
O governador Renan Filho 
(MDB) e a primeira-dama 
Renata Pires foram vacinados 
esta semana contra a Covid-
19, em Maceió. O casal apro-
veitou o avanço da vacinação 
para novas faixas etárias e se 
imunizou. Prestes a completar 

42 anos, Renan Filho fez ques-
tão de esperar a sua vez na fila 
da vacinação, mesmo estando 
na linha de frente do combate 
ao novo coronavírus. Ele e 
a esposa, ao se imunizarem, 
destacaram que “vacina boa é 
vacina no braço”.
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FIQUE SABENDO DOS INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO DO PRESIDENTE BOLSONARO COM AS ‘RACHADINHAS’

CONCURSO PÚBLICO

5

O Governo de Alagoas 
divulgou hoje o edital que 
rege o concurso público para o 
provimento de 3 mil vagas na 
Secretaria de Estado da Educa-
ção (Seduc). A publicação está 
disponível em Diário Oficial 
e também no site da Seplag. 
De acordo com o documento, 
as inscrições para o certame 
se iniciam já no próximo dia 
16 de julho e podem ser feitas 
até 20 de agosto. A data limite 
para o pagamento do boleto, 
no valor de R$ 95,00, é no dia 
25 de agosto. Das 3 mil vagas 
ofertadas, 483 são para a área 
de pedagogia, sendo 342 para 
a Educação Especial e 141 para 
indígenas que têm especiali-
dade nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental. As demais vagas 
para professor contemplam 
14 áreas de atuação. A remu-
neração inicial prevista para 
os novos servidores é de R$ 
2.433,95. 6

SAI EDITAL PARA PREENCHER 3 MIL VAGAS NA EDUCAÇÃO

BALAIADA
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Vereador  
dá uma de  
vítima da  
velha política

Apoiadores 
do Planalto 
fazem foto 
com arma

As missões de 
Heloísa Helena 
no comando
da Rede

CONECTADOS

Terminal do Benedito Bentes 
oferece internet gratuita

O Terminal do Bene-
dito Bentes disponibiliza 
internet Wi-fi gratuita 
para os usuários do trans-

porte público. O serviço 
é uma parceria da Supe-
rintendência Municipal 
de Transportes e Trânsito 

(SMTT), com o Sindicato 
das Empresas do Trans-
porte de Passageiros de 
Maceió (Sinturb). Todos 

os dias, cerca de 10.600 
pessoas passam pelo local. 
No mês, a estimativa é de 
252.000 passageiros.

Terminal do Benedito Bentes foi o pioneiro nessa inovação; usuário acessa a internet e já sai fazendo contatos, pesquisando e navegando
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...Governador toma 
vacina contra Covid

COM A PRIMEIRA-DAMA...Márcio Ferreira

Ascom SMTT

Renata Pires e Renan Filho tomaram a vacina e recomendam a imunização
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Antônio Pereira *Jornalista

No Brasil, em linhas gerais, 
a ojeriza nacional é seletiva 
quando o crime ou crimes prati-
cados são cometidos pessoas 
ricas, poderosas ou famosas. 
Temos inúmeros exemplos 
disso, a começar agora pelo caso 
do presidente Jair Bolsonaro, 
acusado por uma cunhada de 
se apoderar da maior parte dos 
salários dos seus assessores 
quando era deputado federal. 
Caracterizado no Código Penal 
brasileiro no Art. 312 – Apro-
priar-se o funcionário público 
de dinheiro, valor ou qualquer 
outro bem móvel, público ou 
particular, de que tem a posse 
em razão do cargo, ou desviá-
-lo, em proveito próprio ou 
alheio: Pena – reclusão, de dois 
a doze anos, e multa.

Descaradamente, Bolsonaro 
e seus seguidores minimizam 
os crimes e até saem em defesa 
do presidente. Logicamente 
eles estão agindo de forma 
ideológica, já que não querem 
ver seu ‘mito’ atrás das grades, 
ou chamado de corrupto.

No outro lado da ponta, 
quando o crime é praticado 
por uma pessoa pobre, normal-
mente, a reação da maioria da 
pessoas é de ‘bate e arrebenta’, 
de preferência a condenação 
deveria ser a morte, como não 
é possível, torcem que esta 
pessoa passe o resto da vida em 
uma penitenciária, se possível 
fazendo trabalhos forçados.

Padre Antônio Vieira (1608-
1697), no Sermão do Bom 
Ladrão, já dizia:

 “Não são ladrões somente 
os que cortam bolsas, ou esprei-

tam os que se vão banhar, para 
lhes colher a roupa; os ladrões 
que mais própria e dignamente 
merecem este título, são aque-
les a quem os reis encomen-
dam os exercícios e legiões, 
ou o governo das províncias, 
ou a administração das cida-
des, os quais já com manha, já 
com força, roubam e despojam 
os povos. Os outros ladrões 
roubam um homem, estes 
roubam cidades e reinos: os 
outros furtam debaixo do seu 
risco, estes sem temor, nem 
perigo: os outros, se furtam, 
são enforcados, estes furtam e 
enforcam”.

ROUBO DAS VACINAS
Agora, no caso do roubo 

nas vacinas, em particular da 
Covaxin, quando servidores 
públicos, inclusive o líder do 
governo Bolsonaro, o deputado 
Ricardo Barros, são apontados 
como envolvidos no caso, parte 
da opinião pública, novamente 
agindo de forma ideológica, 
minimizam o caso, alegando 
que tudo não passou de um 
engano e que será ‘devida-
mente esclarecido’.

EU TE PERDOO
Há algum tempo atrás o 

ex-ministro e ex-juiz Sérgio 
Moro ‘perdoou’ o agora minis-
tro-chefe da Secretaria-Geral da 
Presidência, Onyx Lorenzoni 
criou um novo tipo de extin-
ção de punição a quem comete 
um crime “mais grave do que 
corrupção” – segundo ele 
mesmo. “É a extinção de puni-
bilidade se houver pedido de 

desculpas”.
O caso aconteceu quando 

Moro assumiu o cargo de 
ministro da Justiça e foi ques-
tionado sobre o fato do agora 
ministro Onyx Lorenzoni ter 
sido condenado pelo uso de 
caixa 2 em campanha eleitoral. 
Na ocasião, Moro respondeu: 
“Ele já admitiu e pediu descul-
pas”. Lorenzoni é um dos 
líderes da bancada ruralista e 
da chamada bancada da bala, 
poderoso lobby da indústria do 
armamento no Brasil. Ele está 
exercendo seu quarto mandato 
como deputado federal (DEM-
RS).

MUITO DINHEIRO PERDIDO
A Organização das Nações 

Unidas (ONU) apontou que 
o Brasil perde cerca de R$ 
200 bilhões com esquemas 
de corrupção por ano. São 
funcionários públicos das 
mais distintas áreas (Judici-
ário, Legislativo, Executivo) 
envolvidos em falcatruas que 
vão da corrupção na compra 
de vacinas, vide caso Covaxin, 
quando o servidor do Ministé-
rio da Saúde queria US$ 1 por 
cada dose, até a construção de 
estradas e outras obras em todo 
o Brasil.

A corrupção se dá de forma 
organizada em praticamente 
todas as esferas. Do momento 
que o deputado federal se 
compromete em votar algo de 
interesse do governo e recebe 
autorização para uso de sua 
quota da chamada verba parla-
mentar, até a empreiteira que 
lucra ao receber a ordem de 

serviço na cidade onde o depu-
tado tem interesse eleitoral. 
Todos ganham nesta operação 
nojenta, onde o erário é surru-
piado de forma avassaladora 
todos os santos dias.

Se engana quem pensa que 
no Brasil existe uma legislação 
eficiente para investigar e punir 
os chamados crimes do cola-
rinho branco (quando come-
tido por pessoas poderosas da 
máquina pública). Nosso país 
não dispõe de tal mecanismo 
jurídico.

Assim, mais e mais pessoas, 
geralmente ricos e famosos, 
escapam das garras da justiça 
de forma relativamente fácil.

O CASO DO ‘EX-MILIONÁRIO’
EIKE BATISTA
Um caso exemplar do que 

estou falando é do empresário 
Eike Batista, outrora o ‘homem 
mais rico do Brasil’, vivia apare-
cendo em capas de revistas, 
jornais e sites. Sempre com um 
sorriso brilhante, era referen-
ciado por 9 em cada 10 brasilei-
ros, que tinham ‘orgulho’ dele 
ser brasileiro.

Pois bem, atualmente Eike 
Batista cumpre pena domici-
liar em sua mansão no Rio de 
Janeiro, depois de ser conde-
nado a 28 anos de cadeia por 
crimes contra o mercado finan-
ceiro, além de outros 30 anos 
de condenação relacionados 
a corrupção, todos crimes do 
chamado colarinho branco. 
São condenações que somam 
58 anos de prisão, mas que ele 
docimente está aguardando 
recursos no conforto da sua 

residência.
Esse tipo de caso como o 

do empresário Eike Batista 
não revolta o povo brasileiro. 
A maioria das pessoas sequer 
sabe quem é Eike Batista e o que 
ele fez para ser condenado. A 
mídia, a Justiça e os chamados 
formadores de opinião simples-
mente colocam ele em um 
patamar diferente do cidadão 
comum que tenha se medido 
em algum crime.

Enquanto Eike Batista 
desfruta do seu café da manhã 
na pérgola da sua piscina 
com borda infinita, milhares 
de brasileiros de acotovelam 
em penitenciárias que mais 
parecem masmorras da idade 
média.

O Brasil tem mais de 600 mil 
pessoas vivendo em prisões. A 
situação da maioria dos presí-
dios de é superlotação, de pouca 
verba e infraestrutura insufi-
ciente. São verdadeiras ‘fábricas 
do crime’, já que a maioria dos 
que lá chegam sequer tem um 
processo concluído, alguns não 
chegam nem a ter condenação 
prolatada.

Apesar de ser pouco mais 
de 10% do total da população 
brasileira, os jovens de 18 a 24 
anos representam um terço de 
todas as pessoas em regime 
prisional no país: 30,14%. 
Vamos fazer uma conta dife-
rente e considerar jovens as 
pessoas que tenham entre 18 e 
29 anos. Ao fazermos isso, tere-
mos como amostragem 18,9% 
da população brasileira – que 
representa 55,08% da popula-
ção carcerária no Brasil.

Marcelo Firmino * Jornalista

No mundo dominado pela 
tecnologia, com avanços da 
globalização nas áreas mais 
remotas de cada País, a internet 
tem sido ferramenta essencial 
e é um caminho sem volta em 
cada lugar para  o aprendizado 
e o desenvolvimento.

Menos no Brasil. Pelo menos 
do ponto de vista do governo 
federal. Afinal, o presidente Jair 
Bolsonaro decidiu que a inter-
net não é necessária nas escolas 
públicas brasileiras.

Garantir acesso à internet a 
alunos e professores da educa-
ção básica da rede pública é 
uma estratégia de transmissão 
de conteúdo, proposto pelo 
sistema de ensino para  facilitar 

o aprendizado.
Bolsonaro, no entanto, diz 

não. E foi ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) para impedir que 
o seu governo garanta a conec-
tividade nas escolas brasileiras, 
proposta pela Lei 14.171, apro-
vada no Congresso, em feve-
reiro deste ano.

Na peça apresentada ao 
Supremo, o Bolsonaro afirma 
que a lei interfere na gestão 
material e de pessoal da admi-
nistração pública e que o 
assunto só poderia ser tratado 
em uma iniciativa direta do 
Executivo, e não do Legislativo.

A lei prevê que 14 milhões 
de estudantes e 1,5 milhão de 
professores sejam beneficia-

dos com a conectividade, cujos 
recursos seriam bancados pelo  
Fundo de Universalização dos 
Serviços de Telecomunicações 
(Fust). 

O texto prevê o benefício 
para alunos pobres das escolas 
públicas. Isso por que a lei exige 
que a família do estudante 
esteja inscrita no Cadastro 
Único (CadÚnico) ou que ele 
esteja matriculado em escolas 
de comunidades indígenas e 
quilombolas.

Talvez, seja esse o problema. 
A lei quer acesso a conectivi-
dade também para índios e 
negros.

E claramente esse governo 
não tolera pobres.

Bolsonaro não quer escolas públicas com internet e vai ao STF para vetar lei

Brasileiro passa pano quando o crime 
é praticado pelos ricos e famosos 



Seguindo calen-
dár io  divul -
g a d o  p e l a 

Prefeitura de Maceió, hoje 
(07) estão sendo imuniza-
das pessoas 37 anos ou mais, 
sem comorbidades.  Além do 
Ônibus da Vacina, as pessoas 
já podem procurar qualquer 
um dos 8 pontos de vacina-
ção da capital para se imuni-
zar.

Para facilitar ainda mais 
a vacinação de novo grupo, 
a Secretaria Municipal da 
Saúde de Maceió disponibi-
liza mais quatro pontos de 
imunização em sistema de 
corujão. Eles funcionam, hoje 

(07) das 9h às 21h, no drive-
-thru do Jaraguá, o drive-thru 
da Justiça Federal (Serraria), 
o Maceió Shopping (Manga-
beiras) e o Pátio Shopping 
(Cidade Universitária).

Já os demais pontos, como 
o Ginásio Arivaldo Maia 
( Jacintinho), Papódromo 
(Vergel do Lago), Praça Padre 
Cícero (Benedito Bentes) e 
Terminal do Osman Loureiro, 
funcionam das 9h às 16h.

E também estará aberto, 
hoje 907), o agendamento 
nas oito Unidades Básicas de 
Saúde, que pode ser feito no 
site: (agendavacina.maceio.
al.gov.br).
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Pessoas com 37 anos já podem 
ser imunizadas a partir de hoje

VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 segue calendário divulgado pela Prefeitura; são oito postos na capital

Em seu trajeto pela capital 
alagoana, o Ônibus da Vacina 
estaciona, no dia de hoje (6), na 
Rua Ipiranga, no bairro Chã de 
Bebedouro, próximo à Panifi-
cação Ipiranga. A unidade 
móvel imuniza pessoas com 
37 anos sem comorbidades 
e remanescentes das etapas 
anteriores.

As pessoas que fazem parte 
do atual grupo de imuniza-
ção deve se dirigir, das 9h às 
16h, munidos de documentos 
pessoais com foto e compro-
vante de residência. Vale 
lembrar que as vagas para vaci-
nação no ônibus são limitadas.

Nos demais pontos, Giná-
sio Arivaldo Maia (Jacinti-

nho), no Papódromo (Vergel 
do Lago), na Praça Padre 
Cícero (Benedito Bentes) e no 
Terminal do Osman Loureiro, 
funcionam em horário normal, 
das 9h às 16h.

Caso integre algum grupo 
prioritário, os usuários devem 
levar também um documento 
médico para comprovação.

O Terminal do Benedito 
Bentes, por ter a maior demanda 
de usuários do transporte 
público de Maceió, foi escolhido 
para receber o projeto-piloto 
de internet Wi-fi gratuito. A 
iniciativa é fruto parceria da 
Superintendência Municipal de 
Transportes e Trânsito (SMTT), 
com o Sindicato das Empresas 
do Transporte de Passageiros 
de Maceió (Sinturb).

A iniciativa da Prefeitura 
integra ações de inovação 
tecnológica e passa a beneficiar, 
diariamente, 10.600 pessoas, 
com estimativa de 252 mil 
passageiros por mês, no Bene-
dito Bentes.

Alexandro Pitanga, mora-
dor do Benedito Bentes, reco-

nhece que no contexto digital 
dos dias de hoje, a tecnologia 
vem justamente para somar. 
“Essa é uma ação bem vida e 
passa facilitar o dia a dia dos 
usuário”, afirma.

Além do terminal do “Biu”, 

a ação será expandida ainda 
para outros bairros da capital, de 
acordo com o contrato firmado 
entre a Prefeitura de Maceió e 
as concessionárias que operam 
no Sistema Integrado de Mobi-
lidade de Maceió (SIMM).

CHÃ DE BEBEDOURO

WI-FI GRATUITO

Ônibus da Vacina segue
itinerário da imunização

Terminal do ‘Biu’ recebe
projeto-piloto de internet

Edvan Ferreira/Secom Maceió

Melhorar a mobilidade 
urbana e a qualidade de vida. 
É com esse propósito que a 
Prefeitura de Maceió conti-
nua avançando com obras de 
pavimentação e drenagem no 
bairro Cidade Universitária. 
O investimento vai beneficiar 
50 ruas daquela comunidade.

De acordo com informa-
ções da Unidade de Geren-
c iamento  do  Programa 
Revitaliza Maceió, os serviços 
de pavimentação e drenagem 
beneficiam diretamente 16 
mil moradores da região. 

Pe l o  c r o n o g r a m a  d a 

Prefeitura, mais de 30% das 
obras idealizadas para o 
bairro da Cidade Universitá-
ria já foram executadas, o que 
vem mudando a realidade dos 
moradores com novas estru-
turas viárias e de passeio.

Moradora há mais de 30 
anos do bairro da Cidade 
Universitária, dona Maria 
Aparecida, afirma que se 
sente satisfeita com os servi-
ços que estão sendo feitos 
em sua rua. “Esperamos por 
essas melhorias há mais de 
duas décadas e hoje é uma 
realidade”, comemora.

CIDADE UNIVERSITÁRIA

Prefeitura realiza 
obras de drenagem

Ascom SMTT

Espera do transporte público pode ser menos sentida pelo usuário internauta

Luana Bertoldo/ Secom Maceió

Obras do Revitaliza Maceió foram executadas no bairro Cidade Universitária
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Paula Nunes
Repórter

O s e c r e t á r i o 
de  Es tado 
d a  S a ú d e , 

Alexandre Ayres, inspecio-
nou, ontem, as obras de cons-
trução da Unidade de Pronto 
Atendimento  (UPA)  do 
bairro Jaraguá, em Maceió. 
Construída pelo Governo de 
Alagoas, o equipamento de 
saúde tem entrega prevista à 
população maceioense para 
o final do próximo mês de 
agosto.

Durante a visita, o gestor 
da Saúde estadual destacou 

que a unidade chega num 
momento importante para 
ajudar a população da região. 
“A obra está andando em 
ritmo avançado e a previsão é 
que no final de agosto a gente 
consiga entregar a UPA Jara-
guá, que irá atender mais de 
10 mil pessoas por mês e 350 
por dia”, disse.

A nova UPA irá dispor 
de leitos de observação e de 
urgência e será referência nas 
áreas de clínica geral, pedia-
tria, ortopedia e odontologia. 
Para isso, a unidade vai contar 
com um serviço de classifica-
ção de risco, além de consultó-
rios, sala de gesso, laboratório, 

exames de raios-X, eletrocar-
diograma e sala de nebuliza-
ção. A unidade será referência 

no atendimento de pacientes 
com febre alta, crises de pres-
são arterial, pequenas fratu-

ras, cortes, além de infarto e 
derrame.

“Quando o equipamento 
for entregue, contaremos com 
a dedicação de 500 profis-
sionais da saúde para atuar 
na UPA, que terá funciona-
mento 24h”, disse o secretá-
rio, reforçando ainda que, no 
final deste mês, o Governo de 
Alagoas prever inaugurar a 
UPA da Cidade Universitária 
que, assim como a do Jaraguá, 
também será custeada com 
recursos próprios do Estado. 
A unidade será do tipo III, terá 
capacidade para atender até 
350 pacientes por dia, totali-
zando 10.500 por mês.

Prevista para agosto, UPA do 
Jaraguá segue com as obras

UNIDADE TERÁ capacidade para atender até 350 pessoas por dia; local foi inspecionado pelo secretário da Saúde

Agência Alagoas

O governador Renan Filho 
voltou a defender a vacinação 
em massa da população para 
que o país saia da pandemia 
da Covid-19 ao ser imunizado 
na manhã de ontem ao lado 
da primeira-dama, Renata 
Calheiros.

“A emoção foi grande. A 
emoção de estar passando pelo 
processo que cada brasileiro, 
cada alagoano e cada alago-
ana precisarão passar para que 
a gente vença a pandemia e 
encontre um caminho para nos 
aproximarmos, o quanto antes, 
da vida que tínhamos antes da 
pandemia”.

Em mais de um ano de 
enfrentamento à doença, gover-
nador alertou a população para 
continuar se preservando e 
buscar a imunização por meio 
da vacina. “A vacina é funda-
mental porque é somente por 
meio dela que vamos conseguir 
vencer o vírus. Todos precisam 
continuar se cuidando, lavando 
as mãos, mantendo o distan-

ciamento e usando máscaras 
quando sair de casa”, disse.

Renan Filho ressaltou que 
diversos estudos nacionais e 
internacionais comprovam 
que a vacinação é o que tem 
derrubado os números de 
internações e mortes em todo 
o mundo. “Isso tudo ajuda, 
mas só a vacina protege de 
maneira definitiva para que 
o vírus não consiga se propa-
gar entre as pessoas e a gente 
gradualmente vá reduzindo o 
número de mortes, de interna-
ções graves e que, num futuro 
próximo, a gente observe que 
não há mais a circulação desse 
vírus de maneira pandêmica”, 
afirmou.

Por fim, o governador refor-
çou o apelo para aqueles que 
ainda não se vacinaram ou não 
completaram o ciclo de imuni-
zação com a segunda dose. 
“Vacine-se também quando 
chegar sua vez e tome a segunda 
dose. Esse é o melhor caminho 
para preservar cada vida nesse 
momento. Vacinas salvam 
vidas”, finalizou.

COVID-19

Governador Renan 
Filho toma vacina

Agentes da Asfixia, da 
Polícia Civil de Alagoas, 
cumpriram, na manhã de 
hoje, mandado de busca e 
apreensão no apartamento de 
um homem acusado de este-
lionato.

Os policiais civis cumpri-
ram mandado expedido pelo 
juiz Nelson Ferreira Júnior, 
da 6ª Vara Criminal do 
Distrito Federal, no aparta-
mento localizado no Edifício 
Palazzo de Mare, no bairro da 
Jatiúca, mas o suspeito não foi 
encontrado.

O cumprimento  do 
mandado de busca e apreen-
são fez parte de uma opera-
ção, deflagrada pela Polícia 
Civil do Distrito Federal, 
contra um grupo suspeito 
de invadir contas bancárias e 
desviar R$ 740 mil.

Ao todo, os investigadores 
indiciaram 20 pessoas pela 
prática criminosa, e cumpri-
ram 10 mandados de busca e 
apreensão na capital federal, 
em Goiás e Maceió.

De acordo com a inves-
tigação, os suspeitos inva-

diram contas bancárias 
de três empresas de Brasí-
lia: uma seguradora, uma 
distribuidora e uma rede de 
supermercados. Os policiais 
informaram que o grupo 
conseguia dados das compa-
nhias e acessava as contas 
por meio de aplicativos 
instalados em dispositivos 
eletrônicos.

Após terem acesso às 
contas, os criminosos faziam 
transferências para outros 
beneficiários, no mesmo 
banco. A intenção, segundo 

a investigação, era dividir o 
dinheiro furtado em várias 
contas, emprestadas por 
terceiros, que recebiam uma 
porcentagem do dinheiro.

Segundo a polícia, essas 
pessoas eram acompanhadas 
pelos mentores do crime até 
um caixa eletrônico, onde eles 
sacavam o valor furtado. A 
operação está a cargo da Coor-
denação de Repressão aos 
Crimes Contra o Consumi-
dor, a Propriedade Imaterial 
e a Fraudes (Corf), do Distrito 
Federal.

Policiais civis da Asfi-
xia prenderam ontem cinco 
homens que estavam furtando 
madeira, telhas e outros obje-
tos de uma residência, no 
bairro do Pinheiro, atingido 

pelos fenômenos causados 
pela mineração na região. 
Os acusados foram conduzi-
dos à Central de Flagrantes, 
no bairro do Farol, para que 
fossem adotadas as providên-

cias legais.
Como centenas de outras 

casas, a residência foi desocu-
pada por causa de possíveis 
afundamentos do solo do 
bairro.

ESTELIONATO

PC cumpre mandado 
de busca e apreensão

Carla Cleto/Ascom Sesau

Nova UPA deve atender aproximadamente 350 por dia quando for inaugurada

Renan Filho defende a imunização como forma mais eficaz de vencer a pandemia

Márcio Ferreira

Cinco homens são presos por furto no Pinheiro

PCDF/Divulgação

Dinheiro apreendido em operação contra fraudes bancárias, no DF
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Folhapress

A divulgação 
d e  g r a v a -
ções de uma 

ex-cunhada de Jair Bolsonaro 
apresentou novos indícios de 
uma atuação do presidente no 
suposto esquema da “rachadi-
nha”, inicialmente identificado 
no antigo gabinete do senador 
Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) 
na Assembleia Legislativa do 
Rio de Janeiro.

Os áudios, divulgados pelo 
UOL, indicam que o recolhi-
mento de parte do salário de 
funcionários também ocorria 
no antigo gabinete de Bolso-
naro na Câmara dos Deputa-
dos, com a participação ativa 
do hoje presidente da Repú-
blica.

Flávio foi denunciado pelo 
Ministério Público do Rio de 
Janeiro pela prática, sob acusa-
ção de peculato, lavagem de 
dinheiro e organização crimi-
nosa.

Informações anteriores 
já mostravam que Bolso-
naro teve, quando deputado 
federal, transações e práticas 
semelhantes às que levanta-
ram suspeitas contra o seu 
filho mais velho. Os áudios, 
contudo, sugerem uma atua-
ção concreta do presidente no 
suposto esquema.

O que muda com a divulga-
ção dos áudios da ex-cunhada 
do presidente?

A gravação divulgada pelo 
UOL mostra a fisiculturista 
Andrea Siqueira Valle afir-
mando que Bolsonaro demi-
tiu André Siqueira Valle, seu 
irmão, porque ele não devolvia 
o valor combinado.

“O André deu muito 
problema porque ele nunca 
devolveu o dinheiro certo 
que tinha que ser devolvido, 
entendeu? Tinha que devol-
ver 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’.”

A prática de entrega de 
parte do salário para o titular 
do gabinete é justamente a 
chamada “rachadinha”, iden-
tificada inicialmente no antigo 
gabinete do senador Flávio 
Bolsonaro (Patriota-RJ) na 
Assembleia Legislativa do Rio 
de Janeiro.

O áudio é o primeiro indí-
cio a indicar uma participa-
ção ativa do presidente no 

esquema. Insatisfeito com a 
retenção de uma parte maior 
do que a esperada pelo funcio-
nário, Bolsonaro o demi-
tiu, segundo a gravação da 
ex-cunhada.

Andrea é irmã de Ana Cris-
tina Siqueira Valle, mulher de 
Bolsonaro de 1998 a 2007. Ela 
teve 17 parentes empregados 
nos gabinetes de Jair, Flávio e 
Carlos ao longo dos anos.

Dez deles tiveram o sigilo 
bancário quebrado na inves-
tigação sobre o gabinete de 
Flávio. Os dados mostram 
que eles sacavam, em média, 
84% do salário que recebiam. 
A suspeita é que a entrega de 
dinheiro para a família Bolso-
naro se dava com dinheiro 
vivo, a fim de dificultar o 
rastreamento.

DINHEIRO VIVO
A denúncia contra Flávio 

afirma que os recursos da 
“rachadinha” circularam 
prioritariamente por meio 
de dinheiro vivo. Segundo a 
acusação, um meio de lavagem 
de dinheiro foi a aquisição de 
imóveis.

O presidente se envolveu 
diretamente com dinheiro vivo 
numa das transações imobi-
liárias de seu filho 01, como 
Flávio é chamado. A declara-
ção para Imposto de Renda do 
senador informa que, em 2008, 
Jair Bolsonaro lhe emprestou 
R$ 55 mil em espécie.

Esse empréstimo, bem 
como os realizados da mesma 
forma por Carlos Bolsonaro e 
ex-assessores do presidente, 
deram lastro financeiro para a 
compra de 12 salas comerciais 
por Flávio em 2008. Foram no 
total R$ 230 mil de emprésti-
mos com recursos em espécie.

O uso de dinheiro vivo 
pelo presidente também foi 
declarado em suas campanhas 
eleitorais. Bolsonaro também 
doou R$ 10 mil em espécie 
para Carlos no ano passado, 
quando a prática já era consi-
derada irregular.

Ana Cristina também 
declarou em 2007 à polícia que 
mantinha, quando casada com 
Bolsonaro, R$ 200 mil e US$ 30 
mil em espécie num cofre no 
Banco do Brasil. O depoimento 
foi dado quando ela registrou 
queixa do suposto roubo dos 
valores ali mantidos.

Carlos Bolsonaro também 
alugava um cofre no Banco do 
Brasil, indicam extratos bancá-
rios do vereador.

Transações em espécie não 
configuram crime, mas podem 
ter como objetivo dificultar o 
rastreamento da origem de 
valores obtidos ilegalmente. 
É o caso da “rachadinha” 
descrita pelo MP-RJ.

A família Bolsonaro não 
tinha, até 2015, nenhuma ativi-
dade que pudesse servir de 
fonte de renda em dinheiro 
vivo -naquele ano, Flávio 
adquiriu uma loja de chocola-
tes. A prática também contra-
ria declaração do próprio 
presidente à Folha em janeiro 
de 2018, quando negou manter 
dinheiro vivo em casa.

MOVIMENTAÇÃO EM GABINETE
A análise dos documentos 

relativos aos 28 anos em que 
Jair Bolsonaro foi deputado 
federal, de 1991 a 2018, mostra 
uma intensa e incomum rotati-
vidade salarial de seus asses-
sores, atingindo cerca de um 
terço das mais de cem pessoas 
que passaram por seu gabinete 
nesse período.

O modelo de gestão incluiu 
ainda exonerações de auxilia-
res que eram recontratados no 
mesmo dia, prática que acabou 
proibida pela Câmara dos 
Deputados sob o argumento 
de ser lesiva aos cofres públi-
cos.

A Folha de S.Paulo se 
debruçou sobre os boletins 
administrativos da Casa, iden-
tificando uma ação contínua. 
De um dia para o outro, asses-
sores chegavam a ter os salários 
dobrados, triplicados, quadru-
plicados, o que não impedia 
que pouco tempo depois tives-
sem as remunerações reduzi-
das a menos de metade.

Nove assessores de Flávio 
Bolsonaro que tiveram o sigilo 
quebrado pela Justiça na inves-
tigação sobre “rachadinha” 
(desvio de dinheiro público 
por meio da apropriação de 
parte do salários de funcioná-
rios) na Assembleia Legislativa 
do Rio foram lotados, antes, no 

gabinete do pai na Câmara dos 
Deputados.

TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA
SUSPEITA
Bolsonaro também reali-

zou transação imobiliária com 
características suspeitas de 
acordo com critérios do Coaf 
(órgão de inteligência finan-
ceira), assim como Flávio.

Em 2009, o presidente 
adquiriu sua casa na Barra da 
Tijuca por R$ 400 mil. Quatro 
meses antes, a antiga proprie-
tária havia comprado o imóvel 
por R$ 580 mil. Bolsonaro teve 
um desconto de 30% em compa-
ração ao valor pago antes.

A transação foi revelada 
pela Folha em janeiro de 2018.

Desvalorização semelhante 
foi constatada na aquisição 
por Flávio de dois imóveis em 
Copacabana. Ele declarou em 
escritura ter pago R$ 310 mil 
pelos apartamentos, quando 
ambos custaram aos antigos 
proprietários, um ano antes, 
R$ 440 mil somados.

O senador é acusado de ter 
pago “por fora” R$ 638,4 mil 
em dinheiro vivo pela compra 
desses imóveis. O MP-RJ 
identificou, após a quebra de 
sigilo bancário, que a conta da 
pessoa responsável pela venda 
dos dois imóveis a Flávio teve 
depósito deste valor em espé-
cie no mesmo dia da transação.

Flávio revendeu os apar-
tamentos pouco mais de um 
ano depois por R$ 1,1 milhão, 
obtendo um lucro de R$ 813 
mil na “transação relâmpago”. 
O MP-RJ afirma que a operação 
permitiu que o dinheiro ilegal 
da “rachadinha” passasse a 
integrar o patrimônio oficial 
do senador, a partir de revenda 
dos apartamentos e a declara-
ção à Receita Federal.

Para investigadores, a 
desvalorização repentina pode 
indicar possível pagamento 
não declarado, a fim de ocultar 
o patrimônio do comprador 
de origem ilegal. O presidente, 

cuja casa permanece em seu 
nome, já negou ter adotado tal 
prática.

PARA MULHERES
A relação financeira compro-

vada com Fabrício Queiroz, 
apontado como operador finan-
ceiro da “rachadinha”, também 
é mais intensa com a família 
do presidente do que com a de 
Flávio, segundo os dados bancá-
rios da investigação.

A primeira-dama, Michelle 
Bolsonaro, recebeu o depósito 
de 27 cheques entre 2011 e 
2016 que somam R$ 89 mil, de 
acordo com a quebra de sigilo 
bancário de Queiroz e sua 
mulher, Márcia Aguiar.

Já a conta da mulher do sena-
dor, a dentista Fernanda Bolso-
naro, registra o depósito de R$ 25 
mil em espécie uma única vez. O 
aporte antecedeu o pagamento 
da entrada de um imóvel.

PAGAMENTO DE 
CONTAS PESSOAIS
O MP-RJ identificou que 

Queiroz pagou em dinheiro ao 
menos uma vez a mensalidade 
escolar das filhas do senador, 
que custavam, somadas, R$ 
6.942,55. Há outros 114 boletos 
de mensalidade escolar e plano 
de saúde da família de Flávio 
quitados com dinheiro vivo 
cuja origem não é identificada.

As quebras de sigilo não 
identificaram prática seme-
lhante com o presidente. Mas 
ele mesmo declarou em entre-
vista que Queiroz também 
pagava algumas de suas 
contas.

“O Queiroz pagava conta 
minha também. Ele era de 
confiança”, disse o presidente, 
em entrevista à TV Bandeiran-
tes em dezembro de 2020.

TRANSFERÊNCIA 
PARA QUEIROZ
A quebra de sigilo bancário 

de Nathália Queiroz, filha de 
Fabrício Queiroz, mostrou que 
o repasse de 80% de seu salário 
para o pai permaneceu quando 
ela deixou o gabinete de Flávio 
na Assembleia para ser funcio-
nária no de Bolsonaro, na 
Câmara dos Deputados.

Nathália transferiu R$ 
150.539,41 para a conta do 
policial militar aposentado de 
janeiro de 2017 a setembro de 
2018, período em que esteve 
lotada no gabinete de Bolso-
naro. O valor representa 77% 
do que a personal trainer rece-
beu da Câmara.

Conheça indícios da atuação de 
Bolsonaro nas ‘rachadinhas’

ÁUDIOS indicam que o recolhimento de parte do salário de funcionários também ocorria no antigo gabinete de Bolsonaro

Getty Images

Bolsonaro se envolveu com dinheiro vivo em transações imobiliárias do ‘01’
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Paula Nunes
Repórter

O s e c r e t á r i o 
de  Es tado 
d a  S a ú d e , 

Alexandre Ayres, inspecio-
nou, ontem, as obras de cons-
trução da Unidade de Pronto 
Atendimento  (UPA)  do 
bairro Jaraguá, em Maceió. 
Construída pelo Governo de 
Alagoas, o equipamento de 
saúde tem entrega prevista à 
população maceioense para 
o final do próximo mês de 
agosto.

Durante a visita, o gestor 
da Saúde estadual destacou 

que a unidade chega num 
momento importante para 
ajudar a população da região. 
“A obra está andando em 
ritmo avançado e a previsão é 
que no final de agosto a gente 
consiga entregar a UPA Jara-
guá, que irá atender mais de 
10 mil pessoas por mês e 350 
por dia”, disse.

A nova UPA irá dispor 
de leitos de observação e de 
urgência e será referência nas 
áreas de clínica geral, pedia-
tria, ortopedia e odontologia. 
Para isso, a unidade vai contar 
com um serviço de classifica-
ção de risco, além de consultó-
rios, sala de gesso, laboratório, 

exames de raios-X, eletrocar-
diograma e sala de nebuliza-
ção. A unidade será referência 

no atendimento de pacientes 
com febre alta, crises de pres-
são arterial, pequenas fratu-

ras, cortes, além de infarto e 
derrame.

“Quando o equipamento 
for entregue, contaremos com 
a dedicação de 500 profis-
sionais da saúde para atuar 
na UPA, que terá funciona-
mento 24h”, disse o secretá-
rio, reforçando ainda que, no 
final deste mês, o Governo de 
Alagoas prever inaugurar a 
UPA da Cidade Universitária 
que, assim como a do Jaraguá, 
também será custeada com 
recursos próprios do Estado. 
A unidade será do tipo III, terá 
capacidade para atender até 
350 pacientes por dia, totali-
zando 10.500 por mês.

Prevista para agosto, UPA do 
Jaraguá segue com as obras

UNIDADE TERÁ capacidade para atender até 350 pessoas por dia; local foi inspecionado pelo secretário da Saúde

Agência Alagoas

O governador Renan Filho 
voltou a defender a vacinação 
em massa da população para 
que o país saia da pandemia 
da Covid-19 ao ser imunizado 
na manhã de ontem ao lado 
da primeira-dama, Renata 
Calheiros.

“A emoção foi grande. A 
emoção de estar passando pelo 
processo que cada brasileiro, 
cada alagoano e cada alago-
ana precisarão passar para que 
a gente vença a pandemia e 
encontre um caminho para nos 
aproximarmos, o quanto antes, 
da vida que tínhamos antes da 
pandemia”.

Em mais de um ano de 
enfrentamento à doença, gover-
nador alertou a população para 
continuar se preservando e 
buscar a imunização por meio 
da vacina. “A vacina é funda-
mental porque é somente por 
meio dela que vamos conseguir 
vencer o vírus. Todos precisam 
continuar se cuidando, lavando 
as mãos, mantendo o distan-

ciamento e usando máscaras 
quando sair de casa”, disse.

Renan Filho ressaltou que 
diversos estudos nacionais e 
internacionais comprovam 
que a vacinação é o que tem 
derrubado os números de 
internações e mortes em todo 
o mundo. “Isso tudo ajuda, 
mas só a vacina protege de 
maneira definitiva para que 
o vírus não consiga se propa-
gar entre as pessoas e a gente 
gradualmente vá reduzindo o 
número de mortes, de interna-
ções graves e que, num futuro 
próximo, a gente observe que 
não há mais a circulação desse 
vírus de maneira pandêmica”, 
afirmou.

Por fim, o governador refor-
çou o apelo para aqueles que 
ainda não se vacinaram ou não 
completaram o ciclo de imuni-
zação com a segunda dose. 
“Vacine-se também quando 
chegar sua vez e tome a segunda 
dose. Esse é o melhor caminho 
para preservar cada vida nesse 
momento. Vacinas salvam 
vidas”, finalizou.

COVID-19

Governador Renan 
Filho toma vacina

Agentes da Asfixia, da 
Polícia Civil de Alagoas, 
cumpriram, na manhã de 
hoje, mandado de busca e 
apreensão no apartamento de 
um homem acusado de este-
lionato.

Os policiais civis cumpri-
ram mandado expedido pelo 
juiz Nelson Ferreira Júnior, 
da 6ª Vara Criminal do 
Distrito Federal, no aparta-
mento localizado no Edifício 
Palazzo de Mare, no bairro da 
Jatiúca, mas o suspeito não foi 
encontrado.

O cumprimento  do 
mandado de busca e apreen-
são fez parte de uma opera-
ção, deflagrada pela Polícia 
Civil do Distrito Federal, 
contra um grupo suspeito 
de invadir contas bancárias e 
desviar R$ 740 mil.

Ao todo, os investigadores 
indiciaram 20 pessoas pela 
prática criminosa, e cumpri-
ram 10 mandados de busca e 
apreensão na capital federal, 
em Goiás e Maceió.

De acordo com a inves-
tigação, os suspeitos inva-

diram contas bancárias 
de três empresas de Brasí-
lia: uma seguradora, uma 
distribuidora e uma rede de 
supermercados. Os policiais 
informaram que o grupo 
conseguia dados das compa-
nhias e acessava as contas 
por meio de aplicativos 
instalados em dispositivos 
eletrônicos.

Após terem acesso às 
contas, os criminosos faziam 
transferências para outros 
beneficiários, no mesmo 
banco. A intenção, segundo 

a investigação, era dividir o 
dinheiro furtado em várias 
contas, emprestadas por 
terceiros, que recebiam uma 
porcentagem do dinheiro.

Segundo a polícia, essas 
pessoas eram acompanhadas 
pelos mentores do crime até 
um caixa eletrônico, onde eles 
sacavam o valor furtado. A 
operação está a cargo da Coor-
denação de Repressão aos 
Crimes Contra o Consumi-
dor, a Propriedade Imaterial 
e a Fraudes (Corf), do Distrito 
Federal.

Policiais civis da Asfi-
xia prenderam ontem cinco 
homens que estavam furtando 
madeira, telhas e outros obje-
tos de uma residência, no 
bairro do Pinheiro, atingido 

pelos fenômenos causados 
pela mineração na região. 
Os acusados foram conduzi-
dos à Central de Flagrantes, 
no bairro do Farol, para que 
fossem adotadas as providên-

cias legais.
Como centenas de outras 

casas, a residência foi desocu-
pada por causa de possíveis 
afundamentos do solo do 
bairro.

ESTELIONATO

PC cumpre mandado 
de busca e apreensão

Carla Cleto/Ascom Sesau

Nova UPA deve atender aproximadamente 350 por dia quando for inaugurada

Renan Filho defende a imunização como forma mais eficaz de vencer a pandemia

Márcio Ferreira

Cinco homens são presos por furto no Pinheiro

PCDF/Divulgação

Dinheiro apreendido em operação contra fraudes bancárias, no DF
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Educação: Governo lança edital 
de concurso com 3 mil vagas 

INSCRIÇÕES TÊM INÍCIO no dia 16 de julho e podem ser feitas até o dia 20 de agosto; provas acontecem em outubro

Minne Santos
Repórter

O G o v e r n o 
de Alagoas, 
por meio da 

Secretaria do Planejamento, 
Gestão e Patrimônio (Seplag), 
divulgou, nesta quarta-
-feira (07), o edital que rege o 
concurso público para o provi-
mento de 3 mil vagas na Secre-
taria de Estado da Educação 
(Seduc). A publicação está 
disponível em Diário Oficial e 
também no site da Seplag.

De acordo com o docu-
mento, as inscrições para o 
certame se iniciam já no próximo 
dia 16 de julho e podem ser 
feitas até 20 de agosto. A data 
limite para o pagamento do 
boleto, no valor de R$ 95,00, é 
no dia 25 de agosto.

Das 3 mil vagas ofertadas, 
483 são para a área de pedago-
gia, sendo 342 para a Educação 
Especial e 141 para indígenas 
que têm especialidade nos anos 
iniciais do Ensino Funda-
mental. As demais vagas para 
professor contemplam 14 áreas 
de atuação. A remuneração 
inicial prevista para os novos 
servidores é de R$ 2.433,95.

“Demos mais um passo 
importante nesse certame que 
é muito esperado e que tem 

impacto sobre toda a socie-
dade alagoana. Nos empenha-
mos para lançar um concurso 
que estivesse alinhado às 
demandas da população e 
que fosse possível de ser reali-
zado, dentro da realidade da 
máquina pública. Sem dúvi-
das, esse efetivo vai trazer um 
novo gás para a continuidade 

do trabalho de excelência que 
já temos desenvolvido na 
educação alagoana”, pontua 
o secretário do Planejamento 
e Gestão, Fabrício Marques 
Santos.

Ainda segundo o edital, 
a aplicação das provas objeti-
vas, que envolve conhecimen-
tos gerais e específicos, está 

prevista para o dia 17 de outu-
bro e acontece em Maceió e 
Arapiraca. Além dela, os candi-
datos também devem preparar 
a documentação para a etapa da 
prova de títulos.

“Hoje entra em funcio-
namento mais uma ação do 
programa do Governo de 
Alagoas, o Mais Professor, 

com o lançamento do edital 
do Concurso Público da 
Educação. São três mil novas 
vagas em diversos campos 
de ensino, um deles muito 
demandado e essencial para 
toda a comunidade esco-
lar, que é o de pedagogia da 
educação especial, garantindo 
que nossas unidades este-
jam aptas e preparadas para 
receber todos os alunos, sem 
distinção. O concurso chega, 
então, para suprir grande 
parte da nossa carência do 
quadro de profissionais e 
conseguimos, dessa forma, 
valorizar o servidor público 
efetivo, principalmente eles 
que fazem e são responsáveis 
pelo ensino dos nossos jovens 
e crianças”, ressalta o secretá-
rio da pasta, Rafael Brito.

Além do certame da Seduc, 
o Governo de Alagoas vem 
publicando outros editais para 
o Ciclo de Concursos deste 
ano. Já foram divulgados os 
da Polícia Militar, da Secreta-
ria de Saúde (Sesau), Polícia 
Civil, Polícia Penal (Secretaria 
de Ressocialização) e Corpo de 
Bombeiros Militar. A previsão 
é que, até o dia 16 deste mês, 
mais dois outros sejam publi-
cados: o da Procuradoria Geral 
do Estado e o da Secretaria da 
Fazenda (Sefaz).

Divulgação

Certame faz parte do Ciclo de Concursos do Estado, que já tem outros editais publicados com inscrições abertas
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Chegada do inverno requer 
cuidados especiais com a voz

QUEDA DE TEMPERATURA  e baixa umidade do ar pode provocar alterações nas pregas vocais, além de gripes e resfriados

Cuidar da voz 
nem sempre 
é algo que as 

pessoas se preocupam. Mas, 
quando o inverno chega, 
problemas relacionados às 
pregas vocais são comuns e 
estão entre as principais quei-
xas em consultórios médicos.

Tosse, pigarro, dor de 
garganta e disfonia, popu-
larmente conhecida como 
“rouquidão”, são alguns dos 
sintomas mais frequentes que 
costumam aparecer na estação 
mais fria do ano. Durante este 
período, os desconfortos vocais 
são atribuídos a dois fatores: 
a queda de temperatura e a 
baixa umidade do ar, conforme 
explica o otorrinolaringologista 
do Sistema Hapvida Maceió, 
Gleydson Lima.

“O inverno pede cuidados 
especiais com a nossa saúde que 
vão além de usar peças quenti-
nhas para ficar aquecido e prote-
gido do frio. O ar seco e mais 
poluído contrai os vasos sanguí-
neos, deixando a laringe mais 
estreita e as cordas vocais mais 
apertadas”, explica o médico.

DOENÇAS RESPIRATÓRIAS 
Durante a estação mais fria 

do ano, é comum o aumento 

no número de casos de doen-
ças respiratórias. A Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) 
estima, por exemplo, que a 
gripe causa comprometimento 
grave em 3,5 milhões de pessoas 
no mundo anualmente.

“As doenças respiratórias, 
como a gripe ou até mesmo 
o resfriado comum, podem 
prejudicar muito as cordas 
vocais. Isso acontece porque, 
normalmente, há uma predile-
ção dos vírus pela laringe que, 
quando inflamada, fica rígida e 
vibra menos”, diz.

Enfermidades provocadas 
por bactérias, fungos, sinusites, 
refluxo gastroesofágico, baixa 
produção ou baixa quantidade 
de saliva na boca, ansiedade 
ou estresse também podem 
provocar alterações na voz e na 
garganta como um todo, alerta 
o otorrinolaringologista do 
Sistema Hapvida Maceió.

HIDRATAÇÃO E REPOUSO VOCAL
Gleydson Lima explica que 

existem diferentes formas de 
tratamento para os problemas 
de voz típicos dessa época do 
ano.

“Em praticamente todos os 
casos, a hidratação e o repouso 
vocal estão indicados pois tais 

medidas diminuem o edema 
das pregas vocais e melhoram 
a qualidade da voz. Também 
podemos optar por fonoterapia 
ou o uso de medicamentos anti-
virais, antibióticos e corticóides. 
Lembrando que o tratamento 
de cada paciente é único e indi-
vidualizado, não sendo reco-
mendada a automedicação”, 
ressalta.

CUIDADOS COM A VOZ
O otorrino dá algumas dicas 

simples e práticas para cuidar 
da voz durante o inverno. A 
primeira é não deixar de seguir 
as orientações já preconizadas 
pelos órgãos de saúde para 
evitar o contágio pela covid-19 e 
por outros tipos de vírus, como 
o uso de máscara e a higieniza-
ção das mãos.

Outros cuidados incluem 
evitar o tabaco, estar com a vaci-
nação em dia, evitar ambientes 
fechados, não falar alto e evitar 
alimentos ou líquidos muito 
gelados ou muito quentes. 
“Fazer inalação com vaporiza-
dor ou mesmo com água morna 
também pode ajudar bastante. 
Cuidar da sua voz é cuidar de 
você. Se as dúvidas ou sinto-
mas persistirem procure um 
médico”, orienta.

Divulgação

Tosse e rouquidão são alguns dos sintomas mais frequentes no inverno
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Educação: Governo lança edital 
de concurso com 3 mil vagas 

INSCRIÇÕES TÊM INÍCIO no dia 16 de julho e podem ser feitas até o dia 20 de agosto; provas acontecem em outubro

Minne Santos
Repórter

O G o v e r n o 
de Alagoas, 
por meio da 

Secretaria do Planejamento, 
Gestão e Patrimônio (Seplag), 
divulgou, nesta quarta-
-feira (07), o edital que rege o 
concurso público para o provi-
mento de 3 mil vagas na Secre-
taria de Estado da Educação 
(Seduc). A publicação está 
disponível em Diário Oficial e 
também no site da Seplag.

De acordo com o docu-
mento, as inscrições para o 
certame se iniciam já no próximo 
dia 16 de julho e podem ser 
feitas até 20 de agosto. A data 
limite para o pagamento do 
boleto, no valor de R$ 95,00, é 
no dia 25 de agosto.

Das 3 mil vagas ofertadas, 
483 são para a área de pedago-
gia, sendo 342 para a Educação 
Especial e 141 para indígenas 
que têm especialidade nos anos 
iniciais do Ensino Funda-
mental. As demais vagas para 
professor contemplam 14 áreas 
de atuação. A remuneração 
inicial prevista para os novos 
servidores é de R$ 2.433,95.

“Demos mais um passo 
importante nesse certame que 
é muito esperado e que tem 

impacto sobre toda a socie-
dade alagoana. Nos empenha-
mos para lançar um concurso 
que estivesse alinhado às 
demandas da população e 
que fosse possível de ser reali-
zado, dentro da realidade da 
máquina pública. Sem dúvi-
das, esse efetivo vai trazer um 
novo gás para a continuidade 

do trabalho de excelência que 
já temos desenvolvido na 
educação alagoana”, pontua 
o secretário do Planejamento 
e Gestão, Fabrício Marques 
Santos.

Ainda segundo o edital, 
a aplicação das provas objeti-
vas, que envolve conhecimen-
tos gerais e específicos, está 

prevista para o dia 17 de outu-
bro e acontece em Maceió e 
Arapiraca. Além dela, os candi-
datos também devem preparar 
a documentação para a etapa da 
prova de títulos.

“Hoje entra em funcio-
namento mais uma ação do 
programa do Governo de 
Alagoas, o Mais Professor, 

com o lançamento do edital 
do Concurso Público da 
Educação. São três mil novas 
vagas em diversos campos 
de ensino, um deles muito 
demandado e essencial para 
toda a comunidade esco-
lar, que é o de pedagogia da 
educação especial, garantindo 
que nossas unidades este-
jam aptas e preparadas para 
receber todos os alunos, sem 
distinção. O concurso chega, 
então, para suprir grande 
parte da nossa carência do 
quadro de profissionais e 
conseguimos, dessa forma, 
valorizar o servidor público 
efetivo, principalmente eles 
que fazem e são responsáveis 
pelo ensino dos nossos jovens 
e crianças”, ressalta o secretá-
rio da pasta, Rafael Brito.

Além do certame da Seduc, 
o Governo de Alagoas vem 
publicando outros editais para 
o Ciclo de Concursos deste 
ano. Já foram divulgados os 
da Polícia Militar, da Secreta-
ria de Saúde (Sesau), Polícia 
Civil, Polícia Penal (Secretaria 
de Ressocialização) e Corpo de 
Bombeiros Militar. A previsão 
é que, até o dia 16 deste mês, 
mais dois outros sejam publi-
cados: o da Procuradoria Geral 
do Estado e o da Secretaria da 
Fazenda (Sefaz).

Divulgação

Certame faz parte do Ciclo de Concursos do Estado, que já tem outros editais publicados com inscrições abertas



No vídeo, o delegado-vereador fala ainda – sem citar nomes – de pessoas desesperadas com os resultados de pesquisas 
para 2022. Ele insinua que velhas raposas estariam preocupadas com a sua ascensão na política alagoana. Muita água 
ainda vai rolar sob esta ponte e, com o enfraquecimento de Bolsonaro perante a opinião pública, certamente o efeito 
cascata será verdadeiro. Ele sugere que estaria bem na fita para o Senado ou Câmara Federal. A coluna sugere cautela ao 
vereador porque, em política, nada é, tudo “está sendo”. Há grupos políticos fortes, tanto da nova quanto da velha política. 
E quem não está nesses grupos, como ele mesmo diz, pode realmente “ficar de fora”. Bem, deixa a baleia corta água.

Caro vereador Leonardo Dias, seu presidente negacionista, corrupto e com fortes indícios de genocida, ajudaria mais o 
povo brasileiro se ele mesmo aparecesse em público usando máscaras (mesmo que fosse só jogo de cena), tomando 
a vacina (mesmo que fosse só teatro) ou numa campanha pela vacinação (mesmo que não acredite). Nessa esteira, os 
bajuladores dele ajudariam mais a saúde do povo brasileiro se fizessem a mesma coisa. No que depender da imprensa 
alagoana, a política do negacionismo não passará por aqui. Estamos do lado da vida e do respeito à ciência.

O vereador Leonardo Dias – o Sonso – tirou uma ondinha com o governa-
dor Renan Filho que postou sua foto sendo vacinado contra a Covid-19. 
Bolsonarista de carteirinha, mesmo sem o conhecimento do Planalto, Leo 
Dias é tido e reconhecido como maior bajulador do Governo Bolsonaro em 
Alagoas. Até briga interna tem para saber quem se sai melhor no quesito 
bajulação. Tem gente puta da vida com isso no ninho da serpente. Com o 
espírito zombeteiro que lhe é peculiar, ele agradeceu ao Presidente pelo 
envio das vacinas. Como se isso não fosse a obrigação do Governo Fede-
ral. O vereador tem se prestado aos papéis mais ridículos e vergonhosos 
durante o seu mandato. Ele é investigado sob a acusação de ter tumultu-
ado o processo de vacinação no posto de Jaraguá. Tem coisa mais ridícula?

O historiador Douglas Apratto, vice-
-reitor do Cesmac, continua hospitali-
zado, em tratamento em São Paulo. De 
acordo com a assessoria de imprensa 
do Cesmac, “ontem foi mais um dia 
vencido pelo nosso guerreiro professor 
Douglas, em noite sem intercorrências”. 
Medicações evoluindo e ele reagindo 
bem, sedação sendo diminuída e ele 
respondendo positivamente. “Vamos 
continuar nossa corrente de oração para 
sua recuperação total”. (RR)

Ainda de acordo com o jornalista Jorge 
Moraes, o professor Douglas segue 
respondendo bem ao tratamento da 
Covid-19, internado no hospital Vila 
Nova Star D’ OR, em São Paulo. O 
historiador foi transferido de Maceió 
para a capital paulista, numa UTI móvel 
aérea, no último dia 28 junho, logo após 
seu quadro de saúde apresentar piora 
e ele ser intubado. Em nota, a família 
agradeceu as orações e o apoio dos 
amigos do professor. (RR)

Do lado deste cartaz havia outro de apoio ao Presidente Jair Bolsonaro, que se 
manteve intacto e preservado. No dia da colocação desta placa, os apoiadores 
fizeram uma foto para registrar o momento. Um deles exibiu um revólver calibre 38, 
Taurus, seis tiros, numa comemoração que não ficou muito clara, até porque a arma 
estava apontada para a cara do Presidente. O rapaz com a arma na mão é o policial 
militar idenficado como Wellington Duarte. Ao lado dele, Everaldo Pereira de Amorim 
(policial civil) que é empresário (tem uma ótica e um Açaí Concept na cidade). O de 
camisa verde, mais alto do grupo, é Onofre Raimundo, contador e ex-secretário da 
Fazenda de Palmeira dos Índios. O quarto é o advogado João Paulo Amorim, que 
também é formado em Administração Engenharia e Segurança do Trabalho. Se eles 
não esconderam os rostos é porque queriam ser reconhecidos. 

Mas o problema não terminou por aí. No dia seguinte, o cartaz pró-Bolsonaro 
que estava intacto e preservado amanheceu com as frases: “Ladrão. Corrupto. 
“Genocida”. Pronto. Foi o estopim da bomba. Uma briga que, por enquanto está 
nos grupos de WhatsApp foi travada na cidade. Tem gente afoita e com medo dos 
dois lados. Por isso, como há policiais no caso, seria interessante a cúpula da SSP 
ou mesmo o Conselho de Segurança Pública (Conseg) chamarem os servidores 
públicos para uma conversa séria. O vírus já está matando muita gente. 

Ultrapassar a cláusula de barreira 
e eleger mais dez deputados fede-
rais; atualizar, ainda este ano, o 
programa de governo apresentado 
ao Brasil em 2018 – em 18 eixos 
estratégicos para um país susten-
tável, com amplo debate técnico na 
sociedade e com a participação da 
militância partidária; e decidir se 
o partido terá candidatura própria 
à Presidência ou se vai apoiar 
alguma outra candidatura. Estas 
são as prioridades da ex-senadora 
Heloísa Helena, na presidência 
nacional do partido Rede. (Ricardo 
Rodrigues)

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) deve estar atenta a uma situação 
boba em Palmeira dos Índios, mas que pode sair do controle e descambar para 
a violência. Ocorre que o movimento POVO NA RUA PDI afixou às margens 
da rodovia AL-115, um outdoor com acusação ao Presidente Bolsonaro pela 
trapalhada no enfrentamento à Covid-19 que pode ter levado a centenas de 
milhares de mortes de brasileiros. Pois bem. Poucas horas depois, o cartaz foi 
retirado numa ação de puro vandalismo e ataque à liberdade de expressão.
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Por Deraldo Francisco
Jornalista - deraldofrancisco@bol.com.br

Câmara não é casa na caatinga 

Ligeirinhas

Em vídeo gravado e divulgado nas redes sociais, o delegado-
-vereador Fábio Costa – que está balançando no PSB - diz 

que se sente perseguido pela “velha política”. O vereador 
defende com unhas, dentes e armas o Presidente da Repú-
blica, que esteve durante décadas na escória do Congresso 
Nacional. Foram sete mandatos de deputado federal e a 
metade de um de vereador do Rio de Janeiro, onde até hoje 
o crime organizado e a milícia mandam e desmandam. Isso 
é nova política? Em 2020, Fábio Costa teve 12.038 (números 
bem sugestivos no universo bélico) e foi o vereador mais bem 
votado numa eleição atípica. Todos sabem que essa votação 
veio na ondinha do “faz arminha”. Até o vereador sabe disso. 
É bom não se iludir. Heloísa Helena foi, duas vezes seguidas, a 
vereadora mais votada em Maceió com 30 mil votos (em 2008) 
e 19 mil votos (em 2012). Votações bem superiores à de Fábio Costa. Foram votos espontâneos e sem ondinha 
nenhuma. Portanto, menos arrogância, vereador! Na verdade, o senhor incomoda quando quer usar de sua 
autoridade do cargo de delegado truculento para intimidar jovens vereadoras que pensam (elas realmente 
pensam) diferente do senhor. E ainda há suspeitas de que o senhor transita pelos corredores da Câmara com 
arma na cintura. No vídeo, o vereador fala em Deus. A coluna sugere que o vereador tire Deus dessa história. 
Basta a heresia da campanha, que já passou e todos já devem ter sido perdoados. Deus não deve simpatizar 
muito com quem tira foto em cima de montanhas de corpos (nus ou de cuecas abatidos a tiros), nem com 
torturas como forma de investigação policial. Tecnicamente, o mandato é do PSB, mas a coluna acredita que 
o vereador não perca o seu mandato. É verdadeiro que o delegado-vereador não tem nada a ver com as ideias 
do PSB. Nenhuma simbiose. O interessante seria que vereador e partido se entendessem da melhor forma.

» O vereador Siderlane Mendonça foi abordado por um eleitor no estacionamento do Big 
Bompreço Antares e criticado pelo voto que deu ao Título de Cidadão Honorário de Maceió a 
Bolsonaro. Muita gente do “Biu”, onde ele cresceu à sombra de Silvano Barbosa (já falecido) não 
gostou do voto do vereador.

» As pesquisas de intenção de voto que colocam Lula na liderança em todos os cenários estão animando o 
Partido dos Trabalhadores por aqui. A reeleição de Paulão é a principal missão, mas já estão sendo formadas 
chapas para a Assembleia Legislativa. A ideia é ocupar duas ou três cadeiras na Casa de Tavares Bastos.

» A coisa deve esquentar nos próximos dias em Marechal Deodoro. E não tem nada a ver com a 
água morna do mar e a areia quente da Praia do Francês. Tem a ver com a insatisfação da popu-
lação com a gestão do prefeito Cacau Filho. Coisa cabeluda vem por aí e não é caranguejo Uçá.

» Pacientes que são ministrados com o medicamento Depakene (ácido valproico) estão reclamando da falta 
dele nos postos do Município. A falta do medicamento estaria ocorrendo desde o mês de fevereiro passado.

Cautela, vereador!

Melhor ajuda

Zombaria de Léo Dias 

Professor Douglas 1 Professor Douglas 2

Exibição de arma 

Briga nos grupos

Missões de Heloísa Helena 

Palmeira dos Índios: Atenção, SSP!


