A UNIÃO

João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 9 de fevereiro de 2018

Minha Casa, Minha Vida
terá 650 mil novos imóveis
Para as ações do programa em 2018 estão destinados R$ 9,7 bilhões do Orçamento Geral da União e R$ 63 bi do FGTS
Jonas Valente
Da Agência Brasil

A meta do Governo Federal para 2018 é contratar 650
mil novos imóveis no Programa Minha Casa, Minha Vida
(MCMV). O anúncio foi feito
ontem (8) pelos ministros das
Cidades, Alexandre Baldy, e da
Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco.
Para a Faixa 1, em que a
pessoa deve ter renda familiar
máxima de R$ 1.800, o objetivo
é assegurar 130 mil contratações. Para a Faixa 1,5 (renda familiar de até R$ 2.350), a meta
é de 70 mil; para a Faixa 2 (renda familiar de até R$ 3.600),
400 mil; e para a Faixa 3 (renda familiar de até R$ 6.500), 50
mil novas unidades.
Para essas ações estão
destinados R$ 9,7 bilhões do
Orçamento Geral da União e
R$ 63 bilhões do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS). O ministro Alexandre
Baldy disse que não há previsão de contingenciamento de
parte desses recursos.
O ministro disse que a
intenção é agilizar as contratações. “O objetivo é alterar
procedimentos nas seleções,
especialmente na Faixa 1. Nesse procedimento, queremos
colocar em prática seleções de
projetos que visem acelerar a
contratação, como o estabelecimento de prazos para apresentação de projeto e início das
metas”, disse Alexandre Baldy.
Em 2017, a meta era de
610 mil contratações. Segundo
o ministro, desse total foram
realizadas 495 mil. O ministro
disse que o órgão está atuando
para resolver o problema das
mais de 31 mil obras do programa que estão paradas.
Alexandre Baldy adiantou
que outras duas iniciativas de
apoio à moradia popular serão
retomadas, o programa de habitação rural, para o qual estão
previstas 50 mil contratações,
e o de projetos por meio de
entidades usando recursos do
Fundo de Desenvolvimento
Social.
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Nos últimos três dias, a Petrobras anunciou diminuição de valores do diesel e da gasolina

Petrobras anuncia redução
no preço da gasolina em 3%
Da Agência Brasil
Em meio à discussão sobre a formação do preço dos
combustíveis nos postos país
afora, a Petrobras anunciou
ontem (8) a maior redução
dos valores da gasolina e do
diesel combustível de 2018.
A partir de hoje (9), os novos
preços estarão 3% (gasolina)
e 2,6% (diesel) mais baratos
nas refinarias. Ontem (8), o
ministro da Secretaria-Geral
da Presidência da República, Moreira Franco, pediu ao
Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade)
que apure o motivo de as
constantes quedas dos preços dos combustíveis não

serem repassadas para os
consumidores.
A Petrobras vem quase
que diariamente informando em seu site (petrobras.
com.br) os preços a serem
praticados nas refinarias.
Uma consulta constatou que
a queda de preços anunciada
ontem é a maior deste o final
do ano passado. De 29 de dezembro de 2017 a 9 de fevereiro de 2018 a estatal fez 29
anúncios de preços nas suas
unidades de refino. No caso
do diesel, foram anunciadas
14 reduções e 15 aumentos
de valores. Já a gasolina teve
15 anúncios de queda e 14
altas de preços.
Nos últimos três dias,

a empresa anunciou diminuição de valores do diesel
e da gasolina de 1,8% e 0%
ontem (7); 0,7% e 1,5% ontem (8) e 2,6% e 3% hoje
(9). Enquanto isso, para o
consumidor, essa política
de preços não reflete na
hora de abastecer o carro.
De acordo com o levantamento de preços da Agência
Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis
(ANP), na semana entre 28
de janeiro e 3 de fevereiro
de 2018, o preço máximo do
litro da gasolina chegou a R$
5,15 e o mínimo ficou em R$
3,579. Já o litro do diesel, no
mesmo período, custava R$
4,479 e R$ 2,939.

Procon-PB divulga pesquisa
de preços de bebibas em JP
O preço do uísque Chivas
Regal (750ml - 18 anos) tem
diferença de até R$ 120,91 em
supermercados de João Pessoa,
de acordo com um levantamento de preços de bebidas realizado pela Autarquia de Proteção
e Defesa do Consumidor do
Estado da Paraíba (Procon-PB),
quarta-feira (8), em oito estabelecimentos da capital. O produto varia 37,90% e difere R$
120,91 entre os estabelecimentos, podendo ser encontrado

por R$ 318,99 até R$ 439,90.
De acordo com a pesquisa, a cachaça Sagatiba Velha
(700ml) varia 49,71% e difere
R$ 23,21, sendo comercializada a partir de R$ 46,69 até
R$ 69,90, enquanto o litro do
uísque Old Eight varia 100% e
difere R$ 20. Os preços variam
de R$ 19,90 até R$ 39,90. O vinho tinto, Miolo Seleção Seco
(750ml), varia 64,58% e difere
R$ 12,91. O produto pode ser
encontrado por R$ 19,99 até

R$ 32,90. E o litro da Vodka
Orloff varia 43,84%, com diferença de R$ 9,60 entre os estabelecimentos, com preços que
vão de R$ 21,90 até R$ 31,50. O
rum Bacardi Big Apple (980ml)
varia 25,68% e difere R$ 6,11
nos estabelecimentos pesquisados, onde os preços vão de R$
23,79 até R$ 29,90, enquanto a
cerveja long neck Eisenbahn
(355mL) varia 66,85 % e difere
R$ 2,40, sendo vendida a partir
de R$ 3,59 até R$ 5,99.

UFCG fará primeira chamada de
inscritos na lista de espera do SiSU
Os candidatos aprovados
e inscritos na lista de espera
do Sistema de Seleção Unificada (SiSU 2018.1) poderão
ter sua primeira chance de ingressar no Ensino Superior. A
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) divulgará
hoje (09), sua primeira chamada convocando os candidatos da lista de espera para
o preenchimento de vagas
remanescentes ocasionadas

Iúri

pelo não comparecimento de
aprovados na chamada regular do SiSU. O resultado estará
disponível no site www.ufcg.
edu.br. Os convocados devem
ficar atentos às datas e aos locais de cadastramento: próximas quinta e sexta-feira, 15
e 16 de fevereiro, na coordenação do curso para qual o
estudante foi classificado, no
horário das 8h às 11h e das
14h às 17h. O procedimento

é obrigatório para garantir
a vaga na UFCG e deverá ser
feito presencialmente pelo
candidato ou por procurador legalmente constituído
para esse fim.
No ato do cadastramento
deverão ser apresentadas cópias dos seguintes documentos: certificado de conclusão
do ensino médio ou curso
equivalente, ou diploma de
graduação em curso superior,

devidamente assinado pelo
candidato e pela instituição;
RG; CPF; título de eleitor para
os brasileiros maiores de 18
anos, com comprovante de
presença na última eleição (1º
e/ou 2º turno da eleição de
2016); prova de quitação com
o Serviço Militar para os brasileiros do sexo masculino maiores de 18 anos; certidão de
nascimento ou de casamento;
e comprovante de residência.

Curta a folia sem
perder vídeos e fotos
O Carnaval começou e o que não vai faltar é folia nos
bailes e blocos de rua. Mas já pensou que chato ficar sem
memória no celular e deixar de eternizar justo aquele
momento mais bacana por conta do excesso de fotos e
vídeos no dispositivo móvel? Uma solução gratuita e
simples de usar é o aplicativo Nero MediaHome Wifi Sync,
da companhia alemã Nero AG. Ele transfere as mídias do
iOS ou do Android para o PC, e vice-versa, com conversáo
automática de formato, se necessário. A transferëncia é via
wireless e bem rápida. Basta apenas que o celular esteja
conectado à mesma rede que o computador e pronto: o
aplicativo faz todo o trabalho, liberando espaço no mobile
pra mais e mais cliques e v’ídeos da festa na avenida. O
aplicativo é grátis e está disponível para iOS e Android na
App Store e na Google Play.

Marco legal
O Diário Oficial da União de ontem (8) publicou
decreto que regulamenta o Marco Legal da Ciência,
Tecnologia e Inovação (Lei nº 13.243/2016) e traz a
expectativa de desburocratizar as atividades de pesquisa e
inovação no país. As novas regras criam mecanismos para
integrar instituições científicas e tecnológicas e incentiva
investimentos em pesquisa. De acordo com o ministério
da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações,
o novo marco legal deve simplificar a celebração de
convênios para a promoção da pesquisa pública; facilitar
a internacionalização de instituições científicas e
tecnológicas e aumentar a interação elas e as empresas.
Deve ainda incrementar a promoção de ecossistemas
de inovação; diversificar instrumentos financeiros de
apoio à inovação e permitir maior compartilhamento de
recursos entre entes públicos e privados. Outros pontos
são a simplificação de procedimentos de importação de
bens e insumos para pesquisa; novos estímulos para a
realização de encomendas tecnológicas e flexibilidade no
remanejamento entre recursos orçamentários.
Ariba
A AstraZeneca, um dos maiores grupos farmacêuticos
do mundo, adotou a solução da SAP Ariba para modernizar
sua área de Procurement. A empresa está usando as
aplicações e a rede de negócios baseadas em nuvem
da fornecedora para simplificar e agilizar todo o seu
processo de compras no Brasil. Com isso está reduzindo
gastos e tornando a área mais eficiente, obtendo vantagem
competitiva.

Smartphones e crianças
Pesquisa com mais de 125 mil crianças e adolescentes
na faixa entre 6 e 19 anos de idade realizada pelo King’s
College, em Londres, revelou que o uso do aparelho antes
de dormir provoca problemas no comportamento e na
parte fisiológica dos pequenos. Entretanto, questões
como a obesidade infantil e até mesmo a depressão foram
identificadas na amostra.

For Honor
For Honor, jogo de ação que coloca frente a frente
três das mais poderosas facções já vistas nos campos de
batalha – os Cavaleiros, os Vikings e os Samurais –, está
completando um ano de lançamento no próximo dia 15 de
fevereiro. Para celebrar a data, a Ubisoft realizou evento
em Montreal, no Canadá, transmitido ao vivo pelo canal
do jogo na Twitch.

