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6MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS FORAM ALVOS DO TCU EM QUASE 280 INVESTIGAÇÕES DE DESVIOS

BANCÁRIO VAI PARA O CADEIÃO APÓS TER PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA

TRAGÉDIA DA FERNANDES LIMA
O bancário Sérgio Praxe-

des está no Setor de Triagem 
do Cadeião. Ele foi transferido 
no final de semana, após ter a 

prisão preventiva decretada. 
Embriagado, ele se envolveu 
num estúpido acidente – trafe-
gou pela contramão da Avenida 

Fernandes Lima, colidiu contra 
três motos, matou duas pessoas 
e feriu outras duas, sendo uma 
com lesões leves. No local do 

acidente morreu o segurança 
Pedro Alves de Souza Júnior, 
de 31 anos. José Cícero da 
Silva Santos, 46, morreu horas 

depois no Hospital Geral do 
Estado (HGE). Sérgio Praxedes 
é gerente do Bradesco, agência 
do Centro. 3

5

IBRAPE

Gestão de Renan Filho tem aprovação 
de 76% dos alagoanos, diz pesquisa
BENEDITO BENTES

Ao todo, o programa beneficia 71 grotas em Alagoas, a maioria em Maceió; promessa é que até o final do ano, o número de grotas atendidas chegue a 100

‘Vida Nova’ chega à 45ª grota
O governador Renan Filho 

e o secretário de Estado do 
Transporte e Desenvolvimento 
Urbano, Mosart Amaral, inau-
guraram, na manhã do último 
sábado, as obras do programa 

Vida Nova nas Grotas na comu-
nidade Belo Jardim, bairro do 
Benedito Bentes, em Maceió. 
A revitalização beneficia cerca 
de 1.300 moradores e contou 
com um investimento de R$ 3,6 

milhões, recursos do tesouro 
estadual. A grota foi contem-
plada com a construção de 
1.087 metros de escadaria, 290 
metros de corrimão, 1.113 m2 
de passeios, além da implan-

tação de 191 metros de canale-
tas, para a drenagem de águas 
pluviais, e da construção de 76 
metros de muros de contenção, 
que garantem mais segurança à 
população local. 5
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APÓS ‘FAXINA’

Município 
apreende 
alimentos
estragados

Estado vende 
conta única 
e folha de 
pagamento

Mercado da 
Produção 
vai reabrir 
amanhã
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As novas manifestações 
contra Jair Bolsonaro, em cente-
nas de cidades, reunindo cente-
nas de milhares de pessoas, 
confirmam que o Brasil está 
unido contra ele. O isolamento do 
governo é cada vez maior, Bolso-
naro conta com um número cada 
vez menor de adeptos.

Bolsonaro conta com seto-
res determinados: com o apoio 
de militares, para os quais o 
discurso absurdo é o de que  
haveria um complô para levar 
Lula à presidência e que o seu 
papel seria evitar isso. Para o 
grande empresariado – tanto 
os exportadores de soja, como 
os banqueiros privados, como 
grandes comerciantes, para os 
quais oferece a desarticulação 
do Estado e a privatização de 
patrimônio público. Para os 
que se enriquecem com a expor-
tação de produtos primários, 
com o mercado de luxo e com 
as privatizações.

Para os policiais, com que 
ele conta como força repressiva 
e poderia participar de alguma 
aventura golpista, que recebe, 
assim como os militares, grande 
quantidade de privilégios. Seto-
res já minoritários dos evangé-
licos.

Em compensação, Bolso-
naro tem contra si a grande 
maioria da população. Quem 

vive do seu trabalho, perdeu 
empregos, trabalha sem 
carteira de trabalho, com total 
precariedade, sem saber se vai 
ter ganhos no mês seguinte, 
para comer, para pagar aluguel, 
para comprar remédios, para 
pagar o transporte. São a 
grande maioria dos brasilei-
ros, que rejeitam fortemente o 
Bolsonaro, são vítimas privile-
giadas das políticas neoliberais 
do Paulo Guedes.

A juventude, que vê seu 
futuro bloqueado por uma 
política que ataca as universi-
dades, as escolas públicas, corta 
os recursos, agride os professo-
res, faz diminuir drasticamente 
os alunos inscritos nas escolas 
públicas e nos programas de 
democratização da educação. 
Eles sentem como se trata de 
um governo que age contra a 
ciência, contra o conhecimento. 

As mulheres são as que 
mais rejeitam o Bolsonaro, 
que as ataca sistematicamente, 
que atenta contra os direi-
tos conquistados por elas. As 
mulheres, que se dão conta 
como o estilo, o discurso e o 
comportamento do Bolsonaro 
são de um machismo exacer-
bado.

Os negros são violenta-
mente discriminados e reprimi-
dos pelo governo de Bolsonaro, 

se dao conta dos enormes retro-
cessos sobre seus direitos nesse 
governo. Os personagens, os 
símbolos dos movimentos 
negros são degradados e discri-
minados inclusive por quem 
deveria no governo, cuidar 
deles.

Somados, os trabalhadores, 
as mulheres os jovens, os negros, 
constituem a maioria esmaga-
dora da populacao, que rejeitam 
frontalmente o Bolsonaro.

Além disso, os professo-
res, os estudantes, todos os 
que valorizam a educação, 
são odiados e odeiam o Bolso-
naro. Todos os que valorizam 
os serviços públicos, rejeitam 
brutalmente o Bolsonaro, que 
só tira recursos e ataca os servi-
ços públicos.

Todos os que prezam a sobe-
rania brasileira, os que valori-
zam a boa imagem do Brasil no 
mundo, as boas relações com os 
países vizinhos, os que  sabem 
quanto a solidariedade com os 
que mais necessitam é funda-
mental, todos os que rejeitam 
a grosseria, a agressão, a falta 
de respeito pelos outros, espe-
cialmente pelos que pensam 
diferente, é condição funda-
mental da democracia – se 
opõem a Bolsonaro. Sabem que 
ele nunca poderia ter sido eleito 
presidente do Brasil não fosse 

o golpe que derrubou ilegal-
mente a Dilma, impediu ilegal-
mente Lula de ser candidato e 
ganhar as eleições.

A grande maioria dos brasi-
leiros está hoje contra o Bolso-
naro, deseja sua queda, prefere 
o Lula como presidente. Se 
mobiliza cada vez mais, apesar 
da pandemia, para expressar 
sua rejeição a Bolsonaro.

O Brasil hoje está contra 
o Bolsonaro. Busca as formas 
de derrotá-lo, de tirá-lo do 
governo, de processá-lo e fazê-
-lo pagar pelos males que fez 
e continua fazendo ao Brasil. 
Pelas vidas desnecessariamente 
perdidas. Pela corrupção dele e 
dos seus filhos. Pelo desastre 
econômico e social do país. 
Pela degradação da política e 
da função da presidência. Pela 
desmoralização da ciência, das 
vacinas, do SUS, do pessoal de 
saúde pública. Pela imagem 
vergonhosa que dá do país no 
mundo.

Mais cedo ou mais tarde, 
Bolsonaro será derrotado, 
tirado da presidência,  proces-
sado e condenado, para pagar 
por tudo o que ele fez de ruim 
e deixou de fazer de comum. A 
justiça será feita, o pior governo 
da história do Brasil não ficará 
impune, para que o Brasil e os 
brasileiros voltem a ser felizes.

“ S e  e u  e s t i ve s s e  n o 
comando não teria morrido 
tanta gente”.

A frase é do presidente da 
República Jair Bolsonaro para 
os seus apoiadores, na vã tenta-
tiva de se eximir das responsa-
bilidade pelas mortes de quase 
550 mil brasileiros na pande-
mia do coronavírus.

Obviamente, ele fala isso 
para os que vão ao cercadi-
nho do Alvorada ouvi-lo dizer 
as asneiras e aberrações de 
sempre, por que tem a certeza 
que esses acreditam em todas 
as mentiras que conta.

Nunca, na história política, 
se viu um governante para 
mentir tanto no País. Mente e 
acredita na mentira que conta.

Ou seja, ele é o curandeiro 
e pronto!

E assim segue crente que 
suas responsabilidades não 
existem nessa pandemia. Proi-
biu a compra de vacinas, tentou 
proibir o uso de máscaras pela 
população e promoveu a aglo-
merações de toda ordem.

Pressionado, quando auto-
rizou a compra de vacinas o seu 
Ministério da Saúde, infestado 
de militares, deu um show de 
incompetência e negociatas 
de toda ordem. Os casos de 
corrupção estão em evidência, 
a CPI da Covid.

O comandante Bolsonaro, 
ainda assim, pensa que engana 
a todos,  todo o tempo.

 O Brasil contra Bolsonaro Bolsonaro posa 
de curandeiro e 

acha que engana 
a todos, todo 

o tempo

Wadson Regis  * Jornalista

Renan Filho será mesmo 
candidato em 2022? Se sim, 
será ao Senado ou como vice de 
Lula?

E essa: Se Renan Filho se 
afastar, Marcelo Victor terá 
disposição de assumir como 
governador tampão?

Mais essa: Arthur Lira disse 
no encontro com aliados, na 
última sexta-feira, que tem um 
nome, com viabilidade de vitó-
ria, para disputar o governo do 
Estado. Se tem, quem será ?

Também tem essa: Antônio 
Albuquerque trabalha forte 

para ampliar as bases e dire-
ciona para os aliados a inten-
ção de disputar o governo do 
Estado. Será?

E mais essa: JHC tem 
investido pesado nos estudos 
com pesquisa para as eleições 
de 2022. Há rumores de que 

pretende, caso Rodrigo Cunha 
não decole, de ser ele o candi-
dato do seu grupo. Será?  

Em meio às possibilidades e 
“possibilidades” o blefe ganha 
importância e abre novos cami-
nhos para Fernando Collor e 
Ronaldo Lessa, por exemplo. 

Pois é... os dinossauros estão 
vivos e de olho no vácuo.

Anote aí... nos próximos 
dias o blefe vai te fazer pensar 
e até compartilhar “possibilida-
des”.

Política com os profissionais 
é sensacional. 

O blefe



A J u s t i ç a 
c o n v e r t e u 
a prisão em 

flagrante em preventiva do 
bancário Sérgio Praxedes dos 
Santos Filho, que provocou o 
acidente, na manhã de sexta-
-feira (23), depois de dirigir 
pela contramão num trecho 
da Avenida Fernandes Lima, 
no Farol, e colidir com três 
motocicletas. Com isso, ele foi 
transferido no final de semana 
para o Setor de Triagem do 
Cadeião, no Complexo Prisio-
nal.

O carro na contramão 
atingiu a moto do segurança 
Pedro Alves de Souza Júnior, 
de 31 anos, que morreu na 
hora. Ele era segurança de 
uma empresa privada e estava 
a caminho do trabalho.

Além dele, também foram 
atingidos Quitéria Gonçal-
ves de Amorim e José Cicero 
da Silva Santos, ambos de 
46 anos. Os dois eram casa-
dos e foram socorridos para 
o Hospital Geral do Estado 

(HGE). José Cícero ficou inter-
nado em estado grave, mas 
não resistiu e morreu horas 
depois no HGE. 

O condutor da terceira 
moto envolvida no acidente 
teve ferimentos leves e rece-
beu atendimento médico local 
do acidente, por uma equipe 
do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu). O 
rapaz não teve o nome reve-
lado.

O delegado Francisco 

Amorim, que estava de plan-
tão na Central de Flagrantes, 
informou que o motorista foi 
autuado em flagrante pela 
Polícia Civil pelos crimes de 
homicídio culposo na dire-
ção de veículo automotor, 
com o agravante de estar sob 
efeito de álcool, e também 
pelo crime de lesão corporal 
culposa na direção de veículo 
automotor, também agravado 
pelo uso de álcool, de acordo 
com os artigos 302, parágrafo 

3º e 303, parágrafo 2º, da Lei 
9.503 de 1997.

Já  a  delegada Shei la 
Carvalho, titular da Delega-
cia de Acidentes da Capital, 
que assumiu o caso, disse 
que terá 10 dias para conclu-
são da investigação. Desde 
sexta-feira, a delegacia vem 
colhendo imagens, mas ainda 
não se conseguiu imagem 
do momento do acidente, 
somente dos momentos ante-
riores.

Segundo a delegada, a 
polícia conseguiu vídeos 
e fotografias da festa que 
mostram o autor do acidente 
ingerindo bebida alcoólica. 
“Vamos encaminhar, possi-
velmente até a próxima sexta-
-feira as imagens obtidas para 
a perícia a fim de ser definida a 
velocidade do veículo”, disse.

A delegada pretende 
também, ainda esta semana, 
ouvir a vítima sobrevivente, 
que deve ser submetida a 
exame de corpo de delito. 
Também serão tomados os 
depoimentos de parentes das 
vítimas fatais e de outras teste-
munhas.

Serginho, como é mais 
conhecido, é gerente do Banco 
Bradesco, agência Centro, e, 
naquele dia, deveria trabalhar. 
Ocorre que, no dia anterior, 
ele foi à festa de aniversá-
rio do Cabo PM Kell Ferreti, 
numa casa alugada no Barro 
Duro. A festa teve início às 23h 
da quinta-feira e só terminou 
depois das 6h da sexta-feira.
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Bancário que matou dois em 
acidente já está no Cadeião

PRISÃO PREVENTIVA DO CRIMINOSO foi decretada e delegada de Acidentes tem 10 dias para concluir o inquérito

O advogado Napoleão 
Lima Júnior - que representa 
as vítimas do bancário Sérgio 
Praxedes - afirmou que irá 
ingressar com pedido de revi-
são tipificado do crime. Ele 
quer que o motorista, que diri-
gia embriagado e na contra-
mão, seja levado a júri popular.

Em carta divulgada nas 
redes sociais, o advogado 
explica que a delegado de plan-
tão cumpriu seu papel na quali-
ficação da tipificação do crime 
de Lesão corporal gravíssima 
e homicídio culposo, mas que 
o caso comporta-se por uma 
exceção e deve ser revisado.

“A acusação irá peticionar 
nos autos requerendo que o 
acusado seja submetido a Júri 
Popular devendo o processo 
ser encaminhado a uma das 
varas do Tribunal do Júri da 
Capital para que seja julgado 
pela sociedade, devendo 
responder a acusação de 
homicídio previsto no artigo 
121 do código penal e o crime 
conexo a este de lesão corpo-
ral gravíssima”, diz trecho da 
carta.

Sérgio Praxedes foi autu-
ado em flagrante por homicí-
dio culposo, quando não há 
intenção de matar. A expecta-
tiva é que o Ministério Público 
de Alagoas (MPE) entre com 

um pedido para reverter a clas-
sificação dos crimes cometidos 
pelo atropelador para homicí-
dio doloso, quando há inten-
ção de matar.

ÍNTEGRA DA CARTA:
Não há dúvidas da bruta-

lidade do crime praticado 
que chocou toda a socie-
dade Maceioense. Acredito 
que tenha sido o crime mais 
grave da história ocorrido na 
Avenida Fernandes Lima. 
Como foi amplamente divul-
gado o condutor do JEEP tinha 
passado a noite toda numa 
festa possivelmente ingerindo 
Bebida Alcoólica em plena 
época de pandemia. No vídeo 
divulgado na internet é possí-
vel visualizar com clareza 
garrafas de cerveja em cima 
da mesa onde estava acusado 
o que por ora faz presumir 
a ingestão da bebida, e isso 
torna-se ainda mais relevante 
pois há fotos do acidente onde 
flagra uma garrafa de cerveja 
dentro do veículo causador do 
“acidente”. Somado a isso, fora 
realizado termo de constatação 
pelos agentes de trânsito que 
atenderam a ocorrência onde 
apontaram que o condutor 
infrator exalava odor alcoólico 
em seu hálito e ainda aparen-
tava estar exaltado e arrogante 

em sua conduta, característi-
cas típicas de quem fez uso de 
bebida alcoólica.

O delegado plantonista 
autuou o conduzido pela 
prática do crime de Lesão 
corporal gravíssima e homi-
cídio culposo praticados na 
direção de veículo automotor. 
A autoridade policial cumpriu 
perfeitamente seu papel, já que 
a dinâmica dos fatos demons-
trados inicialmente dava conta 
de que o “acidente” ocorreu 
em via pública e na direção de 
veículo automotor e, portanto, 
determina a lei de trânsito que 
toda conduta praticada na 
direção de veículo automotor 
é culposa como regra, ou seja, 
quando não se tem, em aper-
tada síntese, intenção de prati-
car.

Porém, como toda regra, 
o caso comporta exceção e o 
Poder Judiciário sem dúvidas 
irá revisar. Isso porque, no 
caso concreto, percebe-se sem 
muito exigir do intelecto que 
o condutor do JEEP de forma 
consciente e por vontade 
própria “invade” a contra-
mão de direção na Avenida 
mais movimentada da Capi-
tal em alta velocidade ASSU-
MINDO TOTAL RISCO de 
produzir o resultado morte de 
duas pessoas e lesão corporal 

gravíssima numa outra. É o 
conhecido DOLO EVENTUAL 
previsto no artigo 18, inciso I do 
Código Penal Brasileiro, uma 
vez que o acusado se utilizou 
do veículo como uma ARMA 
para a prática do crime, então 
não há que se falar em crime 
de homicídio e lesão corporal 
culposos. O que se observa do 
caso é que o condutor infra-
tor com sua conduta, mesmo 
conhecendo do risco, pouco se 
importou com a ocorrência da 
lesão, no caso a morte e lesão 
corporal das vítimas. Seme-
lhante a isso é a mesma coisa, 
por exemplo, quando alguém 
dirige em alta velocidade perto 
de uma escola, no horário de 
saída, e pouco se importa se 
acertará algum transeunte ou 
não.

A acusação irá peticionar 
nos autos requerendo que o 
acusado seja submetido a Júri 
Popular devendo o processo 
ser encaminhado a uma das 
varas do Tribunal do Júri da 
Capital para que seja julgado 
pela sociedade, devendo 
responder a acusação de homi-
cídio previsto no artigo 121 do 
código penal e o crime conexo 
a este de lesão corporal gravís-
sima. 

Dr. Napoleão Lima Júnior – 
Advogado de Acusação.

Sérgio Praxedes, ainda no carro, após o acidente que matou duas pessoas; ele teve e prisão preventiva decretada

Advogado das vítimas quer criminoso julgado por júri popular

Agentes do 17º Distrito 
Pol ic ia l  de  Marechal 
Deodoro prenderam um 
homem que durante cerca de 
três anos vinha se passando 
por advogado, utilizando 
registro falso da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB-
AL). Ele diz ser bacharel em 
Direito.

A prisão aconteceu 
depois que três pessoas, até 
então seus clientes, desco-
briram que estavam sendo 
vítimas de um estelionatário.

Segundo o chefe de cartó-
rio da 17º DP, Marcos Albu-
querque, o caso começou 
com a atuação do acusado 
em um escritório de advoca-
cia. Ele procurou um advo-
gado e pediu uma vaga de 
estágio, mas logo o responsá-
vel pelo escritório o dispen-
sou quando percebeu que 
ele estava usando seu nome 
para atuar de forma irregu-
lar. Já se passaram três anos 
desde então.

EM MARECHAL

Polícia Civil 
prende
um falso 
advogado
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Vigilância Sanitária apreende 
1.200kg de alimentos imprórios

EQUIPE FEZ  novas apreensões no final de semana e uma panificação no Vergel do Lago foi interditada

Marília Ferreira
Ascom SMS

Em mais uma 
operação de 
fiscalização, a 

Vigilância Sanitária de Maceió 
apreendeu, no final de semana, 
cerca de 1.200 kg de produ-
tos perecíveis e não perecíveis 
considerados impróprios para 
o consumo. As ações ocorreram 
em estabelecimentos da parte 
alta e baixa da cidade. Uma 
panificação foi interditada no 
bairro do Vergel do Lago.

Alimentos como carne, 
calabresa, mortadela, queijos e 
entre outros produtos estavam 
fora da validade e foram retira-
dos de circulação.

“O papel da Vigilância 
Sanitária, em nossas ações, 
consiste em fiscalizar e orien-

tar os estabelecimentos sobre a 
circulação de produtos inade-

quados para o consumo, para 
que seja resguardada a saúde 

dos maceioenses”, explicou 
o coordenador da Vigilância 
Sanitária, Airton Santos.

PANIFICAÇÃO INTERDITADA
Além da apreensão, a 

Vigilância Sanitária também 
interditou uma panificação, 
no domingo (25), no bairro do 
Vergel do Lago.

“A panificação estava sem 
condições de funcionamento. 
Um local insalubre, com maqui-
nários em péssimo estado de 
conservação. Também encon-
tramos queijo e farinha de trigo 
fora do prazo de validade”, 
disse Airton Santos.

Os alimentos ofereciam 
risco à saúde da população e 
foram levados ao Aterro Sani-
tário, onde foram descartados.

Por estar passando pelo 
mutirão de limpeza e higieni-
zação, o Mercado da Produ-
ção, no bairro da Levada, 
permanece fechado hoje 
durante todo dia, só reto-
mando as atividades amanhã. 
As equipes iniciaram os traba-
lhos às 08h e segue durante 
todo o dia, nas áreas internas 
e externas.

Os trabalhos de limpeza e 
higienização no Mercado da 
Produção acontecem, uma vez 
por mês, sempre as segundas-
-feiras. O mutirão de limpeza, 
que ocorre também nos demais 
mercados públicos e feirinhas 
de Maceió, e tem como obje-
tivo garantir ambientes limpos 
e salubres para permissioná-
rios e consumidores.

O mutirão promove varri-
ção, lavagem e desinfecção 
nos espaços interno e externo, 
além de recolhimento de 
entulhos, limpeza de gale-
rias de dejetos, pequenas 
obras de reparos, melhorias 
na iluminação, entre outros 
serviços.

Sob a coordenação da 
Secretaria de Trabalho, Abas-
tecimento e Economia Solidá-
ria (Semtabes) e pelo Gabinete 
de Gestão Integrada para o 
Enfrentamento à Covid-19 
(GGI Covid), os mutirões 
de limpezas contam ainda 
com apoio das secretarias de 
Desenvolvimento Sustentá-
vel, Infraestrutura, Assistência 
Social, Iluminação e Vigilância 
Sanitária.

MUTIRÃO DE LIMPEZA

Mercado vai reabrir 
amanhã após ‘faxina’

Com investimentos e recur-
sos póprios de R$ 4 milhões, o 
prefeito de Maceió, JHC, auto-
riza, amanhã, a partir das 9h, a 
reforma e ampliação da Escola 
Municipal Yeda Oliveira, 
localizada no bairro Cidade 
Universitária. A obra tem 
como objetivo melhor atender 
as famílias que têm seus filhos 
matriculados, bem como, aos 
profissionais da educação que 
atuam na escola.

Pelo projeto de reforma, 

serão construídas 12 salas de 
aula, refeitório adequado às 
normas arquitetônicas, audi-
tório, biblioteca, duas salas 
multiuso, laboratórios de ciên-
cias, de artes e de informática. 
A reforma passa ainda pelo 
playground, pátio coberto, 
quadra poliesportiva com vesti-
ário, setor de administração 
adequado, cozinha condizente 
com as normas sanitárias e esta-
cionamento.

Como explica o secretário 

Municipal de Educação, Elder 
Maia, a reforma da Escola Muni-
cipal Yeda Oliveira é uma soli-
citação antiga da comunidade, 
já que a unidade de ensino tem 
atendido uma demanda cres-
cente da população devido à 
quantidade de conjuntos habi-
tacionais construídos na região.

O prazo para a execução das 
obras é de 12 meses, e com as 
reformas, será possível triplicar 
o número de alunos matricula-
dos na escola.

A Prefeitura da Maceió, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Infraestrutura (Seminfra), 
segue com calendário estabele-
cido levando a operação tapa-
-buraco para diversos bairros 
da capital. Ponta Verde, Cruz 
das Almas, Jatiúca, Farol, Poço, 
Centro, Mangabeiras e Levada 
são os primeiros contempla-
dos.

A Secretaria Municipal de 
Infraestrutura (Seinfra) informa 
que estão sendo utilizadas 105 
toneladas de massa asfáltica, 

e as ações das equipes visam 
dotas melhorias nas vias que 
recebem, diariamente, grande 
fluxo de veículos.

A Seminfra reforça que 
segue atenta às necessidades 
da população e, em caso de soli-
citação, o cidadão pode entrar 
em contato, por meio de mensa-
gens de WhatsApp no número 
(82) 9 8714-1010, de segunda a 
sexta, das 8h às 14h.

Entre as ruas que receberam 
melhorias estão a José Cabral 
Acioli, Ponta Verde; Avenida 

Gustavo Paiva e Rua São Fran-
cisco, em Cruz das Almas; Rua 
Nelson de Azevedo Souza e 
Avenida Almirante Álvaro 
Calheiros, no bairro da Jati-
úca; Avenida Fernandes Lima 
e Rua Íris Alagoense, no Farol; 
Avenidas da Paz e Humberto 
Mendes, localizadas no bairro 
do Poço; Rua Doutor Marinho 
Gusmão, no Centro; Avenida 
Gustavo Paiva, no trecho locali-
zado no bairro de Mangabeiras; 
Avenida Celeste Bezerra e Rua 
Santo Antônio, na Levada.

CIDADE UNIVERSITÁRIA

TAPA-BURACO

JHC autoriza reforma 
de escola Yeda Oliveira

Seminfra segue com o
calendário da operação

Visa Maceió

Alimentos apreendidos estavam fora do prazo de validade foram levados ao Aterro Sanitário para serem descartados

Secom Maceió

Mutirão de limpeza tem o objetivo de garantir ambientes limpos e salubres
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Renan Filho tem aprovação de 
76% dos alagoanos, diz Ibrape 

PESQUISA avaliou também o governo Bolsonaro: 61% dos alagoanos rejeitam as decisões do presidente da República

Ricardo Rodrigues
Repórter

Pe s q u i s a  d o 
I n s t i t u t o 
Ibrape, divul-

gada na última quinta-feira, 
mostra uma excelente avalia-
ção do governo de Alagoas. 
De acordo com o Ibrape, 76% 
dos alagoanos aprovam a 
administração do governa-
dor Renan Filho (MDB), que 
conclui seu segundo mandato 
em 2022. 

À frente do comando do 

Estado desde janeiro de 2011, 
depois de ter vencido as elei-
ções de 2014, Renan Filho tem 
imprimido um ritmo forte à sua 
gestão, procurando sempre 
trabalhar mais para fazer mais 
por Alagoas. Um dos proje-
tos que mais o encanta, entre 
tantos implementados, é o 
“Vila Nova nas Grotas”, que 
recebeu um prêmio interna-
cional de desenvolvimento 
humano.

O reconhecimento da Orga-
nização das Nações Unidas 
(ONU), que é parceira do 

Estado nesse projeto, é tradu-
zindo em números. Segundo 
a pesquisa do Ibrape, apenas 
20% dos entrevistados repro-
vam a gestão Renan Filho e 4% 
não quiseram opinar. 

Ao todo, a pesquisa Ibrape 
ouviu 2 mil eleitores, acima de 
16 anos, que residem nas regi-
ões do Agreste, Zona da Mata, 
Sertão, Grande Maceió, Litoral 
Sul e Norte. De acordo com os 
dados, 58% avaliam a gestão 
do Estado como boa, 17% 
regular e apenas 9% considera 
o governo ruim.

AVALIAÇÃO DE BOLSONARO
O Ibrape também quis 

saber se os eleitores consul-
tados concordam ou não 
com a maneira do presidente 
da República, Jair Bolso-
naro (Sem Partido), gover-
nar o Brasil. A popularidade 
dele nunca esteve tão baixa. 
Segundo os dados divul-
gados, 61% dos alagoanos 
rejeitam suas decisões de 
Bolsonaro e a forma como ele 
conduz os destinos do País.

A rejeição do presidente 
cresceu com a pandemia 

da Covid19, pelo descaso 
do combate à doença e na 
demora em providenciar 
vacinas para todos. Por isso, 
apenas 6% dos entrevista-
dos consideram seu governo 
ótimo e 27% bom. A pesquisa 
aponta ainda que 35% dos 
eleitores consideram péssima 
a administração de Bolso-
naro, 20% considera ruim e 
10% regular.

A confiança da pesquisa 
Ibrape é estimada em 95% e 
a margem de erro de 3% para 
mais ou para menos.

Secom Alagoas

O governador Renan 
Filho inaugura, hoje, o trecho 
de 13 quilômetros da rodo-
via AL-497, que liga Santana 
do Ipanema a Carneiros, no 
Sertão alagoano. Ainda neste 
município, o chefe do Execu-
tivo alagoano autoriza o início 
das obras do Minha Cidade 
Linda, faz o repasse de recur-
sos financeiros do programa 
Rumo às Aulas e a entrega de 
um ônibus escolar.

A agenda de Renan Filho 
teve início às 10 horas, na 
entrada da cidade de Carnei-
ros. O município comemora, 
nesta segunda-feira, 59 anos de 
emancipação política. Ao lado 
do secretário de Transporte 
e Desenvolvimento Urbano, 
Mosart Amaral, o governador 
assina a ordem de serviço para 
a implantação dos 13 quilôme-
tros da rodovia AL-497. 

Há mais de 50 anos, a popu-
lação da região demandava 
pela implantação e pavimenta-
ção da estrada.  Asfaltada, a via 
vai reduzir o tempo de viagem 
entre Carneiros e Santana do 
Ipanema, garantindo, além de 
mais agilidade, mais segurança 
aos motoristas. O investimento 
foi de R$14,7 milhões, recursos 
próprios do tesouro estadual.

No Sertão alagoano, Renan 
Filho viabilizou a implantação 
de outras estradas importan-
tes para a região por meio do 
programa Pró-Estrada, a exem-
plo do trecho de 32 quilôme-
tros da AL-145 que liga Mata 
Grande a Água Branca, os 27 
quilômetros que dão acesso ao 

município de Belo Monte e a 
Rodovia Portal dos Cânions – 
3,6 quilômetros fundamentais 
para o desenvolvimento do 
turismo na região.

MINHA CIDADE LINDA
Ainda em Carneiros, Renan 

Filho e Mosart Amaral assinam 
a ordem de serviço para o início 
das obras do programa Minha 
Cidade Linda. Serão calçadas 
24 ruas na cidade, além da 
implantação de um equipa-
mento de esporte e lazer ao ar 
livre para uso da população 
carneirense. O investimento do 
programa na cidade é de R$ 3,3 
milhões, recursos próprios do 
Estado.

As ações dos programas 
Meu Transporte Novo e Rumo 
às Aulas, da Secretaria da 
Educação (Seduc), também 
chegam a Carneiros hoje. 
Renan Filho e o secretário da 
Pasta, Rafael Brito, entregam, 
mais um repasse do recurso 
financeiro, que destinará R$40 
milhões para adequações de 
infraestrutura e aquisição de 
bens de toda a rede estadual de 
ensino.

Será liberada, na ocasião, a 
descentralização da verba para 
a Escola Estadual Dr. Emílio de 
Maia, no valor de R$120 mil. O 
montante varia de acordo com 
a quantidade de alunos por 
unidade.

Ainda em Carneiros, o 
governador e o secretário 
assinam o termo de entrega 
do ônibus escolar para uso da 
gestão municipal, como parte 
da iniciativa do programa Meu 
Transporte Novo.

MINHA CIDADE LINDA

Governador inaugura
rodovia em Carneiros

Severino Carvalho
Repórter

O governador Renan Filho 
e o secretário de Estado do 
Transporte e Desenvolvimento 
Urbano, Mosart Amaral, inau-
guraram, na manhã do último 
sábado, as obras do programa 
Vida Nova nas Grotas na comu-
nidade Belo Jardim, bairro do 
Benedito Bentes, em Maceió. 
A revitalização beneficia cerca 
de 1.300 moradores e contou 
com um investimento de R$ 3,6 
milhões, recursos do tesouro 
estadual. 

A grota foi contemplada 
com a construção de 1.087 
metros de escadaria, 290 
metros de corrimão, 1.113 m2 
de passeios, além da implan-
tação de 191 metros de canale-
tas, para a drenagem de águas 
pluviais, e da construção de 76 
metros de muros de contenção, 
que garantem mais segurança à 
população local. 

O Vida Nova nas Grotas já 
beneficia 71 grotas em Alagoas, 
a maioria na capital alago-
ana - sendo 45 entregues e 26 
com obras em andamento -, e 
chegará a todas as 100 comu-
nidades até o final do próximo 
ano.

“Esse é um programa que 
eleva a autoestima da comu-
nidade,  melhora a vida das 
pessoas, chega perto de quem 
precisa mais e humaniza os 
bairros. Nós vamos chegar 
a 100 grotas até o final do 
Governo e atender cerca de 250 
mil pessoas”, assegurou Renan 
Filho. 

Foram invest idos no 
programa, até o momento, 
cerca de R$ 142 milhões, que 
possibilitaram a geração de 
mais de 2.500 empregos na 
execução das obras. Segundo 
o secretário Mosart Amaral 
outras seis grotas no Benedito 
Bentes estão com as obras prati-
camente prontas e serão entre-
gues em breve. A próxima será 
a da Princesa, no sábado (31). 

“Nossa programação de 
inaugurações vai continuar”, 
garantiu. “Uma das diretrizes 
do programa é, justamente, 
utilizar a mão de obra dos 
moradores locais, gerando 
emprego, renda e o sentimento 
de pertencimento”, acrescen-
tou Mosart Amaral.

A dona de casa Genilda 
Barbosa aprovou as benfeito-
rias. “Bom é pouco, está mara-
vilhoso. Antes o lamaçal era 
grande. Agora tem uma coisa: 
a população tem que manter, 
preservar”, ponderou. 

O Vida Nova nas Grotas 
é executado há cinco anos. A 
iniciativa proporciona melho-

ria da qualidade de vida e 
eleva a autoestima dos mora-
dores das comunidades que 
são beneficiadas por meio de 
obras estruturantes e de ações 
que promovem esporte, lazer, 
inclusão social e empreende-
dorismo. 

“Esse é um programa 
que sintetiza a existência do 
próprio Estado, que é ajudar 
quem precisa mais”, enfatizou 
Renan Filho.

Coordenado pela Secreta-
ria de Estado de Transporte 
e Desenvolvimento Urbano 
(Setrand), em parceria com o 
ONU-Habitat, o programa tem 
sido reconhecido internacio-
nalmente ao longo dos anos 
pelo impacto social na vida da 
população: foi um dos vence-
dores do concurso Gober-
narte: A Arte do Bom Governo 
– Prêmio Eduardo Campos, 
concedido pelo Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento 
(BID), além de ter vencido no 
World Smart City Awards, na 
categoria Qualidade de Vida e 
Inclusão. 

VIDA NOVA NAS GROTAS

Obras do programa 
transformam 45a grota

Revitalização na comunidade Belo Jardim beneficia cerca de 1.300 moradores

Márcio Ferreira
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Vigilância Sanitária apreende 
1.200kg de alimentos imprórios

EQUIPE FEZ  novas apreensões no final de semana e uma panificação no Vergel do Lago foi interditada

Marília Ferreira
Ascom SMS

Em mais uma 
operação de 
fiscalização, a 

Vigilância Sanitária de Maceió 
apreendeu, no final de semana, 
cerca de 1.200 kg de produ-
tos perecíveis e não perecíveis 
considerados impróprios para 
o consumo. As ações ocorreram 
em estabelecimentos da parte 
alta e baixa da cidade. Uma 
panificação foi interditada no 
bairro do Vergel do Lago.

Alimentos como carne, 
calabresa, mortadela, queijos e 
entre outros produtos estavam 
fora da validade e foram retira-
dos de circulação.

“O papel da Vigilância 
Sanitária, em nossas ações, 
consiste em fiscalizar e orien-

tar os estabelecimentos sobre a 
circulação de produtos inade-

quados para o consumo, para 
que seja resguardada a saúde 

dos maceioenses”, explicou 
o coordenador da Vigilância 
Sanitária, Airton Santos.

PANIFICAÇÃO INTERDITADA
Além da apreensão, a 

Vigilância Sanitária também 
interditou uma panificação, 
no domingo (25), no bairro do 
Vergel do Lago.

“A panificação estava sem 
condições de funcionamento. 
Um local insalubre, com maqui-
nários em péssimo estado de 
conservação. Também encon-
tramos queijo e farinha de trigo 
fora do prazo de validade”, 
disse Airton Santos.

Os alimentos ofereciam 
risco à saúde da população e 
foram levados ao Aterro Sani-
tário, onde foram descartados.

Por estar passando pelo 
mutirão de limpeza e higieni-
zação, o Mercado da Produ-
ção, no bairro da Levada, 
permanece fechado hoje 
durante todo dia, só reto-
mando as atividades amanhã. 
As equipes iniciaram os traba-
lhos às 08h e segue durante 
todo o dia, nas áreas internas 
e externas.

Os trabalhos de limpeza e 
higienização no Mercado da 
Produção acontecem, uma vez 
por mês, sempre as segundas-
-feiras. O mutirão de limpeza, 
que ocorre também nos demais 
mercados públicos e feirinhas 
de Maceió, e tem como obje-
tivo garantir ambientes limpos 
e salubres para permissioná-
rios e consumidores.

O mutirão promove varri-
ção, lavagem e desinfecção 
nos espaços interno e externo, 
além de recolhimento de 
entulhos, limpeza de gale-
rias de dejetos, pequenas 
obras de reparos, melhorias 
na iluminação, entre outros 
serviços.

Sob a coordenação da 
Secretaria de Trabalho, Abas-
tecimento e Economia Solidá-
ria (Semtabes) e pelo Gabinete 
de Gestão Integrada para o 
Enfrentamento à Covid-19 
(GGI Covid), os mutirões 
de limpezas contam ainda 
com apoio das secretarias de 
Desenvolvimento Sustentá-
vel, Infraestrutura, Assistência 
Social, Iluminação e Vigilância 
Sanitária.

MUTIRÃO DE LIMPEZA

Mercado vai reabrir 
amanhã após ‘faxina’

Com investimentos e recur-
sos póprios de R$ 4 milhões, o 
prefeito de Maceió, JHC, auto-
riza, amanhã, a partir das 9h, a 
reforma e ampliação da Escola 
Municipal Yeda Oliveira, 
localizada no bairro Cidade 
Universitária. A obra tem 
como objetivo melhor atender 
as famílias que têm seus filhos 
matriculados, bem como, aos 
profissionais da educação que 
atuam na escola.

Pelo projeto de reforma, 

serão construídas 12 salas de 
aula, refeitório adequado às 
normas arquitetônicas, audi-
tório, biblioteca, duas salas 
multiuso, laboratórios de ciên-
cias, de artes e de informática. 
A reforma passa ainda pelo 
playground, pátio coberto, 
quadra poliesportiva com vesti-
ário, setor de administração 
adequado, cozinha condizente 
com as normas sanitárias e esta-
cionamento.

Como explica o secretário 

Municipal de Educação, Elder 
Maia, a reforma da Escola Muni-
cipal Yeda Oliveira é uma soli-
citação antiga da comunidade, 
já que a unidade de ensino tem 
atendido uma demanda cres-
cente da população devido à 
quantidade de conjuntos habi-
tacionais construídos na região.

O prazo para a execução das 
obras é de 12 meses, e com as 
reformas, será possível triplicar 
o número de alunos matricula-
dos na escola.

A Prefeitura da Maceió, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Infraestrutura (Seminfra), 
segue com calendário estabele-
cido levando a operação tapa-
-buraco para diversos bairros 
da capital. Ponta Verde, Cruz 
das Almas, Jatiúca, Farol, Poço, 
Centro, Mangabeiras e Levada 
são os primeiros contempla-
dos.

A Secretaria Municipal de 
Infraestrutura (Seinfra) informa 
que estão sendo utilizadas 105 
toneladas de massa asfáltica, 

e as ações das equipes visam 
dotas melhorias nas vias que 
recebem, diariamente, grande 
fluxo de veículos.

A Seminfra reforça que 
segue atenta às necessidades 
da população e, em caso de soli-
citação, o cidadão pode entrar 
em contato, por meio de mensa-
gens de WhatsApp no número 
(82) 9 8714-1010, de segunda a 
sexta, das 8h às 14h.

Entre as ruas que receberam 
melhorias estão a José Cabral 
Acioli, Ponta Verde; Avenida 

Gustavo Paiva e Rua São Fran-
cisco, em Cruz das Almas; Rua 
Nelson de Azevedo Souza e 
Avenida Almirante Álvaro 
Calheiros, no bairro da Jati-
úca; Avenida Fernandes Lima 
e Rua Íris Alagoense, no Farol; 
Avenidas da Paz e Humberto 
Mendes, localizadas no bairro 
do Poço; Rua Doutor Marinho 
Gusmão, no Centro; Avenida 
Gustavo Paiva, no trecho locali-
zado no bairro de Mangabeiras; 
Avenida Celeste Bezerra e Rua 
Santo Antônio, na Levada.

CIDADE UNIVERSITÁRIA

TAPA-BURACO

JHC autoriza reforma 
de escola Yeda Oliveira

Seminfra segue com o
calendário da operação

Visa Maceió

Alimentos apreendidos estavam fora do prazo de validade foram levados ao Aterro Sanitário para serem descartados

Secom Maceió

Mutirão de limpeza tem o objetivo de garantir ambientes limpos e salubres
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Militares foram alvos do TCU 
em quase 280 investigações

NÚMERO de investigações de desvio foi referente a processos administrativos que envolvem prejuízos aos cofres públicos

O T r i b u n a l 
de  Contas 
d a  U n i ã o 

(TCU) fez pelo menos 278 
auditorias em órgãos das 
Forças Armadas nos últimos 
20 anos, desde 2001. O obje-
tivo do tribunal foi apurar 
possíveis prejuízos para os 
cofres públicos. O número 
foi referente às chamadas 
Tomadas de Contas Espe-
ciais (TCEs) em unidades 
militares e no Ministério 
da Defesa. As 278 apura-
ções representaram cerca 
de 10% dos 2.743 processos 
do tipo abertas no período, 
excluindo as relacionadas 
a prefeituras ou governos 
estaduais. A TCE é um tipo 
de processo administra-
tivo usado em contextos 
que envolvem prejuízo aos 
cofres públicos.

De acordo com reporta-
gem publicada pelo jornal O 
Estado de S.Paulo, as inves-
tigações incluíram desde 
suspeitas de fraudes em obras 
até o desvio de combustível 
de navios da Marinha. Um 
exemplo foi uma apuração 
envolvendo o roubo de mais 
100 mil litros de óleo diesel 
da antiga corveta Frontin, 

afundada em um exercício 
militar em 2016. 

As estatísticas apontaram 
que o problema mais comum 
investigado pelo TCU é o 
pagamento indevido de 
pensões: pelo menos 52 das 
278 apurações abertas foram 
sobre o tema - desde filhas 
que continuaram recebendo 

após a morte dos benefi-
ciários até o caso de uma 
mulher que recebeu pensão 
como viúva de um servidor 
da Defesa sem nunca ter sido 
casada com ele.

As filhas do ex-coronel 
do Exército Carlos Alberto 
Brilhante Ustra (1932-2015), 
por exemplo, também rece-

bem as pensões. Renata Silva 
Brilhante Ustra e Patrícia 
Silva Brilhante Ustra ganham 
o benefício desde março de 
2016. O valor foi de R$ 10,1 
mil líquidos, em fevereiro 
deste ano.

No caso das Forças Arma-
das, a maioria dos processos 
do tipo TCE ainda está em 

andamento: das 278 apura-
ções abertas desde 2001, 
somente 77 são consideradas 
encerradas pelo tribunal. E, 
desde 2010, apenas 73 mili-
tares foram punidos pelo 
Tribunal com multas e com a 
obrigação de reparar o dano, 
apontaram números compi-
lados pelo TCU.

Divulgação

Apontado com operador 
de esquema da rachadinha no 
gabinete de Flávio Bolsonaro 
(Patriota-RJ) na Assembleia 
do Rio, o policial aposentado 
Fabrício Queiroz se queixou, 
no último domingo, nas redes 
sociais, do afastamento de alia-
dos do presidente Jair Bolso-
naro.

Consolado por um amigo, 
Queiroz escreveu: “minha 
metralhadora tá cheia de balas. 
kkkk”, com um emoji do doce.

Na rede, Queiroz reprodu-
ziu uma fotografia publicada 
três anos atrás na página do 
hoje deputado Hélio Lopes 
(PSL-RJ), que é próximo do 
presidente.

Na postagem, o hoje 
presidente e então deputado 
federal Jair Bolsonaro posa 
ao lado de Queiroz, de Hélio 
Lopes, do assessor especial 

da Presidência da República 
Max Guilherme Machado 
de Moura e do advogado 
F e r n a n d o  N a s c i m e n t o 
Pessoa, assessor parlamentar 
do gabinete de Flávio Bolso-
naro no Senado.

Na fotografia reproduzida 
por Queiroz, o quinteto está 
no Maracanã. E, com a mão 
direita, Bolsonaro faz o gesto 
conhecido como hang loose. 
Queiroz comenta: “É ! faz 
tempo que eu não existo pra 
esses 3 papagaios aí ! ( águas de 
salsichas) literalmente!!!Vida 
segue .”

Em resposta a dezenas de 
comentários, o ex-assessor 
parlamentar de Flávio fez ques-
tão de presevar o presidente. 
Questionado se defenderia o 
impeachment de Bolsonaro, 
escreveu: “Defendo Lula na 
prisão. Bolsonaro até 2026!”.

Diante da repercussão de 
seu post, Queiroz tentou mini-
mizar danos, argumentando 
ser uma estratégia para identi-
ficar petistas infiltrados em sua 
página, que é aberta.

“Coloquei uma isca no Face-
book, consegui pegar vários 
PTralhas inflitrados entre meus 
amigos. Bolsonaro 2022!!”

À noite, as postagens do 
policial aposentado feitas 
durante o domingo saíram 
do ar.

Segundo a página do 
Senado, Pessoa ocupa cargo 
comissionado no gabinete de 
Flávio Bolsonaro. Em maio, 
seu vencimento líquido foi 
de R$ 16.958,38 líquidos. Ele 
já assessorou Bolsonaro na 
Câmara dos Deputados e 
Flávio na Alerj, sendo alvo de 
investigação do esquema de 
rachadinhas.

Ex-policial do Bope (Bata-
lhão de Operações Especiais 
da PM do Rio), Max Guilherme 
Machado de Moura prestou 
serviço de segurança a Bolso-
naro, inclusive na disputa presi-
dencial de 2018. Como assessor 
especial da Presidência, inte-
grou comitiva oficial a Israel 
para negociação de tratamento 
contra Covid-19.

Queiroz é investigado 
por participação em suposto 
esquema de “rachadinha” 
(devolução de salários) na 
Assembleia, no gabinete do 
então deputado estadual 
e hoje senador. Apontado 
pelo Ministério Público 
como operador do esquema, 
chegou a ser preso no ano 
passado. Mas conseguiu a 
revogação posteriormente.

Flávio foi denunciado em 
2020 pelo Ministério Público do 

Rio de Janeiro sob acusação de 
peculato, lavagem de dinheiro 
e organização criminosa.

A denúncia afirmava 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.

Neste ano, o Superior Tribu-
nal de Justiça decidiu anular 
a quebra de sigilo bancário e 
fiscal do senador, invalidando 
parte da investigação. Os 
dados mostravam que Quei-
roz recebeu depósitos de 12 
ex-assessores do hoje senador. 
O Ministério Público do Rio de 
Janeiro recorreu.

O filho do presidente 
sempre negou ter cometido 
crimes e questiona judicial-
mente a legitimidade da inves-
tigação feita.

NAS REDES

Queiroz reclama de aliados de Bolsonaro 
e diz que ‘metralhadora está cheia’



Tatyane Barbosa
Repórter

A C a i x a 
Econômica 
F e d e r a l 

(CEF) foi a vencedora da 
concorrência pública para a 
venda da conta única e folha 
de pagamento de Alagoas. 
A oferta ganhadora de cerca 
de R$ 255 milhões garante 
receita extraordinária que 
pode ser aplicada em mais 
investimentos no Estado. A 
seleção pública foi composta 
pelos bancos do Brasil e CEF. 
As propostas foram apre-
sentadas no prédio-sede da 
Secretaria da Fazenda (Sefaz-
-AL) na última sexta-feira.

Todo o processo foi condu-
zido por servidores públicos 
do Estado, inclusive auditores 
do último concurso da Sefaz-
-AL. Os mais de 75 mil servi-
dores, entre ativos e inativos, 
permanecerão recebendo pela 
Caixa Econômica. O prazo 
máximo da contratação é de 
cinco anos, conforme legisla-
ção vigente. O Estado terá uma 
economia de 60% nas tarifas 
bancárias de arrecadação, além 
de aumento concorrencial 
dos consignados, pois todos 

os bancos podem fazer esse 
empréstimo com prazo de até 
120 meses para os servidores 
públicos.

A superintendente do 
Tesouro Estadual, Karine 
Silva, explica que após análise 
financeira realizada no órgão, 
estipulou-se o preço mínimo 
para compra da conta única e 
folha do Estado. “Assim seria 
assegurada uma receita extra-
ordinária mínima gerada a 
partir da venda, o que resulta 
em aumento da RCL [Receita 
Corrente Líquida], impacto 
sobre relação de dívida, indi-
cadores fiscais positivos e um 
caixa no fim do ano”.

“O processo transcorreu 
com toda transparência e lisura. 
Os dois bancos tiveram acesso 
a todas as informações. A Caixa 
Econômica tem parceria com 
o Estado desde 1999, então são 
mais de 20 anos sendo a respon-
sável pela folha pública de 
Alagoas. Apresentamos uma 
proposta superior à mínima 
e nos tornamos vencedores. 
Agradecer e parabenizar o 
Governo do Estado pela condu-
ção do processo e dizer que 
vamos continuar fomentando 
a economia de Alagoas”, supe-
rintendente de Rede da CEF, 

Fares Haum Junior.
O secretário da Fazenda de 

Alagoas, George Santoro, enfa-
tiza o quão positivo é essa parce-
ria com o banco por possibilitar 
novos investimentos, fortale-
cendo o caixa do Estado. Há 
ainda vantagem para o banco 
responsável pelo pagamento 
da folha do poder público que é 
a possibilidade de ampliação de 
negócios, com a oferta de servi-
ços aos servidores.

“Por um lado, viabiliza uma 
reserva no caixa. Por outro, 
temos funcionários públicos 
que vão demandar serviços 
bancários em praticamente 
todas as cidades alagoanas. 
Então, para esse banco que 

ganhou a folha é como se ele 
levasse em cada uma dessas 
cidades um grupo de clientes 
que são os servidores públicos”, 
ressalta.

O gerente especial de finan-
ças e integrante da Comissão de 
Contratação da Folha e Serviços 
Financeiros, João Pedro Reis, 
reforça que é importante ter 
um contrato com uma institui-
ção consolidada que presta um 
atendimento especializado e de 
qualidade e que está presente 
fisicamente em vários muni-
cípios alagoanos, pois favo-
rece o acesso da população ao 
serviço bancário e isso estimula 
também o banco a ter presença 
mais forte no Estado.

“Nesse ponto, os bancos que 
têm a maior rede de agências no 
Estado são a Caixa Econômica 
Federal e o Banco do Brasil, que 
foram justamente os dois parti-
cipantes da seleção pública. O 
maior empregador e o maior 
cliente bancário dentro do 
Estado de Alagoas é o próprio 
Estado de Alagoas. A relevân-
cia desse processo de licitação 
é a receita que ele gera já que o 
banco paga por ter esse direito 
de operacionalizar a folha do 
Estado”, frisa.  

“Primeiro tenho que elogiar 
a forma como o processo foi 
conduzido com muita transpa-
rência. Ficou muito evidente o 
trabalho da equipe para garan-
tir a isonomia de participação 
dos bancos e para tecnicamente 
buscar pautar as propostas que 
fossem vantajosas para o Estado 
de Alagoas e também para os 
próprios servidores do Estado, 
tendo em vista a situação econô-
mica atual. O Banco do Brasil é 
parceiro do Governo do Estado 
e continua à disposição, pron-
tos para viabilizar os inúmeros 
projetos que vem pela frente ao 
Estado de Alagoas”, afirma o 
superintendente comercial do 
Banco do Brasil em Alagoas, 
Rafael Alessi.
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AL vende conta única e folha 
de pagamento para a Caixa

GOVERNO CONSEGUE  mais de R$ 255 milhões pelo bom desempenho fiscal e financeiro do Estado

 Ascom Sefaz

A Caixa foi a vencedora da concorrência pública para a venda da conta única
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Militares foram alvos do TCU 
em quase 280 investigações

NÚMERO de investigações de desvio foi referente a processos administrativos que envolvem prejuízos aos cofres públicos

O T r i b u n a l 
de  Contas 
d a  U n i ã o 

(TCU) fez pelo menos 278 
auditorias em órgãos das 
Forças Armadas nos últimos 
20 anos, desde 2001. O obje-
tivo do tribunal foi apurar 
possíveis prejuízos para os 
cofres públicos. O número 
foi referente às chamadas 
Tomadas de Contas Espe-
ciais (TCEs) em unidades 
militares e no Ministério 
da Defesa. As 278 apura-
ções representaram cerca 
de 10% dos 2.743 processos 
do tipo abertas no período, 
excluindo as relacionadas 
a prefeituras ou governos 
estaduais. A TCE é um tipo 
de processo administra-
tivo usado em contextos 
que envolvem prejuízo aos 
cofres públicos.

De acordo com reporta-
gem publicada pelo jornal O 
Estado de S.Paulo, as inves-
tigações incluíram desde 
suspeitas de fraudes em obras 
até o desvio de combustível 
de navios da Marinha. Um 
exemplo foi uma apuração 
envolvendo o roubo de mais 
100 mil litros de óleo diesel 
da antiga corveta Frontin, 

afundada em um exercício 
militar em 2016. 

As estatísticas apontaram 
que o problema mais comum 
investigado pelo TCU é o 
pagamento indevido de 
pensões: pelo menos 52 das 
278 apurações abertas foram 
sobre o tema - desde filhas 
que continuaram recebendo 

após a morte dos benefi-
ciários até o caso de uma 
mulher que recebeu pensão 
como viúva de um servidor 
da Defesa sem nunca ter sido 
casada com ele.

As filhas do ex-coronel 
do Exército Carlos Alberto 
Brilhante Ustra (1932-2015), 
por exemplo, também rece-

bem as pensões. Renata Silva 
Brilhante Ustra e Patrícia 
Silva Brilhante Ustra ganham 
o benefício desde março de 
2016. O valor foi de R$ 10,1 
mil líquidos, em fevereiro 
deste ano.

No caso das Forças Arma-
das, a maioria dos processos 
do tipo TCE ainda está em 

andamento: das 278 apura-
ções abertas desde 2001, 
somente 77 são consideradas 
encerradas pelo tribunal. E, 
desde 2010, apenas 73 mili-
tares foram punidos pelo 
Tribunal com multas e com a 
obrigação de reparar o dano, 
apontaram números compi-
lados pelo TCU.

Divulgação

Apontado com operador 
de esquema da rachadinha no 
gabinete de Flávio Bolsonaro 
(Patriota-RJ) na Assembleia 
do Rio, o policial aposentado 
Fabrício Queiroz se queixou, 
no último domingo, nas redes 
sociais, do afastamento de alia-
dos do presidente Jair Bolso-
naro.

Consolado por um amigo, 
Queiroz escreveu: “minha 
metralhadora tá cheia de balas. 
kkkk”, com um emoji do doce.

Na rede, Queiroz reprodu-
ziu uma fotografia publicada 
três anos atrás na página do 
hoje deputado Hélio Lopes 
(PSL-RJ), que é próximo do 
presidente.

Na postagem, o hoje 
presidente e então deputado 
federal Jair Bolsonaro posa 
ao lado de Queiroz, de Hélio 
Lopes, do assessor especial 

da Presidência da República 
Max Guilherme Machado 
de Moura e do advogado 
F e r n a n d o  N a s c i m e n t o 
Pessoa, assessor parlamentar 
do gabinete de Flávio Bolso-
naro no Senado.

Na fotografia reproduzida 
por Queiroz, o quinteto está 
no Maracanã. E, com a mão 
direita, Bolsonaro faz o gesto 
conhecido como hang loose. 
Queiroz comenta: “É ! faz 
tempo que eu não existo pra 
esses 3 papagaios aí ! ( águas de 
salsichas) literalmente!!!Vida 
segue .”

Em resposta a dezenas de 
comentários, o ex-assessor 
parlamentar de Flávio fez ques-
tão de presevar o presidente. 
Questionado se defenderia o 
impeachment de Bolsonaro, 
escreveu: “Defendo Lula na 
prisão. Bolsonaro até 2026!”.

Diante da repercussão de 
seu post, Queiroz tentou mini-
mizar danos, argumentando 
ser uma estratégia para identi-
ficar petistas infiltrados em sua 
página, que é aberta.

“Coloquei uma isca no Face-
book, consegui pegar vários 
PTralhas inflitrados entre meus 
amigos. Bolsonaro 2022!!”

À noite, as postagens do 
policial aposentado feitas 
durante o domingo saíram 
do ar.

Segundo a página do 
Senado, Pessoa ocupa cargo 
comissionado no gabinete de 
Flávio Bolsonaro. Em maio, 
seu vencimento líquido foi 
de R$ 16.958,38 líquidos. Ele 
já assessorou Bolsonaro na 
Câmara dos Deputados e 
Flávio na Alerj, sendo alvo de 
investigação do esquema de 
rachadinhas.

Ex-policial do Bope (Bata-
lhão de Operações Especiais 
da PM do Rio), Max Guilherme 
Machado de Moura prestou 
serviço de segurança a Bolso-
naro, inclusive na disputa presi-
dencial de 2018. Como assessor 
especial da Presidência, inte-
grou comitiva oficial a Israel 
para negociação de tratamento 
contra Covid-19.

Queiroz é investigado 
por participação em suposto 
esquema de “rachadinha” 
(devolução de salários) na 
Assembleia, no gabinete do 
então deputado estadual 
e hoje senador. Apontado 
pelo Ministério Público 
como operador do esquema, 
chegou a ser preso no ano 
passado. Mas conseguiu a 
revogação posteriormente.

Flávio foi denunciado em 
2020 pelo Ministério Público do 

Rio de Janeiro sob acusação de 
peculato, lavagem de dinheiro 
e organização criminosa.

A denúncia afirmava 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.

Neste ano, o Superior Tribu-
nal de Justiça decidiu anular 
a quebra de sigilo bancário e 
fiscal do senador, invalidando 
parte da investigação. Os 
dados mostravam que Quei-
roz recebeu depósitos de 12 
ex-assessores do hoje senador. 
O Ministério Público do Rio de 
Janeiro recorreu.

O filho do presidente 
sempre negou ter cometido 
crimes e questiona judicial-
mente a legitimidade da inves-
tigação feita.

NAS REDES

Queiroz reclama de aliados de Bolsonaro 
e diz que ‘metralhadora está cheia’



Secom Alagoas

A Campanha 
de Vacina-
ção contra a 

Covid-19 em Alagoas comple-
tou seis meses na última 
segunda-feira, 19, com marca 
superior a 1,6 milhão de doses 
aplicadas. Cinco dias depois, 
os dados atualizados do último 
sábado já registram 1.714.548 
de doses aplicadas nos alago-
anos. O período marcado 
por dificuldades e atrasos do 
Governo Federal para obten-
ção e envio dos imunizantes 
não impediu o estado de se 
destacar nacionalmente em 
mais uma frente de batalha no 
enfrentamento à pandemia.

Após mais de 180 dias 
de vacinação, Alagoas agora 
figura como a quinta unidade 
da Federação que mais apli-
cou as doses distribuídas 
aos municípios. É também o 
primeiro estado a concluir a 
vacinação dos grupos prioritá-
rios e um dos três que primei-
ramente iniciaram a vacinação 
da população em geral, com 
idade abaixo dos 60 anos e sem 
comorbidade.

Os feitos são expressivos 
e fruto dos investimentos do 
Estado e da colaboração de 
todos, mas agora a orientação 

das autoridades sanitárias e 
do Governo de Alagoas é para 
a população atender ao calen-
dário e procurar se vacinar 
– incluindo a segunda dose 
– assim que a data para esten-
der o braço chegar. “A gente 
precisa evitar a propagação do 
vírus e evitar a terceira onda 
e mais mortes em Alagoas”, 
advertiu o governador Renan 
Filho, durante o anúncio de 
mudança para a Fase Amarela 
do Plano de Distanciamento 
Social Controlado, na noite da 
última quinta-feira.

A redução nos principais 
indicadores da pandemia, 
tanto em Alagoas como no 
Brasil e no mundo, comprova 
a eficácia das vacinas e o arre-
fecimento da transmissão. Na 
última sexta-feira, a taxa de 
ocupação de leitos de UTI na 
rede pública estadual ficou em 
45%. Ou seja, dos 400 leitos de 
UTI existentes, 179 estavam 
ocupados. O índice não era 
registrado desde o dia 31 de 
janeiro. Já o boletim emitido 
na última quinta-feira pelo 
Consórcio de Veículos de 
Imprensa mostrou redução de 
13% na média móvel de mortes 
em Alagoas, que segue em 
estabilidade, mas com tendên-
cia de queda.

O secretário de Estado 

da Saúde, Alexandre Ayres, 
lamentou a lentidão no envio 
de vacinas e na ausência de 
planejamento por parte do 
Governo Federal, mas desta-
cou, em contraponto, a atua-
ção do Governo de Alagoas 
que, por meio da Secretaria 
de Estado da Saúde (Sesau), 
responde pela logística de rece-
bimento das doses e distribui-
ção para os municípios.

“Isso é demonstrado com 
os dados que apontam Alagoas 
como um dos estados que 
mais vacinam as doses recebi-
das, e também é corroborado 
pela grande diminuição do 
número de idosos hospitali-
zados. Temos observado uma 
queda na ocupação hospitalar 
de uma maneira geral, princi-

palmente nos leitos de UTI”, 
exemplificou. “Isso se deve à 
eficácia da vacinação com os 
quatro tipos de imunizantes 
recebidos aqui em Alagoas, 
e também ao fato das bem-
-sucedidas medidas restriti-
vas tomadas pelo Governo 
do Estado, que tem realizado 
o enfrentamento à pandemia 
da Covid-19 de maneira trans-
parente e coerente”, defendeu 
Ayres.

“A vacina tem trazido gran-
des resultados”, assentiu o 
governador Renan Filho, ao 
reconhecer a importância da 
cooperação com as prefeitu-
ras. “Esse trabalho integrado 
tem sido muito importante. 
Eu quero fazer um agradeci-
mento a todos os municípios 

de Alagoas, que colaboram 
com o Governo do Estado para 
a gente agilizar a vacinação. 
O governo recebe a vacina, 
checa, organiza, distribui rapi-
damente e a vacina chega ao 
braço das pessoas”, explicou 
recentemente.

VACINAÇÃO EM NÚMEROS 
Desde o início da Campa-

nha de Vacinação em Alagoas, 
em 19 de janeiro, até a última 
sexta-feira, dados da Sesau 
registram 1.714.548 doses de 
vacinas contra a Covid-19 apli-
cadas em território alagoano.

Do total, 1.229.390 de 
pessoas foram vacinadas com a 
primeira dose e outras 485.158 
com a segunda dose ou dose 
única. Em termos percentuais, 
mais de 35% da população já 
recebeu a primeira dose e mais 
de 14% a segunda dose ou dose 
única.

Entre os idosos, a faixa 
etária entre 60 a 64 anos lidera 
o recebimento de imunizan-
tes, com 209.904 doses, sendo 
115.600 com a primeira, 93.943 
com a segunda e 361 com dose 
única. Logo atrás, vem o grupo 
de adultos entre 40 e 44 anos, 
com 182.338 doses aplicadas: 
148.785 pessoas com primeira, 
16.475 com a segunda e 17.078 
com dose única.
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Após seis meses de vacinação, 
AL atinge 1,7 milhão de doses

APÓS 180 DIAS, AL figura como a quinta unidade da Federação que mais aplicou as doses distribuídas aos municípios

Carla Cleto

Alagoas foi o primeiro estado a concluir a vacinação nos grupos prioritários 


