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VIDA NOVA NAS GROTAS: GOVERNO É FINALISTA DO PRÊMIO EXCELÊNCIA EM COMPETITIVIDADE PELO 3º ANO CONSECUTIVO 4
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Construção 
de residencial 
vai gerar 900 
empregos

Maceió tem 
mais de 13 
mil faltosos 
para 2ª dose
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REFORÇO

SMTT: viaturas novas e 
‘pacote de tecnologia’   

O prefeito JHC lançou hoje, 
um pacote de ações inovadoras 
com aplicativos que vão tornar 
o atendimento da Superinten-
dência Municipal de Trans-

portes e Trânsito (SMTT) mais 
acessível para a população. 
Além do lançamento, o gestor 
também entregou 12 novas 
viaturas que vão garantir mais 

segurança para os agentes e 
maceioenses que percorrem as 
vias da capital. A solenidade 
aconteceu na sede da SMTT, 
no Tabuleiro do Martins. 

JHC entregou ao chefe da SMTT, André Costa, as novas viaturas e ações inovadoras para melhor funcionamento da SMTT

FECOMÉRCIO PEDE QUE DEPUTADOS FEDERAIS votem pelo Projeto de Lei que corrige MP da Supressão de 30% nos recursos

O que se descarta nas ruas entope as galerias e volta para as ruas

Com as fortes chuvas 
previstas para essa semana, 
a Prefeitura de Maceió tem 
intensificado a limpeza de 
canais na capital. Da última 
sexta (30) até ontem, foram 
retiradas mais de 155 tone-
ladas de detritos de cinco 
canais espalhados pela 
cidade. Essa semana, com a 

ajuda de mão de obra meca-
nizada, mais de 30 agentes de 
limpeza estarão atuando nos 
bairros da Levada, Trapiche, 
Vergel do Lago e Jacintinho 
para desassorear e remover 
sedimentos dos córregos, 
evitando transbordamentos 
e transtornos para a popula-
ção ribeirinha.

Prefeitura agiliza  
limpeza de canais

SEMANA DE CHUVAS
Ascom Sudes
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Agentes do governo dos 
EUA já nem disfarçam a 
intromissão direta no Brasil. 
Eles agem à luz do dia, sem 
nenhuma discrição e cerimô-
nia, e nem se preocupam em 
serem vistos operando. Sob o 
governo vassalo e servil dos 
militares, o Brasil se parece 
um protetorado da potência 
imperial na América do Sul.

No início de julho o diretor 
da CIA William Burns teve 
encontros com Bolsonaro, 
com os generais do “comitê 
central” Luís Eduardo Ramos 
[então na Casa Civil], Augusto 
Heleno [GSI], Braga Netto 
[Defesa], com o diretor da 
ABIN e outras autoridades.

O governo revelou as 
fotografias, mas não o conte-
údo dos encontros. É inco-
mum, para não dizer muito 
raro, ver-se publicidade de 
encontro do diretor da CIA 
com governantes estrangei-
ros. A atuação da agência 
estadunidense, mais que 
discreta, costuma ser secreta 
nas conspirações para deses-
tabilizar democracias, derru-
bar governos considerados 
“inimigos” e instalar ditadu-
ras aliadas.

Bolsonaro sinalizou que 
além de assuntos internos, na 
agenda com Burns pode ter 
abordado a situação geopo-

lítica da região: “… a gente 
analisa na América do Sul 
como estão as coisas. A Vene-
zuela a gente não aguenta falar 
mais, mas olha a Argentina. 
Para onde está indo o Chile? 
O que aconteceu na Bolívia? 
Voltou a turma do Evo Mora-
les”, disse ele.

O presidente Nicolás 
Maduro denunciou que o 
diretor da CIA visitou o Brasil 
e a Colômbia para preparar 
seu assassinato e ataques ao 
governo soberano da Vene-
zuela.

Todd Chapman, o excên-
trico embaixador dos EUA 
elogiou que o Brasil [22/7] “é 
um país super-democrático”. 
Vestindo o figurino antipe-
tista, o embaixador repetiu 
a retórica da anticorrupção 
pretextada pelos EUA para 
atacarem as soberanias nacio-
nais para dizer que a preocu-
pação central de Washington 
não é com a ameaça de esca-
lada fascista-militar no país, 
mas sim “mensalão, petrolão, 
Lava Jato”.

Petulante, Todd Chap-
man ainda fez um “alerta de 
amigo”, segundo suas pala-
vras, e advertiu que a aqui-
sição de tecnologia 5G da 
empresa chinesa Huawei pelo 
Brasil não seria tolerada, pois 
contraria interesses estratégi-

cos dos EUA.
No próximo 5 de agosto 

desembarcará em Brasília o 
Conselheiro de Segurança 
Nacional dos EUA Jake Sulli-
van com a missão de formatar 
o banimento da tecnologia 
chinesa 5G nos leilões brasilei-
ros. Se dará certo ou não, só o 
tempo dirá, porque a China é 
um fator estrutural da econo-
mia brasileira, e seu veto teria 
consequências relevantes para 
o Brasil.

A América Latina está no 
centro da disputa geopolí-
tica travada pelos EUA com 
a Rússia no âmbito bélico-
-militar, e com a China nas 
dimensões comercial, econô-
mica, política, tecnológica e 
financeira.

O Brasil, maior potência 
hemisférica com suas rique-

zas, fontes energéticas e mine-
rais, mercado de consumo, 
capacidade de produção 
alimentar, território, biomas, 
mananciais hídricos etc, é 
o epicentro desta guerra de 
domínio imperial.

Hoje se sabe acerca da 
participação dos Departamen-
tos de Estado e de Justiça, bem 
como das agências de inte-
ligência estadunidenses no 
processo de desestabilização e 
conspiração para interromper 
o ciclo de governos progressis-
tas no Brasil. O cineasta Oliver 
Stone sustenta que a prisão de 
Lula através da farsa jurídica 
da Lava Jato foi projeto dos 
EUA.

Agora que chegaram até 
aqui, os EUA não vão desis-
tir de continuarem pilhando 
e subjugando o país. A pers-

pectiva que se abre com a elei-
ção de Lula em 2022, de uma 
política externa soberana e 
independente com o forta-
lecimento do MERCOSUL, 
UNASUL, CELAC e, sobre-
tudo, dos BRICS, poderá não 
ser tolerada amigavelmente 
por Washington.

Para Brian Winter, vice-
-presidente do conservador 
Conselho das Américas, “O 
governo Biden pode não amar 
Bolsonaro, mas vê o Brasil 
como peça-chave no crescente 
confronto global com a China. 
Grande parte da América 
Latina está em crise e/ou se 
voltando contra Washington. 
O Brasil ainda é um aliado 
importante dos EUA. E ainda 
é ‘grande’”.

Brian vê renascer em 
Washington “o realismo 
da Guerra Fria de ignorar o 
comportamento antidemocrá-
tico de aliados se eles ajuda-
rem os EUA”.

A continência do Bolso-
naro à bandeira dos EUA e a 
celebração do 4 de julho [inde-
pendência dos EUA] na casa 
do embaixador dos EUA em 
Brasília tem mais que valor 
simbólico, porque indicam 
um padrão inédito de subser-
viência e entreguismo da polí-
tica externa brasileira sob o 
governo vassalo dos militares.

Francisco Carvalho * CEO e fundador da Zipdin

O Banking as a Service 
(BaaS) é uma solução que 
permite que um banco preste 
serviços a alguma empresa 
que não seja uma instituição 
financeira autorizada pelo 
Banco Central, permitindo que 
as mesmas possam realizar 
operações que sejam exclusi-
vas de tais instituições como 
operações de crédito, contas 
digitais, oferta de investimen-
tos entre outros, para seus 
clientes, fornecedores e/ou 
colaboradores.

Esse serviço, somado aos 
avanços tecnológicos, vêm 
permitindo que diversas 
empresas utilizem o BaaS e 
viabilizem novos negócios 
dentro de seus ecossiste-
mas ou empreendam novas 
oportunidades, em até 30 

dias com baixo investimento 
inicial.

O BaaS,  pode ofere-
cer soluções completas, de 
acordo com às necessida-
des de cada parceiro, contri-
buindo com soluções de 
tecnologia, complemento de 
serviços de BPO (Business 
Process Outsourcing, termo 
que designa a terceirização de 
processos de negócios), gestão 
de crédito, cobrança, estru-
turação, captação e gestão de 
Fundos e outros veículos de 
investimentos.

IMPACTOS DO PIX E DO 
OPEN BANKING NO BAAS
Os dois lançamentos, Pix 

e Open Banking, podem ser 
considerados um fenômeno, 
duas inovações muito impor-

tantes no setor. O Pix já ganhou 
uma enorme tração e ainda 
vai trazer muitas novidades 
como subprodutos na área de 
cobrança, por exemplo.

O mercado financeiro 
está passando por uma série 
de mudanças, neste sentido, 
o Banking as a Service está 
aquecido em todo o mundo e 
o crescimento desse modelo 
de negócio tem como pano 
de fundo o open banking que 
aqui no Brasil ainda está come-
çando. Ele tem como objetivo 
aumentar a concorrência no 
setor financeiro, uma vez que 
qualquer empresa poderá 
acessar os dados dos clientes e 
estarão em igualdade de condi-
ções com bancos maiores. Ou 
seja, para o cliente, o benefício 
é, se ele tiver um bom histórico 

bancário, poderá conseguir 
condições melhores para um 
empréstimo, financiamento ou 
qualquer outro serviço.

O serviço vai trazer uma 
igualdade de condições para 
todo mundo, entre as institui-
ções financeiras. Sendo que a 
tendência dos próximos anos 
é uma adesão consistente da 
população ao open banking 
pois o brasileiro está aberto a 
aderir inovações.

Vale recordar que por 
muitos anos serviços finan-
ceiros foram relacionados à 
burocracia e não colocavam 
o cliente final como principal 
foco. Com a inserção da tecno-
logia no mundo corporativo, 
especialmente no modelo de 
fintechs, esse quadro começou 
a mudar e está se acelerando.

Hoje, o que vemos é uma 
completa transformação digi-
tal que apresentou novas 
formas de lidar com as nossas 
finanças. A pandemia acelerou 
esse processo e demos passos 
importantes em busca de uma 
revolução financeira.

A tendência que vemos 
no Banking as a Service é que 
todo mundo está querendo 
cada vez mais explorar o 
máximo de relações possíveis 
dentro do seu ecossistema. O 
mercado é enorme e tem muito 
espaço para novos entrantes, 
de várias formas para convi-
vência harmônica e constru-
tiva entre as fintechs e bancos 
tradicionais, sejam grandes ou 
não. E quem irá se beneficiar 
disso tudo seremos todos nós, 
os consumidores.

Com Pix e Open Banking, quais devem ser as próximas
 tendências do Banking as a Service? 

Com governo vassalo dos militares, Brasil 
vira protetorado dos Estados Unidos



Com previsão 
para iniciar 
as obras no 

próximo mês de dezembro, 
a construção de um novo 
empreendimento em Maceió 
vai gerar 900 novos empregos 
para a população. Serão cons-
truídas 455 unidades do Resi-
dencial Jardim dos Girassóis, 
que ficará localizado no bairro 
da Cidade Universitária, na 
parte alta de Maceió.

O novo empreendimento 
terá capacidade para criação 
de 600 empregos diretos e 
300 indiretos até dezembro 
de 2023 e a Secretaria Muni-
cipal de Desenvolvimento 
Territorial e Meio Ambiente 
(Sedet) já concedeu autoriza-

ção ambiental.
O residencial Jardim dos 

Girassóis terá mais de 23 mil 
m² de área construída, será 
totalmente pavimentado em 
asfalto, com toda a infraestru-
tura de água, esgoto e drena-
gem. O projeto contempla 
áreas para guarita, piscina, 
salão de festas, quadra polies-
portiva, quadra de areia, praça 
e vagas de estacionamento.

Como explica o secretá-
rio Municipal de Desenvol-
vimento Territorial e Meio 
Ambiente, Pedro Vilela, a 
liberação do canteiro de obras 
atesta a conformidade do 
projeto da empresa com os 
parâmetros previstos na legis-
lação ambiental vigente.
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Novo empreendimento deve 
gerar 900 empregos em Maceió

RESIDENCIAL JARDIM DOS GIRASSÓIS, na Cidade Universitária, terá 455 casas em 23 mil m2 de área construída

Atualização feita ontem 
(03), pela Diretoria de Vigilân-
cia em Saúde de Maceió, revela 
que 13.247 pessoas não haviam 
comparecido para a conclusão 
do esquema vacinal contra a 
covid-19 até segunda-feira (02). 
Os dados mostram que 7% de 
faltosos entre os que já comple-
taram o prazo para tomar a 
segunda dose.

Deste total, 4.603 não 
concluíram a imunização 
com a vacina CoronaVac e 
8.644 ainda não voltaram 
para tomar a segunda dose da 
AstraZeneca.

Com base nesse levanta-
mento, a Secretaria de Saúde de 
Maceió faz um apelo às pessoas 
que estão com o calendário de 
vacinação contra a Covid-19 em 
atraso para que compareçam a 
um dos pontos de vacinação 
o mais rápido possível para 
tomar a segunda dose e comple-
tar o calendário de imunização.

Para o controle da pande-
mia, alertam os especialistas, 
o percentual de pessoas vaci-
nadas é fundamental. Só após 
a segunda dose é que a pessoa 
está imunizada contra a Covid-
19, e assim, é possível diminuir 
o número de adoecimento da 
população e ainda o número de 
internações

Para tentar reduzir o 

número de faltosos a Prefeitura 
de Maceió ampliou os pontos 
de vacinação, estendendo o 
agendamento para aplicação 
da segunda dose da vacina 
AstraZeneca a mais 12 unida-
des de saúde em várias regiões 
de Maceió. A segunda dose 
da CoronaVac está disponível 
no Shopping Pátio, no bairro 
Cidade Universitária.

Uma nota técnica emitida 
pelo Ministério da Saúde reco-
menda que Mulheres grávidas 
e puérperas (com até 45 dias 
após o parto) que tomaram a 
primeira dose da vacina Astra-
zeneca, e estão no prazo de apli-
cação da segunda dose, podem 
solicitar a aplicação da Pfizer 

para concluir o ciclo de imuni-
zação.

A Secretaria Municipal da 
Saúde informa ainda que, de 
acordo com a nota do Ministé-
rio da Saúde, caso o imunizante 
da Pfizer não esteja disponível, 
este mesmo público poderá 
completar o calendário vacinal 

com a Coronavac.
A Gerência de Imuniza-

ção da Secretaria Municipal 
de Saúde esclarece ainda que 
para efetivar o procedimento, é 
necessário que gestantes e puér-
peras apresentem prescrição 
médica encaminhando para a 
vacinação contra a Covid-19.

COVID-19

Maceió registra mais de 
13 mil faltosos na 2ª dose

Divulgação

Promover programas e 
ações voltadas à garantia e 
direito das mulheres lactan-
tes e crianças no município. 
É o que se propõe o decreto 
que institucionaliza o Agosto 
Dourado em Maceió, assinado 
pelo prefeito JHC, durante 
solenidade de abertura da 
campanha, no Centro Univer-
sitário Tiradentes (Unit).

A campanha, que ocorre 
no mês de incentivo ao alei-
tamento materno,  é  um 
marco nas políticas públicas 
para as mulheres de Maceió 
e, durante todo mês, serão 
desenvolvidas ações como 
exposição de fotos e vídeos, 

curso, blitz de amamentação, 
entrega de panfletos e carta-
zes em clínicas, hospitais e 
pontos de vacinas.

“Estamos falando do alei-
tamento materno como forma 
de proteção da vida e segue 
como um símbolo para a 
construção do que nós preten-
demos e queremos”, ressaltou 
o prefeito de Maceió, JHC.

E como parte da campa-
nha, a Prefeitura de Maceió 
vai abrir, no próximo dia 23 
de agosto, o primeiro posto 
de coleta de leite materno, 
que funcionará no Centro de 
Saúde Hamilton Falcão, no 
Benedito Bentes.

ALEITAMENTO MATERNO

Prefeitura institui 
o ‘Agosto Dourado’

Edvan Ferreira

Momento histórico: prefeito autorizou a institucionalização do Agosto Dourado

Residencial terá mais de 23 mil m² de área construída; obras da Engenharq devem contemplar a construção de 455 casas

2ª dose da Pfizer para gestantes e puérperas

Ascom SMS

SMS faz apelo aos atrasados para comparecerem a um dos postos de vacinação
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Secom Alagoas

Vencedor das 
duas últimas 
edições  do 

Prêmio Excelência em Competi-
tividade, o Governo de Alagoas 
foi anunciado ontem, como 
um dos seis finalistas da edição 
2021 com o programa Vida 
Nova nas Grotas. O conjunto de 
ações e investimentos que vem 
transformando a realidade de 
comunidades localizadas nos 
fundos de vales e nas encostas 
de Maceió pode levar o Estado 
ao tricampeonato, na premia-
ção que faz parte de uma das 
principais ferramentas de 
avaliação da gestão pública no 
país, o Ranking de Competitivi-
dade dos Estados.

“Isso nos orgulha bastante 
porque esse é um dos progra-
mas mais humanos que o 
governo realiza. São obras de 
mobilidade urbana e de melho-
rias habitacionais para quem 
mais precisa e reside em grotas 
e assentamentos precários em 
Alagoas”, comentou o governa-
dor Renan Filho, em publicação 
nas redes sociais.

A premiação, realizada 
desde 2015 pelo Centro de 
Liderança Pública (CLP), teve 
280 políticas públicas inscritas 
na atual edição. Após avançar 

como semifinalista com mais 14 
concorrentes, Alagoas disputa 
a final com projetos de São 
Paulo (Parcerias Municipais), 
Paraná (Compra Direta), Para-
íba (Educa Paraíba) e Maranhão 
(Escola Digna e Programa de 
Gestão Penitenciária).

O resultado será conhecido 
do público no próximo dia 30 
de setembro, no lançamento 
do Ranking de Competitivi-
dade dos Estados, que analisa 
o desempenho das unidades 
da federação a partir de 73 
indicadores – distribuídos em 
dez pilares e formulados com 
números e dados extraídos de 
órgãos e fontes oficiais.

“Estamos muito felizes por 
sermos finalistas em mais uma 
premiação. Depois de mais 
de seis anos de Vida Nova nas 
Grotas – esse programa que é 
tão significativo e com tantos 
resultados positivos de inclu-
são social e melhoria da quali-
dade de vida das pessoas –, 
receber reconhecimento é sinal 
de que estamos fazendo a coisa 
certa”, assinala o secretário 
de Transporte e Desenvolvi-
mento Urbano, Mosart Amaral. 
“Os moradores das grotas de 
Maceió merecem. Ter ficado 
entre os seis finalistas num 
universo de 280 programas já 
é uma grande vitória”, comple-

menta o gestor.
Nos últ imos anos,  o 

Governo do Estado subiu no 
pódio com frequência. Em 
2019, foi vencedor na categoria 
Boas Práticas com o Programa 
CRIA – Criança Alagoana, que 
promove políticas e destina 
investimentos para o público 
situado na primeira infância 
em situação de vulnerabili-
dade social. No ano passado, 
Alagoas concorreu com mais 
de 200 projetos e conquistou 
a primeira colocação com o 
programa Escola 10, destinado 
ao fortalecimento da educação 
básica.

O recorrente destaque 
alagoano atesta os avanços 
promovidos pelo Governo 
do Estado. No Ranking de 

Competitividade, Alagoas vem 
apresentando avanços inéditos 
em indicadores de áreas estra-
tégicas, como desenvolvimento 
econômico, eficiência nos servi-
ços e promoção da justiça, da 
segurança e do bem-estar social 
para seus cidadãos.

“Muito importante esse 
reconhecimento do CLP para 
um programa do Governo que 
já ganhou dois prêmios interna-
cionais, e essa visão de uma boa 
prática de gestão pública num 
projeto que integra urbanismo, 
gestão de informações e polí-
ticas públicas na área social”, 
comenta o secretário de Estado 
da Fazenda, George Santoro.

“Muito feliz pelo resul-
tado e também pelo programa 
participar de uma interlocução 

muito bacana, não só com os 
moradores da comunidade, 
mas com outras instituições, 
como ONU-Habitat, Instituto 
de Arquitetos do Brasil (IAB) 
e outros diversos parceiros 
do setor privado e do terceiro 
setor, que engrandecem muito 
o projeto”, acrescenta Santoro.

Vida Nova nas Grotas – O 
programa coordenado pela 
Secretaria de Estado de Trans-
porte e Desenvolvimento 
Urbano (Setrand) e desenvol-
vido em parceria com o ONU-
-Habitat (Programa das Nações 
Unidas para os Assentamentos 
Humanos) já levou obras estru-
turantes e ações de esporte, 
lazer, inclusão social e empre-
endedorismo para 71 comu-
nidades de Maceió. Quarenta 
e seis delas já tiveram as obras 
inauguradas e, até o final de 
2022, o Governo do Estado vai 
alcançar todas as 100 grotas da 
capital.

O impacto social na vida 
da população tem rendido 
reconhecimento internacional, 
como a premiação no concurso 
Gobernarte: A Arte do Bom 
Governo – Prêmio Eduardo 
Campos, concedido pelo Banco 
Interamericano de Desenvolvi-
mento (BID), e no World Smart 
City Awards, na categoria 
Qualidade de Vida e Inclusão.

Excelência em Competividade: 
Alagoas está na final pela 3ª vez

VIDA NOVA NAS GROTAS reúne conjunto de ações e investimentos que vêm transformando a realidade das comunidades                       

Após investigação, poli-
ciais civis, sob a coodenação do 
delegado Regional de Delmiro 
Gouveia, Rodrigo Cavalcanti, 
conseguiram esclarecer e iden-
tificar quem foi o assaasino que 
atirou contra Evânio Neto de 
Oliveira, no Sítio Almeida. O 
homicídio que vitimou o jovem 
ocorreu no último sábado (31), 
no município de Mata Grande, 
no Sertão de Alagoas.

Segundo o delegado,  a 
pessoa que atirou em Evânio é 
primo de  um homem que foi 
assasinado no interior de um 
veículo, em março deste ano, 
também em Mata Grande.

O delegado disse ainda 
que após a identificação do 
acusado, a polícia trabalha 
para localizar e prendê-lo o 
mais rápido possível.

MATA GRANDE

Identificado 
homem que 
matou jovem 
no Sertão

Bia Alexandrino
Repórter

O mês  de  agosto  já 
começa com novas remes-
sas dos imunizantes contra 
a Covid-19 em Alagoas. 
São, ao todo, 51.930 doses, 
das quais 18 mil da Coro-
naVac, que desembarcaram 
hoje pela manhã. As outras 
33 .930 doses  da Pf izer 
chegariam às 16h40. Com 
essas novas remessas, o 
Estado avançará ainda mais 
na campanha de vacinação 
contra o novo coronavírus. 

O secretário de Estado da 
Saúde (Sesau), Alexandre 
Ayres, destacou a importân-
cia da vacinação no declínio 
do número da ocupação 

de leitos exclusivos pra 
Covid-19 e recomenda que 
a população se mantenha 
atenta ao calendário vaci-
nal, tanto para a primeira 
dose, como para a segunda. 
“Lugar de vacina é no braço 
e somente com o esquema 
vacinal completo o Estado 
vai alcançar a eficácia que 
precisamos na luta contra a 
pandemia”, ressaltou.

A p ó s  a  c h e g a d a  a 
Alagoas, os imunizantes 
enviados pelo Ministério da 
Saúde (MS) terão a tempe-
ratura aferida, serão conta-
bilizados e armazenados na 
sede do Programa Nacional 
de Imunização (PNI) em 
Alagoas, órgão vinculado 
à Secretaria de Estado da 

Saúde (Sesau). A retirada 
das vacinas por parte das 
Secretarias Municipais de 
Saúde (SMSs) acontece 
somente depois que o PNI 
realizar o cadastro dos 
imunizantes.

Para fazer a retirada, as 
SMSs devem realizar soli-
citação pelo Sistema de 
Informações de Insumos 
Estratégicos (SIES) e marcar 
agendamento prévio nas 
Centrais de Distribuição. 
Na Central de Arapiraca, o 
agendamento deve ser feito 
pelo e-mail creadiarapiraca@
gmail.com .Já para a reti-
rada na Central de Maceió, 
o agendamento deve ocor-
rer pelo e-mail: redefrioala-
goas@gmail.com.

BALANÇO
Segundo o último balanço 

divulgado pela  Sesau, 
Alagoas recebeu do Ministé-
rio da Saúde 2.530.690 doses 
das vacinas CoronaVac, 
AstraZeneca, Pfizer e Janssen. 
No total, o Programa Nacio-
nal de Imunização (PNI) em 
Alagoas, órgão vinculado à 
Sesau, já distribuiu 2.179.956 
doses de vacinas para os 102 
municípios. Desde o início da 
Campanha Estadual de Vaci-
nação em Alagoas, em 19 de 
janeiro deste ano, foram apli-
cadas 1.856.939 doses. Deste 
total, 1.321.945 pessoas toma-
ram a primeira dose (D1) e 
534.994 já foram imunizadas 
com a segunda dose (D2) e 
dose única (DU).

COVID-19

Alagoas recebe 51.930 doses 
de vacinas Pfizer e CoronaVac

 Thiago Sampaio

Há seis anos, programa executa ações de inclusão social e qualidade de vida                            
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A “ M i s s ã o 
Humanitária 
d o  E s t a d o 

Maior das Forças Armadas” 
foi registrada em Miami em 
30 de outubro de 2020, já 
durante a pandemia. Como 
diretores, aparecem, no ato 
de abertura, Jair Bolsonaro 
(presidente da entidade), 
Hamilton Mourão (vice) e 
Roberto Cohen (secretário). 
A organização consta como 
“uma organização diplomá-
tica, humanitária, com missão 
de paz, militar, organização 
intergovernamental e nonpro-
fit”. As entidades “nonprofit” 
são, em tese, sem fins lucra-
tivos. A reportagem enviou 
e-mail para a assessoria de 
comunicação da presidência 
em busca de confirmar ou não 
a participação do presidente 
Jair Bolsonaro na instituição 
aberta na Florida mas não 
obteve resposta.

ATUALIZAÇÃO FOI 
FEITA EM 15 DE MARÇO
No último dia 15 de março, 

uma atualização foi feita na 
junta da Florida. Permanece-
ram os nomes de Jair Bolso-
naro, Hamilton Mourão e 
Roberto Cohen, que passou a 

constar como “tenente-coro-
nel capelão”. E entraram os 
nomes de Fernando Azevedo 
e Silva, então ainda ministro 
da defesa, e de Raul Botelho, 
que consta como tenente-
-brigadeiro do ar, e que na 
ocasião da abertura ocupava 
o cargo de chefe do estado-
-maior do conjunto das forças 
armadas do ministério da 
defesa, de onde foi exonerado 
no dia 20 de maio, indo para 
a reserva no dia 2 de junho 
último. No primeiro regis-
tro, o nome do vice Hamilton 
Mourão aparece sem o “H”. 
Na posterior atualização já 
aparece corretamente.

Em 8 de março, o reve-
rendo Amilton Gomes de 
Paula, que se apresenta como 
presidente de uma organiza-
ção chamada de “Secretaria 
Nacional de Assuntos Huma-
nitários” (Senah), enviou uma 
carta para Herman Cardenas, 
da Davati, onde aparecia o 
logo da “American Diploma-
tic Mission of International 
Relations” (ADMIR). O docu-
mento foi obtido pela CPI na 
apreensão do celular do cabo 
Dominguetti. A “ADMIR” tem 
entre seus diretores Roberto 
Cohen, que aparece também 

como secretário da entidade 
aberta em que consta o nome 
de Jair Bolsonaro, como 
mostram  documentos encon-
trados pela Agência Sportlight 
de Jornalismo.

A Admir tem como presi-
dente o filho de Donald 
Trump. Em 2018, o presidente 
Trump virou presidente de 
honra da Admir.

Robert Cohen aparece 
ainda em registros como 
Zigmund Ziegler Roberto 
Cohen, tenente-coronel israe-
lense e médico, com estreitas 
ligações com o Brasil e já tendo 
sido morador do país. Em seu 
nome aparecem outros regis-
tros de empresas “nonprofit” 

de missões humanitárias, reli-
giosas ou militares e em algu-
mas com sócios brasileiros. 
Muitas delas abertas nesse 
ano.

Durante a audiência da 
CPI de ontem, o senador Jean 
Paul Prates (PT-RN), afirmou 
que a “Missão Humanitária do 
Estado Maior das Forças Arma-
das do Brasil” aparece citada 
nos documentos do reverendo 
Amilton. Sem conhecer os 
registros encontrados por esta 
reportagem na junta comercial 
da Florida e a presença do nome 
do presidente Jair Bolsonaro 
entre os diretores, o senador 
quis saber o que era essa enti-
dade, a relação do reverendo 

com ela e com o governo brasi-
leiro e se pertencia ao comando 
militar ou às forças armadas 
brasileiras, pedindo a confir-
mação se sim ou não para o 
reverendo, que afirmou “não 
ter conhecimento”.

CAPELÃO É SÓCIO DO 
‘SUPERMAN BRASILEIRO’
Em outras três empresas em 

que Robert Cohen aparece nos 
registros da junta da Florida, 
entre elas a American Federal 
Credit Card and Investments 
Foundation, também inscrita 
como de “missão humanitá-
ria”, consta o nome de Aldeba-
ran Luiz Holleben. Este último 
foi citado por constar como 
parceiro do reverendo e por 
reivindicar o título de “super-
man”, fato citado na CPI.

A reportagem encontrou 
também uma empresa de 
caráter supostamente huma-
nitário aberta pelo reverendo 
Amilton com endereço em 
Boca Raton, na Florida, já após 
o início da CPI da Pandemia. 
A “Golden Angel Humanitary 
Foundation” foi aberta em 13 
de maio de 2021. Como objeto 
da empresa aparece “ forne-
cer bens e serviços aos menos 
afortunados”.

Nome do Presidente Bolsonaro 
aparece em registro na Flórida 

“MISSÃO HUMANITÁRIA” foi registrada em março de 2020 e CPI da Covid no Senado suspeita de maracutaia

Bolsonaro aparece como presidente da entidade sem fins lucrativos, em Miami



6 O DIA DIGITAL  l  4 de agosto  I  2021

MERCADO redação 82 3023.2092
e-mail redacao@odia-al.com.br

A s e s s ã o  d a 
Câmara dos 
Deputados 

de ontem, trouxe na pauta a 
votação o Projeto de Lei de 
Conversão à Medida Provi-
sória (MP) nº 1.045/2021, que 
institui o Novo Programa 
Emergencial de Manutenção 
do Emprego e da Renda (BEM). 
Se for aprovada da forma como 
está, a MP irá prejudicar o 
Sistema S. Por isso, a Federação 
do Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo do Estado de 
Alagoas (Fecomércio AL) soli-
citou, hoje de manhã, o apoio 
da bancada federal alagoana 
pela retirada de pauta.

Isto porque a medida 
determina o repasse de 30% 
das contribuições do Sistema 
S para custear o Programa 
Primeira Oportunidade e 
Reinserção no Emprego 
(Priore) e o Regime Especial 
de Qualificação e Inclusão 
Produtiva (Requip), o que 
prejudicará todo o Sistema S, 
repercutindo nas ações reali-
zadas em Alagoas. O pedido 
da Fecomércio à bancada 
é pelo apoio na aprovação 
da emenda do deputado 
Marcelo Ramos (PL/AM), que 
suprime os artigos 24 a 80 do 
Projeto de Lei de Conversão 
da MP.

O presidente da Federa-
ção, Gilton Lima, explica que 
o Sistema S surgiu da inicia-
tiva dos setores produtivos e 
suas entidades até hoje traba-
lham com a qualificando 
de mão de obra e diversos 
projetos nas áreas de saúde, 
educação assistência social 
e cultura. “Os números do 
Sistema Fecomércio/Sesc/
Senac AL provam que é um 
trabalho que vem dando 

certo e precisa de apoio para 
continuar a ser realizado 
com excelência”, afirma.

Caso não haja alteração no 
texto legislativo, os impactos 
serão grandes em Alagoas, 
no tocante à atuação do Sesc 
e do Senac: 5.562 alagoanos 
perderão a oportunidade de 
frequentar as salas de aula do 
Senac gratuitamente; 11.381 
consultas deixarão de ser 
realizadas; e 76.648 pessoas 

deixarão de receber alimen-
tos e insumos de higiene e 
limpeza por mês. No Brasil, 
99,3 mil jovens e adultos 
de famílias de baixa renda 
não terão acesso aos cursos 
gratuitos do Senac; 363 mil 
brasileiros não serão aten-
didos pelo Senac; 63 esco-
las serão fechadas, gerando 
menos 21 mil matrículas em 
educação infantil, ensino 
fundamental, ensino médio 

e educação de jovens e adul-
tos do Sesc; mais de 860 mil 
consultas ambulatoriais 
deixarão de ser realizadas no 
Sesc, prejudicando a saúde 
do trabalhador e de toda a 
população atendida; e 15,9 
mil toneladas de alimentos 
do programa Mesa Brasil 
Sesc deixarão de chegar à 
mesa dos mais necessitados, 
causando impacto em mais 
de 920 mil pessoas por mês.

Fecomércio quer apoio contra a 
supressão de 30% do Sistema S

ENTIDADE pede que parlamentares da bancada federal votem a favor da emenda do deputado Marcelo Ramos (PL/AM)
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Agência Tatu

A educação se caracte-
riza como processo 
contínuo de desenvol-

vimento físico, intelectual e moral do 
ser humano, a fim de melhor se integrar 
na sociedade ou no seu próprio grupo. 
Responsável por abrir portas para 
inúmeras oportunidades, a ausência da 
criança ou adolescente na escola revela 
uma triste realidade, que, muitas vezes, 
esconde a falta de incentivo e vulnerabi-
lidade social das famílias.

De acordo com dados do Painel dos 
Indicadores Educacionais do município, 
analisados pela Agência Tatu, em 2019 
Maceió foi uma das três capitais do país 
que tem as maiores taxas de abandono 
escolar no ensino fundamental. Ao lado 
de João Pessoa (PB) e Natal (RN), 2,1% dos 
estudantes da rede municipal saem da 
escola precocemente.

É considerado abandono escolar 
quando o aluno deixa de frequentar os 
estudos durante o andamento do ano 
letivo, mas volta a se matricular no ano 
seguinte. Ao contrário da taxa de evasão, 
que representa os estudantes que não 
voltam à escola no ano seguinte e perde-
ram o vínculo com a escola municipal. 

Ainda de acordo com os dados, 
é possível constatar que o abandono 
escolar é cerca de oito vezes maior entre 
jovens de famílias mais pobres, atin-
gindo, em sua maioria, a população 
negra. As capitais com menores taxas 
de abandono foram as cidades de Porto 
Alegre (RS) e Teresina (PI), com 0%. Já 
Cuiabá (MT) apresentou 0,1%, sendo 
consideradas, portanto, as três cidades 
com a menor taxa de abandono. 

O desempenho das capitais no ano 
de 2019 foi analisado na primeira edição 
do Painel dos Indicadores Educacionais 
do município de Maceió, divulgado pela 
Prefeitura em julho deste ano. O Painel 
busca compilar os dez principais indicado-
res da educação básica mensurados pelo 

Instituto de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira (Inep), por meio do 
Censo da Educação Básica. 

Em entrevista à Agência Tatu, o secre-
tário de educação de Maceió, Elder Maia, 
afirmou que o painel permite conhecer os 
números de abandono e, com isso, elabo-
rar estratégias que buscam compreender 
as causas e quais etapas do ensino estão 
mais suscetíveis à essa ocorrência. 

Em Maceió, os anos finais apresentam 
os maiores números de abandono, entre o 
sexto e oitavo ano do ensino fundamen-
tal, em que há também um alto índice de 
distorção idade-série.  

O Painel de indicadores do Município 
foi o primeiro produto do Observatório 
Educacional do Município de Maceió 
(OBEM), vinculado à Secretaria Municipal 
de Educação (SEMED), que visa coletar, 
produzir, organizar, interpretar e divulgar 
dados, indicadores e métricas relacionadas 
à rede municipal de ensino.

O secretário explica ainda que é a 
primeira vez que são sistematizadas em 
âmbito municipal as séries históricas dos 
indicadores mais relevantes da educação 
de forma aprofundada. “Todo o processo 
da tomada de decisão ligada a partir do 
didático-pedagógico, infraestrutura, ações 
e macro da rede vai ser agora conduzida 
pelo painel dos indicadores”, pontuou. 

RETORNO DAS 
AULAS PRESENCIAIS
A Prefeitura de Maceió divulgou, na 

manhã desta sexta-feira (30), o retorno das 
aulas presenciais em todas as unidades de 
ensino a partir do dia 23 de agosto. Segundo 
Portaria divulgada no Diário Oficial do 
Município, o retorno acontecerá, de forma 
escalonada, progressiva e híbrida. Com 
isso, os estudantes de uma mesma turma 
desenvolverão atividades pedagógicas de 
forma presencial e não presencial. 

A Portaria prevê ainda que os estudan-
tes participarão das aulas presenciais por 
revezamento diário, inicialmente com até 
60% da capacidade de cada turma, respei-
tado o distanciamento recomendado.

Maceió é a capital com maior 
abandono escolar do país

JOÃO PESSOA E NATAL mostram o mesmo índice; anos finais do ensino fundamental apresentam maior taxa

Luan Oliveira/Ascom Semed

Luan Oliveira/Ascom
 Sem

ed

 Gráfico: Agência Tatu Fonte: Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)

Painel foi inaugurado 
em julho deste ano
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A s e s s ã o  d a 
Câmara dos 
Deputados 

de ontem, trouxe na pauta a 
votação o Projeto de Lei de 
Conversão à Medida Provi-
sória (MP) nº 1.045/2021, que 
institui o Novo Programa 
Emergencial de Manutenção 
do Emprego e da Renda (BEM). 
Se for aprovada da forma como 
está, a MP irá prejudicar o 
Sistema S. Por isso, a Federação 
do Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo do Estado de 
Alagoas (Fecomércio AL) soli-
citou, hoje de manhã, o apoio 
da bancada federal alagoana 
pela retirada de pauta.

Isto porque a medida 
determina o repasse de 30% 
das contribuições do Sistema 
S para custear o Programa 
Primeira Oportunidade e 
Reinserção no Emprego 
(Priore) e o Regime Especial 
de Qualificação e Inclusão 
Produtiva (Requip), o que 
prejudicará todo o Sistema S, 
repercutindo nas ações reali-
zadas em Alagoas. O pedido 
da Fecomércio à bancada 
é pelo apoio na aprovação 
da emenda do deputado 
Marcelo Ramos (PL/AM), que 
suprime os artigos 24 a 80 do 
Projeto de Lei de Conversão 
da MP.

O presidente da Federa-
ção, Gilton Lima, explica que 
o Sistema S surgiu da inicia-
tiva dos setores produtivos e 
suas entidades até hoje traba-
lham com a qualificando 
de mão de obra e diversos 
projetos nas áreas de saúde, 
educação assistência social 
e cultura. “Os números do 
Sistema Fecomércio/Sesc/
Senac AL provam que é um 
trabalho que vem dando 

certo e precisa de apoio para 
continuar a ser realizado 
com excelência”, afirma.

Caso não haja alteração no 
texto legislativo, os impactos 
serão grandes em Alagoas, 
no tocante à atuação do Sesc 
e do Senac: 5.562 alagoanos 
perderão a oportunidade de 
frequentar as salas de aula do 
Senac gratuitamente; 11.381 
consultas deixarão de ser 
realizadas; e 76.648 pessoas 

deixarão de receber alimen-
tos e insumos de higiene e 
limpeza por mês. No Brasil, 
99,3 mil jovens e adultos 
de famílias de baixa renda 
não terão acesso aos cursos 
gratuitos do Senac; 363 mil 
brasileiros não serão aten-
didos pelo Senac; 63 esco-
las serão fechadas, gerando 
menos 21 mil matrículas em 
educação infantil, ensino 
fundamental, ensino médio 

e educação de jovens e adul-
tos do Sesc; mais de 860 mil 
consultas ambulatoriais 
deixarão de ser realizadas no 
Sesc, prejudicando a saúde 
do trabalhador e de toda a 
população atendida; e 15,9 
mil toneladas de alimentos 
do programa Mesa Brasil 
Sesc deixarão de chegar à 
mesa dos mais necessitados, 
causando impacto em mais 
de 920 mil pessoas por mês.

Fecomércio quer apoio contra a 
supressão de 30% do Sistema S

ENTIDADE pede que parlamentares da bancada federal votem a favor da emenda do deputado Marcelo Ramos (PL/AM)



Conseqüência grave para um ato inconseqüente gravíssimo. É assim que se encontra a situação que envolve a “Tragédia da 
Fernandes”, quando duas pessoas morreram e uma ficou ferida após o motorista de um carro, sob efeito de álcool, trafegar 
pela contramão e bater em três motocicletas. Quem provocou o acidente foi o bancário Sérgio Praxedes, que está preso, com 
preventiva decretada. As vítimas fatais são: Pedro Alves dos Santos Júnior e José Cícero da Silva Santos e Quitéria Gonçalves 
de Amorim. A delegada Sheila Carvalho fez a sua parte: concluiu o inquérito dentro do prazo e indiciou o autor do crime por 
duplo homicídio doloso e lesão corporal grave. Conforme as investigações da Polícia Civil, o bancário assumiu o volante do 
carro após beber, assumindo assim o risco de matar alguém, o que caracteriza o dolo eventual. Isso quer dizer que, como o 
processo está, Sérgio Praxedes será levado a julgamento popular. A assistência de acusação quer a condenação máxima: 30 
anos de prisão. Mas, muita água ainda vai rolar sob esta ponte. Melhor para todos seria que nada disso tivesse acontecido, 
mas o remédio para punir o autor de um ato gravíssimo como esse deve ser bem amargo.

Há poucos dias, o secretário-delegado Thiago Prado – da Segurança Comunitária – gravou um vídeo justificando uma ação mais 
enérgica da Guarda Municipal, ao deter um camelô que estaria irregular no Centro. A atuação dos guardas foi toda filmada e, na 
moral, não foi coisa boa de ver. Pois bem, Prado diz que a ação dos guardas foi mais enérgica porque o camelô era suspeito de 
traficar drogas no comércio. Investigar e prender traficante é atribuição da polícia judiciária. Inclusive há até um departamento 
específico na Polícia Civil para isso na instituição. Vale ressaltar os riscos dessa operação para os guardas. Abordar e prender 
traficante não é o mesmo que abordar e deter vendedores de “meiassss!...agulhasssss!...borrachasssss!” para panela de 
pressão. Devagar com o andor que o santo é de barro. Cada um no seu quadrado, senão vira bagunça.

Convidado de honra do vereador Sider-
lane Mendonça, o senador Fernando 
Collor participou ontem da reabertura 
dos trabalhos na Câmara Municipal 
de Maceió. Num discurso saudo-
sista, Collor lembrou da época em 
que foi prefeito (nomeado pelo então 
governador Guilherme Palmeira), de 
Maceió, no período de 1979 a 1982, 
quando renunciou. O senador, no 
entanto, não comentou nada sobre o 
maior crime ambiental que ele come-
teu na sua gestão quando aterrou 
extensa faixa de mangue e construiu o 
Dique-Estrada, que hoje representa o 
maior complexo de favelas de Maceió 
e um problema social aparentemente 
sem solução para qualquer gestor que 
assumir a Prefeitura da cidade.

Ainda na sessão de ontem – bem descolado de Collor de Mello – o prefeito 
JHC enviou seu assessor especial Patrick Correia. A missão do assessor será 
a de melhorar a interlocução dos vereadores – bancada e oposição – com 
a gestão municipal. Normalmente, essa é a função do líder do prefeito na 
Câmara, que hoje é o vereador Siderlane Mendonça. Com a presença de 
Patrick Correia ou o vereador fica livre para outras missões ou vai atuar 
apenas na tribuna ou nos apartes durante as sessões. 

O deputado federal Marx Beltrão 
(MDB) teria dado declarações em 
defesa do voto impresso, o que levan-
tou questionamento de alguns eleito-
res. Será que o parlamentar estaria 
mesmo seguindo a linha saudosista 
do presidente Jair Bolsonaro? O 
presidente quer eleições como anti-
gamente, à mercê das mesas apura-
doras e da corrupção eleitoral. “Se a 
urna eletrônica já levanta suspeita, 
imagine o voto impresso”, comen-
tou uma eleitora de Coruripe, reduto 
do deputado emedebista. “Será que 
vamos conviver de novo com o voto 
carbono, o voto formiguinha e a urna 
buchuda?”, questionou. (RR)

O diretório do PSOL de Palmeira 
dos Índios divulgou nota de repú-
dio contra os organizadores do ato 
público em defesa de Bolsonaro e 
pelo voto impresso, realizado no 
final de semana, no município. “A 
carreata da morte”, organizada 
pelos bolsonaristas da região, 
parecia que estava na era do Velho 
Oeste. Além de fazer apologia à 
violência, um dos manifestantes 
[Douglas Bruno de Brito] fez um 
disparo de arma de fogo, em via 
pública, durante a manifestação. 
Para o PSOL, o caso precisa ser 
investigado pela polícia e o desor-
deiro punido. (RR)

Com o advento das redes sociais, políticos com atuação fraca e contraditória, 
comprometidos apenas com o poder econômico, passam a ser cobrados de 
forma mais veemente. Foi o que aconteceu esta semana com o deputado 
estadual Cabo Bebeto, que se elegeu prometendo ser a palmatória do mundo. 
Num desabafo desaforado, com palavras fortes e de baixo calão, um morador 
do Pinheiro, eleitor do Cabo, postou um áudio, dizendo ter perdido a espe-
rança, em recuperar seu imóvel e ressarcidos os prejuízos que teve, pela falta 
de apoio do político, na luta por uma negociação sensata com a Braskem. 
O eleitor disse que Bebeto era um “zero à esquerda”. O deputado e chateou 
com essa coisa de esquerda. (Ricardo Rodrigues)

O presidente Bolsonaro pretende dar um gás a mais à sua campanha pela 
reeleição, que já está nas ruas e nas redes sociais, com uma enxurrada de 
fake news. Ele mesmo divulgou, na última sexta-feira, que mandou a Petro-
brás reservar R$ 3 bilhões para gastar com os eleitores de baixa renda, na 
distribuição do “Vale-Gás”. O esquema eleitoreiro está montado: o objetivo é 
distribuir um botijão de gás, a cada dois meses, para as famílias cadastradas 
nos programas sociais do governo federal. Não por acaso, Bolsonaro trocou 
o comando da Petrobrás, colocando na presidência da estatal o general Silva 
e Luna. (RR)
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Durango Kid de Palmeira 

Ligeirinhas

Nos próximos dias, o guarda 
municipal de Palmeira dos 

Índios, Douglas de Brito deve se 
apresentar ao delegado Rosi-
valdo Vilar. Domingo passado, 
num excesso de euforia numa 
carreata pelo Voto Impresso, de 
dentro do seu carro, ele fez um 
disparo de pistola para o alto. O 
episódio aconteceu quando a 
carreata passava pelo bairro Vila 
Nova, onde o guarda cresceu e 
fez amigos. O caso repercutiu 
muito negativamente. O secre-
tário de Segurança Pública, 
Alfredo Gaspar, determinou a 
autuação em flagrante do atirador. Ele não foi encontrado pelas autoridades policiais. Mas se encontrou com o 
seu comandante (da Guarda Civil Municipal) Gomes, a quem entregou a pistola e com o seu advogado, Felipe 
Medeiros, a quem entregou um requerimento assinado, comprometendo-se a se apresentar ao delegado. 
Antes, o guarda municipal conversou com quase toda a imprensa de Palmeira sem ser importunado por 
ninguém da polícia. Nas entrevistas, se confessou arrependido pelo ato impensado e pediu desculpas várias 
vezes. O guarda disse que, mesmo sendo um ato impensado, ninguém correu risco porque a munição era 
de festim. Depois das entrevistas, ele sumiu. Os mensageiros, então se encarregaram de se apresentarem 
ao delegado. O advogado, até se entende o seu papel. Operador do Direito, contratado para defender uma 
pessoa em conflito com a lei. Mas o comandante Gomes ficou como um garoto de recado nessa história e os 
fatos provam isso. Primeiro, a GCM de Palmeira não tem armas, logo, a pistola é de propriedade do guarda; 
segundo, o guarda estava de folga, logo, não era seu comandado e, por último, por que o comandante Gomes 
não prendeu o seu comandado quando ele lhe entregou a pistola? Em tempo: Gomes é policial. Enquanto isso, 
o Durango Kid espera a poeira do “Velho Oeste” baixar para ele se apresentar ao delegado Rosivaldo Vilar.

» A eleição para Presidente da OAB Seccional Alagoas 
acontece em novembro. Por enquanto, está todo 
mundo calado. Mas já informações da existência de 
alguns candidatos.

» Vagner Paes, atual vice-presidente, e Marié Miranda, atual 
tesoureira da OAB/AL, seriam candidatos. Fábio Gomes, que 
foi secretário-geral na gestão de Thiago Bonfim, também iria 
às urnas.

» Ednaldo Maiorano, presidente da Caixa de Assis-
tência do Advogado, também iria para a disputa pela 
presidência. 

» Os advogados Cacá Gouveia e Fernando Falcão também 
estariam no páreo. A coluna ressalta que nenhum desses 
nomes confirmou oficialmente desejo em disputar a eleição 
na Ordem.

Júri Popular

Devagar com andor!

Collor sem memória 

Papel de Siderlane

Retrocesso eleitoral Nota de Repúdio

“Cadê você, deputado?”

Vem aí o “Vale-Gás”


