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ESPECIAL: A SAGA DE LAMPIÃO E MARIA BONITA, 83 ANOS APÓS A CHACINA COMETIDA PELA VOLANTE ALAGOANA 4

Com a chegada de novos 
lotes de vacinas contra a Covid-
19, a Prefeitura de Maceió orga-
nizou um calendário que vai 
de hoje até sábado imunizando 
pessoas de 31 a 29 anos. Para 
ninguém dessas faixas etárias 
ficar sem a vacina, o Corujão 
da Vacina volta a funcionar em 
Maceió. A vacinação para quem 
tem 31 anos começou hoje, às 
14h e se estende até amanhã. Na 
sexta, será a vez de quem tem 30 

anos e no sábado, para o público 
de 29 anos. O Corujão da Vacina 
funciona das 9h até as 21h, nos 
drive-thrus da Justiça Federal e 
do Estacionamento do Jaraguá 
e nos shoppings Maceió e Pátio. 
Os outros quatro pontos fixos 
de vacinação funcionam na 
Praça Padre Cícero (Benedito 
Bentes), Papódromo (Vergel), 
Terminal do Osman Loureiro e 
Ginásio Arivaldo Maia (Jacinti-
nho) das 9h às 16h.
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ATÉ SÁBADO, MACEIÓ VAI IMUNIZAR DE 31 A 29 ANOS

O secretário de Saúde de 
Santana do Ipanema, enfer-
meiro Ricardo Rosa, foi 
exonerado do cargo. Ontem 
ele atropelou e matou, às 
margens da BR-316, a servi-
dora pública Jenilda Bento, 
que fazia caminhada com 
amigas, em Dois Riachos. 
Ricardo foi preso por uma 
guarnição da Polícia Rodo-
viária Federal e, submetido 
a exame do etilômetro, ficou 
constatado o nível de álcool 
superior permitido, carac-
terizando a embriaguez ao 
volante. A exoneração do 
secretário foi assinada pela 
prefeita Christiane Bulhões.

EM SANTANA

Exonerado 
secretário 
que atropelou 
servidora

Ricardo: acidente fatal e exoneração

SOLDADOS COMBATENTES

Reforço na tropa da PM
Alagoas ganhou mais 65 

soldados combatentes da Polí-
cia Militar. A solenidade de 
formatura foi realizada ontem, 
no pátio da Academia de Polí-
cia Militar Senador Arnon de 
Mello (APMSAM), no bairro 

Trapiche da Barra, em Maceió. 
O secretário de Segurança 
Pública, Alfredo Gaspar, e 
o comandante-geral da PM, 
coronel Wellington Bitten-
court, participaram do evento.
Durante a formatura, Alfredo 

Gaspar, que representou o 
governador Renan Filho, enal-
teceu o trabalho que vem sendo 
desenvolvido pelas forças de 
segurança no combate à crimi-
nalidade. Ele ainda anunciou 
novos investimentos.

Solenidade de formação de mais 65 novos soldados combatentes para o reforço no combate ao crime no Estado
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Olegário Venceslau de Oliveira e Silva *Advogado e Escritor

 Os sons descompassa-
dos dos aboios de velhos 
tangerinos, ritmados em seus 
versos brejeiros remontam 
a um pretérito que foge às 
lembranças mais ofegantes 
e não menos vorazes em sua 
real discrição. Pelos íngre-
mes caminhos de uma Traipu 
campesina e feudal, cortada 
amiúde pelo caudaloso e 
vetusto São Francisco com 
suas manias de curvas, esbar-
rando nas encharcadas riban-
ceiras avermelhadas, e nas 
alagadas pedras que ousam 
deter sua marcha caden-
ciada, levando suas barrentas 
águas ao encontro do mar, eis 
que surge naquela comuna, 
feito sol ao romper o breu da 

madrugada um dos grandes 
pensadores alagoanos e acla-
mado tribuno de escol, arrai-
gado as tradições ribeirinhas, 
herança indelével de seus 
antepassados – Eduardo Tava-
res Mendes. A inteligência no 
trato com a pena e tinta sempre 
lhe fora peculiar, desde a mais 
tenra idade, trazendo consigo 
a lídima vocação para as 
letras e magistério jurídico. 
Profundo estudioso da rela-
ção social entre o homem e o 
rio, cuja compreensão é algo 
intrínseco àqueles que conhe-
cem as agruras e intempéries 
humanas, adstritas a tantos 
que sobrevivem unicamente 
do labor da pesca no impo-
nente velho Chico, sempre 

madurados ao sol do meio dia, 
e resignados a suas pálidas 
crenças católicas, cuja devo-
ção perpassa seus ofíciose 
necessidades temporais. 

De uma inabalável perso-
nalidade e ilibado caráter, 
a vida de Eduardo Tavares 
há muito se confunde numa 
sublime e quase que surreal 
paráfrase do soneto Recom-
pensa, nascido no imaginário 
intelectual de Judas Isgoro-
gota, pseudônimo do jorna-
lista caeté [alagoano] e homem 
das letras Agnelo Rodrigues 
de Melo (1901-1979): “Certa 
manhã deixei a minha casa/ 
cinco e meia, talvez/ talvez seis 
horas da manhã da vida/ um 
sol vermelho, de um vermelho 

brasa/ por sobre a estrada ador-
mecida.../ E o sol,vermelho de 
zarcão, dizia:/ para onde vai 
este menino doido/ que nem 
espera que lhe venha o dia?/...
Era manhã, quando saí de 
casa.” Ainda no alvorecer de 
sua existência terrena, Duca 
[apelido afetivo] pula a cerca 
do quintal de sua Traipu, para 
contemplar em maré alta o 
esverdeado das praias maceio-
enses, quando ali atraca feito 
canoa de sua terra natal, no afã 
de concluir seus estudos acadê-
micos e tornar-se um invulgar 
membro do Ministério Público 
Estadual e jurisconsulto do 
jaez de Evandro Lins e Silva, 
Clóvis Bevilaqua e Heráclito 
Fontoura Sobral Pinto. 

Seu exemplo de apóstolo do 
Direito Penal, suas obras e ensi-
namentos de autêntico catedrá-
tico tornar-se-á indestrutível 
argamassa na lembrança de 
todos que diariamente privam 
de sua incondicional amizade. 
Altivo em toda maneira de 
agir, Eduardo Tavares sabe 
cultivar o equilíbrio, necessário 
no árduo caminho em busca da 
justiça, cujo pensamento filo-
sófico do imortal jurista baiano 
Rui Barbosa sintetiza perfeita-
mente sua personalidade: “Só 
o bem neste mundo é durável, 
e o bem, politicamente, é todo 
justiça e liberdade, formas 
soberanas da autoridade e do 
direito, da inteligência e do 
progresso.”

Marcelo Firmino *Jornalista Denise Assis * Jornalista

O Centrão  já determinou e o 
governo não vetará fundão apro-
vado na Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO), no valor de R$ 
5,7 bilhões.

O presidente da Câmara, 
deputado Arthur Lira (PP-AL) 
disse a Bolsonaro que o valor do 
fundo não pode ser menos de R$ 
4 bilhões. E assim será.

A ideia dos líderes do 
Centrão, hoje no controle abso-
luto do governo, é fortalecer seu 
grupo político com o dinheiro 
dos cofres públicos.

Para isso já conta com a insti-
tuição do Orçamento Paralelo de 
R$ 11 bilhões, que atende espe-
cificamente aos interesses dos 
deputados do bloco.

Enfraquecido com as denún-
cias de corrupção no Ministério 
da Saúde e os casos de propinas 
que envolvem servidores e mili-
tares dentro do governo, Bolso-
naro estar a dizer sim a todas as 
demandas dos líderes do grupo.

Por isso mesmo, o senador 
Ciro Nogueira (PP-PI) vai coman-
dar a Casa Civil e despachar ao 
lado do gabinete presidencial, 
mesmo depois de ter gravado um 
vídeo chamando o próprio Bolso-
naro de “fascista”.

E hoje, terça-feira, em encon-
tro com apoiadores, Bolsonaro 
tergiversou com uma declara-
ção falsa: – Eu não posso vetar o 
Fundão, porque se eu vetar, eu 
estou deixando de cumprir a lei. 
– Disse ele.

A verdade, no entanto, é que 
não pode vetar por que o Centrão 
não permite.

O alto comando do Exército 
começou a semana discutindo 
e se movimentando para um 
descolamento suave do governo 
de Bolsonaro e dos generais que 
lá estão. A ameaça explícita do 
ministro da Defesa, o general 
Braga Neto, de que haveria um 
golpe no país caso o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) não 
adotasse o voto impresso, foi 
a gota que faltava para fazer 
transbordar o tonel de paciên-
cia que a cúpula até então vinha 
mantendo, para não azedar de 
vez a relação. Levando-se em 
conta que o cargo é ocupado 
por ele, um general, ainda que 
da reserva, qualquer passo em 
falso pode trazer turbulência. 
Daí porque desde a redemocra-
tização houve um acordo tácito 
para que este fosse um cargo a 
ser ocupado por civis, a fim de 
evitar que em momentos como 
esses as Forças Armadas não se 
tornem “vasos comunicantes”.  
A independência entre si, e de 
cima para baixo, permite uma 
melhor mobilidade nas  deci-
sões.

Esqueçam o golpe, aler-
tam os generais do comando. 
Mas aqui é preciso acrescen-
tar: preocupem-se com um 
governo que adota estraté-
gias milicianas de governar, 
embaralhando os poderes, 
as instituições e, principal-
mente, a forma como estabe-
lece pontes e ajustes para se 
manter no poder. De prefe-
rência, (tal como aqueles que 
achacam as comunidades 
carentes), mantendo a socie-
dade em estado de medo e 
sob chantagem.  

O recado – e ele existiu 
-, teve autoria conhecida e 
em qualquer República em 
funcionamento próximo da 
normalidade, Braga Neto seria 
punido e retirado do cargo. O 
correto teria sido o presidente 
vir a público dizer que ele está 
blefando para, em seguida, 
afastá-lo. Porém, no regime 
de exceção a que estamos 
submetidos, dá-se à situação 
um caráter de normalidade, 
chacoalhando as posições do 
governo, e só. Além, é claro, 
de ecoar a chantagem do gene-
ral, no chiqueirinho, como de 
costume.

Internamente, entre os 
comandos, o brigadeiro da 
Aeronáutica - que respaldou 
a sandice de Braga Neto -, é 
considerado um “raso”, sem 
nenhum estofo para sustentar 
cinco minutos de diálogo sobre 
a história do Brasil ou alguma 
teoria política para reverberar, 
como fez, as maluquices do 
ministro. A leitura é a de que o 
seu gesto foi apenas de “puxa-
-saquismo” explícito.

Sobre a existência de um 
“partido militar”, aí mesmo 
é que, tal como na brinca-
deira infantil, os generais do 
comando diriam: “tá frio”. 
Alegam que há inúmeras 
divisões e diversidades nas 
fileiras, além, é claro, de não 
ser permitido a politicagem 
nos quartéis. (Mesmo que 
saibamos que elas existem). 
Os militares estão profunda-
mente dispersos e já obtiveram 
o que queriam: privilégios do 
ponto de vista da Previdência e 
alguns “caraminguás”. Agora 

que já alcançaram, organizam 
uma saída “limpinha”,  sem se 
envolver ainda mais com este 
governo. Não só pela tragédia 
que Bolsonaro representa na 
pandemia – e a população já o 
percebe assim -, mas também 
pelo fracasso da vacinação, 
além de terem pressa de se 
divorciarem da imagem terrí-
vel que esta administração já 
construiu.

O que eles fingem não saber 
é que agora é tarde. Tudo o 
que for apontado de negativo 
no atual governo, trará como 
apêndice as tropas do Exér-
cito. Em momentos cruciais, 
ou fizeram o silêncio covarde 
e conivente,  ou subscreveram 
as iniciativas, como cúmplices. 
(Lembrem-se do aumento de 
produção da cloroquina, para 
uso indevido na Covid-19).

Mesmo os que não esque-
cem dos 21 anos de horror 
iniciados por eles em 1964, 
têm mais vivo na memória 
os fatos recentes, que colam 
indelevelmente aos militares.  
Qualquer tentativa de deslo-
camento desse governo, vai 
esbarrar em pistas, acusações, 
depoimentos, documentos 
e outros entraves que aflo-
ram no dia a dia da CPI, a ser 
retomada em breve. Lá estão 
os galões de oficiais, o verde 
oliva das fardas a se sucede-
rem em escândalos inescapá-
veis. O reinício dos trabalhos 
em agosto pode trazer tudo o 
que os militares mais temem: 
um desembarque trepidante, 
com insígnias voando para 
todo lado.  

Alocados no Planalto, por 

sua vez, estão três encrenquei-
ros: os generais Ramos, Braga 
Neto e Heleno, trêmulos só 
de pensar que esse desembar-
que explícito possa aconte-
cer. Para evitá-lo, alimentam 
diariamente a mítica do golpe. 
Para eles, é fundamental colar 
a imagem das Forças Arma-
das ao governo de Bolsonaro. 
Assim, vão se equilibrando 
nos cargos, nos supersalários, 
executando para fins pouco 
lícitos a estratégia que apren-
deram na cartilha do Estado 
Maior do Exército, sob o título 
de “Manual de Campanha 
– Operações Psicológicas”, 
cujos princípios fundamentais 
são: confundir e ameaçar para 
melhor administrar.

A atual pedra no sapato 
para o comando do Exército 
chama-se Braga Neto. Na posi-
ção de ministro da Defesa, ele 
torna-se o verdadeiro empeci-
lho, pois entre os militares as 
noções de disciplina e hierar-
quia vão sempre prevalecer 
– embora no caso do general 
Eduardo Pazuello, tenham 
sido solenemente ignoradas.  

Não, eles não irão peitar 
Bolsonaro, tampouco o seu 
ministro. Não quebrarão as 
regras, mas têm consciência 
de que quando a CPI voltar às 
atividades, virão à tona mais 
denúncias e escândalos. E, no 
final, quando o relatório ficar 
pronto e for encaminhado ao 
Ministério Público, indicando 
ações penais contra os seus 
quadros, a vergonha recairá 
sobre eles. Se é que ainda 
saibam o que é isto. Pelo visto, 
não consta mais dos manuais.

Centrão determinou 
e Bolsonaro vai 

liberar fundo eleitoral 
de R$ 4 bilhões

Forças Armadas buscam um divórcio amigável do governo

Eduardo Tavares Mendes: um grande amigo



Levantamento 
feito pela Secre-
taria Municipal 

da Saúde revela que o número 
de pessoas que não compare-
ceram aos pontos de vacinação 
na data marcada, para aplica-
ção da segunda dose do imuni-
zante contra a Covid-19, segue 
alto em Maceió. 

Os números mostram que 
10.933 pessoas estão com o 
calendário vacinal atrasado, 
o que representa 6% de falto-
sos. Destes, 4.622 não tinham 
concluído a imunização com a 
vacina Coronavac e 6.311, com 
Astrazeneca.

As últimas análises apon-
tam que o índice de faltosos tem 
oscilado entre 6% e 8%, tendo 

a avaliação atual atingido o 
índice mais baixo das últimas 
semanas do levantamento. No 
último relatório, de 20 de julho, 
eram 7%, mantendo o mesmo 
índice da semana anterior, 
divulgado em 13 de julho; no 
dia 7 de julho, eram 8%.

A segunda dose da vacina 
está disponível nos oito pontos 
fixos: estacionamentos da 
Justiça Federal e de Jaraguá, 
em sistema drive-thru, nos 
shoppings Maceió (Mangabei-
ras) e Pátio (Cidade Universi-
tária), na Praça Padre Cícero 
(Benedito Bentes), no Papó-
dromo (Vergel), no Terminal 
do Osman Loureiro e, por 
fim, no Ginásio Arivaldo Maia 
(Jacintinho) das 9h às 16h.
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Covid: Segunda dose da vacina 
tem elevado índice de faltosos

NÚMEROS MOSTRAM QUE 10.933 pessoas estão com o calendário vacinal atrasado; levantamento foi feito pela SMS

A Prefeitura de Maceió 
informa que foram prorro-
gadas, até o próximo dia 06 
de agosto, as inscrições para 
cursos profissionalizantes 
nas áreas de construção civil 
e panificação. Estão sendo 
disponibilizadas 100 vagas, 
e a promoção é da Secreta-
ria Municipal de Assistência 
Social (Semas) e Senai.

Estão sendo ofertados os 
cursos de pedreiro de alvena-
ria estrutural, encanador insta-

lador predial, pintor de obras e 
padeiro. As vagas são destina-
das para inscritos no Cadastro 
Único de Maceió, com renda 
familiar de até R$ 178,00 por 
pessoa. Informações através 
do telefone da sede do CadÚ-
nico, o 98882-8211, das 8h às 
14h.

Além de estar inscrito no 
CadÚnico, para participar 
dos cursos, é necessário ter 
pelo menos 16 anos e estar 
cursando no mínimo o 6º ano 

do ensino fundamental. Além 
do material didático, os alunos 
receberão auxílio-transporte, 
alimentação e certificado do 
Senai no final do curso.

Após fazer o agendamento, 
os usuários deverão levar, no 
dia e horário marcados, RG, 
CPF, NIS, comprovante de 
residência e de escolaridade. 
Caso o usuário seja menor de 
idade, deverá levar ainda o RG 
e o CPF (cópias e originais) dos 
pais ou responsável.

Entre os dias 29 e 30, os 
atendimentos presenciais do 
Setor de Divisão de Cadas-
tro da Superintendência 
Municipal de Transportes 
e Trânsito (SMTT) estarão 
suspensos para manutenção 
dos equipamentos. O aten-
dimento será retomado na 
próxima segunda-feira.

Em função disso, estarão 
suspensos os serviços de 
emissão de credenciais de 
estacionamento para idosos, 
deficientes e autistas, crédi-

tos emergenciais dos cartões 
Bem Legal Especial e Espe-
cial com Acompanhante, 
primeira via ou recadastro 
do Bem Legal Especial e 
atendimentos relacionados 
ao desbloqueio de cartões 
pela biometria facial.

Já os usuários que esta-
vam com atendimentos 
agendados para amanhã 
e sexta-feira, foram rema-
nejados, e já receberam a 
informação por e-mail que 
incluíram no momento do 

cadastro para o agenda-
mento. Os serviços serão 
normalizados, a partir da 
próxima segunda-feira (2), 
mediante agendamento pelo 
site.

Os usuários que deseja-
rem fazer o recadastro de 
Cartão Sênior, a emissão 
de credencias de estacio-
namento ou a emissão do 
Cartão Bem Legal Cidadão, 
devem se dirigir à Central 
Já! do Maceió Shopping, na 
Mangabeiras.

SEMAS E SENAI

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Cursos tem inscrições 
prorrogadas até dia 6

SMTT: está suspenso o 
atendimento presencial

Ascom SMS

Equipes da Secretaria 
Municipal do Trabalho, Abas-
tecimento e Economia Solidá-
ria (Semtabes) seguem com 
o trabalho de ordenamento 
no Mercado da Produção, 
na Levada. Com objetivo de 
melhorar o fluxo de veículos, 
os feirantes que comercializam 
em lugares indevidos já estão 
sendo notificados.

Pelo projeto de ordena-
mento que a Prefeitura de 
Maceió vem executando, os 
feirantes notificados devem 
se dirigir à administração do 
Mercado da Produção para 
serem deslocados para um 
local adequado.

Como explica o diretor 
de Abastecimento, Nivaldo 
Júnior, a ocupação desorde-

nada do estacionamento, além 
de atrapalhar os consumidores 
que frequentam o local,  ainda 
prejudica os comerciantes que 
trabalham de forma regular.

“Muitos deixam de ir ao 
mercado porque não tem 
lugar para estacionar e todos 
são prejudicados com isso. 
Após a notificação, eles deve-
ram voltar a trabalhar em seus 
boxes ou em outro lugar apro-
priado”, afirma o Nivaldo.

A ação foi concentrada em 
uma parte específica do esta-
cionamento, em frente à rua 
Luiz Calheiros. Nesta etapa, 
dezesseis feirantes foram noti-
ficados. Eles deveram procurar 
a administração do Mercado, 
no prazo de 15 dias para realo-
cação.

SEMTABES

Mercado passa 
por ordenamento

Victor Vercant / Secom Maceió

Equipes da Semtabes estiveram no Mercado da Produção para organizar o local
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O dia 28 de julho 
de 1938 ficou 
marcado para 

o povo nordestino. Neste dia, a 
volante alagoana comandada 
pelo Tenente Bezerra encurralou 
o bando mais temido de todos 
os tempos na cidade de Angicos, 
e, ali, ao amanhecer trucidou o 
capitão Virgulino Ferreira e sua 
tropa, pondo fim a uma histó-
ria de horror no sertão brasi-
leiro. Porém, depois daquele dia 
criou-se um mito para a história: 
Lampião, qur até hoje é lembrado 
pela sua perspicácia, inteligência 
e bravura, o que torna um mito 
para todo o nordestino.

A biografia do lendário 
cangaceiro Virgulino Ferreira da 
Silva, o Lampião tem sido traçada 
e retraçada desde aquele lendário 
e sangrento episódio em 1938, na 
gruta de Angicos, no lado sergi-
pano do Rio São Francisco, em 
que a polícia alagoana o trucidou e 
a Maria Bonita, sua mulher, junto 
com um pequeno grupo que com 
ele ali se homiziara. Quase todas 
elas o endeusam sem escrúpulos 
e quase sempre lhe reconhecem 
uma qualidade – a de bandido 
que rouba dos ricos para dar aos 
pobres – que os fatos continua-
mente revelados desde então não 
têm comprovado.  Contam-se às 
centenas os fatos e lendas (mistu-
rados) que se acumulam sobre 
ele e que têm em comum sua 
reconhecida coragem e bravura 
pessoal. Também lhe atribuem, 
apropriadamente, ter enfrentado 
à altura a arrogância e estupidez 
da conhecida figura do “coro-
nel”, espécie de “manda-chuva” 
em toda a região. Os novos perfis, 
entretanto, beneficiados das mil 
histórias e livros que se escreveu 
sobre ele – sem contar filmes, 
músicas, peças de teatro e muitos 
livretos de cordel – tentam se 
aproximar mais objetivamente 
dessa figura tão intrinsecamente 
vinculada a todas às peculiarida-
des e características do Nordeste 
que é usualmente considerado 
um símbolo da região.  O texto de 
Tânia Maria de Souza Cardoso, 
pesquisadora do Rio Grande do 
Norte, filia-se a esta corrente que 
tenta o equilíbrio entre a lenda e a 
realidade. 

A  FIGURA DE LAMPIÃO, 
O REI DO CANGAÇO
Lampião tornou-se a figura 

mais conhecida do fenômeno 
do cangaço, em parte devido as 
suas proezas contra a polícia e 
poderosos locais, a despeito de 
ter seguidamente estabelecido 
diversas alianças com esses. 
Tornaram-se míticas as estra-
tégias que seu bando utilizou 
durante o período de duração 

do seu domínio no sertão.
De cabra de “Sinhô” Pereira 

a chefe de bando, Lampião 
ficou conhecido como “o rei 
do cangaço”, título alcançado 
devido as suas atrocidades. 
Através de métodos desumanos 
dominou o semiárido de seis 
estados nordestinos: Alagoas, 
Sergipe, Bahia, Paraíba, Ceará e, 
em uma oportunidade, esteve no 
Rio Grande do Norte, desafiando 
volantes policiais, infligindo-lhes 
vergonhosas derrotas. Entre 
as suas façanhas encontra-se 
o roubo da Baronesa de Água 
Branca, o ataque a Sousa e a tenta-
tiva de saquear Mossoró.

Batizado com o nome de 
Virgulino Ferreira da Silva, 
nasceu a sete de julho de 1897, em 
Vila Bela, (hoje Serra Talhada), 
Estado de Pernambuco, fale-
cendo em 1938, juntamente com 
sua companheira Maria Bonita 
e os membros de seu bando, 
em Angicos, Sergipe, assassi-
nado por policiais de Alagoas. O 
apelido de Lampião veio de uma 
expressão que costumava repe-
tir, gabando-se de que, ao lutar 
contra seus inimigos, sua espin-
garda não deixava de ter clarão 
“tal qual um lampião”.

Seu ingresso no cangaço ocor-
reu quando tinha apenas 17 anos, 
tomando parte no bando de Sinhô 
Pereira. O motivo de sua entrada 
no banditismo é controverso: 
para alguns, deveu-se ao desejo 
de vingar o pai, assassinado por 
chefes políticos que desejavam 
as terras da família; para outros, 
Lampião já era membro de tropas 
de cangaceiros quando seu pai 
foi assassinado. Enquadra-se 
no primeiro grupo Hobsbawn 
(1976, p. 56), que assim descreve 
o processo que levou Lampião ao 
cangaço:

Quando ele [Lampião] tinha 
17 anos, os Nogueiras expulsa-
ram os Ferreiras da fazenda onde 
viviam, acusando-os falsamente 
de roubo. Assim começou a 
rixa que o levaria à marginali-
dade “Virgulino”, recomendou 
alguém, “confie no divino juiz”, 
mas ele respondeu: “O Bom 
Livro [A Bíblia] manda honrar 

pai e mãe, e se eu não defendesse 
nosso nome, perderia minha 
macheza”. Por isso, comprou um 
rifle e punhal na vila de São Fran-
cisco; e formou um bando com 
seus irmãos e 37 outros comba-
tentes para atacar os Nogueiras, 
na Serra Vermelha. Passar da rixa 
de sangue ao banditismo era um 
passo lógico (e necessário, dada 
a maior força dos Nogueiras). 
Lampião tornou-se um bandido 
errante, ainda mais famoso que 
Antônio Silvino, cuja captura 
em 1914 deixara uma lacuna no 
panteão do sertão.

MARIA BONITA
Maria Bonita sempre insis-

tia muito para que Lampião 
cuidasse do olho vazado. Diante 
dessa insistência, ele se dirige a 
um hospital na cidade de Laran-
jeiras, em Sergipe, dizendo ser 
um fazendeiro pernambucano. 
Virgulino tem o olho extraído 
pelo Dr. Bragança – um conhe-
cido oftalmologista de todo o 
sertão – e passa um mês inter-
nado para se recuperar. Após 
pagar todas as despesas da inter-
nação, ele sai do hospital, escon-
dido, durante a madrugada, não 
sem antes deixar escrito, à carvão, 
na parede do quarto: “Doutor, o 
senhor não operou fazendeiro 
nenhum. O olho que o senhor 
arrancou foi o do Capitão Virgu-
lino Ferreira da Silva, Lampião”.

No dia 27 de julho de 1938, 
o bando acampou na fazenda 
Angicos, situada no sertão de 
Sergipe, esconderijo tido por 
Lampião como o de maior segu-
rança. Era noite, chovia muito e 
todos dormiam em suas barracas. 
A volante chegou tão de mansi-
nho que nem os cães pressenti-
ram. Por volta das 5:15 do dia 28, 
os cangaceiros levantaram para 
rezar o oficio e se prepararem 
para tomar café, foi quando um 
cangaceiro deu o alarme, já era 
tarde demais.

Não se sabe ao certo quem 
os traiu. Entretanto, naquele 
lugar mais seguro, segundo a 
opinião de Virgulino, o bando foi 
pego totalmente desprevenido. 
Quando os policiais do Tenente 

João Bezerra e do Sargento 
Aniceto Rodrigues da Silva, 
abriram fogo com metralhado-
ras portáteis, os cangaceiros não 
puderam empreender qualquer 
tentativa viável de defesa.

O ataque durou uns vinte 
minutos e poucos consegui-
ram escapar ao cerco e à morte. 
Dos trinta e quatro cangaceiros 
presentes, onze morreram ali 
mesmo. Lampião foi um dos 
primeiros a morrer. Logo em 
seguida, Maria Bonita foi grave-
mente ferida. Alguns cangacei-
ros, transtornados pela morte 
inesperada do seu líder, conse-
guiram escapar. Bastante eufó-
ricos com a vitória, os policiais 
apreenderam os bens e mutila-
ram os mortos. Apreenderam 
todo o dinheiro, o ouro, e as joias.

A força volante, de maneira 
bastante desumana para os dias 
de hoje, mas seguindo o costume 
da época, decepa a cabeça de 
Lampião. Maria Bonita ainda 
estava viva, apesar de bastante 
ferida, quando sua cabeça foi 
degolada. O mesmo ocorreu com 
Quinta-Feira, Mergulhão (os dois 
tiveram suas cabeças arrancadas 
em vida), Luis Pedro, Elétrico, 
Enedina, Moeda, Alecrim, 
Colchete (2) e Macela. Um dos 
policiais, demonstrando ódio a 
Lampião, desfere um golpe de 
coronha de fuzil na sua cabeça, 
deformando-a. Este detalhe 
contribuiu para difundir a lenda 
de que Lampião não havia sido 
morto, e escapara da emboscada, 
tal foi a modificação causada na 
fisionomia do cangaceiro.

Durante muito tempo, as 
famílias de Lampião, Corisco 
e Maria Bonita lutaram para 
dar um enterro digno aos seus 
parentes. O economista Silvio 
Bulhões, em especial, filho de 
Corisco e Dadá, empreendeu 
muitos esforços para dar um 
sepultamento aos restos mortais 
dos cangaceiros e parar, de vez 
por todas, essa macabra exibição 
pública. Segundo o depoimento 
do economista, dez dias após o 
enterro do seu pai violaram a 
sepultura, exumaram o corpo 
e, em seguida, cortaram-lhe 
a cabeça e o braço esquerdo, 
colocando-os em exposição no 
Museu Nina Rodrigues.

O enterro dos restos mortais 
dos cangaceiros só ocorreu 
depois do projeto de lei no. 
2867, de 24 de maio de 1965. Tal 
projeto teve origem nos meios 
universitários de Brasília (em 
particular, nas conferências do 
poeta Euclides Formiga), e as 
pressões do povo brasileiro e 
do clero o reforçaram. As cabe-
ças de Lampião e Maria Bonita 
foram sepultadas no dia 6 de 

fevereiro de 1969. Os demais 
integrantes do bando tiveram 
seu enterro uma semana depois. 
Assim, a era CANGAÇO se 
encerrou, com a Morte de 
Virgulino.

HIPÓTESES SOBRE A 
MORTE DE LAMPIÃO
A morte de Lampião é 

assunto que gera controvérsias. 
Existem duas hipóteses para 
a sua morte e de dez dos seus 
cangaceiros.

1ª  hipótese:  Em 1938, 
Lampião faz uma incursão no 
agreste alagoano, escondendo-se 
depois no estado de Sergipe. A 
polícia de Alagoas ficou sabendo 
do esconderijo de Lampião e uma 
volante comandada pelo Tenente 
João Bezerra da Silva junta-
mente com o Sargento Ancieto 
Rodrigues e sua tropa alagoana, 
conduzindo inclusive metralha-
doras portáteis, cerca o bando.

Na madrugada de 18 de 
julho de 1938 começou o ataque 
que durou aproximadamente 20 
minutos e cerca de 40 cangaceiros 
conseguiram fugir.

Lampião e 10 cangaceiros 
foram mortos na gruta de Angico, 
suas cabeças foram cortadas e 
expostas em praça pública em 
diversas cidades. Angico era 
o esconderijo, a fortaleza de 
Lampião. É uma gruta de pedras 
redondas e pontiagudas que 
pertence ao estado de Sergipe. 
O esconderijo foi apontado para 
os policiais por um homem de 
confiança de Lampião, Pedro 
Cândido, que depois foi morto 
misteriosamente em 1940.

2ª hipótese: Admite-se que 
houve um plano de envenena-
mento. Como Pedro Cândido era 
homem da inteira confiança de 
Lampião, ele poderia ter levado 
garrafas de quinado ou conhaque 
envenenadas, sem que as tampas 
tenham sido violadas. Outros 
historiadores afirmam que Pedro 
Cândido teria levado para os 
cangaceiros pães envenenados 
e como era de total confiança, os 
alimentos não foram testados 
antes de serem comidos.

Tal argumento se baseia nos 
urubus mortos perto dos corpos 
após terem comido as vísce-
ras dos cangaceiros e também 
porque quase não houve reação 
às balas da volante policial.

A tropa, que tomou parte 
no fuzilamento e na degola dos 
cangaceiros, se compunha de 48 
homens. O tenente João Bezerra 
que chefiava o ataque disse que 
foi rápido. Cercaram os bandidos 
num semicírculo. Um soldado da 
polícia foi morto, alguns ficaram 
feridos e 11 cangaceiros tiveram 
suas cabeças cortadas.

A saga de Lampião e Maria 
Bonita, 83 anos após a chacina

VOLANTE DE ALAGOAS encurralou o levante cangaceiro e pôs fim a uma história de horror no sertão brasileiro
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O presidente 
Jair  Bolso-
n a r o  ( s e m 

partido) afirmou na última 
segunda-feira que deve vetar 
apenas um “extra” de R$ 2 
bilhões do fundão eleitoral, 
sinalizou aceitar uma quantia 
próxima de R$ 4 bilhões, mas 
não explicou como pretende 
realizar a operação.

Em conversa com apoia-
dores em frente ao Palácio da 
Alvorada, um grupo de simpa-
tizantes parabenizou o manda-
tário pelo anúncio do veto ao 
fundo de R$ 5,7 bilhões.

O montante -aprovado pelo 
Congresso Nacional- deve ser 
destinado para o financiamento 
de campanhas eleitorais no ano 
que vem.

“Deixar claro uma coisa. Vai 
ser vetado o excesso do que a 
lei garante. A lei [...] quase R$ 
4 bilhões o fundo, o extra de R$ 
2 bilhões vai ser vetado. Se eu 
vetar o que está na lei, eu estou 
incurso em crime de responsa-
bilidade. Espero não apanhar 
do pessoal aí como sempre”, 
disse Bolsonaro, em conversa 
com apoiadores.

Na semana passada, em 
rede social, Bolsonaro escreveu: 
“Defendemos, acima de tudo, 

a harmonia entre os Poderes, 
bem como a sua autonomia. É 
partindo deste princípio que 
jogamos, desde o início, dentro 
das quatro linhas da Consti-
tuição Federal. Dito isso, em 
respeito ao povo brasileiro, 
vetarei o aumento do fundão 
eleitoral”, afirmou.

Antes, em entrevista à 
rádio Itatiaia, Bolsonaro indi-
cou uma correção pela inflação 
-o montante aprovado pelo 
Congresso é quase o triplo do 
anterior. “Diz na lei [de criação 
do fundo] que a cada eleição 
o valor tem que ser corrigido 
levando-se em conta a inflação. 
E eu tenho que cumprir a lei.”

No final de 2019, poucas 
horas depois de sinalizar que 
vetaria o fundo eleitoral de R$ 
2 bilhões para 2020, Bolsonaro 
recuou e acabou dando aval, 
argumentando que, do contrá-
rio, poderia ser alvo de um 
processo de impeachment.

Apesar da fala desta 
segunda-feira a apoiadores, 
não está claro como Bolsonaro 
poderia vetar apenas R$ 2 
bilhões do que foi votado pelo 
Legislativo.

A previsão orçamentária foi 
incluída na LDO (Lei de Dire-
trizes Orçamentárias) e estabe-

lece que, para o pleito de 2022, o 
valor do fundão deve ser de ao 
menos R$ 5,7 bilhões.

Dessa forma, de acordo 
com técnicos ouvidos pela 
reportagem, o presidente tem a 
opção de vetar integralmente o 
montante ou sancioná-lo.

Eventual veto de Bolsonaro 
ao fundão eleitoral tem poten-
cial de provocar desgaste na 
relação do presidente com o 
centrão, que é a base de susten-
tação do governo no Congresso.

Contrários ao veto, congres-
sistas afirmaram à equipe 
econômica que o valor de R$ 
5,7 bilhões seria financiado com 
emendas de bancada -recur-
sos reservados no Orçamento 
para que o grupo de deputa-
dos e senadores de cada estado 
decida em qual obra ou projeto 
o dinheiro será aplicado.

Segundo técnicos do 
Congresso que analisaram o 
texto aprovado, apenas cerca 
de R$ 4,9 bilhões desse total 
sairia das emendas de bancada. 
Apesar de esse dinheiro ser 
destinado a critério das banca-
das, geralmente os recursos são 
investidos em melhorias para a 
população nos estados.

Diante da resistência ao 
fundão de R$ 5,7 bilhões, uma 
proposta em discussão por 
integrantes da Câmara é redu-
zir as despesas da Justiça Elei-
toral, que tem um orçamento 
de quase R$ 10 bilhões por ano. 
Isso abriria espaço no Orça-
mento para ampliar a verba das 
campanhas.

A verba para o fundão 
chancelada pelos congressistas 
representa quase o triplo do 
que foi usado no pleito munici-

pal de 2020 (R$ 2 bilhões) e nas 
eleições gerais de 2018 (R$ 1,7 
bilhão).

Na semana passada, o 
mandatário anunciou que veta-
ria o dispositivo. O Congresso 
tem a prerrogativa de derrubar 
a decisão do presidente.

“Neste caso [do fundão de 
R$ 5,7 bilhões], como houve 
uma extrapolação, extrapolou 
o valor -foi muito acima do que 
ocorreu por ocasião das elei-
ções de 2018, extrapolou- então 
eu tenho a liberdade de vetar e 
vamos vetar”, disse Bolsonaro 
na semana passada, em entre-
vista à rádio Itatiaia.

Agora ,  o  pres idente 
tem sobre sua mesa a tarefa 
de decidir se corrobora o 
discurso público dele e de 
aliados e veta o fundo inflado 
ou se engaveta essa retórica e 
atende ao desejo da maioria 
dos congressistas.

O fundo eleitoral inflado foi 
aprovado de forma acelerada 
pelo Congresso, em meio às 
discussões da LDO. O relatório 
do projeto da lei orçamentária 
foi apresentado na madrugada 
de 15 de julho, aprovado em 
comissão do Legislativo pela 
manhã e, depois, à tarde no 
plenário do Congresso.

Fundão eleitoroal: Bolsonaro 
sinaliza apoio a R$ 4 bilhões

O MONTANTE, aprovado pelo Congresso Nacional, deve ser destinado para o financiamento de campanhas eleitorais em 22
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Terceira aposta do presi-
dente Jair Bolsonaro para a 
Casa Civil, o senador Ciro 
Nogueira (Progressistas-
-PI) figura como alvo de 
duas denúncias criminais e 
três inquéritos que apuram 
suspeitas de suborno e distri-
buição de propinas. O histó-
rico judicial do parlamentar 
tem paralelo com o perfil que 
Bolsonaro prometia expurgar 
ao ser eleito, em 2018, sob a 
promessa de acabar com a 
velha política e de romper 
com fiadores do PT. Nogueira 
é o presidente do partido que 
se sagrou como o mais impli-
cado na Operação Lava Jato e 
ascendeu política e financeira-
mente durante os governos de 
Lula e Dilma Rousseff.

Desde que o presidente 
aprofundou sua ligação com 
o Centrão para se livrar de 

pedidos de impeachment e ter 
governabilidade, o passado de 
Nogueira foi considerado um 
mero detalhe pelo Palácio do 
Planalto. Com a fluidez polí-
tica que lhe é característica, 
Nogueira foi de lulista a inte-
grante do primeiro escalão de 
Bolsonaro e hoje vai se encon-
trar com ele, para acertar deta-
lhes da posse.

Para evitar a completa 
contradição, o presidente 
desconversa dizendo que 
poderá abandonar Nogueira 
em caso de condenação. “Se 
(Ciro) for julgado e condenado, 
afasto do meu governo”, disse 
Bolsonaro, ontem.

Na esfera criminal há duas 
denúncias apresentadas pelo 
Ministério Público Federal 
(MPF) contra o senador, em 
casos ligados à Lava Jato, ainda 
pendentes de julgamento. A 

acusação mais recente é de 10 
de fevereiro do ano passado. 
Nogueira teria recebido R$ 7,3 
milhões da Odebrecht para 
patrocinar interesses políti-
cos da empreiteira, o que a 
defesa nega. A peça é assinada 
pela subprocuradora-geral 
da República Lindôra Araújo. 
Designada pelo Procurador-
-geral Augusto Aras para 
conduzir os casos da Lava Jato, 
Lindôra é considerada próxima 
do bolsonarismo.

Segundo o MPF, Nogueira 
chefiava uma organização 
criminosa instalada no Progres-
sistas. No segundo semestre de 
2014, por exemplo, teria pedido 
R$ 1,3 milhão à Odebrecht. O 
pagamento foi feito em duas 
parcelas e registrado no sistema 
de contabilidade paralelo da 
empresa sob o codinome de 
Ciro, que era Cerrado.

A outra denúncia é de junho 
de 2018, assinada pela então 
PGR Raquel Dodge. Neste 
caso, Ciro Nogueira é acusado, 
junto com outros membros do 
partido, de tentar subornar 
uma testemunha para que ela 
alterasse o depoimento pres-
tado à Polícia Federal no caso 
conhecido como “quadrilhão 
do PP”. A testemunha, um 
ex-motorista, teria “observado 
a prática de diversos crimes” 
por parte do senador, segundo 
o MPF.

Esta denúncia está sendo 
analisada pela Segunda Turma 
do STF. São dois votos para 
tornar Ciro Nogueira réu, 
dos ministros Edson Fachin e 
Cármen Lúcia. O julgamento 
está suspenso desde 2018, 
quando o ministro Gilmar 
Mendes pediu vista. O ministro 
devolveu o processo, mas não 

há data para que o julgamento 
seja retomado.

Além destas denúncias, a 
Lava Jato também resultou em 
três inquéritos contra Nogueira 
no STF, ainda sem denúncia 
apresentada. O mais antigo diz 
respeito a suspeitas de propina 
que teriam sido pagas a ele 
pelo Grupo J&F, detentor do 
frigorífico JBS, em 2014 e em 
2016. As outras duas investi-
gações são sigilosas e foram 
reveladas neste domingo pelo 
jornal O Globo. Uma delas diz 
respeito a suposto pagamento 
de propina de R$ 1 milhão da 
empreiteira OAS, em troca de 
apoio a uma medida provisó-
ria no Senado; a outra versa 
sobre a possível uma influên-
cia na Caixa para liberar um 
financiamento à construtora 
Engevix. O senador nega todas 
as acusações.

NOVA POLÍTICA?

Ciro Nogueira, novo ministro da Casa Civil, 
responde a cinco processos criminais
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O dia 28 de julho 
de 1938 ficou 
marcado para 

o povo nordestino. Neste dia, a 
volante alagoana comandada 
pelo Tenente Bezerra encurralou 
o bando mais temido de todos 
os tempos na cidade de Angicos, 
e, ali, ao amanhecer trucidou o 
capitão Virgulino Ferreira e sua 
tropa, pondo fim a uma histó-
ria de horror no sertão brasi-
leiro. Porém, depois daquele dia 
criou-se um mito para a história: 
Lampião, qur até hoje é lembrado 
pela sua perspicácia, inteligência 
e bravura, o que torna um mito 
para todo o nordestino.

A biografia do lendário 
cangaceiro Virgulino Ferreira da 
Silva, o Lampião tem sido traçada 
e retraçada desde aquele lendário 
e sangrento episódio em 1938, na 
gruta de Angicos, no lado sergi-
pano do Rio São Francisco, em 
que a polícia alagoana o trucidou e 
a Maria Bonita, sua mulher, junto 
com um pequeno grupo que com 
ele ali se homiziara. Quase todas 
elas o endeusam sem escrúpulos 
e quase sempre lhe reconhecem 
uma qualidade – a de bandido 
que rouba dos ricos para dar aos 
pobres – que os fatos continua-
mente revelados desde então não 
têm comprovado.  Contam-se às 
centenas os fatos e lendas (mistu-
rados) que se acumulam sobre 
ele e que têm em comum sua 
reconhecida coragem e bravura 
pessoal. Também lhe atribuem, 
apropriadamente, ter enfrentado 
à altura a arrogância e estupidez 
da conhecida figura do “coro-
nel”, espécie de “manda-chuva” 
em toda a região. Os novos perfis, 
entretanto, beneficiados das mil 
histórias e livros que se escreveu 
sobre ele – sem contar filmes, 
músicas, peças de teatro e muitos 
livretos de cordel – tentam se 
aproximar mais objetivamente 
dessa figura tão intrinsecamente 
vinculada a todas às peculiarida-
des e características do Nordeste 
que é usualmente considerado 
um símbolo da região.  O texto de 
Tânia Maria de Souza Cardoso, 
pesquisadora do Rio Grande do 
Norte, filia-se a esta corrente que 
tenta o equilíbrio entre a lenda e a 
realidade. 

A  FIGURA DE LAMPIÃO, 
O REI DO CANGAÇO
Lampião tornou-se a figura 

mais conhecida do fenômeno 
do cangaço, em parte devido as 
suas proezas contra a polícia e 
poderosos locais, a despeito de 
ter seguidamente estabelecido 
diversas alianças com esses. 
Tornaram-se míticas as estra-
tégias que seu bando utilizou 
durante o período de duração 

do seu domínio no sertão.
De cabra de “Sinhô” Pereira 

a chefe de bando, Lampião 
ficou conhecido como “o rei 
do cangaço”, título alcançado 
devido as suas atrocidades. 
Através de métodos desumanos 
dominou o semiárido de seis 
estados nordestinos: Alagoas, 
Sergipe, Bahia, Paraíba, Ceará e, 
em uma oportunidade, esteve no 
Rio Grande do Norte, desafiando 
volantes policiais, infligindo-lhes 
vergonhosas derrotas. Entre 
as suas façanhas encontra-se 
o roubo da Baronesa de Água 
Branca, o ataque a Sousa e a tenta-
tiva de saquear Mossoró.

Batizado com o nome de 
Virgulino Ferreira da Silva, 
nasceu a sete de julho de 1897, em 
Vila Bela, (hoje Serra Talhada), 
Estado de Pernambuco, fale-
cendo em 1938, juntamente com 
sua companheira Maria Bonita 
e os membros de seu bando, 
em Angicos, Sergipe, assassi-
nado por policiais de Alagoas. O 
apelido de Lampião veio de uma 
expressão que costumava repe-
tir, gabando-se de que, ao lutar 
contra seus inimigos, sua espin-
garda não deixava de ter clarão 
“tal qual um lampião”.

Seu ingresso no cangaço ocor-
reu quando tinha apenas 17 anos, 
tomando parte no bando de Sinhô 
Pereira. O motivo de sua entrada 
no banditismo é controverso: 
para alguns, deveu-se ao desejo 
de vingar o pai, assassinado por 
chefes políticos que desejavam 
as terras da família; para outros, 
Lampião já era membro de tropas 
de cangaceiros quando seu pai 
foi assassinado. Enquadra-se 
no primeiro grupo Hobsbawn 
(1976, p. 56), que assim descreve 
o processo que levou Lampião ao 
cangaço:

Quando ele [Lampião] tinha 
17 anos, os Nogueiras expulsa-
ram os Ferreiras da fazenda onde 
viviam, acusando-os falsamente 
de roubo. Assim começou a 
rixa que o levaria à marginali-
dade “Virgulino”, recomendou 
alguém, “confie no divino juiz”, 
mas ele respondeu: “O Bom 
Livro [A Bíblia] manda honrar 

pai e mãe, e se eu não defendesse 
nosso nome, perderia minha 
macheza”. Por isso, comprou um 
rifle e punhal na vila de São Fran-
cisco; e formou um bando com 
seus irmãos e 37 outros comba-
tentes para atacar os Nogueiras, 
na Serra Vermelha. Passar da rixa 
de sangue ao banditismo era um 
passo lógico (e necessário, dada 
a maior força dos Nogueiras). 
Lampião tornou-se um bandido 
errante, ainda mais famoso que 
Antônio Silvino, cuja captura 
em 1914 deixara uma lacuna no 
panteão do sertão.

MARIA BONITA
Maria Bonita sempre insis-

tia muito para que Lampião 
cuidasse do olho vazado. Diante 
dessa insistência, ele se dirige a 
um hospital na cidade de Laran-
jeiras, em Sergipe, dizendo ser 
um fazendeiro pernambucano. 
Virgulino tem o olho extraído 
pelo Dr. Bragança – um conhe-
cido oftalmologista de todo o 
sertão – e passa um mês inter-
nado para se recuperar. Após 
pagar todas as despesas da inter-
nação, ele sai do hospital, escon-
dido, durante a madrugada, não 
sem antes deixar escrito, à carvão, 
na parede do quarto: “Doutor, o 
senhor não operou fazendeiro 
nenhum. O olho que o senhor 
arrancou foi o do Capitão Virgu-
lino Ferreira da Silva, Lampião”.

No dia 27 de julho de 1938, 
o bando acampou na fazenda 
Angicos, situada no sertão de 
Sergipe, esconderijo tido por 
Lampião como o de maior segu-
rança. Era noite, chovia muito e 
todos dormiam em suas barracas. 
A volante chegou tão de mansi-
nho que nem os cães pressenti-
ram. Por volta das 5:15 do dia 28, 
os cangaceiros levantaram para 
rezar o oficio e se prepararem 
para tomar café, foi quando um 
cangaceiro deu o alarme, já era 
tarde demais.

Não se sabe ao certo quem 
os traiu. Entretanto, naquele 
lugar mais seguro, segundo a 
opinião de Virgulino, o bando foi 
pego totalmente desprevenido. 
Quando os policiais do Tenente 

João Bezerra e do Sargento 
Aniceto Rodrigues da Silva, 
abriram fogo com metralhado-
ras portáteis, os cangaceiros não 
puderam empreender qualquer 
tentativa viável de defesa.

O ataque durou uns vinte 
minutos e poucos consegui-
ram escapar ao cerco e à morte. 
Dos trinta e quatro cangaceiros 
presentes, onze morreram ali 
mesmo. Lampião foi um dos 
primeiros a morrer. Logo em 
seguida, Maria Bonita foi grave-
mente ferida. Alguns cangacei-
ros, transtornados pela morte 
inesperada do seu líder, conse-
guiram escapar. Bastante eufó-
ricos com a vitória, os policiais 
apreenderam os bens e mutila-
ram os mortos. Apreenderam 
todo o dinheiro, o ouro, e as joias.

A força volante, de maneira 
bastante desumana para os dias 
de hoje, mas seguindo o costume 
da época, decepa a cabeça de 
Lampião. Maria Bonita ainda 
estava viva, apesar de bastante 
ferida, quando sua cabeça foi 
degolada. O mesmo ocorreu com 
Quinta-Feira, Mergulhão (os dois 
tiveram suas cabeças arrancadas 
em vida), Luis Pedro, Elétrico, 
Enedina, Moeda, Alecrim, 
Colchete (2) e Macela. Um dos 
policiais, demonstrando ódio a 
Lampião, desfere um golpe de 
coronha de fuzil na sua cabeça, 
deformando-a. Este detalhe 
contribuiu para difundir a lenda 
de que Lampião não havia sido 
morto, e escapara da emboscada, 
tal foi a modificação causada na 
fisionomia do cangaceiro.

Durante muito tempo, as 
famílias de Lampião, Corisco 
e Maria Bonita lutaram para 
dar um enterro digno aos seus 
parentes. O economista Silvio 
Bulhões, em especial, filho de 
Corisco e Dadá, empreendeu 
muitos esforços para dar um 
sepultamento aos restos mortais 
dos cangaceiros e parar, de vez 
por todas, essa macabra exibição 
pública. Segundo o depoimento 
do economista, dez dias após o 
enterro do seu pai violaram a 
sepultura, exumaram o corpo 
e, em seguida, cortaram-lhe 
a cabeça e o braço esquerdo, 
colocando-os em exposição no 
Museu Nina Rodrigues.

O enterro dos restos mortais 
dos cangaceiros só ocorreu 
depois do projeto de lei no. 
2867, de 24 de maio de 1965. Tal 
projeto teve origem nos meios 
universitários de Brasília (em 
particular, nas conferências do 
poeta Euclides Formiga), e as 
pressões do povo brasileiro e 
do clero o reforçaram. As cabe-
ças de Lampião e Maria Bonita 
foram sepultadas no dia 6 de 

fevereiro de 1969. Os demais 
integrantes do bando tiveram 
seu enterro uma semana depois. 
Assim, a era CANGAÇO se 
encerrou, com a Morte de 
Virgulino.

HIPÓTESES SOBRE A 
MORTE DE LAMPIÃO
A morte de Lampião é 

assunto que gera controvérsias. 
Existem duas hipóteses para 
a sua morte e de dez dos seus 
cangaceiros.

1ª  hipótese:  Em 1938, 
Lampião faz uma incursão no 
agreste alagoano, escondendo-se 
depois no estado de Sergipe. A 
polícia de Alagoas ficou sabendo 
do esconderijo de Lampião e uma 
volante comandada pelo Tenente 
João Bezerra da Silva junta-
mente com o Sargento Ancieto 
Rodrigues e sua tropa alagoana, 
conduzindo inclusive metralha-
doras portáteis, cerca o bando.

Na madrugada de 18 de 
julho de 1938 começou o ataque 
que durou aproximadamente 20 
minutos e cerca de 40 cangaceiros 
conseguiram fugir.

Lampião e 10 cangaceiros 
foram mortos na gruta de Angico, 
suas cabeças foram cortadas e 
expostas em praça pública em 
diversas cidades. Angico era 
o esconderijo, a fortaleza de 
Lampião. É uma gruta de pedras 
redondas e pontiagudas que 
pertence ao estado de Sergipe. 
O esconderijo foi apontado para 
os policiais por um homem de 
confiança de Lampião, Pedro 
Cândido, que depois foi morto 
misteriosamente em 1940.

2ª hipótese: Admite-se que 
houve um plano de envenena-
mento. Como Pedro Cândido era 
homem da inteira confiança de 
Lampião, ele poderia ter levado 
garrafas de quinado ou conhaque 
envenenadas, sem que as tampas 
tenham sido violadas. Outros 
historiadores afirmam que Pedro 
Cândido teria levado para os 
cangaceiros pães envenenados 
e como era de total confiança, os 
alimentos não foram testados 
antes de serem comidos.

Tal argumento se baseia nos 
urubus mortos perto dos corpos 
após terem comido as vísce-
ras dos cangaceiros e também 
porque quase não houve reação 
às balas da volante policial.

A tropa, que tomou parte 
no fuzilamento e na degola dos 
cangaceiros, se compunha de 48 
homens. O tenente João Bezerra 
que chefiava o ataque disse que 
foi rápido. Cercaram os bandidos 
num semicírculo. Um soldado da 
polícia foi morto, alguns ficaram 
feridos e 11 cangaceiros tiveram 
suas cabeças cortadas.

A saga de Lampião e Maria 
Bonita, 83 anos após a chacina

VOLANTE DE ALAGOAS encurralou o levante cangaceiro e pôs fim a uma história de horror no sertão brasileiro
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Um a  p a r c e -
r i a  e n t r e 
o  S e r v i ç o 

Social da Indústria (Sesi) e o 
Centro Universitário Cesmac 
vai garantir oportunidades 
de estágio para os alunos da 
pós-graduação em Medicina 
do Trabalho da instituição 
de ensino superior. “É uma 
ação inédita no Sesi Alagoas. 
Fomos enxergados como refe-
rência no mercado e estamos 
fazendo parte da formação 
de futuros profissionais”, 
destacou o gerente executivo 

de Segurança e Saúde para 
a Indústria (SSI) do Sesi/AL, 
Alexandre Calzado.

Ele explica que os estu-
dantes do Programa de Resi-
dência Médica do Cesmac 
passarão a primeira fase 
acompanhando e apren-
dendo as atividades reali-
zadas pelas  equipes de 
engenharia de segurança 
e medicina do trabalho. 
Durante esse período, eles 
terão experiência prática 
nas consultorias de normas 
regulamentadoras, higiene 

ocupacional e elaboração 
de relatórios, programas e 
laudos. 

Na segunda fase, atua-
rão diretamente na medicina 
ocupacional nas unidades 
Sesi Cambona e Sesi Tabu-
leiro, em Maceió. “A ideia 
principal não é apenas ajudar 
na formação dos médicos. 
O que queremos é formar 
profissionais prontos para o 
mercado de trabalho. Assim 
que eles finalizarem a resi-
dência, já existe a possibili-
dade de se tornarem parte da 

equipe Sesi, seja por meio de 
credenciamento ou contrata-
ção direta. Essa parceria vai 
além da residência”, afirmou 
Calzado.

TEORIA E PRÁTICA
Coordenadora da Comis-

são de Residência Médica do 
Cesmac, a médica especia-
lista em Medicina do Traba-
lho Marilurdes Monteiro 
Barros destaca os resultados 
positivos que são esperados 
após a assinatura do convê-
nio entre o Sesi e a Fundação 

Educacional Jayme de Alta-
vila (Fejal). 

“É um ganho imensurável 
para todos, pois, permite que 
a teoria e prática sejam atre-
ladas, o que é a proposição de 
todos os estágios nos cursos 
de pós-graduação. Além 
disso, proporcionará que os 
futuros médicos do trabalho 
conheçam e se aprimorem 
em relação às exigências do 
mundo do trabalho e até 
sejam absorvidos, no futuro, 
pela Instituição parceira”, 
disse ela.

Sesi e Cesmac firmam parceria 
para capacitar profissionais

ESTUDANTES DE pós-graduação em Medicina do Trabalho da instituição terão contato direto com a prática profissional
Fotos: Divulgação
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Ortodontista alerta sobre saúde 
bucal e cuidados na infância

PROFISSIONAL explica que é possível tratar problemas precocemente evitando futuras cirurgias dos maxilares

Iracema Ferro
Algo Mais Consultoria e Assessoria

Os cuidados 
com a saúde 
devem ser 

iniciados ainda na infância 
e com a saúde bucal não é 
diferente, por isso, o Julho 
Laranja vem para alertar 
sobre a necessidade dos 
cuidados ortodônticos desde 
a mais tenra idade. Hábi-
tos como chupar o dedo e o 
uso prolongado de chupeta 
podem deformar os arcos 
dentários ainda em formação. 
Além disso, é importante que 
maxilares e arcada se desen-
volvam para dar espaço a 
todos os dentes que virão.

De acordo com a ortodon-
tista e especialista em alinha-
dores Invisalign Andressa 
Lira, conforme a criança 
cresce, seu sorriso cresce junto 
e a fase da dentição mista 
(ainda com os dentes de leite 
e já com alguns permanentes) 
pode ser o momento perfeito 
para as crianças entre 6 e 10 
anos iniciarem um tratamento 
ortopédico, e destaca que 
em alguns casos podem ser 
usados também alinhadores, 

para expandir, alinhar, nive-
lar dentes e até avanços de 
mandíbula . “Esse tratamento 
é conhecido como Fase 1, onde 
o objetivo é desenvolver os 
maxilares e as arcadas dentá-
rias para que haja espaço para 
os dentes que já existem e para 
os permanentes que nasce-
rão”, explica a especialista.

Andressa Lira alerta que 
a “sucção não nutritiva”, os 
hábitos de chupar dedo ou o 
uso prolongado de chupeta, 
t ambém podem causar 
problemas, que vão depender 
da frequência, intensidade e 
duração do hábito, interfe-
rindo nos arcos dentários que 
ainda estão em formação.

“Essa deformação vai 
depender, também, do local 
onde o dedo ou chupeta são 
posicionados. No caso do 
arco superior, pode haver 
estreitamento e ficar mais 
fundo, provocando atresias 
[fechamento] da maxila, favo-
recendo a mordida cruzada. 
No caso de mau desenvolvi-
mento da mandíbula, favo-
rece a mordida profunda. Já 
a mordida aberta piora pelo 
hábito do dedo ou chupeta 
invadindo o espaço dos dentes 

e língua”, assinala. 
A ortodontista destaca 

que essas alterações e o não 
selamento do lábio levam a 

criança a respirar pela boca, 
pois deixam a muscula-
tura oral flácida. “Crianças 
com respiração oral podem 

babar ou até roncar enquanto 
dormem, cansam mais fácil, 
têm problemas de postura e 
atenção, ficam mais sonolen-
tas e indispostas. Essas alte-
rações também podem afetar 
a fala, fazendo com que a 
criança troque os sons na hora 
de falar e, se não corrigido 
antes de entrar na escola, pode 
criar problemas na alfabetiza-
ção”, completa.

Após sanar estas alterações 
e evitar problemas mais graves 
no futuro, a fase de ortodontia 
propriamente dita, tem 100 
% de sucesso, e nessa fase os 
alinhadores ortodônticos Invi-
salign são recomendados.

“Além da facilidade de 
higienização, eles são discre-
tos, confortáveis e eficien-
tes, reduzindo o tempo de 
tratamento em até 50% se 
comparado com os aparelhos 
ortodônticos convencionais”, 
avalia.

Mais informações sobre 
cuidados ortodônticos na 
infância e os alinhadores Invi-
salign, basta acessar o perfil do 
Instagram @dra.andressa_lira 
ou pelos telefones (82) 98137-
7989 (Maceió) e (82) 99976-
4190 (Arapiraca).

Divulgação

Lira explica que o melhor momento para tratamento é na fase da dentição mista
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dência Médica do Cesmac 
passarão a primeira fase 
acompanhando e apren-
dendo as atividades reali-
zadas pelas  equipes de 
engenharia de segurança 
e medicina do trabalho. 
Durante esse período, eles 
terão experiência prática 
nas consultorias de normas 
regulamentadoras, higiene 

ocupacional e elaboração 
de relatórios, programas e 
laudos. 

Na segunda fase, atua-
rão diretamente na medicina 
ocupacional nas unidades 
Sesi Cambona e Sesi Tabu-
leiro, em Maceió. “A ideia 
principal não é apenas ajudar 
na formação dos médicos. 
O que queremos é formar 
profissionais prontos para o 
mercado de trabalho. Assim 
que eles finalizarem a resi-
dência, já existe a possibili-
dade de se tornarem parte da 

equipe Sesi, seja por meio de 
credenciamento ou contrata-
ção direta. Essa parceria vai 
além da residência”, afirmou 
Calzado.
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Coordenadora da Comis-

são de Residência Médica do 
Cesmac, a médica especia-
lista em Medicina do Traba-
lho Marilurdes Monteiro 
Barros destaca os resultados 
positivos que são esperados 
após a assinatura do convê-
nio entre o Sesi e a Fundação 

Educacional Jayme de Alta-
vila (Fejal). 

“É um ganho imensurável 
para todos, pois, permite que 
a teoria e prática sejam atre-
ladas, o que é a proposição de 
todos os estágios nos cursos 
de pós-graduação. Além 
disso, proporcionará que os 
futuros médicos do trabalho 
conheçam e se aprimorem 
em relação às exigências do 
mundo do trabalho e até 
sejam absorvidos, no futuro, 
pela Instituição parceira”, 
disse ela.
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ESTUDANTES DE pós-graduação em Medicina do Trabalho da instituição terão contato direto com a prática profissional
Fotos: Divulgação



O deputado federal Severino Pessoa colocou as barbas de molho. O silencioso deputado deve sair da sua zona de conforto ou 
mudar para a Casa de Tavares Bastos. Tudo porque surge uma ameaça real à sua candidatura. Não há espaço para dois depu-
tados federais em Arapiraca. O jovem Daniel Barbosa – filho de Luciano Barbosa – é o motivo da preocupação de Severino. Com 
o apoio do pai, a candidatura do rapaz deve decolar já que Luciano Barbosa – prefeito de Arapiraca - é a principal liderança da 
região. Tipo: primeira sem segunda. Daniel Barbosa ainda está costurando a legenda pela qual vai disputar uma vaga na Câmara 
Federal. Na verdade, isso está sendo feito por Luciano. Onde um estiver o outro estará. A coisa azedou pro lado do Severino.

Muita gente já deve ter visto por aí nos adesivos dos carros o nome Lelo Maia. O material traz a mesma arte usada na campa-
nha do vereador Zé Márcio. O Lelo é irmão dele. Eles são filhos do fiscal de rendas aposentado (ex-vereador) Zé Márcio. 
Raposa velha da política. Sabe ganhar eleição, multiplicar votos. É estrategista. E isso faz parte do jogo político. Cada jogador 
precisa de uma boa estratégia se quiser competir bem. Então, Zé Márcio [o pai] joga o nome de Lelo nas ruas antes de 
todo mundo. Quando começa a campanha, o rapaz deve anunciar candidatura a deputado estadual. A estratégia é angariar 
recursos para a campanha de reeleição do irmão, em 2024. Tem sido assim há pelo menos três eleições. Tem funcionado 
até agora. A não ser que o eleitor adote outra estratégia.

Curioso. Muito curioso mesmo. A situação irregular – ou ao menos suspeita – do cabo PM Kleverton Pinheiro de Oliveira, 
o “Kell Ferreti” na Polícia Militar é do conhecimento de muitos oficiais graduados. Comandantes de unidades, integrantes 
do Alto Comando, alguém já – pelo menos – ouviu falar da situação dele na corporação. Alguém que, por obrigação, deve 
mandar investigar o caso imediatamente. Sob pena de cometer o crime de prevaricação. Quando o assunto é publicado pela 
imprensa vem a cara de surpresa. Começam os telefonemas para perguntar detalhes. Menos. Por favor! Resolvam vocês o 
problema que vocês conhecem há muito tempo.

Os institutos de pesquisa já entraram em cena em Alagoas. 
Lembrando que pesquisa é uma coisa e enquete é outra. 
Se a pesquisa registra o sentimento do pesquisado naquele 
momento – que pode ser mensurado em dias – a enquete 
é um recorte do que pensa o eleitor naquela hora. Ou seja, 
pela manhã pode ser um sentimento e à tarde, outro. Esta-
mos falando dos dois medidores em situação normal. Sem 
burla, sem arrumadinho. Tudo feito dentro da legalidade. Pois 
bem, tem gente animada com alguns números apresenta-
dos nesses estudos. Aliás, tem gente até que já comprou o 
terno em 12 parcelas para a posse. Não tem problema. Se 
não ganhar a eleição, ao menos tem uma indumentária mais 
arrumadinha para ir à posse dos amigos.

Estudo recente mostrou que 14% de idosos acima dos 80 
anos não voltaram para tomar a segunda dose da vacina 
contra a Covid-19 em Alagoas. Ou seja, o ciclo vacinal não 
foi completo neste primeiro momento. Esse público continua 
bem vulnerável à infecção. Na verdade, boa parte dessas 
pessoas precisa ser levada por um parente para os locais de 
vacinação. Então, pelo amor de Deus, faça isso! Leve seus 
velhinhos para a imunização completa. Na relação diária de 
óbitos por Covid-19 em Alagoas voltaram a aparecer pessoas 
com mais de 80 anos. E não tem como dissociar uma situa-
ção da outra. Tem muito a ver com a falta da segunda dose 
do imunizante. Portanto, leve seus velhinhos para o posto de 
vacinação mais próximo.

Os vereadores de Palmeira dos Índios fizeram, em sessão extraordinária, a 
eleição da Mesa Diretora para o biênio 2023/2024. No rito normal, a eleição 
seria em janeiro do ano que vem. Mas, como político é uma classe proativa, 
acelerada, a eleição já foi realizada. Todos os vereadores - à exceção da vere-
adora Sheila Duarte, que participou da eleição de forma virtual – comparece-
ram à sessão. O atual presidente, Ronaldo Raimundo, foi reeleito. Não houve 
consenso, mas ele foi reeleito. Os demais integrantes da Mesa Diretora para 
os respectivos cargos foram: Adelaide França (vice-presidente); Pedrinho 
Gaia (1º secretário); Maxwell Feitosa (2º secretário) e Geraldinho Ribeiro (3º 
secretário). Eles serão empossados na sessão do dia 1º de janeiro de 2023. 
Está tudo certo, conforme o Regimento da Casa. Então, tá!

O veto do presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) ao projeto de lei que 
facilitaria o acesso à medicação oral 
contra o câncer é de uma crueldade 
tremenda. Nem no câncer o presi-
dente Bolsonaro é solidário, como 
seria comum a qualquer brasileiro. O 
projeto foi aprovado pelo Congresso 
Nacional no início de julho e vetado 
na última segunda-feira. Com isso, 
os pacientes de câncer ficam sem 
ter acesso ao tratamento de quimio-
terapia e radioterapia, pelos planos 
de saúde. (R.R)

A Coordenação do Movimento da 
Sociedade Civil Contra a Corrupção 
em Marechal Deodoro realiza mais 
um ato público contra o funciona-
mento de dois cemitérios na praia 
do Francês. Segundo o sindicalista 
Jorge Venerando, da coordenação 
do movimento, o ato público está 
marcado para a quarta-feira, 4 de 
agosto, a partir das 9h, em frente à 
Prefeitura de Marechal. A manifesta-
ção desta vez promete tirar a prefei-
tura da cidade de cima do muro e da 
zona de conforto. (R.R.)

O Tribunal de Justiça de Alagoas retorna às atividades presenciais no próximo 
dia 2 de agosto. O ato normativo, divulgado na segunda-feira, determina o 
retorno de 50% dos servidores, respeitando as medidas sanitárias e priori-
zando aqueles que já tomaram as duas doses da vacina contra a Covid-19. O 
retorno das atividades jurisdicionais foi uma reivindicação da OAB Alagoas, 
que vinha defendem a volta ao trabalho, mas de forma gradativa e segura. 
(Ricardo Rodrigues)
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Jornalista - deraldofrancisco@bol.com.br

O “migué” nas promoções

Ligeirinhas

A Polícia Militar de Alagoas precisa parar de fazer vistas grossas para uma situação bastante comum na 
corporação. Trata-se das manobras de burla para promoção. E como isso ocorre? Simples: muitas vezes, o 

policial militar está afastado legitimado por atestado médico e, quando se aproxima o momento da promoção, 
o PM precisa estar apto e toma as providências. É quando começa a correria para se provar que está “bom 
da cabeça”, pronto para voltar às ruas no combate ao crime. Então, sai de cena o atestado e entra o “apto”. 
Assim, o policial militar pode participar do processo de promoção. Faz o TAF (Teste de Aptidão Física) e os 
outros exames de saúde. Após os exames, vem a promoção e, dias depois, o PM que estava parecendo o 
Rambo nos exames volta a “ficar doente”, “sofrer dos nervos”, quase com pé na cova. E tome novos atestados 
médicos. E ele é afastado das atividades laborais. Só que desta vez, com uma patente a mais e um soldo mais 
gordinho no final do mês. Ou seja: picaretagem pura. Mas é uma manobra que muita gente na Polícia Militar 
sabe e pouco se faz para corrigir esse “migué”. 

» Essa coisa de o CSA desativar as categorias de base do 
time é algo surreal. Claro, tem um custo. Mas isso é natu-
ral para time grande. Afinal, o Azulão é o Maior de Alagoas. 
Então mostre organização.

» Na apuração da reportagem sobre Kell Ferreti fazer a PM de 
bolinha, a reportagem encontrou coisas absurdas. Imaginem: 
oficiais graduados comandantes de unidades liberarem o PM das 
escalas em troca de uma pizza com borda recheada!

» Os atos Fora Bolsonaro em Maceió – que se expan-
dem para Arapiraca, Palmeira e outras cidades – estão 
ganhando repercussão nacional e até internacional. Os 
atos são pacíficos, respeitam o distanciamento social 
e outras medidas sanitárias, como uso da máscara 
adequada, por exemplo. Bem, deixa o povo se manifestar.

Acorda, Severino! 

A estratégia do Zé

Cara de paisagem

Sobre as pesquisas Vacina para os velhinhos

Câmara de Palmeira 

Veto sem piedade Fora cemitérios!

TJ retoma atividades


