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Estudantes contra a corrupção na Alepa

AAssembleia Legislativa 
do Pará (Alepa) será pal-
co de uma nova manifes-

tação popular, hoje, a partir 
das 10 horas da manhã. Es-
tudantes da Universidade 
Federal do Pará (UFPA) e da 
Universidade do Estado do 
Pará (Uepa) prometem um 
protesto irreverente em re-
púdio às fraudes que asso-
lam a Casa. Eles se vestirão 
de fantasmas para lembrar 
os funcionários que recebe-
ram salário sem trabalhar e 
também distribuirão pizzas, 
demonstrando que não acei-
tarão a impunidade de quem 
desviou recurso público Ale-
pa. Os acadêmicos também 
vão cobrar a instalação da 
Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) para apurar 
o caso. A onda de atos pú-

DEVASSA
Universitários vão 
se manifestar hoje 
na frente da Casa, 
promete diretório

“Se os deputados 
não querem 
assinar o pedido 
(de CPI), é
porque têm medo”

Tribunal preparado para novas eleições em Bujaru, Aveiro e Brasil Novo

O Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE) realizará eleições suple-
mentares para as prefeituras de 
Bujaru, Aveiro e Brasil Novo no 

dia 5 de junho deste ano. Os pre-
feitos desses municípios foram 
cassados por causa de crimes 
eleitorais praticados durante as 
eleições de 2008. Como eles ob-
tiveram mais de 50% dos votos, 
foi determinada nova escolha.

Ontem, o presidente e o vice-
presidente do órgão, desembar-
gadores Ricardo Nunes e Leo-
nardo Tavares, visitaram Bujaru. 
Assim como ocorreu em Brasil 

Novo, eles cumpriram agenda 
protocolar para a verificação da 
infraestrutura montada para a 
realização da eleição.

Além da preparação dos 
locais de votação, estão sendo 
verificadas as regras para a rea-
lização da eleição. Os três muni-
cípios são obrigados a cumprir, 
novamente, os prazos para re-
gistro de chapas concorrentes 
e de fiscais eleitorais, para a 

realização de propaganda elei-
toral e comícios eleitorais, por 
exemplo.

No caso de Bujaru, o cargo de 
prefeito ficou vago por causa da 
cassação da prefeita Maria Antô-
nia Silva da Costa (PMDB), acusa-
da de comprar votos no dia da 
eleição. Os novos candidatos são 
Lúcio Faro Bittencourt, da coliga-
ção PT/PC do B, e Eronilson Me-
neses, da coligação PSDB/PRB, 

apoiada pelo PMDB.
Em Aveiro, a eleição apon-

tará um substituto para Maria 
Gorete Xavier Dantas (PTB), que 
exerceria seu segundo mandato 
consecutivo, mas perdeu o car-
go, acusada de ter se prevaleci-
do da máquina administrativa 
e distribuído combustível para 
conquistar votos. São candida-
tos o atual presidente da Câma-
ra, Ranilson Prado (PR), Olinaldo 

Xavier (PSC) e Eliezer Sobrinho 
(PDT).

Para Brasil Novo, será es-
colhido o substituto de José 
Carlos Caetano (PR), também 
cassado por compra de votos. 
Os candidatos são Alexandre 
Lunelli, atual presidente da 
Câmara, pela coligação PT/
PV/PMDB, e José Carlos de Fa-
rias, pela coligação PSB/PTB/
PR/PSDB.

EScânDAlo nA ASSEmblEiA

blicos demonstra que a im-
probidade administrativa na 
Assembleia já se consolida 
como uma crise de credibili-
dade do Legislativo perante a 
opinião pública. A corrupção 
que corria entre as paredes 
do Legislativo, ganhou a rea-
ção do povo nas ruas.

O coordenador-geral do 
Diretório Central dos Estu-
dantes (DCE) da UFPA, Rafa-
el Saldanha, um dos organi-
zadores do protesto, critica 
os parlamentares que ainda 
não assinaram o pedido de 
CPI feito pelo deputado es-
tadual Edmilson Rodrigues 
(PSOL). “Se eles não querem 
assinar o pedido é porque 
têm medo. Tudo indica que 
existe ainda muito mais su-
jeira. Por isso, é preciso in-
vestigar e instalar uma CPI 
imediatamente e não vamos 
aceitar que tudo isso acabe 
em pizza. Se for preciso, 
vamos colocar no poste as 
fotos dos deputados que 
não querem assinar o pe-
dido de CPI”, afirma o líder 
estudantil. Apenas 10 dos 

Discutir a decisão judicial 
de reintegração de posse das 
fazendas Amazônia, Palesti-
na e Gurupizinho, localizadas 
no município de Ulianópolis, 
no sudeste paraense, foi o ob-
jetivo da reunião realizada 
ontem, com a participação 
de Carlos Lamarão, presiden-
te do Instituto de Terras do 
Pará (Iterpa), Rodson Sousa, 
superintendente adjunto do 
Instituto de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra), e 
Glicera Soares, representante 
da Associação Nova Vida. O 
evento ocorreu no auditório 
do Incra. A liminar deter-
minando a reintegração foi 
expedida pela juíza Cláudia 

Favacho, da Vara Agrária de 
Marabá. “Queremos que a li-
minar judicial seja suspensa. 
Estamos com medo de ser re-
tirados a qualquer momento 
da área, pois não temos para 
onde ir”, informou Glicera So-
ares. Segundo ela, também há 
dúvida se as terras estão sob 
jurisdição federal ou estadu-
al. Carlos Lamarão e Rodson 
Sousa ingressaram com me-
dida judicial visando uma pe-
rícia no local. O Iterpa deverá 
analisar a regularidade dos 
títulos de posse. Atualmente, 
moram nas três fazendas cer-
ca de 600 famílias, cuja prin-
cipal atividade econômica é a 
agricultura. 

Iterpa e Incra definem posse

41 deputados da Casa as-
sinaram: o autor, Edmilson 

Rodrigues, a bancada do PT 
(deputados Carlos Bordalo, 

Airton Faleiro, Bernadete 
ten Caten, Valdir Ganzer, 
Edilson Moura, Chico da 
Pesca, José Maria e Milton 
Zimmer) e o deputado João 
Salame (PPS). Faltam quatro 
assinaturas para a comissão 
ser viabilizada.

Investigação do Ministé-
rio Público do Estado apura 
os crimes de desvios entre 
R$ 800 mil e R$ 1 milhão 
somente na folha de paga-
mento da Alepa, durante 
a gestão do ex-presidente 
Domingos Juvenil (PMDB), 
que ocorreu entre os anos 
de 2007 e 2010. Nomeação 
de assessores sem publica-
ção no Diário Oficial, super 
salários carregados de van-
tagens ilegais e servidores 
fantasmas e até laranjas. 
E muito mais crimes vêm 
sendo investigados, inclu-
sive com a participação dos 
Ministérios Públicos federal 
e do Trabalho e a Receita Fe-
deral, como a sonegação de 
Imposto de Renda e de con-
tribuição à Previdência So-
cial e fraudes em licitações.

Alunos dA uepA cobrAm verbAs

os estudantes 
da Universidade 
do Estado (Uepa) 

aproveitarão o protesto 
para cobrar mais verbas 
para a instituição, que 
possam garantir, inclusive, 
a realização de concurso 
público para novos 
professores efetivos. 
“Enquanto a Universidade 
sofre cortes de orçamento, 
assistimos a mais um 
escândalo de corrupção, 
que desvia recursos que 
poderiam ser investidos 
em bolsas de pesquisa 
e extensão, mais 
professores e verbas para 
a assistência estudantil. 
Se tem dinheiro do 
Estado sobrando para ser 
roubado na Assembleia, 
queremos que eles sejam 

investidos na educação”, 
defende a coordenadora-
geral do DCE da Uepa, 
Juliana Rodrigues.
Ela afirma que os 
estudantes da Uepa 
e da UFPA não irão 
descansar enquanto 
todos os envolvidos na 
corrupção não forem 
punidos. “Se eles pensam 
que se escondendo e 
reduzindo o número 
de sessões ordinárias 
na Assembleia, vão 
arrefecer nosso ânimo, 
eles estão enganados. 
Não vamos deixar mais 
esse escândalo cair 
no esquecimento da 
população e vamos 
intensificar nossa 
mobilização”, promete 
Juliana Rodrigues.

PUNIÇÃO

Durante o protesto, os uni-
versitários vão exigir a puni-
ção e prisão dos envolvidos 
nos recentes escândalos na 
Assembleia. Rafael Saldanha 
disse que o protesto pretende 
intensificar a pressão sobre 
os deputados e mostrar a in-
dignação com a “roubalhei-
ra” instalada na Alepa. “Isso 
é uma vergonha para o povo 
paraense. Pessoas que foram 
eleitas para legislar a favor da 
população, se aproveitam des-
sa condição para enriquecer, 
enquanto o Pará se destaca 
com o aumento dos índices 
de pobreza. Quem rouba di-
nheiro público, deve ir para a 
cadeia e, se preciso for, vamos 
pressionar diariamente para 
que isto aconteça”, garante.

SuplEmEntAr
Pleitos vão ocorrer 
no dia 5 de junho 
por conta de crime 
eleitoral em 2008

pArtidos prestAm contAs
o tribunal 
Superior Eleitoral 

(TSE) informou que todos 
os 27 partidos prestaram 
contas das eleições do 

ano passado. O prazo 
venceu na segunda-
feira passada, 2. A 
maioria dos partidos 
deixou a entrega para 
a última hora, já que, 
até sexta-feira, apenas 
12 das 27 legendas 
haviam entregue a 
prestação de contas. 
De acordo com a 
legislação, as contas 
partidárias anuais 
devem conter a 
discriminação dos 
valores e destinação 
dos recursos recebidos 
do Fundo Partidário, 
a origem e valor 
das contribuições 
e doações, com 
a especificação e 
comprovação dos 
gastos.

Ministério da 
Previdência Social

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, em 
Belém, torna público que necessita locar pelo prazo de 36 (trinta e 
seis) meses, prorrogável por 24 (vinte e quatro) meses, ou de acordo 
com a legislação vigente, um imóvel com área construída de no 
mínimo 400,00 m², preferencialmente com instalações: de pontos de 
lógica, elétricas compatíveis com a ocupação, ar condicionado, rede 
para instalação de telefone, garagem e/ou estacionamento, em Santa 
Izabel do Pará/PA, para a instalação dos seus serviços de Agência da 
Previdência Social, observando o que dispõe o Inciso X, do Artigo 24, da 
Lei 8.666/93 de 21/06/93 e alterações posteriores.

As propostas deverão conter, além do seu prazo de validade de 
no mínimo 45 (quarenta e cinco) dias, os seguintes dados: descrição 
minuciosa do imóvel, localização, área física, instalações existentes, valor 
locativo mensal, em moeda corrente, assim como se fazer acompanhar 
do croquis com planta baixa do imóvel, além de apresentar cópia da 
documentação dominial, ou seja, habite-se, escritura e certificado 
atualizado do RGI livre de quaisquer ônus, licença do corpo de bombeiros 
e demais licenças exigidas pelos órgãos públicos, equipamentos de 
prevenção contra incêndio, compatível com a área do imóvel e de acordo 
com a ABNT.

O aluguel avençado poderá ser reajustado anualmente, tendo por 
base a variação do IGP-M/FGV.

A locação reger-se-á pela Lei nº 8.245, de 18/10/91, Lei nº 8.666/93 
de 21/06/93 e alterações posteriores, assim sendo o INSS somente se 
responsabilizará pelos pagamentos dos encargos constantes do artigo 
23 da Lei nº 8.245/91, isto é, taxas remuneratórias de serviços de 
água, esgoto e energia elétrica, bem como as despesas ordinárias de 
condomínio, caso existam.

As propostas deverão ser entregues no Edifício Sede da Gerência-
Executiva Belém (Gexbel), 2º andar, sito à Av. Nazaré nº. 79, Belém/PA, 
CEP 66.035-445, até as 18 horas do dia 16/05/2011, onde os proponentes 
poderão tomar conhecimento do modelo de contrato a ser lavrado.

O INSS reserva-se o direito de optar pelo imóvel que melhor atender 
às suas necessidades.

O proponente escolhido deverá apresentar o título de propriedade do 
imóvel proposto, devidamente transcrito no Registro de Imóveis, assim 
como os demais elementos necessários à aprovação de sua proposta e 
formalização do contrato de locação, como: CIC, identidade e, em caso 
de empresa, CNPJ, contrato social, etc., bem como, declaração de que 
não existem débitos com relação ao imóvel (água/esgoto, luz e taxas 
condominiais). Será exigido que o interessado se encontre em situação 
regular perante o SICAF antes da assinatura do contrato.

As propostas que não atenderem às exigências deste Aviso, não 
serão consideradas pelo Instituto.

AVISO DE PROCURA DE IMÓVEL

INSTITUTO 
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