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6NA CÂMARA FEDERAL, BOLSONARO FICAVA COM A MAIOR PARTE DOS SALÁRIOS DE PARENTES DA EX-ESPOSA 

CALENDÁRIO COMEÇA HOJE E VAI ATÉ QUARTA-FEIRA; PREFEITURA ANTECIPA 2ª DOSE DA ASTRAZENECA

MACEIÓ VACINA ATÉ  
QUARTA: 39, 38 E 37

O prefeito JHC anunciou, 
em suas redes sociais, novo 
calendário de vacinação 
contra a covid-19 em Maceió. 
Desde as 13h de hoje, estão 
sendo vacinadas as pessoas 

com 39 anos sem comorbi-
dades. Amanhã, serão vaci-
nadas as pessoas a partir dos 
38 anos. E na quarta-feira (7), 
quem tem 37 anos. Os rema-
nescentes das etapas anterio-

res também podem procurar 
os oito pontos distribuídos 
pela capital. Quatro pontos 
funcionarão em sistema de 
corujão, das 9h às 21h, nesses 
três dias: o drive-thru de Jara-

guá, o drive-thru da Justiça 
Federal (Serraria), o Maceió 
Shopping (Mangabeiras) e 
o Pátio Shopping (Cidade 
Universitária). Os demais 
pontos que abrem das 9h às 

16h são: Ginásio Arivaldo 
Maia ( Jacintinho), Papó-
dromo (Vergel do Lago), 
Praça Padre Cícero (Benedito 
Bentes) e Terminal do Osman 
Loureiro. 4

POLÍCIA

Facção 
mandou
matar esposa 
de traficante

Homem tenta  
estuprar  
adolescente  
em motel

Dupla é presa  
ao passar  
dinheiro falso  
no comércio

Acusada de 
degolar 
o amante 
é presa

3

EM PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Outdoor com as denúncias contra o Governo Bolsonaro foi colocado ao lado de outro que exalta o “Governo Sem Corrupção” (#SNQ), essa foi preservada

Vândalos destroem cartaz  
com “Bolsonaro Genocida!”

5

EMPREGO

Estado tem 
admissões 
maiores que 
demissões

RECURSOS PARA ESCOLAS

Com o reinício das aulas 
presenciais previsto para 
agosto, em sistema híbrido, o 
Governo do Estado, por meio 
da Secretaria de Estado da 
Educação, descentraliza R$ 40 
milhões no programa Rumo 

às Aulas, para adequação 
em infraestrutura, aquisição 
de bens, apoio pedagógico, 
além de medidas sanitárias 
de  pro teção  à  saúde  e 
bem-estar da comunidade 
escolar. Criado para colocar 

dinheiro direto na conta 
de  todas  as  esco las  da 
rede pública estadual, o 
programa tem como foco a 
celeridade e otimização dos 
recursos na reestruturação 
das unidades. 57
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A Faculdade de Direito 
de Alagoas (FDA) chega aos 
noventa anos, com muita 
história, e grande influência 
e contribuição para nossa 
sociedade.

Fundada em 24 de maio 
de 1931 por um grupo de 
professores que lecionavam 
no Liceu Alagoano,  sob 
a sugestão de Agostinho 
Benedito de Oliveira, foi 
federalizada em 1949.

Teve sua primeira sede 
no prédio situado na Praça 
Montepio dos Artistas, no 
centro de Maceió,  onde 
funcionou depois a OAB/
Al, sendo desativada com 
a sua incorporação à UFAL 
em 1961.

T e v e  a  v i s i t a  d e 
inúmeras personalidades, 
destacando-se  o  jur is ta 
P o n t e s  d e  M i r a n d a , 
considerado o maior das 
américas, e o Presidente 
da  Repúbl ica  Jusce l ino 
Kubitschek, que recebeu o 
título deProfessor Honoris 
Causa.

E m  s u a s  b a n c a s 
l e c i o n a r a m  j u r i s t a s 
f a m o s o s c o m o  G u e d e s 
d e  M i r a n d a ,  J a y m e  d e 
Altavila, Alfredo Gaspar de 
Mendonça, Cyridião Durval, 
Osman Loureiro, Antônio 
Aleixo, Marcelo Lavenère, 
Fernando Tourinho, Paulo 
Lôbo, Marcos Mello, Fábio 
Marroquim, Silvia Lavenère, 
dentre tantos outros.

Pioneira nas lutas sociais 
e na defesa do estado de 
d i r e i t o ,  f o i  a  p r i m e i r a 
inst i tuição do Estado a 
diplomar duas mulheres 
(Alda Pinheiro e Antonieta 
Duarte )em 1934,  tendo 
notável  part icipação de 
seus alunos e professores 
em inúmeros movimentos 
contrários à ditadura militar 
e pela democracia.

E m  1 9 7 3  a  F D A 
t r a n s f o r m o u - s e  n o 
Departamento de Direito 
e somente na década de 90 
tornou-se mais uma vez 
independente, constituindo 
o  C e n t r o  d e  C i ê n c i a s 

Jurídicas, voltando em 2005 
a ter uma sede própria, no 
campus universitário A. 
C.  Simões,  adotandoem 
2006 seu nome originário 
de Faculdade de Direito de 
Alagoas.

Em 2004 criou ocurso de 
mestrado em direito público 
e em face de seu compromisso 
s o c i a l i n a u g u r o u  o  s e u 
Núcleo de Prática Jurídica 
– NPJ, um dos primeiros do 
pais, que resultou no Fórum 
Universitário, e no Escritório 
Modelo  de  Ass i s tênc ia 
Jurídica (EMAJ), passando 
a ajudar toda a comunidade.

Desta forma, os 90 anos 
da Faculdade de Direito 
de Alagoas representa a 
concretização de um sonho 
de muitos, sem distinção 
de  qualquer  espéc ie ,  e 
permanece até hoje cultivado 
por todos que a compõem 
e que passaram por suas 
bancas, e com certeza ainda 
muito  contr ibuirá  para 
nossa Alagoas e  para o 
Brasil. Parabéns FDA!

A PF cumpriu à risca a 
determinação e indiciou o 
senador por corrupção passiva 
e lavagem de dinheiro. A 
alegação é de que ele teria 
recebido R$ 1 milhão em 
propina da Odebrecht em 2012.

Curiosamente, o inquérito 
só foi concluído agora.

Estranha coincidência 
– Renan Calheiros está 
convencido que essa investida 
do governo contra ele não 
é apenas uma estranha 
coincidência. Mas uma real 
perseguição do Palácio do 
Planalto, devido os resultados 
da CPI que hoje assombra o 
presidente Jair Bolsonaro, a 
partir das revelações dos casos 
de corrupção envolvendo a 
compra de vacinas no País.

No contra ataque à ofensiva 
palaciana, Renan diz que o 
inquérito da Procuradoria Geral 
da República (PGR) contra 
Bolsonaro por prevaricação “é o 
resultado concreto do trabalho 
da CPI no escândalo Precisa/

Covaxin”.
E destaca: ” Esse é o menor 

dos crimes de Bolsonaro. Em 
8 de janeiro 2021 o presidente 
p e d i u  p e l a  va c i n a  d a 
corrupção”.

Pelo Twitter, Calheiros diz 
que “a PF não tem competência 
para indiciar senador, só o 
STF. Bolsonaro pensa que a 
Constituição e a PF são dele, 
que delegado é jagunço. Quis 
tumultuar a CPI: plantou 
áudio, mandou investigar o 
dono da Precisa para ele obter 
HC e calar-se. Mas, a cada dia 
chegamos mais perto dos seus 
crimes”.

90 anos da Faculdade de 
Direito de Alagoas

Delegado não é jagunço e PF não 
tem competência para indiciar 

senador, diz Renan

Antônio Pereira * Jornalista

Depois de protagonizar 
baixarias homéricas com sua 
ex-esposa, o cantor sertanejo 
Zezé Di Camargo volta à ribalta. 
Desta vez ele se envolve em 
uma treta com o apresentador 
Rodrigo Faro, a quem acusa 
de ser uma celebridade apenas 
preocupada com audiência.

Z e z é  D i  C a m a r g o , 
biscoiteiro e bolsonarista, nos 
últimos anos tem se destacado 
pela defesa intransigente do 
governo do presidente Jair 
Bolsonaro e o alinhamento 
completo à política acusada 
pela oposição de ser genocida 
do atual governo brasileiro.

Na treta agora com o Rodrigo 
Faro, Zezé Di Camargo usa suas 
contas nas redes sociais para 
uma série de críticas e ameaças 
veladas ao apresentador, que 
está convalescendo por ter sido 
infectado pela Covid-19.

Zezé comentou que Faro 
venderia até a sua mãe em 
nome da audiência após o 
apresentador afirmar que a 
produção do programa da 
apresentadora Eliana não 
deixou que ele fizesse o teste 
para verificar se estava ou não 

com o vírus. Os rumores iniciais 
eram de que o artista teria se 
recusado a fazer o teste.

Rodrigo rebateu Zezé e 
disse que ficou triste com o 
comentário. “Caríssimo Zezé 
Di Camargo. Pelo respeito 
que tenho ao artista que você 
é, ao homem, pai de família e 
por tantos anos de amizade 
eu me sinto confortável em 
responder o seu comentário 
a meu respeito e de minha 
mãe….Você tem todo direito 
de achar o que quiser de mim, 
mas não fale da minha mãe, 
por gentileza. Fico ainda mais 
triste com essa sua atitude em 
um momento tão delicado de 
saúde como estou passando, 
pois, ao contrário de você, os 
demais integrantes da família 
Camargo e outros tantos 
colegas da classe artística 
me mandaram mensagem 
de carinho e torcida pela 
minha recuperação. Se sua 
intenção foi ‘lacrar’ com seu 
comentário, felizmente você 
não conseguiu. Meus fãs, 
amigos e família sabem da 
minha conduta. Creio que a 
imagem que você tem a meu 

respeito diga muito mais 
sobre você do que de mim… 
Respeita minha mãe e minha 
história assim como sempre 
respeitei a Dona Helena e sua 
história também. Ou se não 
quiser respeitar, pelo menos 
respeite o momento delicado 
que estou passando com toda 
minha família doente. A Justiça 
de Deus tarda, mas não falha.

Zezé Di Camargo gravou 
um vídeo para explicar a 
polêmica declaração que deu 
a respeito de Rodrigo Faro. 
“Gente, eu fiz um comentário 
sobre o Rodrigo Faro onde 
eu falei a frase ‘fulano de tal 
vende até a mãe por certas 
coisas’. Respeito ele como 
apresentador e acho um cara 
muito talentoso, mas eu disse 
que ele venderia a mãe pela 
audiência. E quando a gente fala 
isso, a gente não está falando da 
mãe da pessoa, está falando da 
pessoa. Pelo contrário, estamos 
até exaltando, o cara é capaz 
de fazer até uma coisa contra 
a mãe por alguma coisa. Então 
Rodrigo, você sabe que eu não 
falei da sua mãe. Pelo contrário, 
eu respeito muito as mães de 

todo mundo, não conheço a sua 
mãe pessoalmente, respeito 
muito ela como ser humano, 
mulher, mãe, como uma 
senhora que ela deve ser, enfim, 
então não falei da sua mãe, falei 
de você”, iniciou.

Ele continuou: “Você tentar 
jogar a imprensa como se eu 
tivesse desrespeitado a sua 
mãe você está sendo injusto, 
em nenhum momento eu falei 
da sua mãe… Então eu assumo 
aqui, estou falando de você. 
Você sabe muito bem ao que 
me refiro, ao que aconteceu. 
Não estou aqui para ficar 
polemizando com você. Isso eu 
falei pessoalmente pra você na 
época do ocorrido quando eu 
fiquei chateado com você. Você 
sabe o que recado que eu quis 
te mandar. Para de colocar a sua 
mãe no meio, você sabe que não 
falei dela. Que morra o assunto 
aqui. Eu tenho motivos para 
falar isso, você sabe disso. Sua 
produção sabe disso. Se você 
insistir no assunto eu vou pegar 
a montagem de dois programas 
que nós fizemos e fazer a 
montagem sua num programa  
e no outro pra mostrar o motivo 

de estar falando isso. É só todo 
mundo lembrar da época que 
o Gugu, da morte do nosso 
querido Gugu, como foi a sua 
atitude.”

Para finalizar a conversa, 
ele reforçou que a mãe do 
apresentador não tem nada 
a ver com o problema dos 
dois. “Sua mãe é um anjo que 
nem a minha. Tenho o maior 
respeito a mães de todo o Brasil, 
você sabe muito bem que eu 
não estou usando nenhuma 
palavra contra a sua mãe… 
Saúde pra você, que Deus te 
abençoe aí, você está passando 
por um momento de saúde, 
de recuperação, não vamos 
aqui tentar esclarecer detalhes 
não porque você sabe do 
que estamos falando. Hoje a 
internet não perdoa, nós temos 
tudo gravado, é só buscar lá 
atrás e fazer a comparação. Que 
Deus te abençoe, muita saúde, 
principalmente para a sua 
mãe. Cabeça cara, a vida não 
é só audiência não. Respeito, 
amigos, a gente também precisa 
ter.”

*Com informações da 
revistaglamour.globo.com

Biscoiteiro e bolsonarista, Zezé Di Camargo cria nova treta 



Deraldo Francisco
Repórter

A P o l í c i a 
C i v i l  t e m 
um grande 

esquema criminoso para 
desvendar em Rio Largo. 
Após a morte do traficante 
Elielson Firmino da Silva, 
o “Elson da Biquinha”, em 
suposto confronto com policiais 
militares, a mulher dele, 
Beatriz Teotônio da Silva, de 27 
anos, foi detida e levada para 
interrogatório na Delegacia 
de Rio Largo. Em seguida, a 
mulher foi liberada e voltou 
para casa. Três dias depois, um 
grupo de criminosos invadiu 
a casa da mulher, no centro de 
Rio Largo, e a matou dentro 
do quarto. A porta da casa da 

mulher foi arrombada com 
uma barra de ferro. Na fuga, 
os bandidos ainda levaram um 
aparelho de TV de 42 polegadas.

Equipes do Batalhão de 
Radiopatrulha foram acionadas 
e, em poucas horas, prendeu 
dois envolvidos no crime e 
apreendeu dois revólveres 
e drogas. Eles confessaram 
envolvimento no assassinato 
de Beatriz Teotônio e disseram 
que a ordem era matar toda a 
família dela. “Os criminosos 
suspeitavam que a Beatriz 
era quem estava passando 
informação à polícia sobre 
a movimentação do tráfico 
naquela região de Rio Largo”, 
disse um oficial da Polícia 
Militar ouvido pela reportagem.

No entanto, as suspeitas 
são de que a intenção dos 

criminosos era deixar a região 
livre para a entrada da facção 
criminosa da qual os bandidos 
fazem parte e que era rival de 
“Elson da Biquinha”. Ou seja: 
uma nova facção iria assumir 
o tráfico de drogas naquela 
região da cidade.

Os dois jovens que foram 
presos pela RP momentos 
depois da morte de Beatriz, 
conforme a policia, integram 

uma facção rival à qual “Elson 
da Biquinha” pertencia. Com 
a morte dele no confronto 
com a polícia, a “organização” 
criminosa ficou sem liderança 
naquela região da cidade, o que 
poderia ser herdado pelo bando 
rival, caso as pessoas ligadas 
ao traficante também fossem 
mortas. Caso a RP não prendesse 
os matadores de Beatriz, outras 
pessoas da família dela seriam 

assassinadas na sequência.
A Polícia Civil admite a 

possibilidade de os criminosos 
estarem envolvidos ainda no 
assassinato da jovem Dandara 
Laís Melo Matias, crime ocorrido 
no dia 23 de junho, um dia após 
a morte de “Elson da Biquinha”. 

O caso está hoje sob a 
responsabilidade do delegado 
Valter Nascimento, diretor 
da Polícia Civil. Ele substitui 
o  d e l e g a d o  L u c i m é r i o 
Campos, que está de férias. 
O delegado já interrogou os 
dois homens presos pela RP 
e disse que vai representar 
pela prisão preventiva deles. 
Para o delegado, o crime está 
esclarecido e com muitas 
evidências de disputa pelo 
território envolvendo facções 
criminosas.
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“Ordem da facção era matar 
a Beatriz e a família dela”

JOVEM ERA MULHER DE TRAFICANTE e foi morta dentro de casa, durante a madrugada; matadores estão presos

Policiais civis da Delegacia 
de Homicídios de Arapiraca 
(DHA)  prenderam, uma 
mulher suspeita de matar o 
amante, que foi decapitado. 
A ação foi coordenada pelo 
delegado Filipe Caldas, titular 
da DHA.

O mandado de prisão 
foi expedido pelo Juízo da 5ª 
Vara Criminal de Arapiraca, 
após representação feita pela 
autoridade policial na época do 
crime.

Após exame de corpo de 
delito no Instituto Médico Legal 
(IML), a presa foi encaminhada 
à Delegacia da Mulher de 
Arapiraca.

O crime aconteceu no dia 12 
de fevereiro deste ano, e o caso 
teve repercussão na época, por 
conta da brutalidade como o 
assassinato foi cometido.

José Bezerra da Silva, de 45 
anos, e que trabalhava como 

mototaxista, foi morto dentro de 
sua casa. O homem foi dopado e 
teve a cabeça arrancada.

O filho da vítima que 
encontrou o corpo despido e 
sem cabeça, dentro de casa, 
acredita que o motivo do 
homicídio tenha sido o fato de 
que seu pai teria descoberto 
outro amante da mulher, e 
ameaçou contar ao marido dela 
sobre os casos extraconjugais.

Isso pode ser comprovado 
pelo teor das conversas e áudios 
de whatsapp entre a vítima e 
sua amante, principal suspeita.

Numa das conversas, a 
vítima ameaçava contar os 
relacionamentos extraconjugais 
ao marido e familiares da 
acusada. E a suspeita teria 
respondido para vítima 
o seguinte: “Você vai se 
arrepender do dia em que me 
conheceu, pois não sabe do que 
sou capaz”.

Dois homens, de 28 e 29 
anos, foram presos no sábado, 
com cédulas falsas de R$ 
100,00. A Radiopatrulha da 
1ª Companhia Independente 
(CPM/I) realizava patrulha-
mento pelo Centro de São 
Miguel dos Campos quando 
foi informada pelo Copom 
de que alguns suspeitos esta-
vam passando notas falsas no 
centro comercial da cidade e 
tinham sido vistos em um 
Volkswagen Fox, de cor 
prata.

Os militares encontraram 
a dupla na Rua São Cristóvão, 
em frente ao estádio de futebol 
Ferreirão. Os suspeitos demo-
raram a descer do veículo no 
momento da abordagem, 
ao tempo que os militares 
perceberam uma movimen-
tação estranha no interior do 
veículo. Após buscas pessoais 
e veicular, foram encontra-
das 32 cédulas de R$ 100,00 
escondidas no porta-luvas, 

carteiras, porta-documento, 
cofre do veículo e em bolsas. 
Também foram encontra-
das duas luvas com notas de 
outros valores, alimentos e 
outros tipos de objetos.

O motorista e o passageiro 
confessaram que tinham 
comprado notas falsas pela 
quantia de R$ 400,00 no 
município de Coruripe e esta-
vam na região para efetuar a 
passagem das respectivas 
cédulas. 

Diante dos fatos, os envol-
vidos foram encaminhados 
à 6ª Delegacia Regional de 
Polícia (DRP) e, em seguida, 
conduzidos à sede da Polícia 
Federal, em Maceió, onde a 
dupla que comprou as notas 
foi autuada pelo crime de 
Posse de moeda falsa, com 
base no Art. 289 do Código 
Penal Brasileiro. Os celula-
res dos dois infratores foram 
recolhidos pela autoridade 
policial.

U m  h o m e m  f o i 
preso ontem acusado de 
violentar uma adolescente 
de 15 anos, em um motel 
e m  O l h o  D ’ á g u a  d o s 
Cazuzinhas, em Arapiraca. 
A vítima informou aos 
policiais militares que 
foi levada para um motel 
localizado na região e o 
autor se despiu, abusando 
sexualmente  de la  em 
seguida.  A polícia foi 
acionada depois que a 
vít ima gri tou que era 
menor de idade e avisou 
que iria denunciá-lo.

Com a chegada dos 
policiais ao local, o homem 
28 anos tentou se esconder 
no telhado de uma suíte, 
mas foi encontrado. A 
adolescente foi submetida 
a exame de corpo de delito 
e foi encaminhada para o 
Hospital de Emergência 
do Agreste. Em seguida 
registrou um boletim de 
ocorrência na Central de 
Flagrantes de Arapiraca.

O homem foi preso e 
irá responder por estupro 
qualificado contra menor 
de idade.

Com informações do 
JaéNotícia

Presa mulher que 
degolou o amante

Dupla é presa por 
repassar notas falsas

Acusado de 
estupro 
é preso 
em motel

EM ARAPIRACASÃO MIGUEL DOS CAMPOS NO TELHADO

Ascom/PC Ascom/PC 

Elson da Biquinha, morto pela polícia

José Bezerra foi dopado e degolado

Beatriz foi morta pela facção rival

Mulher foi presa acusada no crime

Divulgação PM/AL

Material apreendido pela polícia em poder da dupla foi entregue à Polícia Civil
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noventa anos, com muita 
história, e grande influência 
e contribuição para nossa 
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Fundada em 24 de maio 
de 1931 por um grupo de 
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a sua incorporação à UFAL 
em 1961.
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inúmeras personalidades, 
destacando-se  o  jur is ta 
P o n t e s  d e  M i r a n d a , 
considerado o maior das 
américas, e o Presidente 
da  Repúbl ica  Jusce l ino 
Kubitschek, que recebeu o 
título deProfessor Honoris 
Causa.

E m  s u a s  b a n c a s 
l e c i o n a r a m  j u r i s t a s 
f a m o s o s c o m o  G u e d e s 
d e  M i r a n d a ,  J a y m e  d e 
Altavila, Alfredo Gaspar de 
Mendonça, Cyridião Durval, 
Osman Loureiro, Antônio 
Aleixo, Marcelo Lavenère, 
Fernando Tourinho, Paulo 
Lôbo, Marcos Mello, Fábio 
Marroquim, Silvia Lavenère, 
dentre tantos outros.

Pioneira nas lutas sociais 
e na defesa do estado de 
d i r e i t o ,  f o i  a  p r i m e i r a 
inst i tuição do Estado a 
diplomar duas mulheres 
(Alda Pinheiro e Antonieta 
Duarte )em 1934,  tendo 
notável  part icipação de 
seus alunos e professores 
em inúmeros movimentos 
contrários à ditadura militar 
e pela democracia.

E m  1 9 7 3  a  F D A 
t r a n s f o r m o u - s e  n o 
Departamento de Direito 
e somente na década de 90 
tornou-se mais uma vez 
independente, constituindo 
o  C e n t r o  d e  C i ê n c i a s 

Jurídicas, voltando em 2005 
a ter uma sede própria, no 
campus universitário A. 
C.  Simões,  adotandoem 
2006 seu nome originário 
de Faculdade de Direito de 
Alagoas.

Em 2004 criou ocurso de 
mestrado em direito público 
e em face de seu compromisso 
s o c i a l i n a u g u r o u  o  s e u 
Núcleo de Prática Jurídica 
– NPJ, um dos primeiros do 
pais, que resultou no Fórum 
Universitário, e no Escritório 
Modelo  de  Ass i s t ênc ia 
Jurídica (EMAJ), passando 
a ajudar toda a comunidade.

Desta forma, os 90 anos 
da Faculdade de Direito 
de Alagoas representa a 
concretização de um sonho 
de muitos, sem distinção 
de  qualquer  espéc ie ,  e 
permanece até hoje cultivado 
por todos que a compõem 
e que passaram por suas 
bancas, e com certeza ainda 
muito  contr ibuirá  para 
nossa Alagoas e  para o 
Brasil. Parabéns FDA!

A PF cumpriu à risca a 
determinação e indiciou o 
senador por corrupção passiva 
e lavagem de dinheiro. A 
alegação é de que ele teria 
recebido R$ 1 milhão em 
propina da Odebrecht em 2012.

Curiosamente, o inquérito 
só foi concluído agora.

Estranha coincidência 
– Renan Calheiros está 
convencido que essa investida 
do governo contra ele não 
é apenas uma estranha 
coincidência. Mas uma real 
perseguição do Palácio do 
Planalto, devido os resultados 
da CPI que hoje assombra o 
presidente Jair Bolsonaro, a 
partir das revelações dos casos 
de corrupção envolvendo a 
compra de vacinas no País.

No contra ataque à ofensiva 
palaciana, Renan diz que o 
inquérito da Procuradoria Geral 
da República (PGR) contra 
Bolsonaro por prevaricação “é o 
resultado concreto do trabalho 
da CPI no escândalo Precisa/

Covaxin”.
E destaca: ” Esse é o menor 

dos crimes de Bolsonaro. Em 
8 de janeiro 2021 o presidente 
p e d i u  p e l a  va c i n a  d a 
corrupção”.

Pelo Twitter, Calheiros diz 
que “a PF não tem competência 
para indiciar senador, só o 
STF. Bolsonaro pensa que a 
Constituição e a PF são dele, 
que delegado é jagunço. Quis 
tumultuar a CPI: plantou 
áudio, mandou investigar o 
dono da Precisa para ele obter 
HC e calar-se. Mas, a cada dia 
chegamos mais perto dos seus 
crimes”.

90 anos da Faculdade de 
Direito de Alagoas

Delegado não é jagunço e PF não 
tem competência para indiciar 

senador, diz Renan

Antônio Pereira * Jornalista

Depois de protagonizar 
baixarias homéricas com sua 
ex-esposa, o cantor sertanejo 
Zezé Di Camargo volta à ribalta. 
Desta vez ele se envolve em 
uma treta com o apresentador 
Rodrigo Faro, a quem acusa 
de ser uma celebridade apenas 
preocupada com audiência.

Z e z é  D i  C a m a r g o , 
biscoiteiro e bolsonarista, nos 
últimos anos tem se destacado 
pela defesa intransigente do 
governo do presidente Jair 
Bolsonaro e o alinhamento 
completo à política acusada 
pela oposição de ser genocida 
do atual governo brasileiro.

Na treta agora com o Rodrigo 
Faro, Zezé Di Camargo usa suas 
contas nas redes sociais para 
uma série de críticas e ameaças 
veladas ao apresentador, que 
está convalescendo por ter sido 
infectado pela Covid-19.

Zezé comentou que Faro 
venderia até a sua mãe em 
nome da audiência após o 
apresentador afirmar que a 
produção do programa da 
apresentadora Eliana não 
deixou que ele fizesse o teste 
para verificar se estava ou não 

com o vírus. Os rumores iniciais 
eram de que o artista teria se 
recusado a fazer o teste.

Rodrigo rebateu Zezé e 
disse que ficou triste com o 
comentário. “Caríssimo Zezé 
Di Camargo. Pelo respeito 
que tenho ao artista que você 
é, ao homem, pai de família e 
por tantos anos de amizade 
eu me sinto confortável em 
responder o seu comentário 
a meu respeito e de minha 
mãe….Você tem todo direito 
de achar o que quiser de mim, 
mas não fale da minha mãe, 
por gentileza. Fico ainda mais 
triste com essa sua atitude em 
um momento tão delicado de 
saúde como estou passando, 
pois, ao contrário de você, os 
demais integrantes da família 
Camargo e outros tantos 
colegas da classe artística 
me mandaram mensagem 
de carinho e torcida pela 
minha recuperação. Se sua 
intenção foi ‘lacrar’ com seu 
comentário, felizmente você 
não conseguiu. Meus fãs, 
amigos e família sabem da 
minha conduta. Creio que a 
imagem que você tem a meu 

respeito diga muito mais 
sobre você do que de mim… 
Respeita minha mãe e minha 
história assim como sempre 
respeitei a Dona Helena e sua 
história também. Ou se não 
quiser respeitar, pelo menos 
respeite o momento delicado 
que estou passando com toda 
minha família doente. A Justiça 
de Deus tarda, mas não falha.

Zezé Di Camargo gravou 
um vídeo para explicar a 
polêmica declaração que deu 
a respeito de Rodrigo Faro. 
“Gente, eu fiz um comentário 
sobre o Rodrigo Faro onde 
eu falei a frase ‘fulano de tal 
vende até a mãe por certas 
coisas’. Respeito ele como 
apresentador e acho um cara 
muito talentoso, mas eu disse 
que ele venderia a mãe pela 
audiência. E quando a gente fala 
isso, a gente não está falando da 
mãe da pessoa, está falando da 
pessoa. Pelo contrário, estamos 
até exaltando, o cara é capaz 
de fazer até uma coisa contra 
a mãe por alguma coisa. Então 
Rodrigo, você sabe que eu não 
falei da sua mãe. Pelo contrário, 
eu respeito muito as mães de 

todo mundo, não conheço a sua 
mãe pessoalmente, respeito 
muito ela como ser humano, 
mulher, mãe, como uma 
senhora que ela deve ser, enfim, 
então não falei da sua mãe, falei 
de você”, iniciou.

Ele continuou: “Você tentar 
jogar a imprensa como se eu 
tivesse desrespeitado a sua 
mãe você está sendo injusto, 
em nenhum momento eu falei 
da sua mãe… Então eu assumo 
aqui, estou falando de você. 
Você sabe muito bem ao que 
me refiro, ao que aconteceu. 
Não estou aqui para ficar 
polemizando com você. Isso eu 
falei pessoalmente pra você na 
época do ocorrido quando eu 
fiquei chateado com você. Você 
sabe o que recado que eu quis 
te mandar. Para de colocar a sua 
mãe no meio, você sabe que não 
falei dela. Que morra o assunto 
aqui. Eu tenho motivos para 
falar isso, você sabe disso. Sua 
produção sabe disso. Se você 
insistir no assunto eu vou pegar 
a montagem de dois programas 
que nós fizemos e fazer a 
montagem sua num programa  
e no outro pra mostrar o motivo 

de estar falando isso. É só todo 
mundo lembrar da época que 
o Gugu, da morte do nosso 
querido Gugu, como foi a sua 
atitude.”

Para finalizar a conversa, 
ele reforçou que a mãe do 
apresentador não tem nada 
a ver com o problema dos 
dois. “Sua mãe é um anjo que 
nem a minha. Tenho o maior 
respeito a mães de todo o Brasil, 
você sabe muito bem que eu 
não estou usando nenhuma 
palavra contra a sua mãe… 
Saúde pra você, que Deus te 
abençoe aí, você está passando 
por um momento de saúde, 
de recuperação, não vamos 
aqui tentar esclarecer detalhes 
não porque você sabe do 
que estamos falando. Hoje a 
internet não perdoa, nós temos 
tudo gravado, é só buscar lá 
atrás e fazer a comparação. Que 
Deus te abençoe, muita saúde, 
principalmente para a sua 
mãe. Cabeça cara, a vida não 
é só audiência não. Respeito, 
amigos, a gente também precisa 
ter.”

*Com informações da 
revistaglamour.globo.com

Biscoiteiro e bolsonarista, Zezé Di Camargo cria nova treta 
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Maceió tem novo calendário 
de vacinação: 39, 38 e 37 anos

PREFEITO JHC anunciou em suas redes sociais o novo calendário de vacinação contra a Covid-19 para a capital

Em suas redes 
sociais, hoje, 
o  p r e f e i t o 

de Maceió, JHC, anunciou 
novo calendário de vacinação 
contra a covid-19 para a 
capital. A partir das 13h de 
hoje, começam a ser vacinadas 
pessoas com 39 anos, sem 
comorbidades. Amanhã, serão 
vacinadas pessoas a partir dos 
38 anos. E na quarta-feira, 7, 
quem tem 37 anos. 

Maceió contará ainda com 
Corujão da Vacina, das 09h 
às 21h, em quatro pontos: 
o drive-thru de Jaraguá, 
o  drive-thru da Just iça 
Federal (Serraria), o Maceió 
Shopping (Mangabeiras) e 
o Pátio Shopping (Cidade 
Universitária).

Já os demais pontos, que 
abrem das 9h às 16h, continuam 
com a vacinação: Ginásio 

Arivaldo Maia (Jacintinho), 
Papódromo (Vergel do Lago), 
Praça Padre Cícero (Benedito 
Bentes) e Terminal do Osman 
Loureiro.

Os remanescentes das 
etapas anteriores também 
podem procurar os oito pontos 
distribuídos pela capital.

2ª DOSE
As pessoas que têm a 2ª 

dose da Astrazeneca agendada 
em seu cartão de vacinação até 
o dia 9 deste mês já podem 
procurar os oito pontos fixos 
de vacinação e concluir a 
imunização contra a covid-19. 
A 2ª dose da Coronavac está 
disponível no Pátio Shopping 
(Cidade Universitária).

Mais informações sobre a 
vacinação em Maceió podem 
ser obtidas no vacina.maceio.
al.gov.br.

Divulgação

Dotar os espaços em 
c o n d i ç õ e s  a d e q u a d o s 
para  permiss ionár ios  e 
consumidores ,  l evando 
dignidade e a recuperação 
dos mercados públicos e 
feira da capital. É assim que 
vem atuando as equipes 
da Secretaria Municipal de 
Trabalho, Abastecimento e 
Economia Solidária (Semtabes).

A  a ç ã o  v e m  s e n d o 
desenvolvida em 14 mercados 
públicos e feiras livres de 
Mace ió .  A  manutenção 
consiste em grande mutirão, 
com lavagem, desinfecção e 
limpeza de galerias de esgoto 
desses espaços públicos.

Os trabalhos de limpeza 

teve início no Mercado da 
Produção,  maior e mais 
movimento mercado público 
de Maceió, onde atuam mais 
de um mil permissionários, 
além de comerciantes do 
e n t o r n o ,  q u e  s o m a d o s 
totalizam aproximadamente 
4 mil permissionários.

Como explica o secretário 
da Semtabes, Carlos Ronalsa, 
o Mercado da Produção se 
encontrava em completo 
abandono, não recebia uma 
obra há anos e por isso a 
gestão deu prioridade ao 
local.  “Estamos dotando 
esses espaços públicos em 
ambientes em boas condições 
de higiene”, afirma.

O Ônibus da Vacina segue 
seu itinerário em Maceió e 
estaciona, hoje, no Litoral Norte. 
Das 9h até 12h, ele estará em 
Riacho Doce, na Praça Emílio 
de Carvalho. À tarde, de 13h às 
16h, é a vez da unidade atender 
ao Mirante de Ipioca, próximo à 
Igreja Nossa Senhora do Ó.

A l é m  d o  ve í c u l o ,  a 
população pode se vacinar, 
das 9h às 16h, nos oito pontos 
fixos espalhados pela cidade: 
nos drive-thrus de Jaraguá e 
da Justiça Federal (Serraria), 
nos  Shoppings  Mace ió 
(Mangabeiras) e Pátio (Cidade 
Universitária), no Ginásio 
Arivaldo Maia (Jacintinho), 
no Papódromo (Vergel do 
Lago), na Praça Padre Cícero 
(Benedito Bentes) e no Terminal 
do Osman Loureiro. 

A vacinação contra a Covid-
19 em Maceió prossegue hoje 
(5), mas será aplicada apenas 
a 2ª dose nos oito pontos de 
imunização, das 9h às 16h. 
A retomada da vacinação da 
primeira dose com nova faixa 
etária só ocorrerá quando 
houver o repasse de novos 
imunizantes.  Já as pessoas que 
têm a 2ª dose da Astrazeneca 
agendada em seu cartão de 
vacinação, até o dia 9 deste mês, 
já podem procurar os oito pontos 
fixos de vacinação e concluir a 
imunização contra a covid-19. 
A 2ª dose da Coronavac está 
disponível no Pátio Shopping 
(Cidade Universitária). 

SEMTABES

Mercados e feiras 
passam por limpeza

Litoral Norte é o 
itinerário do Ônibus 
da Vacina hoje 

E m  m a i s  a ç ã o  d a s 
equipes  da  Vigi lância 
S a n i t á r i a  d e  M a c e i ó 
resultou na interdição de 
uma panificação, no Village 
Campestre, parte alta da 
cidade, por descumprimento 
das  normas sanitár ias 
vigente. Na ação do final 
de semana, foram visitados 
vários estabelecimentos de 
Maceió.

D e  a c o r d o  c o m  o 
coordenador da Vigilância 
Sanitária, Airton dos Santos, 
a panificação apresentava 
riscos à saúde pública e com 
a interdição, a panificação 
terá um prazo de 30 dias 
para se adequar às normas 
sanitárias e voltar com o 
funcionamento normal. 

“Há estabelecimentos 

q u e  a i n d a  i n s i s t e m  a 
desobedecer as normas, 
sem nenhuma higienização 
no local de fabricação dos 
produtos”, afirma Airton. 
Segundo ele, nesses casos, 
a Vigilância Sanitária faz a 
interdição apenas dos locais 
de fabricação dos pães, 
a parte de conveniência 
cont inua  funcionando 
normalmente.

As equipes identificaram, 
ainda, em supermercados, 
carnes  e  produtos  de 
laticínios inadequados 
para o consumo e foram 
direcionados para o descarte, 
que é feito no aterro sanitário. 
Ao todo, foram apreendidos 
500 kg de carnes suínas e 
bovinas, bem como 300 kg 
de laticínios. 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Ação interdita 
padaria no Village

Divulgação

Panificação foi interditada porque apresentava riscos à saúde pública

Divulgação

Ação vem sendo desenvolvida em 14 mercados públicos e feiras livres
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Maceió tem novo calendário 
de vacinação: 39, 38 e 37 anos

PREFEITO JHC anunciou em suas redes sociais o novo calendário de vacinação contra a Covid-19 para a capital

Em suas redes 
sociais, hoje, 
o  p r e f e i t o 

de Maceió, JHC, anunciou 
novo calendário de vacinação 
contra a covid-19 para a 
capital. A partir das 13h de 
hoje, começam a ser vacinadas 
pessoas com 39 anos, sem 
comorbidades. Amanhã, serão 
vacinadas pessoas a partir dos 
38 anos. E na quarta-feira, 7, 
quem tem 37 anos. 

Maceió contará ainda com 
Corujão da Vacina, das 09h 
às 21h, em quatro pontos: 
o drive-thru de Jaraguá, 
o  drive-thru da Just iça 
Federal (Serraria), o Maceió 
Shopping (Mangabeiras) e 
o Pátio Shopping (Cidade 
Universitária).

Já os demais pontos, que 
abrem das 9h às 16h, continuam 
com a vacinação: Ginásio 

Arivaldo Maia (Jacintinho), 
Papódromo (Vergel do Lago), 
Praça Padre Cícero (Benedito 
Bentes) e Terminal do Osman 
Loureiro.

Os remanescentes das 
etapas anteriores também 
podem procurar os oito pontos 
distribuídos pela capital.

2ª DOSE
As pessoas que têm a 2ª 

dose da Astrazeneca agendada 
em seu cartão de vacinação até 
o dia 9 deste mês já podem 
procurar os oito pontos fixos 
de vacinação e concluir a 
imunização contra a covid-19. 
A 2ª dose da Coronavac está 
disponível no Pátio Shopping 
(Cidade Universitária).

Mais informações sobre a 
vacinação em Maceió podem 
ser obtidas no vacina.maceio.
al.gov.br.

Divulgação

Dotar os espaços em 
c o n d i ç õ e s  a d e q u a d o s 
para  permiss ionár ios  e 
consumidores ,  l evando 
dignidade e a recuperação 
dos mercados públicos e 
feira da capital. É assim que 
vem atuando as equipes 
da Secretaria Municipal de 
Trabalho, Abastecimento e 
Economia Solidária (Semtabes).

A  a ç ã o  v e m  s e n d o 
desenvolvida em 14 mercados 
públicos e feiras livres de 
Mace ió .  A  manutenção 
consiste em grande mutirão, 
com lavagem, desinfecção e 
limpeza de galerias de esgoto 
desses espaços públicos.

Os trabalhos de limpeza 

teve início no Mercado da 
Produção,  maior e mais 
movimento mercado público 
de Maceió, onde atuam mais 
de um mil permissionários, 
além de comerciantes do 
e n t o r n o ,  q u e  s o m a d o s 
totalizam aproximadamente 
4 mil permissionários.

Como explica o secretário 
da Semtabes, Carlos Ronalsa, 
o Mercado da Produção se 
encontrava em completo 
abandono, não recebia uma 
obra há anos e por isso a 
gestão deu prioridade ao 
local.  “Estamos dotando 
esses espaços públicos em 
ambientes em boas condições 
de higiene”, afirma.

O Ônibus da Vacina segue 
seu itinerário em Maceió e 
estaciona, hoje, no Litoral Norte. 
Das 9h até 12h, ele estará em 
Riacho Doce, na Praça Emílio 
de Carvalho. À tarde, de 13h às 
16h, é a vez da unidade atender 
ao Mirante de Ipioca, próximo à 
Igreja Nossa Senhora do Ó.

A l é m  d o  ve í c u l o ,  a 
população pode se vacinar, 
das 9h às 16h, nos oito pontos 
fixos espalhados pela cidade: 
nos drive-thrus de Jaraguá e 
da Justiça Federal (Serraria), 
nos  Shoppings  Mace ió 
(Mangabeiras) e Pátio (Cidade 
Universitária), no Ginásio 
Arivaldo Maia (Jacintinho), 
no Papódromo (Vergel do 
Lago), na Praça Padre Cícero 
(Benedito Bentes) e no Terminal 
do Osman Loureiro. 

A vacinação contra a Covid-
19 em Maceió prossegue hoje 
(5), mas será aplicada apenas 
a 2ª dose nos oito pontos de 
imunização, das 9h às 16h. 
A retomada da vacinação da 
primeira dose com nova faixa 
etária só ocorrerá quando 
houver o repasse de novos 
imunizantes.  Já as pessoas que 
têm a 2ª dose da Astrazeneca 
agendada em seu cartão de 
vacinação, até o dia 9 deste mês, 
já podem procurar os oito pontos 
fixos de vacinação e concluir a 
imunização contra a covid-19. 
A 2ª dose da Coronavac está 
disponível no Pátio Shopping 
(Cidade Universitária). 

SEMTABES

Mercados e feiras 
passam por limpeza

Litoral Norte é o 
itinerário do Ônibus 
da Vacina hoje 

E m  m a i s  a ç ã o  d a s 
equipes  da  Vigi lância 
S a n i t á r i a  d e  M a c e i ó 
resultou na interdição de 
uma panificação, no Village 
Campestre, parte alta da 
cidade, por descumprimento 
das  normas sanitár ias 
vigente. Na ação do final 
de semana, foram visitados 
vários estabelecimentos de 
Maceió.

D e  a c o r d o  c o m  o 
coordenador da Vigilância 
Sanitária, Airton dos Santos, 
a panificação apresentava 
riscos à saúde pública e com 
a interdição, a panificação 
terá um prazo de 30 dias 
para se adequar às normas 
sanitárias e voltar com o 
funcionamento normal. 

“Há estabelecimentos 

q u e  a i n d a  i n s i s t e m  a 
desobedecer as normas, 
sem nenhuma higienização 
no local de fabricação dos 
produtos”, afirma Airton. 
Segundo ele, nesses casos, 
a Vigilância Sanitária faz a 
interdição apenas dos locais 
de fabricação dos pães, 
a parte de conveniência 
cont inua  funcionando 
normalmente.

As equipes identificaram, 
ainda, em supermercados, 
carnes  e  produtos  de 
laticínios inadequados 
para o consumo e foram 
direcionados para o descarte, 
que é feito no aterro sanitário. 
Ao todo, foram apreendidos 
500 kg de carnes suínas e 
bovinas, bem como 300 kg 
de laticínios. 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Ação interdita 
padaria no Village

Divulgação

Panificação foi interditada porque apresentava riscos à saúde pública

Divulgação

Ação vem sendo desenvolvida em 14 mercados públicos e feiras livres
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Governo prepara escolas para 
o retorno às aulas presenciais

DESCENTRALIZADOS, R$ 40 MILHÕES SÃO distribuído entre escolas e centros especializados ligados à rede pública estadual

Manuella Nobre
Repórter

Com o reiní-
cio das aulas 
p r e s e n -

ciais previsto para agosto 
próximo, em sistema híbrido, 
o Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
da Educação (Seduc), descen-
traliza R$ 40 milhões no 
programa Rumo às Aulas, 
visando adequação em infra-
estrutura, aquisição de bens, 
apoio pedagógico, além de 
medidas sanitárias de prote-
ção à saúde e bem-estar da 
comunidade escolar.

Criado com a proposta de 
descentralizar o capital e colo-
car dinheiro direto na conta 
de todas as escolas da rede 
pública estadual, o programa 
tem como foco a celeridade 
e otimização dos recursos na 
reestruturação das unidades. 
Do Sertão ao Litoral Norte, 
gestores já começaram a rece-
ber a entrega de cheques do 
programa diretamente das 
mãos do governador Renan 
Filho, do secretário da Educa-
ção, Rafael Brito, e da superin-
tendente da Rede Estadual de 
Ensino, Roseane Vasconcelos.

“A Educação do país 
inteiro vem sofrendo muito 
com a pandemia. As unidades 
estão há aproximadamente 
um ano e meio fechadas, 
então, além das reformas e 
novas escolas, o Governo 
do Estado disponibilizou o 
programa Rumo às Aulas. De 
forma descentralizada, cada 
diretor das 310 escolas da 
rede pública estadual já rece-
beu um recurso proporcional 
ao número de alunos daquela 
escola, para que ele, junto à 
comunidade e conselho esco-
lar, definam onde vai utilizar 
esse recurso, entendendo 
as principais necessidades 
e direcionando da melhor 
maneira a verba”, destacou 
o secretário da Educação, 
Rafael Brito.

De acordo com a superin-
tendente da Rede Estadual de 
Ensino, Roseane Vasconcelos, 
o valor emergencial desig-
nado para cada escola varia 
de R$ 83 mil até R$ 180 mil, 
tendo como base o número 
de estudantes matriculados. 
Cada Gere (Gerência Regio-
nal de Ensino) também rece-
berá um valor fixo de R$ 50 
mil. Além disso, os Centros 
de Atendimento Especiali-

zado ligados à Rede Estadual 
recebem em torno de R$ 60 
mil cada. Os valores serão 
pagos em quatro repasses, 
mas todas as unidades já rece-
beram a primeira parcela.

“O repasse será feito para 
todas as unidades da rede 
estadual em todas as etapas e 
modalidades, como também 
para os Centros de Atendi-
mento Especializados, além 
de todas as Geres. A verba 
será usada na organização e 
segurança do ambiente esco-
lar e de sua comunidade e 
trabalho pedagógico e admi-
nistrativo das unidades de 
ensino, seguindo os protoco-
los de saúde”, explica a supe-
rintendente.

No Centro de Atendimento 
à Pessoa com Surdez Joelina 
Cerqueira (CAS), situado na 
capital alagoana, a gestora 
Flávia Barboza relata que o 
conselho já foi reunido e está 
com as ações planejadas. “O 
programa Rumo às Aulas 
veio numa hora muito opor-
tuna, uma vez que estamos 
precisando realizar várias 
ações para manutenção e bom 
funcionamento físico do nosso 
prédio. Hoje nós atendemos 
mais de 150 alunos, entre 

surdos e ouvintes, e já reuni-
mos o conselho, já definimos 
que temos reformas na parte 
elétrica, telhado, fachada, na 
área externa e todo o equipa-
mento necessário. Já estão em 
ata as ações prioritárias para o 
retorno ao presencial”, garante 
a gestora.

No Sertão alagoano, Lígia 
Cybelle Aleixo de Barros, 
gestora geral  da Escola 
Estadual Padre Antônio 
Duarte, em Olho d´Água das 
Flores, também comemora 
os recursos que beneficiarão 
mais de 800 estudantes dos 
ensinos fundamental e médio. 
A unidade foi contemplada 
com R$ 140 mil. “Recebemos 
c o m  a l e g r i a  m a i s  e s s a 
descentralização de recursos 
pelo Governo do Estado. A 
nossa ideia é investir na parte 
de tecnologia, aparelhagem 
dos laboratórios, investir em 
equipamento de som, equipar 
salas de aula”, pontua Lígia.

No mesmo município, 
a Escola Estadual Ângelo 
de Abreu – unidade que, 
desde 2017, oferta Ensino 
Médio Integral e, atualmente, 
atende mais de 300 alunos – 
foi contemplada com R$ 120 
mil e também deverá investir 

em tecnologia. Na região 
Agreste, em Jaramataia, a 
escola estadual que recebe o 
mesmo nome do município 
recebeu o cheque de R$ 100 
mil. As ações beneficiarão 
diretamente os 240 estudantes 
do ensino médio parcial e 
Educação de Jovens e Adultos 
(EJA). 

COMO APLICAR RECURSOS 
Mesmo durante a pande-

mia, as ações voltadas à 
Educação não pararam de 
acontecer, fora e dentro 
da escola. Porém, mesmo 
mantendo atividades pontu-
ais, a quebra da rotina presen-
cial acabou comprometendo 
espaços internos em grande 
parte das unidades, que 
precisarão passar por peque-
nos reparos. Entendendo isso 
e, mais ainda, preocupado 
em garantir os ajustes neces-
sários aos protocolos sani-
tários previstos ao combate 
e prevenção à Covid-19, o 
Governo manteve a postura 
adotada desde o início da 
atual gestão: descentralizar 
e disponibilizar os recur-
sos para quem está direta-
mente na gestão da escola, 
adequando-os aos cenários e 
especificidades.

Apoiadores do governo 
irresponsável e corrupto de 
Jair Bolsonaro destruíram 
outdoor instalado pelo cole-
tivo POVO NA RUA PDI 
na cidade de Palmeira dos 
Índios, poucas horas depois 
da instalação.

O ódio e a intolerância de 
apoiadores de Bolsonaro na 
cidade de Palmeira dos Índios 
foram destilados na manhã 
dessa segunda-feira contra 
ato de liberdade de expressão 
de críticos ao governo federal 
e à política nefasta do Presi-
dente Bolsonaro. Foi uma 
clara tentativa de intimidação 
do movimento organizado 
que vem realizando diversas 
manifestações contrárias às 
medidas desastrosas deste 
governo, principalmente no 
combate à pandemia.

Covardes que não conse-
guem aceitar manifestações 
que mostrem para a popula-
ção as atitudes de um governo 
que contribuiu para o agrava-

mento da pandemia em nosso 
país, que já dizimou a vida de 
mais de 520 mil brasileiros.

Covardes que não supor-
tam as verdades que vêm 
surgindo, mas que não eram 
desconhecidas de quem tem 
um mínimo de noção, sobre a 
corrupção que está infestada 
nesse governo. Um governo 
que negligenciou a compra 
de vacinas, desdenhou de 
outras e agora é acusado de 
superfaturamento na compra 
das vacinas da Covaxin e de 
pedir propina de 1 dólar por 
cada dose da vacina da Astra-
Zeneca numa negociação que 

tende a ser o maior esquema 
de corrupção do país.

Esses falsos moralistas 
que apoiam um governo que 
trata a vida dos brasileiros 
com desdém, que dá de 
ombros com expressões 
como “E daí?”, “Vai chorar 
até quando?” e “Não sou 
coveiro”, não têm coragem 
de assumir o ataque que 
fizeram porque são covardes 
travestidos de patriotas. 
Escórias da sociedade e 
espelhos  do grupo que 
assumiram o poder, que 
estavam escondidos entre 
nosso povo, sem a coragem 

de expor seus pensamentos 
odiosos e preconceituosos 
e  que agora  expressam 
isso com a guarida de um 
Presidente tão desprezível 
quanto seus apoiadores.

F e l i z m e n t e ,  m e s m o 
sob os ataques constante 
de Bolsonaro e de seus 
apoiadores, vivemos em um 
regime democrático, onde a 
intolerância e o discurso de 
ódio não prevalecerão. Os 
dias de Bolsonaro e de sua 
corja estão contatos e serão 
expurgados pelas vias legais 
do lugar onde nunca deveria 
ter chegado.

Bolsonaro será, assim 
como Hitler e outros ditado-
res nefastos, empurrado para 
a lixeira da história onde há 
lugares apenas para pessoas 
da estirpe de Bolsonaro.

O ataque ao outdoor do 
coletivo em Palmeira dos 
Índios não intimidará o povo 
que está cansado das atitudes 
criminosas desse governo e, 
diferente dos apoiadores de 
Bolsonaro, a coragem é o que 
guia o movimento. Covardes 
se escondem em atos como 
este, pois não tem a coragem 
de colocar a cara. Identifi-
quem-se COVARDES!

ATAQUE DO GADO

Ódio e intolerância em Palmeira dos Índios
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Gravações indicam envolvimento 
de Bolsonaro em esquema ilegal

EX-CUNHADA do presidente afirma que ele demitiu ex-cunhado por não entregar maior parte do salário de assessor

Juliana Dal Piva
Colunista do Uol

A fisiculturista 
A n d r e a 
S i q u e i r a 

Va l l e ,  e x - c u n h a d a  d o 
presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido), contou, em gravações 
inéditas obtidas pela coluna, 
que Bolsonaro demitiu um 
irmão dela chamado André 
Siqueira Valle porque ele se 
recusou a entregar a maior 
parte do salário de assessor do 
então deputado federal.

A declaração da ex-cunhada 
é o primeiro indício de 
envolvimento direto de 
Bolsonaro em um esquema 
ilegal de entrega de salários, 
conhecido como rachadinha, 
dentro de seu próprio gabinete 
no período em que foi deputado 
federal. Ele ocupou o mandato 
de parlamentar na Câmara dos 
Deputados entre os anos de 
1991 e 2018.

Andrea e André são irmãos 
de Ana Cristina Siqueira Valle, 
segunda mulher do presidente. 
Em gravações inéditas, Andrea 
contou que Bolsonaro exigia 
grande parte dos salários dos 
parentes da companheira que 
foram nomeados nos gabinetes 
da família Bolsonaro.

Segundo Andrea, Bolsonaro 
chegou a retirar um familiar 
dela do esquema por não 
entregar o valor combinado, 
quase 90% do salário. Ela foi 
a primeira dos 18 parentes da 
segunda mulher do presidente 
que foram nomeados em um 
dos três gabinetes da família 
Bolsonaro (Jair, Carlos e Flávio) 
no período de 1998 a 2018. 

ADVOGADO NEGA 
ILEGALIDADES
Ao ser informado sobre as 

gravações de Andrea Siqueira 
Valle, o advogado Frederick 
Wassef, que representa o 
presidente, negou ilegalidades 
e disse que existe uma 
antecipação da campanha 
eleitoral de 2022.

Wassef afirmou à coluna 
que os fatos narrados por 
Andrea “são narrativas de fatos 
inverídicos, inexistentes, jamais 
existiu qualquer esquema de 
rachadinha no gabinete do 
deputado Jair Bolsonaro ou 
de qualquer de seus filhos”. 
Ele disse que se trata de uma 
“gravação clandestina à qual 
não tenho acesso, não conheço o 
conteúdo e não foi feita perícia”.

Andrea Siqueira Valle 
fez as revelações a pelo 

menos duas pessoas ouvidas 
pela coluna e em diferentes 
ocasiões entre 2018 e 2019. 
Um dos interlocutores que 
ouviu Andrea entregou, sob a 
condição de ficar em anonimato, 
gravações originais de Andrea 
revelando o esquema. A coluna 
confirmou a autenticidade dos 
áudios e disponibiliza trechos 
para proteger o sigilo da fonte. 

E m  u m  t r e c h o ,  a 
fisiculturista contou que o 
produtor de eventos André 
Siqueira Valle, um dos irmãos 
de Ana Cristina, foi exonerado 
do gabinete de Jair Bolsonaro 
na Câmara dos Deputados, em 
2007, por não devolver o valor 
combinado.

“O André deu muito 
problema porque ele nunca 
devolveu o dinheiro certo 
que tinha que ser devolvido, 
entendeu? Tinha que devolver 
R$ 6.000, ele devolvia R$ 2.000, 
R$ 3.000. Foi um tempão 
assim até que o Jair pegou e 
falou: ‘Chega. Pode tirar ele 
porque ele nunca me devolve 
o dinheiro certo’. Não sei o que 
deu pra ele”, disse Andrea.

O advogado Magnum 
Cardoso que atua na defesa de 
Ana Cristina Valle e sua família 
disse por nota que os clientes 
decidiram que não iriam se 
pronunciar.

Procurada para falar das 
gravações, Andrea leu as 
mensagens da coluna e depois 
bloqueou os contatos no 
telefone e nas redes sociais.

CONFISSÕES EM PELO 
MENOS DUAS OCASIÕES
Andrea admitiu o esquema 

de devolução de salários tanto 
do irmão como dela mais de 
uma vez entre 2018 e 2019. Uma 

das ocasiões em que ela falou do 
assunto foi justamente durante 
a festa de casamento do próprio 
André. A celebração ocorreu na 
véspera do primeiro turno da 
última eleição presidencial, em 
6 de outubro de 2018.

Nesse dia, Andrea disse que 
estava preocupada com seu 
futuro pois recebia uma mesada 
como funcionária fantasma no 
gabinete de Flávio Bolsonaro e 
não sabia como ficaria a situação 
depois da eleição. Ela havia sido 
exonerada em 16 de agosto de 
2018, ou seja, um mês antes.

Em outra ocasião, também 
entre 2018 e 2019, Andrea 
então diz que tentou falar sobre 
a situação com a irmã, Ana 
Cristina, e com um tio, o coronel 
do Exército Guilherme dos 
Santos Hudson, ex-colega de 
Bolsonaro na Aman (Academia 
Militar das Agulhas Negras). A 
fisiculturista afirmou ainda que 
chegou a fazer contato com o 
gabinete de Flávio Bolsonaro, 
mas ninguém quis atendê-la.

“Porque assim, eu procurei 
a Cristina, o tio, liguei para o 
gabinete do Flávio para saber o 
que tinha que fazer, fiquei com 
medo de complicar as coisas 
para eles, ainda pensei neles”, 
afirmou Andrea, nas gravações. 
Em seguida,  confessou: 
“Na hora que eu estava aí 
fornecendo também e ele estava 
me ajudando porque eu ficava 
com mil e pouco e ele ficava 
com sete mil reais, então assim, 
certo ou errado agora já foi, não 
tem jeito de voltar atrás”.

CARGO DE IRMÃ PARA IRMÃO
André é o irmão caçula 

de Ana Cristina e Andrea. 
O produtor de eventos 
constou como assessor do 

vereador Carlos Bolsonaro 
(Republicanos-RJ) na Câmara 
Municipal do Rio de Janeiro. 
Foram dois períodos. O 
primeiro entre agosto de 2001 
e fevereiro de 2005. Um ano 
depois, em fevereiro de 2006, 
ele foi novamente nomeado no 
gabinete do “02” e lá ficou até 
novembro do mesmo ano.

No dia 10 de novembro de 
2006, André passou a integrar a 
lista de funcionários do gabinete 
de Jair Bolsonaro na Câmara de 
Deputados. A exoneração do 
gabinete de Carlos ocorreu dois 
dias antes, em 8 de novembro 
de 2006. O salário bruto dele 
na Câmara dos Deputados 
era de R$ 6.010,78. Ele ficou lá 
até outubro de 2007. Apenas 
nos últimos 15 dias, ele teve 
uma redução desse valor e 
recebeu a metade. Na época da 
nomeação, ele vivia no Rio de 
Janeiro e chegou a morar com 
Bolsonaro e Ana Cristina. Hoje 
ele vive em Resende, no sul do 
estado do Rio de Janeiro.

Já Andrea foi nomeada 
assessora da família Bolsonaro 
durante vinte anos. Neste 
período, a reportagem apurou 
que a fisiculturista frequentava 
academias três vezes por dia e 
era conhecida por fazer bicos 
com faxina.

Andrea constou como 
assessora de Jair Bolsonaro 
de 30 de setembro de 1998 a 7 
de novembro de 2006. Neste 
período, ela nunca morou 
em Brasília. As datas indicam 
que Andrea e o irmão André 
trocaram de lugar nos gabinetes 
de Carlos e de Jair Bolsonaro.

A  e x - c u n h a d a  d o 
presidente foi nomeada na 
Câmara Municipal do Rio em 
8 de novembro de 2006. Lá 

permaneceu no gabinete de 
Carlos até setembro de 2008. 
Depois disso, foi nomeada no 
gabinete de Flávio Bolsonaro, 
onde permaneceu até agosto 
de 2018. No último ano em que 
esteve nomeada, o salário bruto 
da Andrea era de R$ 7.326,44, 
fora os benefícios recebidos.

Andrea é um dos alvos da 
investigação no caso do senador 
Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ). 
Ela teve os sigilos bancário e 
fiscal quebrados a pedido do 
MP-RJ (Ministério Público do 
Rio de Janeiro). Segundo o MP, 
ela recebeu líquido entre 2008 
e 2018, período de nomeação 
na Alerj, um total de R$ 674,9 
mil. Desse total, ela sacou no 
período 98%, o que equivale a 
R$ 663,6 mil.

No fim do ano passado, 
o MP-RJ denunciou Flávio e 
Queiroz para o TJ-RJ (Tribunal 
de Justiça do Rio de Janeiro) por 
peculato, lavagem de dinheiro e 
organização criminosa.

A coluna apurou que a parte 
da investigação que envolve 
esse núcleo de familiares de 
Ana Cristina está aguardando o 
resultado do julgamento do STF 
(Supremo Tribunal Federal) 
sobre o foro de julgamento do 
senador Flávio. O STJ (Superior 
Tribunal de Justiça) anulou, em 
fevereiro de 2021, a decisão que 
autorizou as quebras de sigilo no 
caso do senador Flávio. O MPF e 
o MP-RJ recorrem dessa decisão.

RECRUTAMENTO 
DE FAMILIARES
Ana Cristina e Bolsonaro 

passaram a viver juntos 
em 1998, pouco depois do 
nascimento do filho do casal, 
Jair Renan Bolsonaro. Um 
pouco depois disso os parentes 
dela passaram a ser listados nos 
gabinetes. Carlos Bolsonaro 
se tornou vereador em 2001 e 
Flávio assumiu seu primeiro 
mandato como deputado 
estadual em 2003.

A coluna apurou que a 
ex-mulher do presidente 
perguntou em uma reunião 
de família, no início do 
casamento dela com Bolsonaro, 
se os familiares gostariam de 
ser nomeados no gabinete 
dele. No relato, Ana Cristina 
teria dito que tudo que ela 
precisava era do CPF de quem 
aceitasse. Não seria necessário 
trabalhar diariamente, apenas 
distribuir panfletos em época 
de campanha eleitoral. E o mais 
importante: o combinado seria 
devolver cerca de 90% do valor 
do salário todos os meses.

A advogada Ana Cristina Valle, 
ex-mulher de Jair Bolsonaro, e 
sua irmã Andrea Valle
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Graziela França e
Lucas Maia
Agência Tatu

Em  m a i o , 
A l a g o a s 
a p r e s e n t o u 

mais pessoas admitidas do 
que demitidas nas empresas 
do estado pela primeira vez no 
ano. De acordo com os dados do 
Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged), 
analisados pela Agência Tatu, 
em maio foram admitidas 9.790 
pessoas, enquanto 7.065 foram 
demitidas. Um saldo positivo 
de 2.725 novos contratados.

A p e s a r  d o  n ú m e r o 
positivo em maio, as empresas 
alagoanas demitiram mais 
do que contrataram nos cinco 
primeiros meses de 2021. No 
total, foram mais de 10 mil 
postos de trabalhos perdidos 
no estado este ano. Enquanto 
48.408 alagoanos foram 
empregados, 58.492 perderam 
seus empregos.

Março foi o mês com maior 
saldo de demissões: 8.459. 
Enquanto foram admitidas 
10.199 pessoas, foram demitidas 
18.658.

ENTRESSAFRA DA CANA
A categoria que mais 

perdeu postos de trabalho 
foi a dos trabalhadores da 
cana-de-açúcar. Os dados do 
Caged apontam que, este ano, 
apenas 2.360 pessoas foram 
admitidas no setor, enquanto 
17.599 foram demitidas, o que 
resulta em um saldo de  15.239 
desempregados. Especialista 
e sindicato dos trabalhadores 
apontam o  per íodo da 
entressafra como o maior 
responsável pelo aumento nas 
demissões.

“A safra é entre agosto 
e março, então, nesse mês, 
já começam as demissões. 
Dependendo do tamanho 

da usina, em janeiro já estava 
terminando. Esse ano melhorou 
um pouco e teve usina que 
terminou agora no começo de 
abril, mas foram só duas das 13 
que temos em Alagoas”, explica 
Antônio Torres, presidente da 
Federação dos Trabalhadores 
Assalariados Rurais de Alagoas 
(Fetar/AL).

Ainda segundo o presidente 
da Fetar, em 2012 foi aprovado 
um programa que atende uma 
parte desses trabalhadores no 
período entressafra, que é o 
Amigo Trabalhador. 

“A  g e n t e  q u e r i a 
que atendesse a 12 mil 

trabalhadores, mas só aprovou 
dois mil. Eles recebem um 
auxílio de R$130 por mês 
durante quatro meses e é 
válido para aquele trabalhador 
que atuou, ao menos, 30 dias 
no período anterior. Dentro 
desse programa já tem a 
contrapartida de qualificá-
los, mas quando eles não 
conseguem participar, os 
cursos podem ser feitos por um 
filho ou esposa”, detalha.

Para a  economista  e 
professora da Universidade 
Federal de Alagoas (Ufal), 
Ana Célia Prado, a ligação do 
mercado de trabalho alagoano 

com a cultura da cana-de-
açúcar explicam o porquê do 
aumento do desemprego no 
período da entressafra. 

“Alagoas ainda é muito 
dependente da indústria da 
cana-de-açúcar e do turismo. 
E com a safra que vai de 
setembro a março, em outros 
meses agrava a situação de 
empregos”, informa. 

Para a especialista, com a 
recuperação da economia e 
a flexibilização das medidas 
de distanciamento, como 
abertura de praias, restaurantes 
e facilitação da circulação de 
pessoas que visitam o estado,  
a tendência é de melhoria nos 
índices.  “O maior número de 
demitidos se dá pelos motivos 
mencionados, que foram 
agravados pela pandemia, 
que colocou uma série de 
restrições de circulação de 
pessoas. A recuperação normal 
da economia e medidas de 
flexibilização explicam as 
melhoras dos dados”, completa 
Prado.

BRASIL TEM ÍNDICE POSITIVO
Nos cinco primeiros meses 

do ano, o país criou 1.233.372 
postos de emprego. Enquanto 
foram admitidos 7.971.258, 
foram demitidos 6.737.886.

AL tem mais admissões do que 
demissões pela 1a vez no ano

DADOS SÃO do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged); foram 9.790 admissões e 7.065 demissões
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Gravações indicam envolvimento 
de Bolsonaro em esquema ilegal

EX-CUNHADA do presidente afirma que ele demitiu ex-cunhado por não entregar maior parte do salário de assessor

Juliana Dal Piva
Colunista do Uol

A fisiculturista 
A n d r e a 
S i q u e i r a 

Va l l e ,  e x - c u n h a d a  d o 
presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido), contou, em gravações 
inéditas obtidas pela coluna, 
que Bolsonaro demitiu um 
irmão dela chamado André 
Siqueira Valle porque ele se 
recusou a entregar a maior 
parte do salário de assessor do 
então deputado federal.

A declaração da ex-cunhada 
é o primeiro indício de 
envolvimento direto de 
Bolsonaro em um esquema 
ilegal de entrega de salários, 
conhecido como rachadinha, 
dentro de seu próprio gabinete 
no período em que foi deputado 
federal. Ele ocupou o mandato 
de parlamentar na Câmara dos 
Deputados entre os anos de 
1991 e 2018.

Andrea e André são irmãos 
de Ana Cristina Siqueira Valle, 
segunda mulher do presidente. 
Em gravações inéditas, Andrea 
contou que Bolsonaro exigia 
grande parte dos salários dos 
parentes da companheira que 
foram nomeados nos gabinetes 
da família Bolsonaro.

Segundo Andrea, Bolsonaro 
chegou a retirar um familiar 
dela do esquema por não 
entregar o valor combinado, 
quase 90% do salário. Ela foi 
a primeira dos 18 parentes da 
segunda mulher do presidente 
que foram nomeados em um 
dos três gabinetes da família 
Bolsonaro (Jair, Carlos e Flávio) 
no período de 1998 a 2018. 

ADVOGADO NEGA 
ILEGALIDADES
Ao ser informado sobre as 

gravações de Andrea Siqueira 
Valle, o advogado Frederick 
Wassef, que representa o 
presidente, negou ilegalidades 
e disse que existe uma 
antecipação da campanha 
eleitoral de 2022.

Wassef afirmou à coluna 
que os fatos narrados por 
Andrea “são narrativas de fatos 
inverídicos, inexistentes, jamais 
existiu qualquer esquema de 
rachadinha no gabinete do 
deputado Jair Bolsonaro ou 
de qualquer de seus filhos”. 
Ele disse que se trata de uma 
“gravação clandestina à qual 
não tenho acesso, não conheço o 
conteúdo e não foi feita perícia”.

Andrea Siqueira Valle 
fez as revelações a pelo 

menos duas pessoas ouvidas 
pela coluna e em diferentes 
ocasiões entre 2018 e 2019. 
Um dos interlocutores que 
ouviu Andrea entregou, sob a 
condição de ficar em anonimato, 
gravações originais de Andrea 
revelando o esquema. A coluna 
confirmou a autenticidade dos 
áudios e disponibiliza trechos 
para proteger o sigilo da fonte. 

E m  u m  t r e c h o ,  a 
fisiculturista contou que o 
produtor de eventos André 
Siqueira Valle, um dos irmãos 
de Ana Cristina, foi exonerado 
do gabinete de Jair Bolsonaro 
na Câmara dos Deputados, em 
2007, por não devolver o valor 
combinado.

“O André deu muito 
problema porque ele nunca 
devolveu o dinheiro certo 
que tinha que ser devolvido, 
entendeu? Tinha que devolver 
R$ 6.000, ele devolvia R$ 2.000, 
R$ 3.000. Foi um tempão 
assim até que o Jair pegou e 
falou: ‘Chega. Pode tirar ele 
porque ele nunca me devolve 
o dinheiro certo’. Não sei o que 
deu pra ele”, disse Andrea.

O advogado Magnum 
Cardoso que atua na defesa de 
Ana Cristina Valle e sua família 
disse por nota que os clientes 
decidiram que não iriam se 
pronunciar.

Procurada para falar das 
gravações, Andrea leu as 
mensagens da coluna e depois 
bloqueou os contatos no 
telefone e nas redes sociais.

CONFISSÕES EM PELO 
MENOS DUAS OCASIÕES
Andrea admitiu o esquema 

de devolução de salários tanto 
do irmão como dela mais de 
uma vez entre 2018 e 2019. Uma 

das ocasiões em que ela falou do 
assunto foi justamente durante 
a festa de casamento do próprio 
André. A celebração ocorreu na 
véspera do primeiro turno da 
última eleição presidencial, em 
6 de outubro de 2018.

Nesse dia, Andrea disse que 
estava preocupada com seu 
futuro pois recebia uma mesada 
como funcionária fantasma no 
gabinete de Flávio Bolsonaro e 
não sabia como ficaria a situação 
depois da eleição. Ela havia sido 
exonerada em 16 de agosto de 
2018, ou seja, um mês antes.

Em outra ocasião, também 
entre 2018 e 2019, Andrea 
então diz que tentou falar sobre 
a situação com a irmã, Ana 
Cristina, e com um tio, o coronel 
do Exército Guilherme dos 
Santos Hudson, ex-colega de 
Bolsonaro na Aman (Academia 
Militar das Agulhas Negras). A 
fisiculturista afirmou ainda que 
chegou a fazer contato com o 
gabinete de Flávio Bolsonaro, 
mas ninguém quis atendê-la.

“Porque assim, eu procurei 
a Cristina, o tio, liguei para o 
gabinete do Flávio para saber o 
que tinha que fazer, fiquei com 
medo de complicar as coisas 
para eles, ainda pensei neles”, 
afirmou Andrea, nas gravações. 
Em seguida,  confessou: 
“Na hora que eu estava aí 
fornecendo também e ele estava 
me ajudando porque eu ficava 
com mil e pouco e ele ficava 
com sete mil reais, então assim, 
certo ou errado agora já foi, não 
tem jeito de voltar atrás”.

CARGO DE IRMÃ PARA IRMÃO
André é o irmão caçula 

de Ana Cristina e Andrea. 
O produtor de eventos 
constou como assessor do 

vereador Carlos Bolsonaro 
(Republicanos-RJ) na Câmara 
Municipal do Rio de Janeiro. 
Foram dois períodos. O 
primeiro entre agosto de 2001 
e fevereiro de 2005. Um ano 
depois, em fevereiro de 2006, 
ele foi novamente nomeado no 
gabinete do “02” e lá ficou até 
novembro do mesmo ano.

No dia 10 de novembro de 
2006, André passou a integrar a 
lista de funcionários do gabinete 
de Jair Bolsonaro na Câmara de 
Deputados. A exoneração do 
gabinete de Carlos ocorreu dois 
dias antes, em 8 de novembro 
de 2006. O salário bruto dele 
na Câmara dos Deputados 
era de R$ 6.010,78. Ele ficou lá 
até outubro de 2007. Apenas 
nos últimos 15 dias, ele teve 
uma redução desse valor e 
recebeu a metade. Na época da 
nomeação, ele vivia no Rio de 
Janeiro e chegou a morar com 
Bolsonaro e Ana Cristina. Hoje 
ele vive em Resende, no sul do 
estado do Rio de Janeiro.

Já Andrea foi nomeada 
assessora da família Bolsonaro 
durante vinte anos. Neste 
período, a reportagem apurou 
que a fisiculturista frequentava 
academias três vezes por dia e 
era conhecida por fazer bicos 
com faxina.

Andrea constou como 
assessora de Jair Bolsonaro 
de 30 de setembro de 1998 a 7 
de novembro de 2006. Neste 
período, ela nunca morou 
em Brasília. As datas indicam 
que Andrea e o irmão André 
trocaram de lugar nos gabinetes 
de Carlos e de Jair Bolsonaro.

A  e x - c u n h a d a  d o 
presidente foi nomeada na 
Câmara Municipal do Rio em 
8 de novembro de 2006. Lá 

permaneceu no gabinete de 
Carlos até setembro de 2008. 
Depois disso, foi nomeada no 
gabinete de Flávio Bolsonaro, 
onde permaneceu até agosto 
de 2018. No último ano em que 
esteve nomeada, o salário bruto 
da Andrea era de R$ 7.326,44, 
fora os benefícios recebidos.

Andrea é um dos alvos da 
investigação no caso do senador 
Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ). 
Ela teve os sigilos bancário e 
fiscal quebrados a pedido do 
MP-RJ (Ministério Público do 
Rio de Janeiro). Segundo o MP, 
ela recebeu líquido entre 2008 
e 2018, período de nomeação 
na Alerj, um total de R$ 674,9 
mil. Desse total, ela sacou no 
período 98%, o que equivale a 
R$ 663,6 mil.

No fim do ano passado, 
o MP-RJ denunciou Flávio e 
Queiroz para o TJ-RJ (Tribunal 
de Justiça do Rio de Janeiro) por 
peculato, lavagem de dinheiro e 
organização criminosa.

A coluna apurou que a parte 
da investigação que envolve 
esse núcleo de familiares de 
Ana Cristina está aguardando o 
resultado do julgamento do STF 
(Supremo Tribunal Federal) 
sobre o foro de julgamento do 
senador Flávio. O STJ (Superior 
Tribunal de Justiça) anulou, em 
fevereiro de 2021, a decisão que 
autorizou as quebras de sigilo no 
caso do senador Flávio. O MPF e 
o MP-RJ recorrem dessa decisão.

RECRUTAMENTO 
DE FAMILIARES
Ana Cristina e Bolsonaro 

passaram a viver juntos 
em 1998, pouco depois do 
nascimento do filho do casal, 
Jair Renan Bolsonaro. Um 
pouco depois disso os parentes 
dela passaram a ser listados nos 
gabinetes. Carlos Bolsonaro 
se tornou vereador em 2001 e 
Flávio assumiu seu primeiro 
mandato como deputado 
estadual em 2003.

A coluna apurou que a 
ex-mulher do presidente 
perguntou em uma reunião 
de família, no início do 
casamento dela com Bolsonaro, 
se os familiares gostariam de 
ser nomeados no gabinete 
dele. No relato, Ana Cristina 
teria dito que tudo que ela 
precisava era do CPF de quem 
aceitasse. Não seria necessário 
trabalhar diariamente, apenas 
distribuir panfletos em época 
de campanha eleitoral. E o mais 
importante: o combinado seria 
devolver cerca de 90% do valor 
do salário todos os meses.

A advogada Ana Cristina Valle, 
ex-mulher de Jair Bolsonaro, e 
sua irmã Andrea Valle



Elzir Souza
Algo Mais Consultoria e Assessoria

Passar muito 
t e m p o  e m 
f r e n t e  a o s 

dispositivos digitais sem 
tomar as devidas precauções 
prejudica a saúde dos olhos, 
afetando o sono e causando 
fortes dores de cabeça. No caso 
dos pequenos, especialmente 
na pandemia, muitos pais 
passaram a entreter seus filhos 
com os desenhos e canções do 
YouTube, chegando a deixá-
los mais de seis horas em 
frente às telas durante todo o 
dia, sem estar muito cientes 
das consequências desta ação.

Os telefones celulares, 
tablets e computadores fazem 
parte do cotidiano da maioria 
das famílias, seja para trabalho, 
estudos ou entretenimento. Esse 
foi o método encontrado para 
prosseguir com os trabalhos 
e ainda sobrar um pouco de 
tempo para descansar. De tão 
acostumadas, algumas crianças 
até “preferem” esta distração, 
criando ainda mais uma 
dependência aos aparelhos. Por 
isso, segundo a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), 
algumas restrições devem ser 
observadas. 

Até o primeiro ano de 

vida, os bebês não devem 
ser expostos a telas. De 2 a 4 
anos, podem usar até 1 hora. 
A partir de 5 anos, o uso pode 
ser de até 2 horas por dia. A 
oftalmologista e professora do 
curso de Medicina do Centro 
Universitário Tiradentes (Unit/
AL) Marina Viegas ressalta 
como os pais devem se prevenir 
para não prejudicar os olhos 
das crianças. 

“A única maneira de cuidar 
dos olhos é diminuindo o 
tempo que as crianças ficam em 
frente às telas. É importante que 
os pais ou responsáveis criem 

uma rotina com as crianças, 
ensinando a usar os brinquedos 
e mostrar o espaço da casa onde 
elas podem rolar, cantar e 
pular”, esclarece.

Segundo a oftalmologista, 
as telas menores dos celulares 
fazem com que as crianças 
segurem o equipamento muito 
próximo do globo ocular, 
prejudicando a perda do foco 
para longe. Elas também podem 
contrair a Síndrome de Visão 
Computacional, que consiste 
em visão embaçada ou dupla, 
olhos secos e irritados, levando, 
em longo prazo, a distúrbios 

oculares como a miopia.

RISCO EM TODAS AS IDADES
Conforme pesquisa do 

Instituto Brasileiro de Opinião 
Pública e Estatística (Ibope), 
34% dos brasileiros nunca 
foram ao oftalmologista. 
Esses dados criam um cenário 
preocupante, já que a maioria 
das doenças oculares não 
manifestam sintomas até que o 
quadro se agrave.

Devido à pandemia, as 
pessoas passaram a trabalhar 
e estudar de forma remota, 
em casa, e em muitos casos é 

inviável seguir a orientação dos 
oftalmologistas de a cada duas 
horas em frente ao computador, 
uma hora de descanso. Para 
esses casos, a oftalmologista 
recomenda hidratar os olhos 
três vezes ao dia. “Quando 
ficamos por muito tempo em 
frente às telas, nossos olhos 
ressecam, por isso indicamos o 
uso diário de colírio e exercícios 
de relaxamento”, indica. 

Um desses exercícios é 
tão simples: basta levantar 
da cadeira ou local onde 
está usando a tela, procurar 
uma janela e olhar para o 
horizonte. “Outros exercícios, 
o oftalmologista prescreve 
de acordo com cada pessoa e 
suas necessidades”, completa 
Marina Viegas.

A luz azul transmitida pelo 
celular, televisão e computador 
torna a vista cansada, causa 
dor de cabeça, irritabilidade, 
falta de concentração, prejuízos 
na qualidade do sono e, na 
continuidade da situação, 
pode até provocar depressão. 
O acompanhamento com 
um oftalmologista permite 
o diagnóstico precoce e o 
tratamento das enfermidades 
no momento certo, antes que o 
paciente sofra com perdas de 
visão irreversíveis ou outros 
prejuízos à sua saúde.
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Exposição a eletrônicos pode 
prejudicar visão das crianças

FICAR POR MUITO TEMPO em frente às telas prejudica a saúde dos olhos, afeta o sono e causa fortes dores de cabeça

Divulgação


