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Agora são 600
os suspeitos de

furarem a fila da
vacina no Estado
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Alagoas deve iniciar esta 
semana (19 a 23) a vacina-
ção contra a Covid-19 para 
pessoas que tenham algum 
tipo de comorbidade. Na 

sexta-feira (16), o Estado 
recebeu 81.550 doses de 
vacinas CoronaVac (32.800 
doses) e AstraZeneca (48.750 
doses). Esse lote, que repre-

senta a 13ª remessa de vaci-
nas enviadas pelo Ministério 
da Saúde, dará sequência à 
vacinação dos profissionais 
de saúde e à imunização das 

comunidades quilombolas. 
As vacinas estão acondicio-
nadas nos Centros Estaduais 
de Armazenamento e Distri-
buição de Imunobiológicos, 

em Maceió e em Arapiraca. 
Nestas unidades, elas fica-
rão disponíveis para os 102 
municípios alagoanos faze-
rem a retirada. 

Semana fecha 
com Renan como 

relator da 
CPI da Covid
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ALAGOAS VAI INICIAR VACINAÇÃO 
PARA QUEM TEM COMORBIDADES

LOTE DE VACINAS VAI ATENDER AINDA ÀS COMUNIDADES QUILOMBOLAS E PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO ESTADO

RP apreende mais 
de 40kg de maconha 
em incursões em 
Maceió e no interior

Divorciados devem 
ter um cuidado a 
mais na hora da 
declaração do IR

Policiais da Radioapatru-
lha estão na linha de frente de 
combate ao tráfico de drogas 
em Maceió e região metro-
politana. Nos últimos dias, 
a RP apreendeu mais de 40 
quilos de maconha em várias 
incursões. O tráfico ainda não 
recuou no Estado. Página 6

   TRÁFICO

   DEPENDENTES

JHC: “minha missão é cuidar 
das pessoas de Maceió” 

Mostrando uma “pegada” 
mais identificada com o 
povo, ao invés de ficar dando 
ordens pelo telefone celu-
lar, direto do seu gabinete, 
o prefeito JHC foi às grotas e 

áreas de riscos verificar “in 
loco” os problemas sofridos 
pelas comunidades. Em uma 
semana de trabalho intenso, 
o ritmo de JHC chamou a 
atenção. Andando por todos 

os cantos da capital, o gestor 
está junto da população 
acompanhando os desafios e 
as ações da Prefeitura. “Foram 
desobstruídas 375 galerias; 
adquiridos 1.600 metros de 

lona e ainda conseguimos 
finalizar a construção de 
quatro muros de contenção, 
além das intervenções no 
trânsito e na limpeza urbana”, 
contou o prefeito JHC. Página 6

PREFEITO JHC

Esteve, durante as chuvas que castigaram Maceió nos últimos dias, em várias áreas de riscos nas grotas
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Expressão

EDITORIAL

O sistema democrático envolve em si o conceito de 

equilíbrio, representado na relação harmoniosa entre 

os poderes. Esse equilíbrio impede que um poder tenha 

primazia sobre o outro. A necessidade de controle sobre 

o poder político persegue o homem desde os primór-

dios da civilização. Quando nas comunidades primi-

tivas o poder era exercido por um conselho dos mais 

velhos, por exemplo, já se identificava a necessidade de 

partilhar e controlar as decisões e os destinos da maio-

ria por um grupo de pessoas e não por apenas único 

indivíduo. Muito embora a organização política e social 

tenha se caracterizado na maior parte da história em 

torno de soberanos, que detinha todo o poder político, 

filósofos e pensadores, em várias épocas, buscaram 

uma forma de governo que não centralizasse todo o 

poder político nas mãos de uma pessoa. 

Na antiguidade, com a obra “A Política”, Aristóteles já 

vislumbrava a separação política do Estado em três 

órgãos. Pode-se afirmar que com o sábio grego a divisão 

tripartite do poder, como se conhece hoje - Executivo, 

Legislativo e Judiciário -  tem sua origem. Nos séculos 

XVII e XVIII essa ideia é retomada com os trabalhos de 

Jonh Locke e Charles de Montesquieu. Sob o domínio 

do absolutismo, Locke defende, na obra “Segundo Trat-

ado Sobre o Governo Civil”, um sistema com os poderes 

Legislativo, Executivo e Federativo. Neste modelo o 

Legislativo tem predominância sobre os demais, com o 

Executivo responsável por aplicar as leis e o Federativo, 

vinculado a este. Mesmo com a superioridade do Legis-

lativo e vinculação entre Executivo e Federativo, ainda 

assim se está diante de um ideal revolucionário, lemb-

rando que sob a égide do absolutismo tem-se a figura de 

um rei cuja vontade é transformada em lei. 

Um pouco mais tarde, Monstesquieu aperfeiçoa as 

ideias defendidas por Aristóteles e Locke e cria a obra 

“O Espírito das Leis”. Nesta obra o pensador francês 

propõe uma nova forma de organização política capaz 

de impor limites aos desmandos comuns aos regimes 

absolutistas.  Com a “ teoria dos três poderes”, defen-

dida em sua obra, Monstesquieu  delimita a ação de 

cada poder governamental. Os poderes são harmôni-

cos e independentes entre si.  Agora a tarefa de legislar, 

administrar e julgar não estão mais concentradas em 

um única mão. O poder governamental dividido em 

três esferas harmônicas e independentes entre si é 

um dos maiores avanços que a civilização produziu. 

Muito embora possa ser alvo de críticas a democracia 

assentada nessas bases, e enquanto não apareça outro 

modelo, é a melhor forma de governo produzida pelo 

homem até hoje.  Neste modelo, paradoxalmente se tem 

tudo junto e separado, compondo uma harmonia, cujo 

tom é a liberdade.

Tudo junto e separado

A segunda onda do Coronavírus e os reflexos nos pacientes com Covid-19 (pasmem!) 
sufoca de maneira sem precedentes todos os protagonistas do setor da Saúde, sobretudo, 
porque ninguém imaginava o teor deste repique em todos os seus aspectos. Mais do que 
isso. Infelizmente, não há atenuantes para essa situação no horizonte, e precisamos oferecer 
soluções urgentes para estancar a insolvência do setor, conforme ilustrado no quadro 1, o 
qual apresenta o panorama da situação atual.

Senão, vejamos: o aumento do número de casos, redução na idade dos pacientes e 
maior gravidade em todos os marcadores da doença, sugere, sem comprovação científica, 
que este vírus se fortalece em grande escala, contrariando para pior a mais pessimista expec-
tativa.

Outros contornos dessa crise sanitária precisam ser apontados de maneira clara e sem 
arrodeios: a falta de medicamentos - com o consequente desabastecimento -, e o aumento 
de preços que aconteceu no fim da primeira onda, por volta de setembro passado. Agora, 
lamentavelmente, essa realidade está bem na nossa cara já no começo desta segunda onda.

Inúmeros Conselhos Regionais de Medicina vêm alertando, a maioria por nota técnica, 
sobre a grave situação do (des)abastecimento de medicamentos e, em alguns casos, supli-
cando aos médicos por economia dos insumos, o que convenhamos, trata-se de uma reco-
mendação sem precedentes.

Se o caro leitor observar o quadro 2, que apresenta a disparada de preços (até 1.500%+) 
e do consumo (até 900%+), a comprovação é imediata: aumento da demanda pelas caracte-
rísticas da doença neste momento e a cruel disparada nos preços que, juntos, transformam-
-se na fórmula da ruína.

Uma lógica perversa e inesperada está instalada, corroendo os orçamentos dos hospi-
tais filantrópicos que buscam um equilíbrio econômico-financeiro para manter o atendi-
mento.

Tragicamente, não há oferta de analgésicos, bloqueadores e anestésicos no mercado 
nacional e, por outro lado, sabemos que a produção da indústria farmacêutica brasileira está 
em dificuldades por várias razões, as quais deveriam ser melhor esclarecidas pelos líderes 
do setor. Isso a bem da verdade.

A importação direta pelos hospitais esbarra na alta do dólar e numa montanha de licen-
ças e outros papéis que consagram a frieza da burocracia em tempos de guerra contra um 
inimigo invisível, inacreditável.

Somos médicos da chamada linha de frente, por hora cuidando da gestão do maior 
hospital de Alagoas, dedicado a pacientes com Covid-19 e outros de inúmeras doenças, e 
juntamos-nos, neste artigo, para oferecer fatos observados e vividos por quem, está todos os 
dias de frente com os problemas, e não distante, como num mundo paralelo ou em um escri-
tório refrigerado gastando tempo e dinheiro, imaginando um “faz de conta” interminável.

Fomos pacientes também, pois tivemos Covid-19 e nos afastamos do hospital em perí-
odos diferentes, passando a trabalhar de casa até que a doença levou um de nós ao interna-
mento. Contudo, todos estamos bem, o que em certa medida nos aprimorou pelos males 
sofridos com a doença, vividos na própria pele.

O Hospital Veredas é referência no tratamento da Covid-19, e foi a instituição, enquanto 
unidade hospitalar, quem mais ofereceu atendimento, seja por meio do Gripário - Centro 
de Síndromes Respiratórias -, Pronto Atendimento, internamentos em leitos da enferma-
ria, intermediários e UTI para pacientes do SUS, desde os primeiros dias de março do ano 
passado até esta data. E assim continuamos.

O Veredas, como é conhecido, acolheu também um expressivo número de pacientes 
oriundos de convênios (planos de saúde) e atendimentos particulares.

Temos que conviver com as dores dos que perderam seus entes queridos, mas logra-
mos devolver ao seio familiar milhares de indivíduos curados, mediante alta médica, e entre 
esses pacientes, dezenas que ficaram sob nossos cuidados por até 90 dias.

Atualmente, contamos com cerca de 2.000 colaboradores, entre os quais 1.600 são 
profissionais de saúde, incluindo 400 médicos. Diariamente, toda essa gente vive o desa-
fio de se organizar em torno de realidades que se movem ao sabor do imponderado, que é 
fruto da falta de distanciamento social, ausência de higiene recorrente das mãos, não uso da 
máscara e, acima de tudo, a vacinação ainda incipiente.

Experimentamos poucos meses de alguma estabilidade nas atividades hospitalares 
e, mesmo sem que isso sugerisse normalidade, entramos novamente no redemoinho de 
suspender cirurgias eletivas e alguns procedimentos, ampliar alas de isolamento, reativar 
setores e fazer contratações de emergência.

Também estão na nossa porta milhares de pacientes que, não obstante o êxito na cura 
da Covid-19, apresentam sequelas com mais de 100 sintomas diferentes de natureza pneu-
mológica, neurológica, psicológica e ortopédica, as quais exigem para já um serviço de 
acompanhamento pós-Covid.

Portanto, faz-se necessário que o Congresso Nacional olhe para a Lei 14.061, de 23 de 
setembro de 2020, e encontre a forma mais adequada para que Vossa Excelência, o Senhor 
Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, sancione um novo instrumento jurídico 
que permita recuperar as condições de gestão, assim como foi no ano passado (quadro 3).

Ao escrever este artigo, o que nos motiva, além de qualquer obstáculo financeiro, 
técnico ou logístico, é o fato de que fizemos o juramento de Hipócrates. E em nome desse 
compromisso, apelamos a quem possa participar das soluções que nos ajude e colabore 
com os hospitais filantrópicos do Brasil, pois não temos mais vagas para problemas.

Hospitais filantrópicos: desafios
da gestão em tempos de pandemia

   ARTIGO  |  Edgar Antunes Neto*, 
Adeilson Loureiro** e Rodrigo Bomfim***

Os autores são médicos que atualmente cuidam da gestão do Hospital Veredas (Maceió - AL), 

ocupando os cargos de Diretor Presidente*, Diretor Administrativo-Financeiro** e Diretor Médico***
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A Corregedoria Geral da 
União em Alagoas (CGU/
AL) contabilizou mais 198 
casos suspeitos de fura-filas 
da vacina contra a Covid-19. 
Com isso, pula para quase 
600 o número de pessoas 
investigadas por supostas 
irregularidades na vacina-
ção em Alagoas. Os casos 
estão sendo investigados 
numa ação conjunta entre a 
CGU, o Ministério Público de 
Alagoas (MPAL) e o Ministé-
rio Público de Contas (MPC). 

No último dia 9 de abril, 
a CGU/AL recebeu novas 
denúncias de supostas irre-
gularidades na vacinação 
contra a Covid-19, no inte-
rior do Estado. “Recebemos 
uma nova lista, mas ainda 
estamos processando as 
informações, para só depois 
divulgar na imprensa”, adian-
tou o superintendente da 
CGU/AL, Moacir Rodrigues 
de Oliveira.

Segundo ele, na segunda-
-feira (12/4), a CGU/AL 
encaminhado a nova lista 
ao Ministério Público de 
Alagoas (MPAL) e ao Ministé-
rio Público de Contas (MPC), 
para o cruzamento de infor-
mações. 

Na lista anterior, eram 
cerca de 400 casos de suspei-
tas de fraude, desses 21 
nomes de pessoas já fale-
cidas, cuja documentação 
estaria sendo usada para filar 
a fila da vacinação, conforme 
estabelece o protocolo esta-
belecido pelo Governo do 
Estado, segundo orientação 
do Ministério da Saúde.

“CARTEIRADAS”
“Não podemos adje-

tivar como fraudes, mas 
situações que carecem de 
esclarecimentos pelos gesto-
res. Por isso, até agora não 
divulgamos nomes”, expli-
cou Moacir, da CGU/AL. “O 
que eu posso adiantar é que 
temos cerca de 200 novos 
casos suspeitos, sendo inves-
tigados, nessa segunda lista 
que está sendo investigada”. 

Segundo a CGU, do total 

de casos suspeitos dessa 
segunda lista, 16 são registros 
com histórico de falecimento 
que carecem de esclareci-
mentos pelos gestores; 15 
são registros de pessoas que 
receberam mais de duas 
doses, que serão enviados 
aos respectivos gestores para 
apresentação de esclareci-
mentos; e 167 são registros 
de pessoas com influência 
política nos municípios. 

Essa categoria, que utiliza 
da popular “carteirada”, é 
classificada como PEP pela 
CGU: “Pessoas Expostas Poli-
ticamente”. Ou seja, os apani-
guados, que se utilizam da 
influência para se vacinar ou 
vacinar os parentes, furando 
a fila das pessoas dos chama-
dos grupos de risco. 

Entre os suspeitos, além 
de gestores, prefeitos e verea-
dores, há também funcioná-
rios públicos. 

“Todos esses nomes, 
assim como os outros, serão 
informados aos gestores 
responsáveis para ofere-
cimento de esclarecimen-
tos. Se houve má fé e ficou 
comprovada a irregularidade 
no recebimento da dose, esse 
servidor deverá responder a 
um processo administrativo, 
podendo até ser exonerado 
do serviço público”. 

No entanto, o represen-
tante da CGU deixou claro 
que pode haver justificativa, 
para casos suspeitos. “Por 
isso, ressalto que ainda é 
prematura falar em fraude. 
Somente após o recebimento 
das informações prestadas 
pelos gestores e, também, 
da realização de novos 
levantamentos, poderemos 
efetivamente formar juízo 
conclusivo sobre as circuns-
tâncias”, explicou.

Segundo a assessoria 
do Ministério Público de 
Alagoas (MPAL), “o procedi-
mento está em andamento, 
aguardando a chegada de 
documentação”. Os promo-
tores de Justiça das comar-
cas do interior estão à frente 
dessa garimpagem. São eles 
que recebem as denúncias e 
as encaminha para a sede do 
órgão em Maceió.

RODRIGO PACHECO criou o grupo num dia e no outro ele foi avalizado pelo STFPoder

O senador Renan Calheiros 
(MDB-AL), ao que tudo indica, 
será um dos protagonistas da 
CPI da Covid no Senado Fede-
ral que vai investigar as ações, 
e/ou inações do governo 
federal no enfrentamento a 
pandemia. A convite do sena-
dor Omar Aziz (PSD-AM) 
– que após um acordo entre 
os partidos deverá assumir a 
presidência da Comissão – o 
senador Eduardo Braga (MDB-
AM) recusou o posto de relator 
e defendeu o nome de Renan 
para a relatoria.

Esse acordo entre os parti-
dos se deu a partir da indicação 
da presidência da CPI. O MDB 
por ser o partido com a maior 
bancada ficaria com a presi-
dência, mas, o partido optou 
por escolher o relator. Sendo 
assim, o PSD, partido com a 
segunda maior bancada, indi-
cará o presidente da CPI, que, 
até o fechamento desta edição, 
deverá ser Omar Aziz.

Durante uma entrevista à 
GloboNews, Eduardo Braga 
confirmou que irá apoiar o 
nome de Renan Calheiros para 
a relatoria. Disse ainda que 
até o início da CPI “haverão 
muitas negociações”, mas que 
a posição do MDB esta defi-
nida. “O senador Renan vem 
desde o início do processo se 
colocando como postulador à 
condição de relator dessa CPI. 
Já comuniquei a ele [Renan], 
com  a correção que me carac-
teriza, eu sou o líder do partido. 
O partido havia se reunido e o 
Renan manifestou a sua posi-
ção em relação a relatoria, eu 
não poderia ter uma posição 
diferente”, disse Braga.

O senador Omar Aziz, 
nome mais cotado para ser 
o presidente da CPI até o 
momento, foi comunicado 
pelo senador Eduardo Braga 
de que ele não se candidatará 
à relatoria.

Omar Aziz afirmou não ter 
objeções ao nome de Renan 
na relatoria. “Renan Calhei-
ros já foi três vezes presidente 
do Senado, já foi ministro da 
justiça. Nenhum senão com o 
senador Renan”, afirmou ele. 
“Se nós entramos na CPI e assi-
namos a CPI porque já temos 
opinião formada, iremos 
começar muito mal. A CPI é 
para investigar fatos. Tem fatos 
conexos que vamos chegar a 
pessoas.”, acrescentou. 

O nome de Renan para a 
relatoria, no entanto, é motivo 
de preocupação no Palácio do 
Planalto (leia-se Bolsonaro). 
“Dizem que o governo conti-
nua a não querer (meu nome). 
Mas, eu acho que qualquer um 
dos seis serve. O Importante e 
mantermos esse núcleo para 
darmos a direção da CPI”, disse 
Renan.

O presidente do Senado,  
Rodrigo Pacheco (DEM-MG), 
criou a Comissão Parlamentar 

de Inquérito (CPI) na terça-
-feira passada, atendendo a 
uma determinação do minis-
tro Luís Roberto Barroso, do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF).

No dia seguinte, o plená-
rio do STF avalizou a decisão 
monocrática do ministro 
Barroso, e na quinta passada  
Rodrigo Pacheco leu os nomes 
dos integrantes da CPI durante 
sessão plenária no Congresso 
Nacional, último protocolo a 
ser cumprido antes da instala-
ção da Comissão.

Na visão do presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido), 
Pacheco, ainda, não é consi-
derado um adversário , mas, 
os movimentos recentes, já 
não fazem ele ser considerado 
um aliado. Para o Planalto, a 
postura de Pacheco na insta-
lação da CPI da Pandemia deu 
certeza de uma nova guinada. 
O próprio presidente e um 
ministro próximo não ficaram 
satisfeitos com Pacheco pela 
falta de ações que pudessem 
atrasar a leitura do requeri-
mento. Um deles avaliou que 
Davi Alcolumbre – ex-presi-
dente do Senado – saberia 
como “matar” essa CPI.

PANDEMIA Bolsonaro não gostou da criação da Comissão e ainda mais com emedebista como protagonista

Indicação de Renan Calheiros 
para CPI incomoda o Planalto

Ariel Cipola
Repórter

Ricardo Rodrigues
Repórter

   FURA FILA DA VACINA

Ministério Público já detectou 

quase 600 nomes em Alagoas

‘FOGO NO PARQUE’

Senador alagoano é apoiado por outros parlamentares para presidir a CPI
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Estados “bolsonaristas” lideram mortes 
Estudo feito pela unidade 

de inteligência do Congresso 
em Foco mostra que os esta-
dos que mais votaram em Jair 
Bolsonaro no primeiro turno 
das eleições presidenciais de 
2018 são hoje os que apre-
sentam as maiores taxas de 
mortalidade por covid-19.

Bolsonaro foi o mais 
votado naquele pleito nos 12 
estados que lideram as esta-
tísticas oficiais de óbitos do 
Ministério da Saúde, consi-
derando o total de mortes 
por 100 mil registradas até o 
último dia 6 de abril. A lista é 
encabeçada por Amazonas, 

Rondônia e Mato Grosso. 
A situação se repete em 

relação às unidades federa-
tivas com os menores coefi-
cientes. O atual presidente 
perdeu a eleição em sete dos 
oito estados com os meno-
res índices de mortes. Nesse 
caso, a liderança é dos estados 
do Maranhão, da Bahia e de 
Alagoas.   

O trabalho foi realizado 
pelos cientistas políticos e 
economistas Ricardo de João 
Braga e André Rehbein Sahtler.

As 12 unidades federativas 
mais afetadas pela pandemia 
têm uma única característica 

geográfica comum. Nenhuma 
delas é do Nordeste, onde 
Fernando Haddad (PT ) 
venceu no primeiro turno em 
oito dos nove estados e Ciro 
Gomes (PDT) foi o mais votado 
no Ceará. Entre os 12, há dois 
estados do Sul (Rio Grande do 
Sul e Santa Catarina), todos os 
quatro do Centro-Oeste (Mato 
Grosso, Distrito Federal, Goiás 
e Mato Grosso do Sul), três do 
Sudeste (Rio de Janeiro, Espí-
rito Santo e São Paulo) e três 
do Norte (Amazonas, Rondô-
nia e Roraima).

Fonte: Congresso em Foco.



A pensão alimentícia 
é  uma despesa  dedutí-
vel para quem paga e um 
re n d i m e n t o  t r i b u t á v e l 
para quem recebe.  Esta 
informação deve estar na 
mente dos contribuintes 
separados e que tenham 
filhos como dependentes 
na hora da declaração do 
Imposto de Renda Pessoa 
Física (IRPF). Com a pror-
rogação do prazo para até 
31 de maio, eles ganharam 
mais tempo para verifi-
car com cuidado todas as 
informações para evitar 
cair nas garras do Leão.

Se g u n d o  o  c o n t a d o r 
Fabiano Azevedo, um dos 
principais pontos ao qual 
os outrora casais precisam 
ficar atentos é que somente 
devem informar os gastos 
quando definida por deci-
são judicial ou extrajudi-
cial. Lembrando que antes 
de registrar as despesas, 
o  beneficiár io  deve ser 
cadastrado na f icha de 
alimentandos, porém não 
deve ser declarado como 
dependente simultanea-
mente.

“ I s s o  s ó  é  p o s s í v e l 
s e  h o u ve r  m u d a n ç a  d e 
dependência durante o 
ano. Por exemplo: em 2020, 
você tinha um dependente 
até agosto e pagava escola e 
plano de saúde. Mas a partir 
de setembro, por decisão 
judicial ou extrajudicial, 
deixou de ser responsá-
vel pela guarda e passou a 
pagar pensão alimentícia. 
Neste caso, você vai infor-
mar na declaração refe-
rente ao ano de 2020 o seu 
filho como dependente e 
como alimentando, com 
as informações relativas 
aos períodos onde ele foi 
dependente e onde ele foi 
a l imentando”,  expl icou 
Fabiano. 

Os dependentes podem 
ser filhos e enteados até 
21 anos de idade, até 24 
anos se ainda estiverem 
estudando ou ainda de 
qualquer idade se forem 
incapacitados para traba-
lhar.  Para cada vínculo, 
o limite de dedução é de 

R$2.275,08 e o contribuinte 
pode deduzir despesas com 
educação, saúde, pensão, 
previdência e outros, mas 
é importante estar atento a 
algumas particularidades. 

“Com educação, pode-
-se deduzir despesas com 
ensino infant i l ,  funda -
m e n t a l ,  m é d i o  e  s u p e -
rior, mas não com escola 
de idiomas. Com saúde, 
as despesas com consul-
tas particulares, médicos, 
hospitais, cirurgia plástica 
relacionada à saúde, trata-
mentos dentários (exceto 
c lareamento dentár io) , 
psicólogos,  psiquiatras, 
fisioterapeutas e plano de 
saúde, entre outros. Mas 
o  contr ibuinte  é  impe-
dido de considerar o plano 
de saúde caso seja uma 
despesa totalmente supor-
t a d a  p e l a  e m p r e s a  o u 
empregador”, esclareceu o 
contador.

Atraso e 
restituição
Quem não apresentar a 

declaração de imposto de 
renda ou não declarar no 
prazo estabelecido pela 
Receita Federal,  pagará 
multa de 1% ao mês-calen-
dário ou fração de atraso 
calculada sobre o total do 
imposto devido. O valor 
m í n i m o  d a  m u l t a  é  d e 
R$165,74 e o valor máximo 
pode chegar a até 20% do 
imposto devido na decla-
ração de ajuste anual. 

A restituição do imposto 
de renda acontece quando 
o programa gerador  da 
declaração de ajuste anual 
do IRPF identifica que o 
contribuinte pagou mais 
impostos  do que deve-
ria. Este valor, contudo, 
v a i  d e p e n d e r  t a m b é m 
das despesas dedutíveis e 
do modelo da declaração 
escolhido no momento da 
transmissão (simplificado 
ou completo). 

Mesmo com a prorroga-
ção do prazo para entrega 
da declaração de ajuste 
anual, os prazos para resti-
t u i ç ã o  p e r m a n e c e m  o s 
mesmos: 31 de maio, 30 de 
junho, 30 de julho, 30 de 
agosto e 30 de setembro de 
2021.

FABIANO AZEVEDO: “Algumas despesas com educação e saúde não entram no IR”Mercado

Elzir Souza

Algo Mais

ESPECIALISTA RECOMENDA: pensão alimentícia só deve ter valores declarados após decisão judicial ou extrajudicial

IR: declarar os dependentes 
merece atenção especial

CONTABILIDADE CONSULTIVA

O contador Fabiano Azevedo recomenda buscar ajuda profissional para declarar o IR e não cair nas garras do Leão
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As chuvas da últ ima 
semana causaram inúme-
ros prejuízos a população 
de Maceió, deslizamentos, 
interdições de vias, famílias 
desabrigadas. Mas a popu-
lação de Maceió não estava 
sozinha, o prefeito JHC (PSB) 
mostrou que seu estilo de 
governar é diferente e sua 
“pegada” é do lado do povo.

E m  u m a  s e m a n a  d e 
trabalho intenso, o ritmo 
do prefeito de Maceió, JHC, 
chamou a atenção. Andando 
por todos os cantos da capi-
tal, o gestor está junto da 
população acompanhando 
os desafios e as ações da 
Prefeitura de perto.

JHC está nas ruas. Dife-
rente do que se era acostu-
mado a ver num passado não 
muito distante, o prefeito 
desce grota e sobe ladeira 

para garantir atendimento 
ao cidadão e soluções para 
os problemas.

O trabalho preventivo 
com ações realizadas por 
meio do programa Previne 

Maceió possibilitaram que 
os danos fossem menores do 
que os observados em anos 
anteriores com o mesmo 
volume de chuvas. 

“Foram 375 galerias deso-

bstruídas, 1600 metros de 
lona e conseguimos finali-
zar a construção de quatro 
muros de contenção, além 
das intervenções no trân-
sito e na limpeza urbana”, 

pontuou JHC.
As ações também estão 

acontecendo em toda a 
cidade para minimizar os 
danos causados em alguns 
pontos. 

Tendo como prioridade 
salvar vidas, famílias que 
moram em áreas de risco 
tem sido orientadas a deixa-
rem suas residências e estão 
sendo acolhidas por equi-
pes da Prefeitura. Mais de 
70 famílias também foram 
atendidas neste período.

Por determinação do 
prefeito JHC, uma sala de 
situação foi instalada na sede 
da Defesa Civil de Maceió, 
que conta com a participa-
ção de várias secretarias e 
tem o objetivo de ficar 24 
horas em monitoramento.

O trabalho de avaliação 
da gravidade e emergência 
de atendimento das ocor-
rências é feito pela Defesa 
Civil de Maceió.

As Polícias Civil e Militar 
não estão de brincadeira e, 
prova disto foram os preju-
ízos causados ao tráfico 
de entorpecentes em pelo 
menos duas operações na 
semana passada. O desfal-
que no caixa dos criminosos 
passou dos R$ 60 mil. 

O fato de nos dois casos o 
tipo de droga encontrado ser 
maconha in natura mostra 
outro fator importante: a 
dificuldade que os trafican-
tes estão encontrando em 
conseguir transportar droga 
prensada, que na maio-
ria esmagadora dos casos é 
proveniente de Pernambuco, 
Rio Grande do Norte e de 
estados do Centro-Oeste e 
Sudeste.

O Batalhão de Radiopa-
trulha (RP) apreendeu, na 
quarta-feira passada, 42 kg de 

maconha in natura. A apreen-
são aconteceu na Rua Santa 
Helena, Chã da Jaqueira, e o 
prejuízo para os traficantes foi 
de pelo R$ 50 mil levando em 
consideração apenas o valor 
do investimento nos entor-
pecentes, sem contar o lucro 
que teriam com a venda de 
toda a droga, que poderia pelo 
menos triplicar este valor.

D e  a c o r d o  c o m  o 
comando da Radiopatrulha, 
no final da tarde da quarta-
-feira passada, o Serviço 
de Inteligência da unidade 
recebeu informações de que 
um jovem estava vendendo 
drogas na Chã da Jaqueira.

A informação foi repas-
sada para a guarnição RP90, 
que por sua vez contou com 
o apoio das guarnições RP 
Comando e RP 02 para ir ao 
local conferir as informações. 
Eles se deslocaram até a Rua 
Santa Helena e, chegando ao 
local, avistaram um homem 

com as características dadas 
pelo Serviço de Inteligência. 
Ele trazia consigo uma sacola 
plástica. Abordado, o rapaz 
de 22 anos mostrou o conte-
údo da sacola: era maconha 
in natura.

“Questionamos se ele 
tinha mais drogas e o acusado 
respondeu que tinha mais 
maconha em sua casa. Com 
o consentimento dele fize-
mos uma busca domiciliar e 
encontramos, no quarto do 
acusado, outros pacotes com 
maconha, num total de 42 kg 
e uma balança de precisão”, 
explica um dos militares que 
participou da operação.

O acusado, juntamente 
com todo o material apreen-
dido, foi levado para a Central 
de Flagrantes, no Farol, onde 
foi autuado por tráfico de 
substâncias entorpecen-
tes. Ele foi transferido para 
a Delegacia deRepressão ao 
Narcotráfico e permanece à 

disposição da Justiça. 

Paripueira
No dia seguinte, policiais 

civis do 13º Distrito Policial, 
em parceria com militares 
Brisa Tática, da 3ª Companhia 
Independente, em parceria 
com o serviço de inteligência 
descobriram que havia uma 
plantação de maconha na 
zona rural de Paripueira. 

O grupo fez diligências 
e acabou encontrando em 
um sítio, nas imediações da 
Fazenda Florestal Fernan-
des, zona rural de Paripueira, 
cerca de 40 pés de maconha, 
aproximadamente 100g da 
droga triturada, sementes de 
maconha e uma balança de 
precisão. 

Todo o material foi apre-
endido, além de dois telefo-
nes celulares.

Dois homens, de 40 e 
41 anos, estavam no sítio e 
assumiram que as drogas 

lhes pertenciam. A maconha 
havia sido plantada em vasos, 
latas, copos e até em caixas de 
isopor. 

Os acusados que foram 
presos com as drogas alega-
ram inicialmente que eram 
usuários e, portanto, que 
a droga era para consumo 
próprio, depois disseram que 
pertenciam a uma seita reli-
giosa e que a maconha servia 
para a preparação de um chá 
que era consumido durante 
os rituais.  

No entanto, de acordo 
com a investigação feita 
pelos policiais civis, havia 
uma grande movimentação 
de pessoas no local a fim de 
comprar drogas. 

Eles foram levados para 
a Delegacia de Paripueira, 
onde foram autuados em 
flagrante por tráfico de entor-
pecentes. O ‘prejuízo’ para o 
tráfico foi de pelo menos R$ 
10 mil.

GESTOR ATIVO mostra que sua forma de administrar é perto da populaçãoCotidiano

MACEIÓ

DROGA IN NATURA

Prefeito foi às ruas conferir estragos causados pelas chuvas e verificar situação dos moradores

Na Chã da Jaqueira foram apreendidos 42 kg de maconha; em Paripueira foi descoberta plantação

“Minha missão é cuidar 
das pessoas” afirma JHC 

Polícia dá mais de R$ 60 mil 
de ‘prejuízo’ aos traficantes

FOCO

JHC afirma que sua prioridade é salvar e mehorar a vida dos maceioenses
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É PRECISO TER FÉ, ser persistente e não desistir dos seus sonhos e objetivos

   Jailthon Sillva   |  jailthonsillva@hotmail.com

Colunista Social

Em Sociedade
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LUXURY | 

Toda beleza, charme e simpatia 

da elegante empresária de 

sucesso Angela Maciel. #puroluxo

  In destaque
A sociedade alagoana sempre é destacada em “colunas 
sociais” nos principais jornais impressos de nosso Estado, 
hoje a cidade de Arapiraca conta com três personalidades 
importantes e atuantes na City que merecem mais atenção 
dos empresários perante essa crise que estamos vivenciando 
atual no mundo da Covid-19, aplausos para eles que conti-
nuam lutando, enaltecendo sempre a sociedade de Arapiraca 
e de nosso Estado e vivendo por dias melhores: leiam Lourdes 
Rizzato, Aroldo Marques e este confrade Jailthon Sillva.

  Diga sim à vida
A Campanha Diga SIM da LBV, precisa de doações para 
continuar prestando atendimento a milhares de famílias nos 
municípios de Arapiraca, Atalaia, Campo Alegre, Coité do 
Nóia, Feira Grande, Joaquim Gomes, São Sebastião, Palmeira 
dos Índios, Piaçabuçu, Maceió, Traipu e Taquarana, que 
foram fortemente afetadas com os impactos socioeconômi-
cos da pandemia da Covid-19. Acesse www.lbv.org.br e doe 
qualquer valor. Se preferir, faça uma transferência bancária 
pelo PIX oficial da LBV: pix@lbv.org.br.
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LIFE SYTILE | 

A luxury influencier 

digital e consultora 

de moda, estilo e 

imagem na TV 

Claudia Métne 

está sempre 

conectada ao 

universo online 

quando o assunto 

é MODA. 

#luxototal

NEW LIFE | 

Claudia Oliveira é sucesso 

na City de Taquarana com 

suas mãos mágicas, 

transformando com 

sua make-up mulheres 

de sucesso. Ela festejou 

idade nova na última 

quarta-feira, dia 14. 

Felicidades!

PODEROSOS | 

Vivendo com muito 

brilho nos olhos em 

suas criações poderosas 

e luxuosas, Martha 

Medeiros em um #tbt 

com o astro e 

bam-bam-bam das 

redes digitais Carlinhos 

Maia. #aplausos

BIRTHDAY | 

Celebrando idade nova, a 

bela Klyvia Alexandre,

brindou com luxo no 

último dia 10, mais uma 

linda primavera em sua 

vida, ladeada pelos 

seus familiares. 

Parabéns!



  Exclusão de 
cobertura
A negativa de cobertura para 
danos provocados por mau 
uso do veículo não valem 
apenas para alagamentos 
e enchentes.No caso da 
ressaca, por exemplo, pode 
ou não haver cobertura.  A 
cobertura para ressaca é 
válida quando o carro está na 
rua ou estacionado e a maré 
o atinge. Não seria válida, 
por exemplo, se o motorista 
resolver dirigir na areia da 
praia e se aproximar do mar.
Aliás, danos causados ao 
veículo quando ele trafega 
por estradas ou caminhos 
impedidos, não abertos ao 
tráfego ou de areias fofas 
ou movediças jamais são 
cobertos.

  Conclusão
Em suma, felizmente, a 
cobertura contra enchentes 
que causem submersão total 
ou parcial do veículo está 
inclusa em todas as apólices 
de seguro de automóveis 
completas ou “compreen-
sivas” que incluem ainda 
vendaval, terremoto, roubo, 
colisão, incêndio etc.Essa 
proteção é uma exigência 
da Superintendência de 
Seguros Privados (Susep) 
para os pacotes de seguro 
de automóveis completos 
desde 2004.
No entanto, quando o 

consumidor contrata este 
seguro, é importante estar 
atento a todos os detalhes 
do contrato, incluindo as 
cláusulas de exclusão. Além 
disso, a apólice restrita de 
seguro de automóveis que 
cobre apenas os riscos de 
raio, incêndio, explosão e 
roubo ou furto não garante 
indenização para alagamen-
tos e enchentes de qualquer 
natureza.
Gostou do tema de hoje? 
Acompanhe também nosso 
quadro “Momento Seguro” 
todas as quintas feiras na 
rádio 98,3 FM, a partir das 
7h30 e, na TVMAR (Canal 525 
NET), a partir das 9h. Parti-
cipem com suas perguntas! 
Até a próxima se Deus quiser! 
Um grande abraço!

PPPPPPPPPP xpxpxpxpxpxpxpxpxpxpxpx

   Djaildo Almeida   |  djaildo@jaraguaseguros.com

Corretor de Seguros

Momento Seguro
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  Meu seguro vai cobrir o prejuízo?
As chuvas que caem em Maceió desde a noite de quarta-
-feira (14) provocaram alagamentos em vários bairros, 
queda de árvores etambém deslizamento de barreiras. 
A Rua Miguel Palmeira estava completamente tomada 
pela água, impedido a passagem dos veículos. Um VW/
Saveiro que estava estacionado na rua ficou praticamente 
submerso.
Uma dúvida comum entre os proprietários de veículos é 
sobre a cobertura do seguro auto para enchentes e alaga-
mentos. Afinal, o seguro cobre danos ao veículo causa-
dos pela água nesse tipo de desastre?Depende do tipo 
de cobertura que você contratou. Todos os seguros com 
cobertura compreensiva incluem proteção contra fenôme-
nos naturais (deslizamento de terra, granizo, alagamento e 
objetos que caíram no carro).
A cobertura compreensiva é a apólice completa e é a que a 

maioria dos brasileiros fazem. Existem outras modalida-
des de seguros, que oferecem cobertura contra incêndio 
e roubo, por exemplo, e que não incluem a assistência em 
casos de danos ao carro devido a chuvas fortes e alagamen-
tos. Portanto, é preciso tomar cuidado porque as outras 
coberturas não vão proteger o carro contra as enchentes.
Mas a dúvida tem razão de ser. É que essa cobertura não 
é válida para toda e qualquer situação envolvendo alaga-
mento, enchente e inundação.Os danos serão cobertos se 
tiverem sido provocados pelo desastre natural, mas não se 
o motorista tiver exposto o carro a risco deliberadamente.
Por exemplo, se seu carro estava estacionado e a rua 
alagou, o seguro cobrirá os danos. O mesmo ocorrerá se 
a água da chuva invadir a garagem da sua casa ou prédio 
enquanto seu carro estiver ali.Agora, se você sai com o 
carro na chuva e enfrenta ruas alagadas, se força o funcio-
namento do carro mesmo ele não tendo condições de 
continuar, o seguro não cobrirá os eventuais danos.
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  CRB segue 
em frente
Planejando com mais profis-
sionalismo, o CRB conseguiu 
a vaga para a terceira fase da 
Copa do Brasil. Mais do que 
isso, faturou 1 milhão e 700 
mil reais para seus cofres, ao 
eliminar o Paysandu, jogando 
em Belém do Pará. Agora o 
time vai para a terceira fase, 
esperar o adversário que 
sai de um sorteio da CBF e, 
passando novamente, recebe 
outra grana preta, bem acima 
dos 2 milhões de reais. No 
campo financeiro a Copa do 
Brasil é a melhor das compe-
tições para o futebol alago-
ano.

  Copa do 
Nordeste    
Bem que poderia ser melhor, 
mas CSA e CRB garantiram 
classificação na Copa do 
Nordeste, sem, no entanto, 

alcançar o melhor dos obje-
tivos, que era jogar essa fase 
da competição em Maceió 
e contra adversários mais 
fáceis, se é que existe alguma 
coisa fácil no futebol. O CSA 
vai até Fortaleza enfrentar 
o time do mesmo nome, 
enquanto o CRB vai até Salva-
dor para enfrentar o Bahia. 
É só um jogo e, terminando 
empatado no tempo normal, 
a decisão é com a cobrança 

de tiros livres da marca do 
pênalti.

  Brasileiro 
da Série B
Com o início já anunciado 
para a última semana de 
maio, as diretorias de CSA e 
CRB já começam a falar em 
reforçar seus grupos para a 
competição. No CRB, o presi-

dente Mário Marroquim, de 
comum acordo com o técnico 
Roberto Fernandes, já fala 
em cinco ou seis reforços, 
entre eles um goleiro para 
ser titular. No CSA, o número 
de jogadores deve ser maior, 
mas nenhum nome foi ainda 
anunciado. O técnico Mozart 
Santos quer qualidade e não 
quantidade, o que complica 
a programação financeira do 
clube.

TREINADOR ENFRENTA dificuldades devido a contusões dos atletasEsportes

Depois de sete meses 
à frente do CSA, a demis-
são do técnico Mozart já 
começa a ganhar força 
com a torcida. Em 2020, 
a equipe conseguiu fazer 
uma grande recuperação 
na Série B e chegou a bri-
gar por acesso, mas acabou 
ficando pelo caminho. No 
Campeonato Alagoano, o 
time é o segundo colocado, 
atrás apenas do rival CRB. 
Na Copa do Nordeste, o 
Azulão chegou a liderar o 
Grupo B, mas conseguiu a 
classificação apertada, na 
quarta colocação, depois 
de perder para o Ceará e 
empatar com 4 de Julho e 
Sampaio Corrêa. 

Mas, o resultado que 
mais despertou a insatis-
fação da torcida foi mais 
uma eliminação precoce 
na Copa do Brasil, a com-
petição que mais “enche” 

os cofres das equipes bra-
sileiras. Depois de golear 
o Guarany de Sobral na 
primeira fase, o CSA parou 
no Remo. A cobrança de 
Vítor Costa para fora tirou 
o CSA da Copa nos pênal-
tis, após empatar em 1 a 1 
no tempo normal. E foi jus-
tamente esse resultado que 
tirou a torcida do sério. 

Depois de abrir o placar 
contra um time de menor 
expressão financeira e de 
elenco [pelo menos no pa-

pel], o treinador azulino 
optou por recuar a equipe 
e deixar o adversário jogar. 
Foi o suficiente para o Leão 
do Norte dominar as ações 
na segunda etapa e buscar 
a igualdade no placar, for-
çando a decisão nas penali-
dades. A opção tática de 
“chamar” o adversário para 
o campo de defesa custou 
literalmente muito caro ao 
time marujo: R$ 1,7 mil-
hão.

Nas redes sociais, in-

clusive, a torcida cobrou a 
demissão de Mozart e as-
sociou a eliminação e o es-
quema de jogo ao adotado 
por Marcelo Cabo, velho 
conhecido que passou 
pelo Mutange, conquistou 
o acesso à Série A, mas 
saiu conhecido como “re-
tranqueiro”, por optar por 
montar a equipe de forma 
reativa, mesmo quando se 
tinha a vantagem no placar.

Mozart chegou ao CSA 
em setembro de 2020, de-
pois de uma “dança das 
cadeiras” entre treinadores. 
O clube decidiu trocar a 
gestão de Futebol, trazendo 
o novo Executivo, compan-
heiro do técnico, Rodrigo 
Pastana. O torcedor azuli-
no já começou a cobrança 
ao elenco e atenção na hora 
de contratar. 

Jogadores como o ata-
cante Allano também 
foram relembrados [de 
forma negativa]. Alguns 
atletas, como o próprio 

Victor Costa, que desper-
diçou o pênalti da Copa do 
Brasil, também receberam 
cobranças e foram com-
parados ao elenco da tem-
porada 2020. Aliado a isso, 
o índice de jogadores en-
tregues ao Departamento 
Médico do clube também 
dificultam o andamento da 
equipe. 

O goleiro Thiago Rod-
rigues está se recuperando 
de fratura na face. O lateral 
Norberto é o jogador que 
mais sofre com lesões nesse 
início de ano. Cristovam se 
machucou no jogo contra 
o Ceará. Mas o desfalque 
que mais faz falta e que 
está ausente do setor mais 
carente do time é o meia 
Nadson, que lesionou o 
ombro e está afastado dos 
gramados desde fevereiro. 
Depois que o atleta foi para 
o DM, o CSA não consegue 
achar caminhos de criação 
para as jogadas do setor 
ofensivo.

ELIMINAÇÃO na Copa do Brasil para o Remo e atuação no limite na Copa do Nordeste irritaram a torcida

Ciclo Mozart Santos no CSA                     
parece estar na reta final
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   Jorge Moraes   |  jorgepontomoraes@gmail.com

Jornalista

Jogo Duro

  Não se engana por tanto tempo
A desclassificação do CSA na segunda fase da Copa do Brasil, quando foi eliminado pelo Remo 
em pleno estádio Rei Pelé, derruba por terra todos os argumentos da diretoria do clube e sua 
comissão técnica. Estava escrito, e todo mundo já sabia disso, que o CSA não tinha um grupo de 
jogadores competentes para disputar três frentes: o Campeonato Alagoano, a Copa do Nordeste 
e a Copa do Brasil.
Como não se engana tanta gente por um tempo muito longo, o CSA deverá ser eliminado 
também neste sábado (17), pelo Fortaleza, na Copa do Nordeste. Claro que a gente não quer 
que isso aconteça, mas é o caminho mais lógico diante de tanta incompetência do time em 
campo, com jogadores ruins e um treinador perdido nas escalações e substituições.
Isto posto, depois de mais uma possível eliminação, para o CSA só restará o Campeonato 
Alagoano, uma competição fraca e que só serve para decidir quem é o campeão da temporada, 
se CSA ou o CRB, e com isso, a definição das vagas para a Copa do Nordeste e Copa do Brasil do 
próximo ano, além das vagas de Alagoas na Série D. Fora disso, para o CSA é sonho ou pesadelo.

Thiago Luiz
Estagiário

PARA A TORCIDA,

chegou a hora de a Diretoria do CSA encerrar o ciclo Mozart Santos no clube

l  A eliminação do CSA da 

Copa do Brasil está jogando toda 

pressão do mundo no presidente 

Rafael Tenório. Conselheiros e 

torcedores pedem contratações e 

colocam em dúvida a competên-

cia do técnico Mozart Santos;

l Para Tenório, é muito cedo 

para julgar o trabalho do trei-

nador e acha que o CSA está no 

caminho certo, diante da decisão 

de reduzir custos com o futebol e 

montar um grupo pequeno e até 

de pouca qualidade técnica;

l Para piorar o ambiente, o 

CSA tem outra decisão, neste 

sábado, e, sendo eliminado, 

vai ser colocada mais lenha 

na fogueira interna. Nesse 

momento, é saber como o CSA 

foi eliminado, claro se isso vier a 

ocorrer. Espero que não;

l  Outra coisa que tem 

causado estranheza é o silêncio 

do dirigente remunerado do CSA, 

Rodrigo Pastana. Responsável 

pelas contratações, o cara anda 

calado, mais do que isso, sumido. 

Será que vem novidades por aí?

  ALFINETADAS...
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UM TELEFONE A CADA DOIS DIAS: esta é a estatística do sistema prisional Especial

O número de celulares 
apreendidos nas unidades 
prisionais administradas 
pela Secretaria de Estado da 
Ressocialização e Inclusão 
Social de Alagoas (Seris-AL) 
aumentou 8% de 2019 para 
2020. Os dados foram obtidos 
via Lei de Acesso à Informa-
ção e analisados pela Agência 
Tatu. 

Mesmo com a redução do 
número de visitas de fami-
liares e parentes durante os 
meses de março a novem-
bro do ano passado, medida 

adotada pela Secretaria  para 
diminuir as possibilidades de 
contágio pelo coronavírus, 
quatro das nove unidades 
prisionais administradas pela 
Seris registraram a apreensão 
de 197 aparelhos celulares 
nos presídios. Em 2019, esse 
número foi de 182 celulares 
irregulares. É como se a cada 
dois dias um aparelho fosse 
apreendido.

Dentre as unidades admi-
nistradas pela Secretaria, 
a Penitenciária Masculina 
Baldomero Cavalcanti de 
Oliveira, localizada no Tabu-
leiro do Martins, parte alta 
de Maceió, foi a que mais 

teve celulares apreendi-
dos em 2020. Enquanto em 
2019 foram apreendidos 64 
aparelhos, no ano passado 
esse número saltou para 116, 
representando um aumento 
de mais de 81% com relação 
ao período anterior.

De acordo com a Seris, a 
maioria dos objetos – inclu-
sive material entorpecente 
– é apreendida durante os 
procedimentos de revista de 
familiares, parentes e amigos 
e, por isso, há uma busca 
ativa e periódica por parte 
do Grupamento de Escolta, 
Remoção e Intervenção 
Tática (Gerit), que conta com 

apoio da Divisão de Inteli-
gência da Seris.

Vale destacar que, no perí-
odo analisado, os Presídios 
de Segurança Máxima, do 
Agreste, o Estabelecimento 
Prisional Feminino Santa 
Luzia, o Centro Psiquiátrico 
Judiciário Pedro Marinho 
Suruagy e o Núcleo Ressocia-
lizador da Capital não tive-
ram apreensões deste tipo.

Em nota enviada por meio 
da assessoria de comunica-
ção, o órgão informou que 
o aumento do número de 
apreensões desse e de outros 
objetos se deve aos investi-
mentos em tecnologia e nas 

constantes capacitações dos 
policiais penais.

“A Seris tem investido 
em tecnologia para coibir as 
tentativas de ingresso com 
materiais ilícitos nas unida-
des prisionais. Um dos equi-
pamentos responsáveis por 
auxiliar os policiais penais 
durante os procedimentos de 
revista é o bodyscan (scanner 
corporal), por meio do qual é 
possível verificar, inclusive, se 
o visitante (familiar de reedu-
cando) está portando algum 
objeto suspeito, ainda que o 
mesmo tenha sido introdu-
zido no próprio corpo”, diz 
um trecho da nota.

Atualmente, as visitas 
seguem suspensas em razão do 
decreto do Governo de Alagoas, 
que, para conter o avanço da 

pandemia, adotou a fase verme-
lha do Plano de Distanciamento 
Social Controlado. A entrega de 
feiras por familiares de reedu-

candos e o acesso do público 
externo ao sistema prisional 
também estão suspensos. 

No momento, de acordo 

com a assessoria de comuni-
cação do órgão, é permitido o 
ingresso, em situações excep-
cionais, apenas de advogados. 

Outras atividades, como as de 
assistência religiosa, oferta-
das aos reeducandos também 
foram suspensas.

FISCALIZAÇÃO Quatro das nove unidades da Seris registraram 197 aparelhos em poder de reeducandos

Aumentam as apreensões de 
celulares nos presídios de AL

Visitas foram suspensas por medida sanitária

PRESÍDIO 

Cyridião Durval, localizado na parte alta da capital , ficou em segundo lugar em apreensões

Agência Tatu
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A principal característica 
da nova moto da Honda é a 
pegada off-Road, preparada 
para qualquer tipo de terreno, 
ela já vem com pneus mistos 
e suspensão a gás mais 
elevada, proporcionando 
maior dirigibilidade em 
pistas irregulares. Se tivés-
semos que comparar ela com 
um carro, seria o novo SUV 
do mercado de duas rodas. 
A montadora posicionou a 
ADV entre a SH 150 e a PCX, 
colocando em um mercado 
que só tem crescido no Brasil 
e no mundo. Segundo André 
Aquino, gerente da Honda 
Dream (Atlântica Motos), a 
nova moto da família Honda 
vem, além de muito bonita e 
com acabamento de motos 
premium, vem com uma 
pegada de consumo muito 
baixa, algo que tem chamado 
bastante a atenção do público, 
por conta do valor de combus-
tível elevado. “Para quem 

anda muito, isso é um custo-
benefício bem considerável, 
uma moto que faz 40 a 45 km/l, 
isso tem se refletido direta-
mente na procura dessa moto, 
se tivéssemos mais motos em 
estoque venderíamos todas 
rapidamente”, ressalta o 
gerente. 

Já o motor da ADV é um 
monocilíndrico de 149,3 cm3, 
SOHC (Single Over Head 
Camshaft), quatro tempos, 
com injeção eletrônica PGM-FI 

(ProgrammedFuelInjec-
tion), arrefecido a líquido e 
com transmissão automática 
continuamente variável CVT 
(V-Matic). É basicamente o 
mesmo da PCX, mas com 
alguns ajustes no setup para 
deixar o modelo com mais 
torque em baixos e médios 
regimes de rotação. Falando 
do preço, a Honda sugere que 
seja vendida por R$ 17.490,00, 
mas só encontramos em 
Maceió por quase de R$21 mil.

O lançamento mais recente 
da MINI, anunciado em 
março, está disponível agora 
na versão MINI Cooper SE 
Top Collectiontrês portas, com 
uma série de novos detalhes 
que caracterizam a personali-
dade do urbano mais desejado 
do mundo e preço sugerido 
a partir de R$ R$ 269.990,00 
na pré-venda – ao contrário 
de outras versões, o valor já 
considera custos da pintura e 
do teto do veículo. “Expandir 
as opções no portfólio faz 
parte da nossa estratégia para 
ser uma marca 100% elétrica 
até 2030. Estreamos na catego-

ria com a chegada do MINI 
Cooper SE este ano e espera-
mos apresentar, em breve, 
mais novidades ao mercado 
brasileiro”, afirma Rodrigo 
Novello, diretor de vendas e 
marketing da MINI no Brasil. 
Produzido na lendária fábrica 
de Oxford, no Reino Unido, 
também conhecida como a 
casa da MINI, o modelo possui 
transmissão automática e 
motor capaz de entregar 184cv 
de potência, atingindo até 
7.000 rpm, e 270 Nm de torque 
instantâneo entre 100 rpm e 
1.000 rpm. Além disso, a bate-
ria de íon-lítio de 32,6 kWh 

permite uma autonomia de até 
234 km e pode ser alimentada 
em uma tomada doméstica 
com o carregador portátil, em 
sistemas rápidos como oMINI 
Wallbox e em estações de 
rodovias de corrente contínua. 
Na cidade de São Paulo, uma 
recarga completa realizada na 
residência do próprio cliente 
tem custo estimado inferior 
a R$ 30, que pode variar 
de acordo com a tarifa ou 
bandeira vigente. Os clientes 
MINI ainda tem uma rede de 
recarga gratuita desenvolvida 
pelo BMW Group, com mais 
de 250 pontos em todo o Brasil.

O C5 x é a mais 
avançada expressão 
da filosofia Citroën
a Citroën acaba de revelar 
o C5 X, novo carro-chefe da 
marca que vem renovar o 
segmento dos automóveis 
grandes com uma silhueta 
original, que mescla sedã 
e stationwagon, formando 
uma proposta inovadora 
na mais pura tradição 
dos icônicos modelos da 
Citroën. Essa silhueta que 
inaugura um novo gênero, 
disponível nas motoriza-
ções a gasolina ou híbrido 
recarregável, exprime 
modernidade, status e 
inovação, que constituem 
as expectativas mais fortes 
dos clientes, tanto nesse 
segmento quanto entre os 
SUV’s. O C5 X inova com a 
estreia mundial da suspen-
são ativa Citroën Advan-
cedComfort, reforçando 
ainda mais a impressão 
de viajar a bordo de um 
“tapete voador”, um senti-
mento intimamente ligado 
à história da Citroën. 

BMW amplia exclusividade 
com edições especiais 
DarkEdition
A BMW apresenta ao 
mercado brasileiro três 
novidades em diferentes 
segmentos com os DarkE-
dition: 745Le M Sport (R$ 
656.950,00), M135i xDrive 
(R$ 381.950,00) e M235i 
xDriveGranCoupé (R$ 
390.950,00). Com design 
exclusivo e ainda mais 
esportivo, os modelos se 
destacam em potência, 
estilo e tecnologia, e são 
a proposta da marca para 
mais personalização. “Os 
DarkEdition trazem mais 
sofisticação e personali-
dade distinta, oferecendo 
mais opções ao cliente 
que busca por variedade 
no mercado com itens 
de série únicos”, afirma 
Roberto Carvalho, diretor 
comercial da BMW do 
Brasil.
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Triumph lança segunda 
etapa do projeto TCM
O projeto “Triumph-
CustomMade” (TCM) 
foi criado para reforçar 
e relembrar ao público 
como a customização 
sempre fez parte do DNA 
da Triumph ao longo de 
sua história. Mais do que 
isso, o TCM tem a ambi-
ção de contribuir para 
fomentar a cultura custom 
e, consequentemente, a 
cultura de motocicletas 
clássicas no mercado 
brasileiro, atraindo o 
público que já transita 
neste universo, mas 
também despertando o 
desejo dos consumidores 
que ainda não customi-
zam suas motos. “Custo-
mizar faz parte da minha 
vida, assim como faz parte 
da tradição da Triumph. 
Na prática, significa deixar 
a moto com a sua cara.

   DUAS  |  RODAS

Nova Strada é o veículo 
mais vendido do Brasil
Com uma estratégia comercial 
acertada e o ritmo acelerado 
de vendas, a Fiat termi-
nou março na liderança de 
mercado ao emplacar 38.043 
unidades. Isso corresponde 
a 21,4% de marketshare, sua 
maior performance desde 
agosto de 2014. A Fiat tem 
outra marca a comemorar: 
16,3% de marketshare no 
Varejo, número que também 
deu a liderança nacional neste 
canal, fato que não ocorria 
desde junho de 2015. O desta-
que ficou novamente com a 
Nova Strada, picape que vem 
quebrando seguidos recordes 
de vendas.

ADV é a scooter mais versátil da 
Honda e com pegada off-Road

Sucesso na pré-venda, MINI elétrico 
ganha nova versão para o Brasil
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Este artigo faz parte de nossa preocupação com a História do Desenvolvimento de 
Alagoas e será, posteriormente, resumido para inclusão em livro sobre a questão da moder-
nização no Estado. O texto esboça uma reflexão; o diálogo com o tempo deve ser perma-
nente. Aliás, dois livros já saíram sobre o assunto, sendo um dele de Almeida e outro de 
Rocha e aconselhamos o leitor interessado a procurá-los.Luiz Sávio de Almeida é Bacharel 
em Ciências Jurídicas e Sociais, Especialista em Direito com ambos os títulos dados pela 
Universidade Federal de Alagoas. É Master in non-formal education pela Michigan StateU-
niversity, Doutor em História pela Universidade Federal de Pernambuco. Professor Emérito 
da Universidade Federal de Alagoas.

Tenham uma bela leitura crítica.
Um abraço,

Luiz Sávio de Almeida

O Serviço Nacional 
de Informações e a 

queda de Divaldo 
Suruagy (V)
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Continuação

Na perda de poder de Suruagy, começava a ficar eviden-

te que o sistemasempre esteve a buscar uma solução, mas, 

no começo, ela não seria tão drástica a ponto de encami-

nhar uma renúncia. A cena política demonstrava a cons-

trução de alguns problemas de relacionamento de peso, 

como ficou sendo o Judiciário. No mês de agosto de 1996, 

o desencontro com aquele poder assume uma altura mais 

elevada. Recorda um processo do SNI, que se tem o caso do 

bloqueio de 20% da conta do Estado no PRODUBAN, para 

que fosse efetuado pagamento que era devido a uma famí-

lia, pela compra de empresas de ônibus durante o governo 

de Fernando Collor; uma série de motivos é apresentada e 

o Superior Tribunal de Justiça suspende o sequestro. Era 
mais um flanco aberto no conjunto da contenda.

Enquanto isso, as manifestações públicas continuavam 
e o processo do SNI anota um pronunciamento de Mil-
ton Canuto sobre a crise, dizendo que era necessária uma 
quantia superior a um bilhão de reais, para que Alagoas 
saísse do atoleiro. Corria, portanto, pelas ruas, o jogo de 
estimativas sobre o quanto Alagoas estava necessitando 
para voltar a andar. Era parte da discussão, também, a in-
tervenção federal e Milton Canuto possivelmente lança o 
pensamento da CUT e do PT: a intervenção deveria aconte-
cer pagando a todo o funcionalismo e fazendo-se auditoria 
nas contas do Estado.

O agente do SNI detalha a fala de Canuto que estaria 
manejando, segundo era transcrito, dados fornecidos 
pelo Sindicato do Fisco; os números cobriam cerca de 19 
meses, quando o Estado de Alagoas teve uma receita lí-
quida na ordem de 954 milhões enquanto a despesa com 
pessoal foi de 701 milhões: a diferença, ainda segundo o 
Sindicato, teria sido suficiente para custeio e rolagem da 
dívida. Este pronunciamento do Presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores em Educação é anotado com detalhes 
pelo órgão de informação como se estivesse contendo 
dados-chaves e que deveriam ser ponderadas. O pro-
cesso sempre preserva suas fontes, mas o informe sobre 
Canuto estava pormenorizado, incapaz de ser feito por 
uma anotação na hora do pronunciamento, a não ser que 
tenha sido realizado por um taquígrafo ou gravado. Bem 
provável que tenha sido oriundo da própria imprensa.

Em seguida, o documento informa sobre discussões 

travadas pela OAB, visando anular leis que teriam mini-

mizado a receita do Estado. Uma delas reduziu a alíquota 

do ICMS da cana-de-açúcar que passou de 17% a 8% e 

uma outra ajustou vencimentos, sendo dito que gerou 

aumentos em cadeia. Isto teria causado impacto nega-

tivo na receita, mas talvez o ponto mais sensível do que 

era levantado, consistia na posição do Presidente Ro-

many Cansanção: não adiantava haver intervenção fe-

deral somente para resolver a questão do Judiciário. E se 

tem um ingrediente que fica em suspenso: “CANSANÇÃO 
disse, ainda, que o Governo Estadual deveria ter vetado a 
proposta orçamentária, específica do judiciário, para este 
ano, depois de aprovada pelo Legislativo, uma vez que 
não concordava com ela”.

Sistema e estratégia
   ARTIGO  |  Luiz Sávio de Almeida Professor
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Para o Senador Jamil Haddad, 
Presidente do PSB ao tempo em que eu 
era filiado: amigo de saudosa memória.
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A cada beneplácito ao açúcar, mais proble-
ma para o Estado de Alagoas. Aliás, o documen-
to menciona uma outra lei que estaria a benefi-
ciar o açúcar neste período e voltamos a discutir 
o fato de que o açúcar não incorporaria e nem 
lideraria o capital, uma das condições centrais 
para o desenvolvimento. Nos moldes que o 
Estado propunha seu desenvolvimento, jamais 
poderia acontecer sem a alavancagem do capi-
tal, dar a ele uma posição central pela abertura 
de novas frentes de emprego e renda. Como 
discutimos em outros pontos do livro, carecia 
empreendimento na mudança econômica.

Em torno de um século após a criação das 
usinas, o estado se encontrava em falência; com 
pouco menos de quatro décadas de planeja-
mento, o estado estava insolvente e, para o que 
realmente nos interessa, aumentando a concen-
tração de renda e a pobreza. Claro que podemos 
não estar de acordo conceitualmente sobre o 
que seria esta pobreza, mas estamos acordados 
quanto ao fato de que ela existia e que existia, 
também, uma elevada concentração de rendano 
seio de todo este mundo alagoano. Seria impos-
sível desenvolver sem a dinamização do capital 
e sem ocorrer uma interferência na distribuição 
de renda.

Um segundo aporte de informação
O papel do Sindifisco

Na realidade, A crise financeira do Estado de 
Alagoas era uma coletânea de informes e textos 
de análise. Há uma segunda oportunidade de 
agregação ao processo e que coloca em relevo 
a posição do Sindifisco, destacando o nome de 
Irineu Torres da Silva Filho que vinha realizando 
denúncias desde por volta de 1992, período de 
Geraldo Bulhões. Afirma o ACE que eram de-
núncias capazes de embaraçar às autoridades. 
É feito juntada de 14 expedientes assinados por 
ele e dirigido à diversas autoridades. Estava, 
portanto, o SNI interessado nas posições do 
Presidente do Sindicato. Um deles era datado de 
13 de maio de 1994, endereçado ao Secretário 
de Planejamento, referindo-se à cana-de-açú-
car. Vejamos os termos do original:

Tendo chegado a este Sindicato a notícia de 
que a ASPLANA, representando os fornecedores 
de cana no Estado de Alagoas, conseguiu jun-
to a esta Secretaria uma indevida redução de 
90% (noventa por cento) no valor dos créditos 
tributários, ocasionando a renúncia de receita 

decorrente do ICM devido pelos seus associados, 
solicitamos providências de V. Exa no sentido de 
responsabilizar os autores de tal ato.

Por este ofício do Sindifisco não se pode saber 

o que aconteceu, como aconteceu, que providências 

foram tomadas, mas ele indica que havia algum 

problema a ser verificado, afirmando, inclusive, 
que o ato contrariava a legislação. De fato e na área 

sindical, a grande fonte de informes era o Sindfisco, 
que nenhuma relação tinha com movimentos 
de esquerda e nem era filiado a alguma central 
operária. Era o único junto a uma grande fonte 
de referência, que era a Secretaria da Fazenda. 
Em 16 de maio de 1994, era o mesmo assunto 
comunicado ao Promotor de Justiça da 15ª Vara 
da Capital, com efetiva denúncia sobre remis-
são de crédito tributário fruto de acordo entre 
ASPLANA e Estado: era dito que o montante 
era superior e 150 milhões de dólares, cifra, a 
nosso ver, excepcionalmente, alta. O fato é que 
o Promotor Antiógenes Marques de Lira abriu 
investigação; no que tudo isto resulta, não se 
tem na ACE, mas se encontra, sem dúvida, no 
arquivo daquela Vara. O fato é que se demonstra 
que estavase formando a onda, e que ela era, 
em grande parte, montada em torno do açúcar 
e da cana. Nesta época, ainda era alto o prestí-
gio político do plantador de cana. A ASPLANA 
colocou anúncio em jornais, convocando os 
fornecedores que desejassem assessoria, para a 
realização de cálculos relativos ao ICMS, maté-
ria que o SNI anexou ao processo.

Em 21 de março de 1996, o Sindfiscoremetia 
expediente ao Presidente do Tribunal de Con-
tas de Alagoas e, também, o andamento do pro-
cesso e, no que resultou, deve estar no arquivo 
daquela entidade. Eis o texto:

A publicação, do Governo do Estado de Ala-
goas, levada a efeito no Suplemento do Diário 
Oficial do Estado, edição do dia 09 de março 
corrente, fez saltar aos olhos a constatação de 
que a Assembleia Legislativa do Estado de Ala-
goas consumiu, no exercício de 1995, recursos, 
em despesas de capital, iguais a importância de 
R$ 1 1.662.055,00 (onze milhões, seiscentos e ses-
senta e dois mil e cinquenta e cinco reais). Ora, 
é do conhecimento público que aquela Casa de 
Leis não realizou investimentos com envergadu-
ra suficiente para consumir recursos neste nível 
que superou as provisões do Tesouro Estadual 
para os demais órgãos durante aquele exercício. 

Para se ter uma ideia, com esse numerário, era 
suficiente para construir mais de milcasas popu-
lares, ou comprar mais de mil e duzentos carros 
populares, ou ainda construir três edifícios de 
luxo na orla marítima de Maceió.

Muitos outros documentos foram anexados 
ao processo e inclusive um extenso relatório do 
Sindfisco cobrindo 19 meses, de janeiro de 1995 
a junhode 1966, examinando a situação da re-
ceita e da despesa realizada pelo Estado de Ala-
goas. Ele se refere, então, após apresentar uma 
série de dados que seria impossível atribuir à 
folha de pagamento em si, as dificuldades que 
se estava passando. Não nos importa se estes 
dados são reais ou não. O que pesa para este 
nosso trabalho, é que mais uma vez se procura 
a possibilidade de localizar planejamento neste 
contexto e fica imensamente difícil encontrá-lo, 
a não ser que fosse possível aceitar a afirmativa 
de que malgrado isto, o planejamento existiu 
e que o quadro financeiro em nada incidia so-
bre ele, uma tese difícil de aceitar, podendo o 
Estado planejar-se e executar o planejamento 
por um lado e endividar-se pelo outro, chegar à 
insolvência executando, assim mesmo, o plano 
que estipulou. Interessa-nos também, ver no 
seio de todo este arrazoado o que o açúcar con-
seguia impor. Caso se concorde com as últimas 
propostas, não se pode evitar que está afirmado 
um contrassenso.

O fato é que o extenso texto do Sindfisco 
apontava para uma catástrofe, novamente não 
nos interessando se os dados estavam corretos 
ou não. O que nos interessa é verificar o impas-
se vivido pelo planejamento a formular sobre 
o inexistente e que seria um Estado capaz de 
execução. O Estado se encontrava com todo o 
planejamento comprometido pois ele, como 
um todo, estava chegando ao ponto máximo de 
impossibilidade de executar sua programação. 
O Sindfiscopronunciava-se desta forma:

A marcha da malversação e incompetência 
tem que ser interrompida a qualquer preço, sob 
pena de chegarmos ao final de 1997 com 12 fo-
lhas atrasadas, funcionários famintos e, aqueles 
de maiores salários, sem o patrimônio adquirido 
em décadas de trabalho. Milhares de empresários 
fecharão seus estabelecimentos e a arrecadação 
tributária pressionada para baixo por conta da 
queda de consumo e do nível de investimento no 
Estado.

Parece-nos que A crise financeira do Estado 

de Alagoas perde em qualidade à medida em que 
o texto vai sendo desenvolvido, mas alinha uma 
conclusão que merece ser vista, pois traça um 
quadro de síntese do que se encontrava aconte-
cendo:

Todos os acontecimentos historiados ante-
riormente têm sempre duas versões: a do Gover-
no e a dos seus opositores. O fato, porém, é que 
ALAGOAS se encontra em estado de insolvência, 
indubitavelmente por culpa maior de seus pró-
prios homens públicos. A arraigada e injusta 
concentração de renda impediu que o cresci-
mento econômico beneficiasse as classes mais 

pobres. O vício do empreguismo transformou o 
Estado no maior empregador, onerando a folha 
de pagamento do funcionalismo público de tal 
forma que supera em muito os 60% da receita, 
contrariando normas da Constituição Federal. 
Finalizando, pode-se afirmar que a situação é 
muito grave e requer providências urgentes sob 
pena de ocorrer uma convulsão social no Estado.

Dentro do escopo da história do desenvolvi-
mento que estamos a trabalhar vem as pergun-
tas: como, quando e qual a razão de se falar na 
existência de planejamento numa circunstância 
de um Estado que beira ao inexistente? Voltamos 
a ter de referir sobre a diferença do escrito e do 

realizado; se formos estudar os planos destes 
governos, Alagoas seria o território da redenção, 
quando, na verdade, o sistema estava adotando 
o termo do documento do SNI, em estado de 
insolvência que, no entanto, de muito vinha sen-
do desenvolvida. O que viemos apontando em 
outras anotações, como a tese do estado empre-
gador gerou o que o documento do SNI chamava 
de vício do empreguismo; no entanto, era mais 
do que isto: a crise do modelo, a necessidade que 
ele tinha de realinhar-se, demonstrando que se 
deveria reforçar o que viemos mencionando no 
decorrer de nosso texto: a presença de um Esta-
do do Açúcar que passava por fora do Estado de 
Alagoas e que tinha força subordinante.
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Havia preocupação da Policia Militar pelo que 
poderia acontecer em termos de engajamento 
no Movimento Unificado dos Servidores; houve 
reunião do Clube dos Oficiais da Polícia Militar, 
da Associação dos Subtenentes e Sargentos. O 
processo em uma de suas peças intitulada A Polícia 
Militar e a crise financeira do Estado de Alagoas 
informa sobre o quadro de apreensão existente 
no Comando da PM. Novamente, não importa se 
é totalmente ou não verdade; o que implica é a 
demonstração do contexto da chamada crise fi-
nanceira e que, para nós, era o limite de um mode-
lo:modo de condução:

O Comandante-Geral da corporação, Coronel 
JOÃO EVARISTO DOS SANTOS FILHO afirma que, 
se a situação persistir, a PM terá dificuldades em 
participar do desfile de 7 de Setembro e das elei-

ções de 3 de outubro deste ano. No caso do desfile, 
o Coronel EVARISTO possui indícios de que a tropa 
estaria planejando uma manifestação em frente 
ao palanque das autoridades, no momento em 
que deveria prestar-lhes continência. Isto levou o 
comandante a optar por desfilar com apenas uma 
representação simbólica, composta por tropa de 
sua confiança.

Na ordem policial militar, tal manifestação seria 
um extraordinário golpe na autoridade de Suruagy: 
não estava sendo reconhecido em comando. Em 20 
de agosto de 1996, o processo encara Alagoas sem 
policiamento, com a polícia no Quartel – aquarte-
lada seria uma expressão muito forte – e se enxer-
ga, no documento, um Estado que poderia estar 
entregue aos marginais. Esperava-se o que iria 
acontecer com a Polícia Civil; estava-se à espera de 

uma decisão dos Delegados de Polícia que iriam se 
reunir. Achamos que, neste ponto da leitura doma-
terial do SNI, muda o agente, pois o texto tenderá 
a ser sempre sombrio, confuso, sem propriedade 
na utilização de termos. Inclusive, ele chama o 
aquartelamento de movimento, esquecendo que 
vinha sendo utilizado o substantivo com outro sen-
tido. Se formos mergulhar no que foi escrito sobre 
as razões dadas pelo Comandante para ordenar o 
recolhimento de tropa, entenderíamos o caos es-
tabelecido, devendo ser colocado em relevo a ação 
de assaltar e comprometer: O movimento é por 
tempo indeterminado e foi uma decisão da cúpula 
da PM que acha melhor a permanência da tropa 
nos quartéis que assaltando nas ruas e comprome-
tendo a instituição. Em 26 de agosto foram dispara-
dos rojões contra janelas do Palácio.

Posteriormente e, em outro informe, é dito 
que havia sido feito um acordo com o Governo 
e que consistia em pagamento, até o dia 5 de 
setembro, de duas folhas; com isto retornam ao 
policiamento e, por outro lado, a Polícia Civil não 
havia entrado em greve: A Polícia Civil também 
desistiu da ameaça de greve, depois do aviso de 
que seriam pagos imediatamente salários até R$ 
720,00 e os vencimentos dos delegados e corregedo-
res, ficando o pagamento das demais faixas para a 
próxima semana.

Estamos diante de uma situação que estava 
se transformando em algo insustentável e iria 
explodir de alguma forma. Enquanto isto, a ACE 
incorporava os boatos que circulavam sobre a 
corrupção que existia e o título era direto: Cor-
rupção no Estado de Alagoas, matéria que não nos 
interessa o conteúdo, mas ajuda a verificar como 
está desgastado o poder na opinião pública. Em 
seguida aparece um novo corpo de informações 
sistematizadas e intituladas Evolução da crise no 
Estado de Alagoas de qualidade inferior ao primei-
ro por nós comentado e com texto truncado nos 
dois parágrafos iniciais. A análise ou sistematiza-
ção das informações estava organizada em blocos 
de assuntos, com o primeiro deles se reportando 
ao fato de que o Tribunal de Justiça se recusara 

a assinar o acordo que havia sido ajustado em 
reunião realizada em Brasília e isto se devia a dois 
motivos: o desbloqueio do Fundo de Participação 
dos Estados e outro de caráter jurídico: assinado, 
o judiciário estaria impedido de julgar qualquer 
matéria que versasse contra o acordo. Por outro 
lado, estava na berlinda a federalização da CEAL 
que contava com a oposição de alguns deputados 
e que estava sendo contestada pelos urbanitários. 
Neste ponto, a interferência do que se chamaria 
de esquerda já estava clara, pela força do Sindica-
to dos Urbanitários e pelo envolvimento direto da 
CUT enquanto representatividade de trabalhado-
res. Diz a extensa nota no processo:

O Presidente da CUT/AL, EVIO LIMA, disse que 
a entidade e todos os sindicatos filiados também 
são contra a medida e estão prestando solidarie-
dade aos servidores da CEAL. Para ele, a federa-
lização ou privatização da companhia não vai 
resolver o problema econômico de ALAGOAS: “Um 
governo responsável dever pensar principalmente 
nos efeitos futuros de uma decisão desse porte e 
não tomá-la de forma imediata, como ocorreu”. 
Disse, ainda, EVIO LIMA que a verdadeira crise da 
CEAL são as más administrações, o empreguismo 
e o alto salário de alguns afilhados políticos, todas 
situadas na cúpula da empresa.

Pela negativa do Judiciário, Suruagy envia o 
acordo assinado pelo Executivo e o Legislativo. O 
Ministro Nelson Jobim não aceita, pois teria de 
haver enxugamento inclusive na folha do Judi-
ciário e é vista a possibilidade, junto a Sepúlveda 
Pertence, de se mandar para aqui um conciliador. 
Acontece que retorna a questão do bloqueio na 
conta do FPE. O grande problema político de 
Suruagy era encontrar uma fórmula que parecia 
impossível, de conciliação com o Judiciário. Es-
creve-se no processo:

No dia 26 AGO 96, por 14 votos a 2, o SUPE-
RIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) manteve 
decisão do TJ/AL de bloquear as cotas do FUNDO 
DE PARTICIPAÇÃO ESTADUAL (FPE), até atingir 
o total de R$ 26 milhões da receita do Governo de 
ALAGOAS. Isto, para pagar o precatório da família 
MONTEIRO, relativo à encampação de empresas 
de viação, em 1987, na gestão do então Gover-
nador FERNANDO COLOR DE MELLO. Cerca 
de duas semanas atrás, o SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL (STF) já havia decretado o bloqueio do 
FPE, até atingir o total de R$ 50 milhões, para re-
gularizar os duodécimos do Judiciário/AL.
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