com a
aplicação das devidas multas.
Sobre o valor repatriado incide
uma alíquota de 30%, dos quais
metade são referentes à multa e a
outra metade referente ao
Imposto de Renda. Estados e
Municípios têm direito a receber
apenas o montante obtido com o
IR. Ou seja, apenas R$ 24,580
bilhões são direcionados à
partilha com os entes
subnacionais. A multa fica
inteiramente com a União.
A partilha dos valores do IR
respeitam os percentuais do
Fundo de Participação dos
Estados (FPE) e do Fundo de
Participação dos Municípios
(FPM) e, por isso, os Municípios
receberão 22,5% desse valor, o
que equivale a R$ 5,726 bilhões.
Um pequeno montante de R$ 332
milhões de repatriação já foi pago
no último decêndio de outubro.
A expectativa é de que os valores
restantes sejam repassados às
prefeituras até o segundo
decêndio de novembro,
juntamente aos valores normais
repassados de FPM.
A entidade elaborou uma
projeção dos valores brutos
destinados aos Municípios. Ou
seja, sem o desconto de 20% do
Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação
(Fundeb).
Confira abaixo:
Aracaju: R$  15.528.813,56
Nossa Senhora do Socorro: R$
4.917.986,39
Lagarto: R$ 2.551.083,2
Itabaiana: R$ 2.391.640,5
São Cristóvão: R$ 2.232.197,8
Estância: R$ 1.913.312,4
Barra dos Coqueiros: R$
1.116.098,91
Boquim: R$ 1.116.098,9
Laranjeiras: R$ 1.116.098,9
Simão Dias: R$ 1.434.984,31
Itaporanga D’Ajuda: R$
1.275.541,6
Nossa Senhora da Glória: R$
1.275.541,61
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LIVROS DE CARTÓRIO
LIVRO FISCÁIS

MONOGRAFIAS
BÍBLIAS ETC.

RESTAURAÇÕES DE
LIVROS EM GERAL

TELEFONES:
(079) 3214-5512-8118-2399/8851-2461

Rua Nossa Senhora das Dores, 350 – 1º Andar, ao lado do
Hospital Cirurgia, vizinho a Farmácia Sobral – Aju/SE –

Email hl_encadernacoescapadura@hotmail.com

LIVROS DE CARTÓRIO
LIVRO FISCÁIS

MONOGRAFIAS
BÍBLIAS ETC.

RESTAURAÇÕES DE
LIVROS EM GERAL

TELEFONES:
(079) 3214-5512-9932-4873/8851-2461

Rua Nossa Senhora das Dores, 350 – 1º Andar, ao lado do
Hospital Cirurgia, vizinho a Farmácia Sobral – Aju/SE –

Email hl_encadernacoescapadura@hotmail.com

ENCADERNAÇÃO
 DE CAPA DURA

Creuza Art1s
Artesanato em geral

Mercado Antonio Franco Box 98 – Aracaju/SE /Brasil
Tels: (79) 3222=9392 – 8813 – 1528

Ponto das camisas -
Rua Propriá, 45 – Centro Aracaju - Sergipe

 O ponto certo para o seu evento

E-mail – pontodascamisas2010@hotmail.com

Silk Screen e Bordados
Tel 3044-7545

Cláudio “Botafogo” Messias

ARAME FARPADO

A maioria dos municípios brasileiros está quebrada. No País temos duas cidades com menos de
mil habitantes, conforme dados divulgados por um veículo de comunicação. Dos 5.570 municípios que
compõem os 26 Estados brasileiros e o Distrito Federal, apenas dois têm menos de 1.000 habitantes: Serra
da Saudade e Borá.
Serra da Saudade, localizado em Minas Gerais, é o município menos habitado do País, com população
estimada em 822 habitantes e é seguido de Borá, em São Paulo, que tem apenas 13 moradores a mais. Em
seguida, aparece Araguainha, no Mato Grosso, com exatamente 1.000 habitantes.
Os 25 municípios menos populosos do Brasil somam juntos 32.946 habitantes, representando,
aproximadamente, apenas 0,02% da população total do País.
Os dois Estados com maior número de habitantes do Brasil, São Paulo (44 milhões) e Minas Gerais (20
milhões), são também os que aparecem com o maior número de municípios com menos habitantes (quatro
cidades cada um). O Rio Grande do Sul também aparece na relação com quatro dos 25 municípios com
menor quantidade de habitantes.
Os problemas de infraestrutura, incluindo ai o saneamento básico, saúde, educação, segurança e emprego
foram solucionados nos discursos de cada candidato nas últimas eleições. Claro que boa parte do povo
acreditou e elegeu os salvadores da pátria. Vamos ver se o que eles farão nos próximos quatro anos,
inclusive os que se reelegeram.
As cidades estão quebradas por conta da desastrosa política econômica, que gerou mais de doze milhões
de desempregados, da chamada população economicamente ativa, porque se contabilizarmos aqueles
que buscam a primeira colocação no mercado de trabalho, este número cresce de forma assustadora.
A renúncia fiscal, que beneficiou multinacionais, tirando alguns bilhões de reais da arrecadação, que é
destinada aos municípios, iniciou um processo de quebradeira. Sob o argumento de que era para gerar
empregos, arrebentaram com a combalida economia de centenas de cidades.
O povo é sacrificado em nome de uma política de benesses para os grandes grupos, que estão sempre
sugando a população. O dinheiro é mandado para o exterior e nós ficamos com os desempregados e
famintos. A nossa esperança é de que desta vez haja uma recuperação da economia nacional, para que
possamos voltar a crescer com qualidade de vida.
As promessas foram feitas e a hora é de cobrar as ações desenvolvimentistas. Aqueles que se venderam
por alguns reais, infelizmente, contribuem para que a maioria passe quatro anos se lastimando pelos
bandidos que foram eleitos.
Um dia, quem sabe, aprenderemos a votar. Por outro lado, exige-se que todos que roubaram o dinheiro do
povo, além da cadeia, devolvam, inclusive que seja feito o leilão dos bens comprados com o dinheiro que
foi roubado dos brasileiros. Mas aí depende da legislação que, infelizmente, é feita com a participação de
boa parte dos políticos desonestos. Isto é a democracia. Não devemos perder a esperança na justiça,
mesmo que as ações, em alguns casos, sejam tardias.

POÇO REDONDO

Dr. Júnior Chagas (foto), PRB,
prefeito eleito de Poço Redondo,
poderá não assumir o mandato,
uma vez que o juiz responsável
pela 28ª Zona Eleitoral de
Canindé, está em mãos com
denúncia de compra de votos,
abuso do poder econômico e
ameaça feita pela turma do Júnior
e tudo aconteceu na zona rural
de Poço Redondo no dia 30 de
setembro.

CESTAS

Dr. Júnior é acusado de usar
veículos para distribuição de
cestas de alimentos em troca de
votos dos eleitores de povoados
diversos e do assentamento
Barra da Onça, que garantiram-
lhe a vitória nas urnas. Ele foi
fotografado por adversário e um
acompanhante de Júnior
ameaçou com uma arma de fogo
o fotógrafo. Vítimas das ações
de Dr. Júnior prestaram queixa na
Delegacia de Polícia Civil. A
Polícia Federal apreendeu cestas
básicas, camisas, carros, armas
de fogo e outros em endereços
dele na véspera da eleição.

CASSAÇÃO

Dr. Chagas e seu vice Manoel da
Farmácia poderão perder os
direitos políticos por oito anos,
caso se confirme o crime eleitoral
e a consequente impugnação da
chapa.

CANINDÉ

O prefeito de Canindé do São
Francisco, José Heleno Silva
(foto), PRB, decidiu massacrar os
servidores e deixou de pagar os
salários. Ele foi denunciado e o
juiz Paulo Roberto Fonseca de
Carvalho, da Comarca do
município de Canindé de São
Francisco, determinou o
bloqueio das contas da
prefeitura.

DECISÃO

Certo de que agiu errado,
maltratando os trabalhadores,
Heleno Silva resolveu pagar. O
juiz também mandou fazer uma
auditoria contábil e fiscal, para
saber como andam as finanças
do município.

RIACHÃO DO DANTAS

A prefeita eleita de Riachão do
Dantas, Gerana Costa, PTdoB,
e seu vice Luciano Goes
presentearam os eleitores com
um show na cidade, com direito
a trio elétrico. Foi uma noite
divertida e sem maiores
incidentes. Que continue assim.
E dizem por lá que a festa da
posse será maior e melhor. Que
assim, seja.

DEMAIS

Na festa da vitória de Riachão
do Dantas tinha mais
ambulantes do que pipoca em
festa de Cosme e Damião. O
espaço era pequeno e muitos
reclamaram das vendas lá
embaixo. Outros até que se
deram “bem”. Nem todo dia é
de ganhar dinheiro.

ESTIAGEM

Os municípios sergipanos de
Cedro de São João, Propriá e
Telha receberam apoio do
Governo Federal, para
combater aos efeitos da
estiagem, uma vez que o
Ministério da Integração
Nacional reconheceu a
situação de emergência. Além
de viabilizar o acesso aos
programas de fornecimento de
água tratada, como a Operação
Carro-Pipa Federal, o
reconhecimento da Secretaria
Nacional de Proteção e Defesa
Civil (Sedec/MI) também
permite que os municípios
tenham direito a outros
benefícios. Dentre eles, a
renegociação de dívidas no
setor de agricultura junto ao
Banco do Brasil, a aquisição de
cestas básicas com o
Ministério do
Desenvolvimento Social e
Agrário e o apoio do Banco
Nacional do Desenvolvimento
(BNDES) para a retomada da
atividade econômica nas
regiões afetadas.

INCÊNDIO

A Câmara dos Deputados
analisa proposta que dobra as
penas para quem provocar
incêndio em mata ou floresta.
A pena atual é de dois a quatro
anos de reclusão, aliviada para
detenção de seis meses a um
ano nos casos de crime
culposo, em que não há
intenção. De acordo com o
Projeto de Lei 3981/15, do
deputado Expedito Netto (SD-
RO), as penas passariam a
quatro a oito anos de reclusão
no caso mais grave e de um a
dois anos de detenção na

versão culposa. A norma altera a
Lei de Crimes Ambientais (Lei
9.605/98).

DÍVIDA

Já está em vigor a lei que concede
descontos para quitação ou
renegociação de dívidas rurais
contraídas por agricultores das
regiões de abrangência da
Superintendência de
Desenvolvimento do Nordeste
(Sudene) e da Superintendência de
Desenvolvimento da Amazônia
(Sudam). Os débitos deverão ser
quitados até 29 de dezembro de
2017. Os prazos estão previstos na
Lei 13.340.O texto foi aprovado pelo
Congresso na forma de projeto de
conversão à Medida Provisória
733/16.

ESTÂNCIA

O deputado federal Laércio Oliveira
indicou sua emenda individual de
bancada no valor de R$ 50 milhões
para obras de pavimentação e
drenagem para o município de
Estância. Os recursos serão do
Ministério das Cidades. Essa
destinação foi aprovada por
unanimidade por todos os
parlamentares da bancada de
Sergipe. “Com estes recursos serão
atendidas as necessidades mais
urgentes no segmento de
infraestrutura e desenvolvimento
urbano do município”, afirmou o
prefeito eleito de Estância, Gilson
Andrade.

MOSQUEIRO

Moradores do povoado Matapuã
denunciam que foram
abandonados e são obrigados a
andar cinco quilômetros para
esperar o ônibus. Eles reivindicam
transporte e ruas asfaltadas e
iluminadas, além de outras
melhorias que têm direitos, mas
nunca foram atendidos.

QUEBRADAS

As comunidades dos povoados
Quebradas I, II, III, IV e V, em
Salgado, reivindicam do Governo
do Estado a recuperação das
estradas, uma vez que estão em
petição de miséria, causando
prejuízos para proprietários de
veículos, além de oferecer risco de
acidentes.

BICAS

O deputado estadual Garibalde
Mendonça (foto), PMDB,
atendendo a pedidos de moradores
de São Cristóvão, reivindica junto
ao Governo do Estado a reforma da
Bica dos Pintos, importante
balneário para lazer da população e
visitantes. Com a Bica em
condições de uso, também, são
gerados empregos, através dos
bares e restaurantes.

NEÓPOLIS

Garibalde Mendonça solicitou do
governador Jackson Barreto de
Lima, PMDB, que autorize o
secretário de Estado da
Infraestrutura e do
Desenvolvimento Urbano,
Valmor Barbosa, que viabilize a
iluminação, sinalização ,
recapeamento e a roçagem do
acostamento da Rodovia Dom
José Brandão de Castro entre os
municípios de Neópolis e Ilha das
Flores.

PONTE

Foi pedido do deputado estadual
Garibalde Mendonça, PMDB, a
construção da ponte que liga os
povoados Cardoso, em São
Cristóvão, e Lavanderia, em
Nossa Senhora do Socorro, em
atendimento aos apelos das
comunidades, que temem por
acidentes na estrada em estado
precário.

LAGARTO

Implantada há dois anos, a
Ouvidoria Setorial do Hospital
Regional Monsenhor João
Batista de Carvalho Daltro (HRL),
em Lagarto, já acolheu a mais de
300 manifestações entre elogios,
sugestões, solicitações,
reclamações e denúncias, de
usuários do Sistema Único de
Saúde (SUS). A Ouvidoria do HRL
foi a primeira a ser implantada no
interior, sendo a quinta
atualmente em funcionamento
entre as unidades gerenciadas
pela FHS. Além do HRL, apenas
o Hospital de Urgência de Sergipe
(Huse) e a Maternidade Nossa
Senhora de Lourdes (MNSL),
ambos em Aracaju, além dos
hospitais regionais de Estância e
de Nossa Senhora do Socorro,
dispõem do serviço
setorialmente. Outras três já
estão em fase de implantação nas
unidades regionais de Itabaiana,
Nossa Senhora da Glória e
Propriá.

XOKÓ

Estudantes e pais que são
beneficiados pela Escola Estadual
Indígena Dom José Brandão de
Castro, na Ilha de São Pedro,
município de Porto da Folha, se
dizem satisfeitos com o que a
instituição oferece.  Localizada
dentro da aldeia, a escola é mais
do que um instrumento de ensino.
É um ponto de encontro da

comunidade e funciona em total
integração com o meio. As festas
na unidade de ensino, como por
exemplo, a do Dia das Crianças,
são um grande evento. Este ano,
professores deram voz a
personagens da Disney, Marvel
e DC Comics e encantaram pais e
alunos.

UMBAÚBA

Moradores  denunciam que a
Deso não dá a assistência
necessária e de quando em vez
há desperdício de água, que custa
caro para os consumidores de
todo o Estado.

MURIBECA

Outra cidade que tem tido
problemas com o abastecimento
de água é Muribeca, também, por
falta de manutenção no
reservatório que serve a
população.

ABAÍS

Estancianos protestam contra os
constantes acidentes na rodovia
que leva às praias, principalmente
Abaís. Eles reivindicam que o
Governo do Estado mande
colocar quebra-molas e
sinalização, para alertar aos
motoristas.

TOBIAS BARRETO
O prefeito eleito de Tobias
Barreto, Diógenes Almeida, terá
muito trabalho na cidade, que foi
abandonada. Uma das
reivindicações da população é
com relação ao lixão, que tem
incomodado bastante,
principalmente quando é
queimado, deixando os
moradores no maior sufoco. A
fumaça é tóxica e oferece perigo
para a população afetada. O
depósito fica próximo ao presídio
de Tobias Barreto.

ESTRADA
Diógenes Almeida terá muita dor
de cabeça com as reclamações
sobre o estado de miséria em que

se encontram algumas vias de
acesso à cidade, que é importante
para a economia do Estado.
Motoristas correm risco de
acidentes, inclusive fatais para os
usuários das vias. É preciso que
o Governo olhe com uma atenção
especial para esta região. O povo
merece respeito e nem tudo a
prefeitura poderá fazer.

CEMITÉRIO

Outra questão que preocupa os
tobienses é com relação ao
cemitério “velho”. É bom que se
diga que os cemitérios não podem
ser construídos em áreas de
preservação ambiental, além de
oferecer risco de contaminação do
lençol freático.

LARANJEIRAS
Professores de Laranjeiras foram
obrigados a denunciar o prefeito
Juca de Bala na Delegacia de
Polícia, acusando-o de retenção
indevida dos salários. O delegado
Marcelo Paz recebeu os mestres,
tomou conhecimento do fato,
para as devidas providências, se
for o caso. Esta situação de
retenção de proventos se verifica
em vários municípios sergipanos.
Lamentavelmente. Como sempre
os administradores alegam queda
na arrecadação e no repasse
constitucional feito pelo Governo
Federal.

VERGONHA

Moradores da Terra Dura
(Aracaju)  foram obrigados a fazer
uma “vacona”, para consertar a
principal avenida do bairro, que
estava uma buraqueira só. Isso
demonstra o quanto o poder
público municipal  prioriza a
periferia. E ainda se gasta dinheiro
do povo com publicidade,
garantindo que os motoristas
estão rodando no macio. Sonha!
Sonha! Porque não se paga.

CAMPO DO BRITO

O Tribunal de Justiça do Estado
foi obrigado a determinar o
bloqueio de R$ 700 milhões das
prefeituras de Campo do Brito e
Pirambu, para que sejam
efetuados os pagamentos de
precatórios. Os dois municípios
haviam se comprometido a honrar
os compromissos, mas ficaram só
no ora veja.

RIBEIRÓPOLIS

O deputado estadual Georgeo
Passos, PTC, vem cobrando do
Governo do Estado o reforço no
policiamento do município, por
conta do crescimento da
criminalidade. A população está
assustada com os criminosos.

MUNICÍPIOS QUEBRADOS E O POVO ARREBENTADO

FARMÁCIA DO TRABALHADOR

Com um completo
sortimento de
medicamentos para
as suas
necessidades, além
de outros
componentes para
higiene e limpeza
pessoal

Av. João Ribeiro – 1358
Bairro Santo Antonio
Tel: 3215-0574- email –
farm.zn@hotmail.com
Aceitamos todos os
cartões
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Peças e Serviços

Avenida Desembargador Maynard, 1099 –
Cirurgia – CEP: 49055-210- Tels: (79) 3214-

2119/9 9940-0277 – Ajus/Se

Pneus - Baterias - Amortecedores -
Embreagens - Correias

 Alinhamento de Direção- Pintura
Automotiva - Mecânica em

geral - Ar condicionado - Chaparia e etc.

Temos
açaí
e cupuaçu

Cãosultório Veterinário
Consultas, Cirurgias, Vacinas,

Exames, Farmácia, Internamento,

Atendemos em Domicílio
Avenida Poço do Mero, 564 – Sala 5 –

Bugiu (Próximo ao final de linha) –

Motos Novas
Protetores
Capas
Jaquetas
Capas para Moto e
Quadriciolos
Vários tamanhos
Seminovos

Camisas
Capacetes
Boutique
Viseiras
Óleos
Chaveiros
Botas

CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA

Toledo  Suzuki Motos do Brasil
Duvidas Ligue Para (079) 3222-0366
Use Capacete

Moto e & CIA ARACAJU
Avenida Pedro Calazans, 407 – Centro
Wwwmotoecisaracaju.com.br

MC

Pendências com a Justiça deixam 29 cidades sem saber quem será prefeito ano que vem.

29 cidades ainda não sabem quem será prefeito ano que vem
Para a grande

maioria das pessoas as
eleições municipais deste ano
terminaram com o segundo
turno, realizado no domingo
(30).
Mas em 29 das 5.568
cidades do país a situação
ainda está indefinida e não se
sabe quem será o prefeito a
partir do ano que vem.
Nessas cidades vivem mais
de um milhão de pessoas,
segundo a estimativa do
IBGE.
Na maioria dos casos, a
indefinição ocorre por
pendências dos candidatos
mais votados com a Justiça
Eleitoral.
É o caso, por exemplo, de
Taubaté, no interior de São
Paulo. O prefeito José
Bernardo Ortiz Júnior
(PSDB) foi o mais votado no
primeiro turno, com 74.589
votos, mas seus votos ainda
não foram considerados
válidos.
Ele é acusado de abuso de
poder político e econômico
nas eleições de 2012.
Segundo o Ministério
Público, ele influenciou o pai,
na época presidente do FDE
(Fundação para o
Desenvolvimento da
Educação, órgão ligado ao
governo do Estado), a burlar
uma licitações para a compra

de mochilas para levantar
dinheiro para sua campanha.
Ortiz Júnior chegou a ser
afastado do cargo em 1º de
agosto e teve o registro da
candidatura de reeleição
negado na primeira instância,
mas conseguiu recurso para
disputar a eleição. Ele nega
as acusações.
O TSE (Tribunal Superior
Eleitoral) restabeleceu seu
mandato na terça-feira (25),
mas a Justiça Eleitoral de São
Paulo ainda não declarou
nenhum eleito em Taubaté,
cidade com 305 mil
habitantes.
De acordo com o TSE, na
maioria das cidades não há
atribuição de eleitos porque
a soma de votos dos
candidatos com votação
anulada ultrapassou 50% do
total.
Em outras cidades, como
Torixoréu (MT) e Jaguariaíva
(PR), todos os candidatos
tiveram os votos anulados. Se
for mantida a situação, novas
eleições terão que ser
convocadas.
Nas eleições de 2012
ocorreram 112 novas eleições
ou votações suplementares –
a última realizada em
dezembro do ano passado.
JUSTIÇA
A lista de cidades sem
prefeito também pode

aumentar, a depender da
tramitação de processos.
Ainda estão na fila da Justiça
13 pedidos de candidaturas
para prefeito. Outros 401
candidatos tiveram os
pedidos negados em
instâncias inferiores, mas
disputaram as eleições com
recursos.
Foi o caso de Lindomar Elias
(PDT), que foi o mais votado
em Salto do Jacuí (RS) mas
teve o pedido de candidatura
negado pelo TSE na quinta-
feira (27).
No entendimento do ministro
Henrique Neves, as três
condenações contra o político
(uma criminal por um órgão
colegiado, a rejeição de
contas pela Câmara de
Vereadores e terceira por
ação civil pública por
improbidade administrativa)
o tornam inelegível.
“Esse caso é um exemplo de
como talvez o Congresso
Nacional tenha que repensar
o prazo do julgamento dos
recursos de registro de
candidatura. Essa hipótese é,
nitidamente, a de uma pessoa
que não poderia ter
concorrido às eleições. Seu
registro foi negado em
primeira e em segunda
instância. Mas, mesmo assim,
a campanha foi permitida”,
afirmou Neves no julgamento.

Cumbe recebe o Ceac Itinerante
Nesta semana, o Ceac

Itinerante chegará à cidade de
Cumbe, município do Médio
Sertão sergipano, que tem
quase quatro mil habitantes. A
cidade receberá os serviços do
programa que leva cidadania
aos municípios de todo o
estado.
O programa atenderá a
população nos dias 1º, 3 e 4 de
novembro no Colégio Estadual
Alcebiades Paes, localizado na
Avenida Dr. Leandro Maciel,
40, Centro, das 8h às 17h.

Entre os serviços que a
população pode aproveitar estão
emissão de documento de
identidade, carteira de trabalho,
atestado de antecedentes
criminais, entre outros. É
possível ainda, ser atendido em
órgãos como Ipesaúde, INSS,
Incra, Detran, Jucese, Sedeurb
e muitos outros. “Para ser
atendido, basta chegar ao local
no horário e reservar sua
senha”, informa o diretor geral
dos Ceac’s, Rodrigo Farias.

Estação de telemedicina é incorporada ao Hospital Regional de Lagarto
O aparelho será  um

importante aliado no diagnóstico
de doenças como o Infarto Agudo
do Miocárdio (IAM)  e Acidente
Vascular Encefálico (AVE)
O Hospital Regional  Monsenhor
João Batista de Carvalho Daltro
(HRL), em Lagarto, na Região
Centro-Sul de Sergipe, passou a
contar com  mais um equipamento
que incorpora a tecnologia  da
medicina à distância. A instalação
do novo equipamento foi
realizada nesta segunda-feira, 31,
quando também  aconteceu  uma
capacitação para profissionais e
estudantes da área de Saúde.
O aparelho trata-se de uma
estação de  telemedicina que
integra as ações do Programa
Telessaude Brasil Redes, realizado
pelo Ministério da Saúde (MS) em
parceria com os Ministério da
Educação (MEC) e da Ciência e
Tecnologia. Será  um importante
aliado, por exemplo, no
diagnóstico de doenças como o
Infarto Agudo do Miocárdio
(IAM)  e Acidente Vascular
Encefálico (AVE), a partir da
interação, via vídeo-conferência,
entre médicos  do HRL e
especialistas  de um dos mais
avançados centros de medicina
do Brasil, o Hospital Albert
Einstein, em São  Paulo.
De acordo com a coordenadora
do Núcleo  Estadual de
Telessaúde  em Sergipe, da
Secretaria de Estado da Saúde
(SES) e Fundação Estadual de
Saúde (Funesa), Eneida Ferreira,
que operacionalizam as ações do
programa no Estado, o
Telessaúde Brasil Redes é
desenvolvido pelo Ministério da

Saúde pensando  e promovendo
ações que possam qualificar os
serviços de saúde. “E uma das
ações do programa é justamente
essa voltada para a urgência e
emergência”, explica.
Segundo ela, a capacitação e o
novo equipamento agregam
Tecnologias de Informação e
Comunicação (TICs) voltadas
para a formação, qualificação e
otimização das ofertas no cuidado
em Saúde. “Essa é uma
oportunidade ímpar para discutir
e qualificar o cuidado clínico,
através de projeto  terapêutico
singular, em debate com outros
profissionais técnicos, para o
prognóstico do usuário do
Sistema Único de Saúde (SUS)
Sergipe”, acrescenta.
Coordenador de Internamento do
HRL e um dos participantes da
capacitação, o enfermeiro Jardel
Vasconcelos vê na implantação
da nova tecnologia  um grande
avanço para  a atualização e
expansão dos conhecimentos
técnicos dos profissionais que
atuam na unidade.
“Diante de um mundo moderno e
globalizado, as instituições
hospitalares, como fomentadoras
de atenção especializada na área
de saúde, devem estar em
constante renovação e melhoria.
Esse sistema de telemedicina, em
parceria com o Hospital Albert
Einstein e a UFS, possibilitará
estreitar a comunicação entre o
generalista e o especialista, de
forma a ganhar tempo e
resolutividade na atenção direta
ao paciente na UTI e nas
emergências”, ressaltou.
Expansão

De acordo com o diretor geral do
Campus da Universidade Federal
de Sergipe (UFS) Professor
Antônio Garcia Filho, em Lagarto,
Mário Adriano dos Santos, a
incorporação e  funcionamento
da  nova estação de medicina à
distância no  Hospital Regional
de Lagarto, por meio de convênio
com o Hospital Albert Einstein,
representa a ampliação das ações
em telemedicina no Estado, em
especial na região Centro-Sul,
desenvolvidas pela instituição de
ensino superior.
“A Universidade Federal de
Sergipe já tem uma experiência em
telemedicina através de projeto
pioneiro, em convênio com os
municípios de Lagarto e Tobias
Barreto, voltada para a atenção
especializada, fortalecendo a
estratégia de saúde da família do
ministério da saúde”, lembrou o
diretor geral do Campus da Saúde
da UFS.
Ainda de acordo com o diretor
geral, com  o funcionamento do
novo equipamento no Hospital
de Lagarto,  esse projeto, em
parceria com o  Hospital Albert
Einstein, complementa  esse
campo da telemedicina na atenção
hospitalar, propiciando aos
profissionais de saúde e
estudantes, uma importante base
de apoio para a qualificação e o
conhecimento de novas
tecnologias.
Telemedicina
A tecnologia da medicina à
distância tem sido um importante
recurso para garantir rapidez no
diagnóstico das doenças. A
telemedicina, como  é  mais
comumente conhecida,  tem sido

uma grande  aliada  em casos de
urgência e emergência,  nas
principais  urgências e
emergências hospitalares do
País.

Em Sergipe, o Hospital Regional
de Lagarto  é o primeiro do Estado
a receber esse novo equipamento
e o respectivo treinamento, nessa
parceria com o Hospital Albert
Einstein. “No Brasil, o hospital de
Lagarto é o 21º a contar com essa
estação de telemedicina, que
dispõe de tecnologia  única no
mercado nacional, a plataforma
MedWeb”, explica  a enfermeira
Paula Vieira, da empresa
fornecedora responsável pela
implantação e capacitação sobre
aparelho.
“Com esse equipamento, é
possível aos profissionais locais
fazer toda a parte de protocolos
clínicos e troca de conhecimentos
para o diagnóstico e a conduta
terapêutica dos pacientes em
relação a doenças como acidente
vascular cerebral (AVC),  infarto
e sepsis, contando com o apoio
de especialistas do Hospital
Albert Einstein”, acrescentou.
Após  a parte teórica da
capacitação, desenvolvida na
Sala do Núcleo de Educação
Permanente (NEP) do HRL,
profissionais de saúde  e
estudantes passaram à etapa
prática, quando o equipamento
foi efetivamente ativado na
unidade de terapia intensiva
(UTI) e, assim, puderam participar
de uma vídeo-conferência com
especialistas do  Hospital Albert
Einstein.

Este é o segundo equipamento
que agrega a tecnologia da
medicina à distância a ser
incorporado ao Hospital
Regional de Lagarto. Há quase
três anos, a unidade, que está em
processo de federalização para
transformar-se em hospital
universitário, já  faz  uso de um
outro aparelho, destinado a

realizar e laudar
eletrocardiogramas (ECG), exame
usado para avaliar o ritmo do
coração e o número de
batimentos por minuto,
permitindo ao médico identificar
arritmias cardíacas (alterações do
ritmo do coração) e distúrbios na
condução elétrica deste órgão.

O aparelho trata-se de uma estação de telemedicina que
integra as ações do Programa Telessaude Brasil Redes.
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Resolução destina recursos
a escolas municipais

C o n f e d e r a ç ã o
Nacional de Municípios
(CNM) informa aos gestores
que foi publicada a
Resolução 5/2016 que
destina recursos financeiros
nos moldes operacionais e
regulamentares do Programa
Dinheiro Direto na Escola
(PDDE) a escolas públicas
municipais, estaduais e do
Distrito Federal.  As
transferências estabelecidas

pelo texto do documento
visam contribuir para que
sejam realizadas atividades
complementares de
a c o m p a n h a m e n t o
pedagógico em conformidade
com o Programa Novo Mais
Educação.
Os recursos financeiros serão
utilizados para cobertura de
despesa de custeio das
escolas que possuem
matrículas no ensino

fundamental conforme o
censo escolar do ano anterior
ao da adesão ao programa.
As transferências serão
liberadas em favor das
Unidades Executoras das
escolas indicadas pelas
prefeituras municipais para
que as escolas realizem
atividades complementares
com foco no
a c o m p a n h a m e n t o
pedagógico por cinco horas

ou quinze horas semanais
pelo período de oito meses
do ano letivo.
A CNM lembra que, para
terem acesso aos recursos
financeiros do Programa
Novo Mais Educação, as
secretarias municipais de
educação deverão fazer a
adesão por meio do módulo
PAR do Sistema Integrado de
Monitoramento Execução e
Controle (Simec),

ICMBio lança documentos para auxiliar no
licenciamento ambiental de locais próximos

a cavidades naturais
Pesquisadores do

Instituto Chico Mendes de
Conservação da
Biodiversidade (ICMBio)
lançam duas publicações sobre
Sismografia Aplicada à
Proteção do Patrimônio
Espeleológico, com o objetivo
de minimizar as vibrações na
construção de
empreendimentos ao redor de
formações das cavernas.
A Confederação Nacional de
Municípios (CNM) explica
que os documentos também
visam auxiliar no
licenciamento de atividades,
empreendimentos e obras de
engenharia e evitar que os
mesmos causem danos
irreversíveis desses
patrimônios naturais.

Segundo o Centro Nacional de
Pesquisa e Conservação de
Cavernas do ICMBio, a
preservação e conservação
das cavernas, sítios
espeleológicos e suas
respectivas áreas de
influência visa à manutenção
dos sistemas ecológicos,
sensíveis e diferenciados. Nas
cavernas podem ser
desenvolvidos estudos
científicos minuciosos e
sistemáticos em diversos
campos do conhecimento, pois
os ambientes cavernícolas
registram informações
relativas aos processos
geológicos, possibilitando
pesquisar a origem, a
formação e as sucessivas
transformações da litologia

(estudo especializado em
rochas e suas camadas) local
e do paleoclima (clima de
determinado período pré-
histórico).

Vale ressaltar também que as
cavernas desempenham
importante papel no meio
ambiente, como a carga e
recarga de aquíferos, além de
serem grandes atrativos
turísticos e esportivos.

Levantamento mostra que gastos
da União com segurança pública
caem, mas sobem nos Municípios

O governo federal reduz
investimentos na segurança
pública, os Municípios são
obrigados a destinarem
recursos de suas receitas para
a área que é de competência
da União. Um levantamento
do Fórum Brasileiro de
Segurança Pública, a ser
divulgado nesta quinta-feira,
3 de novembro, mostra que
os gastos diretos do governo
com segurança apresentaram
redução de 9,6% entre 2014
e 2015. Já, o aumento da
participação dos Municípios
neste tipo de despesas foi de
394%, entre 1998 e 2015. E
só ano passado, o montante
chegou a R$ 4,53 bilhões.
O crescimento dos
investimentos municipais foi
notado em cidades de todos
os portes, mas destacam-se
aquelas com população entre
100 mil e 500 mil habitantes.
Segundo o estudo, ao menos
1.836 Municípios declararam
algum gasto na área em 2015.
Neste mesmo ano, o
levantamento diz que o Brasil
gastou R$ 76,2 bilhões, ao
todo, com segurança. O que
representa incremento de
11,6% em relação a 2014. O
crescimento foi puxado pelos
Estados, que detêm a maior
parte dos investimentos no
setor, como por exemplo:
São Paulo que gastou R$ 11,2
bilhões, em 2015, um
aumento de 8,4% em
comparação com 2014.
De acordo com o Fórum, o
Ministério da Justiça destinou
R$ 11,3 bilhões para a área
no ano passado, dos quais
apenas 5% correspondem a
ações dos Fundos
Penitenciário e de Segurança.

A queda aconteceu em meio
à disposição da União em
participar mais proativamente
do combate à criminalidade,
com a criação de um plano
nacional para a área. Entre
2006 e 2016, por exemplo,
o Fundo Penitenciário
encolheu 49,2% e, desde
2002, a retração no Fundo
de Segurança foi de 47,9%.
Os dados confirmam o
discurso do presidente da
Confederação Nacional de
Municípios (CNM), Paulo
Ziulkoski. Ele garante que as
Prefeituras estão assumindo
responsabilidades que não
são de sua competência, e
isso tem contribuído bastante
para a deterioração de suas
receitas. Outra constatação
do levantamento, que vai de
encontro as análises do líder
municipalista, é de que além
de o aporte federal a Estados
e Municípios para combater
a violência ter reduzido, ele
foi aplicado sem uma
continuidade de programas.
O presidente da República,
Michel Temer, anunciou a
liberação de R$ 778 milhões
dos fundos para compra de
equipamentos policiais,
capacitação da Força
Nacional e também para
construção de presídios.
Caso isso ocorra, a liberação
vai representar o segundo
maior valor destinado pela
União para ações na área
desde 2002, só sendo
superado pela monta de
2007, que atingiu R$ 1,3
bilhão. Porém, a análise do
Fórum mostra que é cada vez
menor a quantidade de
verbas executadas pelos
fundos.

Em 2015, mais de cinco estupros
ocorreram por hora no Brasil

Anuário Brasileiro de
Segurança Pública do Fórum
Brasileiro de Segurança Pública
(FBSP) indica que mais de cinco
pessoas são estupradas por hora
no Brasil. Os dados divulgados
nesta quinta-feira, 3 de novembro,
apontam que país registrou
45.460 casos de estupro, em 2015,
e deles 24% foram em capitais e
no Distrito Federal.
No entanto, o levantamento
estima que devem ter ocorrido
entre 129,9 mil e 454,6 mil estupros
no território nacional, ano
passado. O número mínimo se
baseia em estudos internacionais,
como o National Crime
Victimization Survey (NCVS), que
apontam que apenas 35% das
vítimas de estupro costumam
prestar queixas. Já, o máximo se
apoia no estudo Estupro no
Brasil: uma radiografia segundo
os dados da Saúde, do Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea), que aponta que, no país,
apenas 10% dos casos de estupro
chegam ao conhecimento da
polícia.

Considerando somente os
boletins de ocorrência
registrados, em 2015, ocorreu um
estupro a cada 11 minutos e 33
segundos no Brasil, ou seja, 5
pessoas por hora. O Estado com
o maior número de casos foi em
São Paulo, que responde por
20,4% dos estupros no país, com

9.265 casos. O menor número foi
em Roraima, 180 registros.
Apesar do número elevado, ele
representa uma retração de 4.978
casos em relação ao ano anterior,
com queda de 9,9%, o FBSP
mostrou que não é possível
afirmar que realmente houve
redução do número de estupros

no Brasil, já que a subnotificação
desse tipo de crime é
extremamente alta. Uma pesquisa
do Datafolha encomendada pelo
Fórum Brasileiro de Segurança
Pública (FBSP) aponta que 85%
das mulheres brasileiras têm
medo de ser vítima de agressão
sexual.

CNM convida gestores para participar
Fórum Cidades e Economia, na Espanha

A Confederação
Nacional de Municípios (CNM)
convida a todos os gestores
municipais a participarem do
Fórum Cidades e Economia. O
evento acontece nos dias 21 e 22
de novembro será realizado na
cidade de Bilbao, Espanha.
Iniciativa desenvolvida dentro da
Comissão de Cidades Digitais e
do Conhecimento, um Grupo de
Trabalho da Organização

Mundial de Cidades e Governos
Locais Unidos (CGLU), na qual a
CNM é membro ativo.
O objetivo é que palestrantes de
todo o mundo, tanto da área
governamental, quanto
empresarial e da academia,
compartilhem suas visões
praticas e teóricas da relação entre
a cidade e a economia. Isso,
levando em conta as tendências
globais que estão mudando o

papel econômico das cidades,
além de seus papeis como
geradores de oportunidades de
negócio e a relação entre a
urbanização e o desenvolvimento
econômico.
O presidente da CNM, Paulo
Ziulkoski, destacou durante o
Seminário Novos Gestores, na
semana passada, que a
participação em eventos
internacionais gera boas práticas

na gestão municipal e por isso a
CNM reforça importância da
participação de todos os gestores
e gestoras.
Todas as palestras serão
ministradas na língua inglesa com
tradução simultânea para
espanhol. Todos os custos de
inscrição e participação no
evento são de responsabilidade
do participante.

As escola tem direito aos recurso financeiros

Municipios usa recursos proprio para a segurança

Matas serão licenciadas

Segurança Pública (FBSP) indica que mais de cinco pessoas são estupradas por hora no Brasil.
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