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ALGUMAS HISTÓRIAS CONTADAS PELO MESTRE LAUTHENAY PERDIGÃO, QUE NOS DEIXOU ONTEM

BALAIADA

8

Guarda que  
atirou a esmo  
em Palmeira  
é indiciado

Dom Valdemir 
nomeado para 
a Diocese 
de Penedo

Clientes de  
veículos de  
comunicação  
não são donos

OAB vai julgar 
pedido de 
cassação de 
‘Tio Bruno’

LÍDER DO GOVERNO AGORA É  
INVESTIGADO NA CPI DA COVID

4

O relator da CPI da Covid, 
Renan Calheiros (MDB-AL), 
anunciou hoje  em coletiva 
de imprensa que o líder do 
governo Jair Bolsonaro na 

Câmara dos Deputados, 
Ricardo Barros (PP-PR), passou 
a ser formalmente investigado 
pela Comissão Parlamentar 
de Inquérito. De acordo com o 

emedebista, a decisão da CPI 
tem como objetivo apurar o 
envolvimento do parlamentar 
em uma “rede criminosa que 
tentava vender vacina através 

de atravessadores e fazendo 
com que o país perdesse a 
oportunidade de comprar 
vacinas na hora certa”. “Vaci-
nas que poderiam ter salvado 

vidas”. “(Será investigado) 
Pelo conjunto da obra, indícios, 
envolvimento, pela participa-
ção dele em muitos momen-
tos”, acrescentou. 5

RICARDO BARROS É SUSPEITO DE INTEGRAR REDE CRIMINOSA QUE TENTAVA VENDER VACINA VIA ATRAVESSADORES

P a r a  q u e m  e s t á 
buscando uma oportu-
nidade no mercado de 
trabalho, a rede munici-
pal do Sistema Nacional 
de Emprego (Sine) está 
oferecendo 124 vagas de 
emprego em diversas 
áreas. Os interessados 
devem enviar currículo 
para o e-mail imosine.
semtabes@gmail .com 
com o nome da vaga 
pretendida no assunto, 
ou realizar o agenda-
mento para atendimento 
presencial no Sine, atra-
vés do número 0800 082 
6205. O posto de atendi-
mento do Sine Maceió 
fica localizado no 2º piso 
do Shopping Popular na 
Rua do Livramento, no 
Centro.

TRABALHO

Sine oferta 
mais de 
100 vagas  
de emprego

GOVERNO TRIPLICA REPASSE PARA A MERENDA

O Governo de Alagoas triplicou, com recur-
sos próprios, o valor do repasse para a 

merenda da rede estadual de ensino. A medida 
faz parte do programa Mais Merenda, onde o 
Estado repassa às escolas uma verba extra 
para complementar o que já é destinado, via 
Governo Federal, pelo Programa Nacional 

de Alimentação Escolar (PNAE). O aumento 
do investimento na alimentação totaliza um 
aporte adicional de R$ 20,3 milhões e beneficia 
alunos da Educação Básica de 248 unidades 
de ensino parcial. A Secretaria de Estado da 
Educação (Seduc) já iniciou o pagamento das 
parcelas referentes aos meses de julho, agosto 

e setembro, totalizando mais de R$ 6 milhões, 
o que permitiu aos estudantes um retorno às 
atividades presenciais com um cardápio mais 
robusto e nutritivo, com maior quantitativo de 
frutas e hortaliças e variabilidade no preparo 
das refeições. É o que explica o secretário de 
Estado da Educação, Rafael Brito.

Thiago Alaíde
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Antonio Pereira *Jornalista

Há muito segredo envol-
vendo o grupo guerrilheiro 
radical Talibã que agora 
domina de novo o Afega-
nistão. Desde os anos 80 
do século passado, quando 
a agência de espionagem 
americana CIA financiava os 
combatentes contra a então 
superpotência União Sovié-
tica, que muito dinheiro rolou 
por baixo dos panos para 
financiar esse exército radical 
de combatentes do islã.

A CIA sempre foi apon-
tada como grande incentiva-
dora e fiadora dos seguidores 
de Osama Bin Laden naquela 
região. Ainda mais quando 
eles combatiam o inimigo 
comunista dos americanos. 
Então, tudo era feito para abas-
tecer os homens do deserto 
e das montanhas com armas 

sofisticadas, principalmente 
as que eram capazes de derru-
bar os helicópteros russos.

Pelo menos três hipóte-
ses apontam para o financia-
mento deste grupo terrorista 
que escraviza mulheres e são 
acusados de abusar de meni-
nos jovens. O grupo guerri-
lheiro usa dinheiro dos EUA, 
tráfico de drogas e muita, 
muita corrupção de empresá-
rios e agentes públicos.

DINHEIRO DO TIO SAN
A principal delas é de que 

os guerrilheiros são finan-
ciados pelo próprio dinheiro 
americano em forma de ajuda 
humanitária que entrou no 
Afeganistão nos últimos 20 
anos, através de empresas 
privadas de construção e enti-
dades civis. Pelo menos 20% 

de todo esse dinheiro vindo da 
América para o Afeganistão 
ficava com o Talibã. Dinheiro 
que era dado aos guerrilheiros 
como forma de propina para 
que as empresas pudessem 
trabalhar tranquilamente em 
diversas áreas do país.

Caso as empresas não 
queiram ‘colaborar’ com o 
Talibã, o projeto vai encon-
trar problemas – os trabalha-
dores de estradas podem ser 
atacados ou mortos, podem 
ir pontes pelo ar, engenheiros 
podem ser assassinados.

Diversas fontes inter-
nacionais apontavam que 
é surpreendente o grau de 
cooperação e de coordenação 
entre os talibãs e os trabalha-
dores de ajuda, o que deverá 
fazer com que os financiado-
res se sintam extremamente 

desconfortáveis.
Os Talibãs também pegam 

dinheiro do próprio povo em 
forma de ‘impostos’ e outras 
tantas arbitrariedade. Tudo 
para financiar a guerra santa 
contra o ocidente, em especial 
os próprios EUA.

TRÁFICO DE DROGAS
Até há pouco tempo, 

a maioria dos entendidos 
julgava que era o dinheiro 
da droga que financiava os 
talibãs. Mas mesmo assim, as 
opiniões dividiam-se quanto 
às quantias reais. Alguns 
relatórios calculam a receita 
total anual em cerca de US$ 
100 milhões, enquanto outros 
elevavam esse número até os 
US$ 300 milhões – mesmo 
assim, uma pequena fração 
dos US$ 4 bilhões de dólares 

da indústria do ópio.
Os agricultores afegãos 

cultivaram papoula e extraí-
ram goma de ópio, que é refi-
nada em morfina e heroína. 
Nos últimos anos, muitos 
instalaram painéis solares 
de fabricação chinesa para 
alimentar poços de águas 
profundas.

Três dos últimos quatro 
anos  viram alguns  dos 
níveis mais altos de produ-
ção de ópio do Afeganistão, 
de acordo com o UNODC. 
Mesmo com a pandemia 
de Covid-19, o cultivo de 
papoula aumentou 37% no 
ano passado, segundo rela-
tório divulgado em maio. Os 
narcóticos ilícitos são a maior 
indústria do país, com exce-
ção da guerra.

*Fonte: Global Post

Marcelo Firmino * Jornalista Wadson Regis * Jornalista

Na reforma eleitoral apro-
vada nesta terça-feira, 18, 
pela Câmara dos Deputados, 
com a maioria dos votos dos 
parlamentares do Centrão, há 
duas situações que chamam 
a atenção pela imposição do 
preconceito e da discrimina-
ção contra candidatos negros 
e mulheres.

Principalmente, em rela-
ção aos recursos do Fundo 
Partidário, já aprovados no 
valor de R$ 5,7 bilhões e, até 
então, não vetado pelo Presi-
dente Jair Bolsonaro.

A Câmara aprovou a PEC 
da reforma eleitoral já em 
segunda votação, para vigo-
rar a partir das eleições do ano 

que vem. Mas, só valerá se o 
Senado ratificar a decisão dos 
deputados.

A excrescência da reforma 
excludente dos parlamentares 
brancos e aliados do governo 
impõe essas duas questões:

FIM DE RESERVA 
PARA NEGROS
Como é atualmente: Prevê 

destinação de vagas e divisão 
proporcional do fundo eleito-
ral para candidatos negros.

Como f icar ia :  Acaba 
com regra estabelecida pelo 
Tribunal Superior Eleitoral 
que determinava alocação de 
recursos para candidaturas de 
negros.

FIM DE RESERVA 
PARA MULHERES
Como é: Prevê destinação de 

vagas e divisão proporcional do 
fundo eleitoral para candidatas 
mulheres.

Como ficaria: Acaba com 
regra estabelecida pelo Tribu-
nal Superior Eleitoral que deter-
minava alocação de recursos 
para candidaturas de mulheres.

Ou seja, não é apenas 
machismo exacerbado e precon-
ceito de cor. Mas, desrespeito e 
cobiça pelos bilhões de reais que 
saem dos cofres públicos.

Mas, é aquela história: o 
parlamento que se tem é o 
reflexo da sociedade que nele 
votou.

Há uma máxima, com 
evidência, que clama: tudo 
que sobe, desce; ou... tudo 
que vai, volta. Em muitas 
situações só não se sabe 
quando e como.

No mundo de tantas 
transformações já se fala na 
quinta revolução industrial. 
Talvez você não saiba nada 
sobre as revoluções e, por 
consequência, não compre-
ende o que causaram nas 
diversas civilizações.

Estamos na quarta revo-
lução, na era do algoritmo, 
impulsionado pela inteligên-
cia artificial. Tempo de novas 
descobertas...

A partir de agora vãos 
falar de Alagoas (com foco 
na política). Saiba que:

foi-se o tempo em que 
a Gazeta ditava o tom na 
comunicação; que França 
Moura reinava nas manhãs 
do rádio e que Ricardo Mota 
era a fonte principal nas 
searas política e jurídica;

foi-se o tempo, também, 
dos “astros da TV” na polí-
tica;

foi-se o tempo dos caci-
ques políticos ditarem o 
resultado das eleições;

foi-se o tempo da compra 

de votos com resultado 
garantido;

foi-se o tempo de Alagoas 
com penico na mão para 
ampliar uma ala no HGE ou 
construir 5km de asfalto.

Pelo país, foi-se tempo 
de Lula encantar os mais 
humildes; de Chico, Caetano 
e tantos outros mamarem 
com dinheiro público; de 
Moro como herói nacional e 
de Bolsonaro ser o salvador 
da Pátria.

Na comunicação, foi-se o 
tempo da Globo ter o mono-
pólio e audiência nas 24h do 
dia. O Sistema Globo hoje 
é mais forte como banco 
e fundo de investimento. 
Sabia?

Estamos, antes da quinta 
revolução, no campo das 
incertezas onde as decisões 
serão determinantes para os 
próximos anos. No Brasil, 
Bolsonaro ou Lula?;  em 
Alagoas, Collor ou Renan 
Filho, no Senado? Por esses 
dois exemplos vemos que 
nem tudo é novo, mas é aí 
onde há a necessidade da 
decisão acertada.

Não se constrói um novo 
tempo, com o que não deu 
certo antes.

Reforma eleitoral da Câmara 
discrimina negros, mulheres e 

brancos ficam com todo dinheiro

Foi-se o tempo...

Como dinheiro dos EUA, tráfico de drogas e 
corrupção financiam o Talibã



O ‘Programa 
M a c e i ó 
Tem Pressa’ 

segue em ritmo acelerado 
na capital.  São obras de 
infraestrutura nas áreas de 
pavimentação, drenagem e 
saneamento e contam com 
investimentos de R$ 258 
milhões e que passam a bene-
ficiar diretamente 200 mil 
pessoas em Maceió.

Apenas no bairro da 
Santa Lúcia, 35 ruas serão 
pavimentadas e, com isso, 
o Programa vai melhorar a 
qualidade de vida de mais 
de 32 mil moradores (32.586), 
ao atingir 6.200 residências 
do bairro. São 13 km de vias 
pavimentadas, drenadas e 
saneadas.

Além da Santa Lúcia, o 
programa contempla outras 

localidades, como toda a 
extensão do Litoral Norte (da 
Elias Bonfim até o Sauaçuhy) 
e bairros da parte alta da 
cidade, a exemplo do Clima 
Bom, Tabuleiro do Martins e 
Cidade Universitária.

Como informa o prefeito 
de Maceió, JHC, a gestão 
vem concentrando os esfor-
ços para finalizar o processo 
licitatório de mais 18 ruas 
no bairro da Santa Lúcia. 
“Estamos dando prioridade 
às áreas que mais precisam 
de investimentos públicos e, 
dessa forma, beneficiar mais 
famílias na nossa capital”, 
garante.

As ações do ‘Maceió Tem 
Pressa’ são dirigidas a terri-
tórios e áreas geográficas da 
capital em que o saneamento 
básico é precário.
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JHC investe em drenagem,
pavimentação e saneamento

PROGRAMA ‘MACEIÓ TEM PRESSA’ vai beneficiar de forma direta mais de 200 mil pessoas na capital alagoana

Itawi Albuquerque

Dados divulgados pela 
Secretaria Municipal  de 
Saúde revelam que, até o 
momento, mais de 25 mil 
pessoas deixaram de tomar 
a segunda dose das vacinas 
contra a Covid-19 em Maceió.  
Isso significa que esse contin-
gente de pessoas não compa-
receram a um dos pontos de 
vacinação para concluir a 
imunização. 

Mesmo a Prefeitura de 
Maceió ampliando os pontos 
de vacinação, os 4.488 faltosos 
não concluíram a imuniza-
ção com a vacina CoronaVac, 
14.939 com AstraZeneca e 
5.939 com Pfizer. 

O levantamento mostra 

que o número de faltosos 
tinha se mantido entre 6% e 
8% do total de vacinados com 
a primeira dose dentro do 
prazo para receber a segunda 
nas semanas anteriores. Nas 
últimas semanas, o índice 
subiu para 9% e 10%, respec-
tivamente.

A segunda dose da Astra-
Zeneca e Pfizer podem ser 
encontradas nos oito pontos 
fixos, estando a segunda dose 
da AstraZeneca também está 
disponível em 20 unidades 
de saúde por agendamento 
(www.vacina.maceio.al.gov.
br), enquanto a segunda dose 
da CoronaVac apenas no 
Shopping Pátio.

Com o apoio da Secreta-
ria Municipal do Trabalho, 
Abastecimento e Economia 
Solidária (Semtabes), equi-
pes da Vigilância Sanitária 
de Maceió realizaram, ontem, 
uma operação de reorde-
namento nas vias públicas 
e calçadas no Mercado do 
Tabuleiro. Na ação, foi cons-
tatado que diversos produtos 
foram encontrados expostos 
de forma inadequada. 

Durante a operação, as equi-
pes advertiram os comerciantes 
da prática irregular, já que esta-
vam expondo os produtos nas 
calçadas e vias, favorecendo o 
risco à saúde pública.

Para o coordenador da 
Vigilância Sanitária, Airton 
Santos, os produtos estavam 
nas calçadas e nas vias públi-
cas, expostos ao sol e à chuva, 
e com isso acabam perdendo 
a qualidade, causando um 
grande risco à saúde pública 
dos consumidores.

A partir de agora, os 
comerciantes terão 48h para 
se adequarem às normas sani-
tárias. Caso contrário, serão 
multados em um valor que 
pode variar de R$ 180,00 a R$ 
19 mil, e os produtos poderão 
ser apreendidos.

As unidades da rede muni-
cipal de ensino que passaram 
por melhorias estruturais já 
estão aptas para o retorno das 
aulas presenciais, no próximo 
dia 23 de agosto. A informação 
é do secretário de Educação de 
Maceió, Elder Maia, que garan-
tiu às famílias da capital que a 
volta às aulas será feita com toda 
a segurança. 

Em todas as escolas já estão 
sendo distribuídos os kits de 
equipamento de proteção indi-
vidual (EPIs), como álcool gel, 
máscaras e ainda tapetes sani-
tizantes. Estão inclusos no kit 
também medidores de tempe-
ratura por infravermelho, 
oxímetro e totens para higieni-
zação das mãos. 

O secretário municipal de 

Educação, Elder Maia, ressalta 
ainda que todas ações que estão 
sendo desenvolvidas visam 
melhorar a estrutura das esco-
las, assegurando um ambiente 
seguro e acolhedor para os estu-
dantes. “Criamos um guia para 
o retorno às aulas na modali-
dade híbrida, com instruções 
pedagógicas e metas para cada 
etapa da educação”, afirma.

As ações da Secretaria Muni-
cipal de Educação (Semed) em 
preparação para a volta às aulas 
passaram pela parte estrutural 
das escolas e a parte pedagó-
gica, assegurando condições 
para um aprendizado de quali-
dade. Cerca de 80% das escolas 
e CMEIs voltam no dia 23. Isso 
corresponde a 115 unidades 
educacionais.

COVID-19 OPERAÇÃO AULAS PRESENCIAIS

25 mil pessoas não 
tomaram a 2a dose

Mercado do 
Tabuleiro 
passa por 
ordenamento

Educação garante 
o retorno seguro

Gabriel Moreira

Gabriel Moreira/Secom Maceió

População precisa retornar a um dos pontos para completar o ciclo de imunização

Escolas têm kits com álcool gel, máscaras e ainda tapetes sanitizantes

Pavimentação tem 
se tornado realidade 
em bairros da parte 
alta de Maceió
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Co n h e c i 
L a u t h e n a y 
P e r d i g ã o 

quando fui fazer uma matéria 
com ele sobre a o clássico das 
multidões, que tinha virado 
clássico dos tostões, numa 
partida de estádio pratica-
mente vazio, entre CSA e 
CRB, no final da década de 80. 
A matéria era para a revista 
Última Palavra, do saudoso 
Noaldo Dantas e que tinha 
como editor também saudoso 
Dênis Agra. 

Cinco anos depois, o 
mestre Lau me ajudou a escre-
ver sobre o Estádio Rei Pelé 
para o jornal O Estado de São 
Paulo. Era minha primeira 
matéria sobre futebol, como 
correspondente do Estadão 
em Alagoas, dias antes do 
jogo amistoso entre a Seleção 
Brasileira e Seleção Mexicana. 

A partida marcou a reaber-
tura do Trapichão, no dia 8 
de agosto de 1993, e terminou 
com o marcador de 1 a 1. 

Até então, só conhecia o 
mestre Lau das suas crônicas 
publicadas nos jornais, dos 
livros escritos sobre o futebol 
alagoano e da sua fama de 
enciclopédia ambulante da 
nossa paixão nacional. Mas, 
para a minha surpresa, ele já 
me conhecia e fez questão de 
lembrar que foi amigo dos 
meus pais. Os dois se conhe-
ceram quando namoravam 
duas amigas de Murici, com 
quem se casaram e constituí-
ram família. 

“Fui amigo do seu pai 
Arlindo, no final dos anos 
50”, contou Lauthenay, 
conversando comigo na sala 
de sua casa. “Eu e ele, toda 
sexta-feira, pegávamos o 
trem na estação de Maceió e 
íamos para Murici, porque as 
nossas namoradas moravam 

lá e eram amigas”, contou 
nosso “garoto do placar”. 
Meu pai namorava minha 
mãe e Lau dona Augusta, 
com quem se casou e teve três 
filhas.

Na época, meu pai traba-
lhava como conferente da 
Cooperativa dos Usineiros e 
Lauthenay era bancário do 
Banco do Nordeste, mas já 
se destacava como cronista 
esportivo, escrevendo para 
jornais e comentando as 
partidas de futebol para 
as emissoras de rádio. A 
amizade entre eles durou a 
vida inteira, sempre que se 
encontrava comigo, mestre 
Lau perguntava por meus 
pais. 

No lançamento do livro, 
“Dom Lauthenay um Quixote 
do Esporte Nacional”, escrito 
pelos amigos jornalistas Mário 
Lima e Wellington Santos, em 
novembro de 2019, eu estava 
lá, para prestigiar aquele acon-

tecimento editorial e dar um 
abraço no velho amigo. Na 
oportunidade, dona Augusta, 
agora viúva do mestre Lau, 
perguntou por minha mãe, 
dona Maria José. 

CONTADOR DE HISTÓRIAS
Entre as histórias que o 

mestre Lau contava, uma 
delas deu título à matéria que 
eu fiz para a “Última Pala-
vra”, sobre o clássico CSA e 
CRB, em 1988. À época, os 
dois times estavam em crise 
e a torcida praticamente não 
compareceu ao estádio Rei 
Pelé, protagonizando uma 
renda pífia, digna de clubes 
da terceira divisão. A renda 
daquele jogo conseguiu ser 
pior que a partida entre CSA 
e CRB, quando os dois times 
boicotaram um clássico e 
se recusaram a entrar em 
campo, para uma partida que 
quase termina em WO. 

Histórias como essas, 

mestre Lau adorava contar 
e mostrar seus arquivos 
implacáveis, que ele acabou 
doando para o Museu dos 
Esportes, que ajudou a criar 
e foi seu diretor. No museu, 
ele criou também o Cantinho 
da Saudade, para relembrar 
a trajetória dos desportistas 
alagoanos, e a “Calçada da 
Fama”, onde estão a marcas 
dos pés de craques que marca-
ram época, a exemplo do Rei 
Pelé.

Historiador, radialista, 
cronista esportivo, jornalista e 
escritor, Lauthenay Perdigão 
era um apaixonado pelo fute-
bol. Mais do que isso, era um 
pesquisador dedicado, que 
colecionava textos, imagens 
e gols dos principais escre-
tes nacionais. Fez da crônica 
esportiva a sua trajetória de 
vida, contando com riqueza de 
detalhes a história dos nossos 
times e craques, de todas as 
épocas.

Faleceu na última terça-
-feira, 17 de agosto, aos 86 anos, 
deixando a esposa Augusta e 
três filhas, que lhe deram netos 
e bisnetos. Além de bancário e 
jornalista, Lautheney também 
foi bom de bola, jogou na base 
do CSA, time pelo qual torcia. 

Na mídia  a lagoana, 
Lauthenay foi um atuante 

cronista esportivo no rádio e 
nos jornais alagoanos, onde 
editou por muito tempo, 
no Jornal de Alagoas e na 
Gazeta, uma importante 
coluna, com o subjetivo nome 
de “arquivos implacáveis”. 
Nela, sempre teve a coragem 
de mostrar as mazelas do 
futebol e foi defensor intran-

sigente do esporte em todas 
as suas modalidades.

Seu acervo preciso, com 
informações que fazem jus 
ao apelido de “garoto do 
placar”, ele doou ao Museu 
dos Esporte Edvaldo Santa 
Rosa, instalado no Está-
dio Rei Pelé e inaugurado 
em 1993. Um local que era 

a extensão de sua casa, 
cuidando com zelo, paixão 
e profissionalismo. O nome 
do museu foi ele quem deu, 
numa justa homenagem ao 
craque Dida, tricampeão pelo 
Flamengo, no final da década 
de 50, e campeão do mundo 
pela Seleção Brasileira, na 
Copa de 1958, na Suécia. 

A morte de Lauthenay 
deixa uma lacuna enorme na 
crônica esportiva alagoana e 
enlutados todos aqueles que 
amam o futebol, independen-
temente de cores de unifor-
mes e paixões de torcedores. 
Mestre Lau fez escola, era uma 
figura querida e admirada por 
todos. Que Deus o tenha.

Com problemas cardíacos, estava internado desde 12 de agosto

Alagoas perde seu ‘garoto do 
placar’: morre o jornalista e 
historiador Lauthenay Perdigão 

CRIADOR DO MUSEU DOS ESPORTES, ELE ESTAVA INTERNADO DESDE A SEMANA 
PASSADA E FALECEU NA TERÇA-FEIRA, DE PROBLEMAS CARDÍACOS, AOS 86 ANOS

Ana Paula Lins
Repórter

O Governo de Alagoas tripli-
cou, com recursos próprios, o 
valor do repasse para a merenda 
da rede estadual de ensino. A 
medida faz parte do programa 
Mais Merenda, onde o Estado 
repassa às escolas uma verba 
extra para complementar o 

que já é destinado, via Governo 
Federal, pelo Programa Nacio-
nal de Alimentação Escolar 
(PNAE). O aumento do inves-
timento na alimentação totaliza 
um aporte adicional de R$ 20,3 
milhões e beneficia alunos da 
Educação Básica de 248 unida-
des de ensino parcial.

A Secretaria de Estado da 
Educação (Seduc) já iniciou 

o pagamento das parcelas 
referentes aos meses de julho, 
agosto e setembro, totalizando 
mais de R$ 6 milhões, o que 
permitiu aos estudantes um 
retorno às atividades presen-
ciais com um cardápio mais 
robusto e nutritivo, com maior 
quantitativo de frutas e hortali-
ças e variabilidade no preparo 
das refeições. É o que explica o 

secretário de Estado da Educa-
ção, Rafael Brito.

“Em virtude da crise econô-
mica vivida em todo o Brasil, o 
valor atualmente repassado pelo 
Governo Federal ficou defasado 
e, por isso, entendemos que 
era necessário complementar 
esse repasse com recursos esta-
duais. Estaremos oferecendo 
também uma merenda três 

vezes melhor ao nosso aluno 
que, muitas vezes, tem nela a 
sua principal refeição do dia: 
conseguimos incluir, em refei-
ções básicas, itens como raízes, 
cuscuz, macarrão, proteínas de 
maior qualidade. Dessa forma, 
elevando o valor nutricional da 
alimentação, também propicia-
mos uma retomada às aulas com 
mais qualidade”, afirma Brito.

REDE ESTADUAL

Governo triplica repasse para a merenda 
no retorno às aulas presenciais em AL
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O Minis tér io 
Público Fede-
r a l  ( M P F ) 

denunciou o blogueiro Allan 
dos Santos por crime de ameaça 
e incitação ao crime contra o 
ministro do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) e presidente 
do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), Luís Roberto Barroso. 
Allan dos Santos integra a 
linha de frente dos influencia-
dores digitais bolsonaristas e 
tem ecoado ataques feitos pelo 
presidente Jair Bolsonaro ao 
sistema eleitoral brasileiro na 
figura do ministro. A denúncia 
foi apresentada ontem.

De acordo com o MPF, 
Allan dos Santos usou o canal 
Terça Livre, que mantém 
no YouTube, para desafiar 
o magistrado. Em um vídeo 
postado no dia 24 de novem-

bro do ano passado ele diz 
que seria capaz de fazer mal 
a Barroso se ambos tivessem 
contato fora dos meios digi-
tais. Para o MPF, o caso supe-
rou os limites do razoável na 
livre expressão de pensamento 
e opinião, mediante a intimida-
ção da vítima com a promessa 
de mal injusto.

O vídeo em questão é 
intitulado “Barroso é um 
miliciano digital”. Nele, o 
blogueiro profere palavras 
de ódio, baixo calão e em tom 
claramente ameaçado. Em 
um dos trechos resgatado na 
representação do MPF, ele 
afirma: “Tira o digital, se você 
tem culhão! Tira a p**** do 
digital, e cresce! Dá nome aos 
bois! De uma vez por todas 
Barroso, vira homem! Tira 
a p**** do digital! E bota só 

terrorista! Pra você ver o que a 
gente faz com você. Tá na hora 
de falar grosso nessa p****!”.

Ao tomar conhecimento 
dos fatos, o próprio minis-
tro do Supremo, na condição 
de vítima, representou ao 
MP, solicitando a adoção de 

medidas cabíveis. O crime de 
ameaça se constitui na promo-
ção de um mal injusto e grave, 
consistente em um dano físico, 
material ou moral contra 
alguém.

Na ação enviada ao Juizado 
Especial Criminal Federal, o 

MPF também reúne diversos 
tuítes e publicações veicula-
das em plataformas de redes 
sociais. “Foi identificado um 
comportamento habitual e 
intencional do denunciado em 
proferir ameaças contra minis-
tros do STF”. Nesse sentido, 
a conduta não está inserida 
em um contexto isolado, mas 
denota “parte de uma campa-
nha intencional e extensiva do 
denunciado para disseminar 
ódio contra os magistrados da 
Suprema Corte”, alertam os 
investigadores.

Na denúncia,  o MPF 
observa que a própria natu-
reza inerente às redes sociais 
– o poder de alcançar grandes 
massas populacionais - torna 
declarações investigadas ainda 
mais perigosas.

*Com informações do MPF

MPF denuncia blogueiro por 
ameaças e incitação ao crime

CRIADOR DO BLOG BOLSONARISTA ‘TERÇA LIVRE’ vai ter que se explicar sobre ameaças ao STF e ao ministro Barroso

Reprodução internet 

Arquivo/Agência Brasil

Allan, criador do blog bolsonarista Terça Livre, foi denunciado pelo MPF

Cerca de 400 policiais fede-
rais e servidores da Receita 
Federal e da Controladoria-
-Geral da União cumprem, 
nesta quarta-feira (18), 95 
mandados de busca e apreen-
são, 54 mandados de prisão 
temporária e seis mandados de 
prisão preventiva expedidos 
pela 4ª Vara Federal Criminal 
nos estados do Pará, São Paulo, 
Goiás, Ceará, Amazonas, Rio de 
Janeiro, Espírito Santo e Mato 
Grosso.

 A ação da Polícia Federal 
faz parte da Operação Redi-
tus, segunda fase da Operação 
SOS, para combater o desvio 
de recursos públicos na área 
da saúde por meio da contra-
tação de organizações sociais 
para gestão de hospitais públi-
cos no Pará. O objetivo é escla-
recer crimes de organização 
criminosa e lavagem de capi-
tais apontados no decorrer das 
apurações.

“Os contratos investiga-
dos ultrapassam R$ 1,2 bilhão 
e envolvem quatro organiza-
ções sociais, cinco hospitais 
regionais e quatro hospitais 
de campanha montados para 
enfrentamento da pandemia 
do novo coronavírus”, explicou 
a PF em nota.

Segundo as investiga-

ções, o governo estadual fazia 
repasses de verba para Orga-
nizações Sociais contratadas, 
que subcontratavam outras 
empresas para prestar serviços 
às unidades de saúde geridas 
pelo grupo criminoso, prática 
conhecida como quarteiriza-
ção.

Os serviços subcontrata-
dos eram superfaturados ou 
nem sequer eram prestados, 
permitindo que a verba, que 
deveria ser destinada à aqui-
sição de bens ou serviços, 
retornasse aos integrantes da 
organização criminosa por 
meio de complexo esquema 

de lavagem de dinheiro.
Na operação desta manhã, 

além de mandados de busca e 
apreensão e prisão, foi deter-
minada a suspensão das 
atividades de duas empre-
sas usadas para lavagem de 
capitais, o sequestro de bens 
móveis e imóveis pertencentes 
ao principal operador finan-
ceiro do esquema, avaliados 
em mais de R$ 150 milhões, 
bem como o bloqueio de 
valores das contas bancárias 
de pessoas físicas e jurídicas 
investigadas que, somados, 
podem alcançar mais de R$ 
800 milhões.

‘OPERAÇÃO REDITUS’ NO PARÁ

Federal combate desvio
de recursos na saúde

O  senador Renan Calhei-
ros (MDB-AL), relator da CPI 
da Covid, informou que o líder 
do governo na Câmara dos 
Deputados, deputado Ricardo 
Barros (PP-RS), entrou para 
a lista dos investigados da 
Comissão hoje. Segundo ele, 
há provas que podem tornar o 
parlamentar responsável pelas 
irregularidades durante  a 
gestão da pandemia de covid-
19. “É o conjunto da obra, os 
indícios e o envolvimento”, 
justificou. 

O deputado Ricardo Barros 
foi citado em alguns depoimen-
tos da CPI como mediador das 
irregularidades entre a Precisa 
Medicamentos e o Ministério 
da Saúde. Ele compareceu a 
Comissão como convidado 
para depor, mas após acusar 

os senadores de afastarem os 
vendedores de vacina do país, 
teve a audiência encerrada.

Os senadores defenderam 
levar Ricardo Barros a Comis-
são novamente como convo-
cado, mas alguns já descartam 
um novo depoimento. A sena-
dora Simone Tebet (MDB-MS), 
que participa da CPI como não-
-membro, defende que ele não 
volte. “Eu não pretendo traba-
lhar para que ele compareça de 
novo”, disse.

O senador Renan  informou 
que ainda não há data para o 
novo depoimento. De acordo 
com ele, outros depoimentos 
serão mais importantes nos 
próximos dias, já que o relator 
pretende encerrar as oitivas até 
a primeira quinzena de setem-
bro.

CPI DA COVID

Ricardo Barros se 
torna investigado

Divulgação

Líder do governo na Câmara dos Deputados entrou para a lista dos investigados
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Ricardo Rodrigues
Repórter

Co n h e c i 
L a u t h e n a y 
P e r d i g ã o 

quando fui fazer uma matéria 
com ele sobre a o clássico das 
multidões, que tinha virado 
clássico dos tostões, numa 
partida de estádio pratica-
mente vazio, entre CSA e 
CRB, no final da década de 80. 
A matéria era para a revista 
Última Palavra, do saudoso 
Noaldo Dantas e que tinha 
como editor também saudoso 
Dênis Agra. 

Cinco anos depois, o 
mestre Lau me ajudou a escre-
ver sobre o Estádio Rei Pelé 
para o jornal O Estado de São 
Paulo. Era minha primeira 
matéria sobre futebol, como 
correspondente do Estadão 
em Alagoas, dias antes do 
jogo amistoso entre a Seleção 
Brasileira e Seleção Mexicana. 

A partida marcou a reaber-
tura do Trapichão, no dia 8 
de agosto de 1993, e terminou 
com o marcador de 1 a 1. 

Até então, só conhecia o 
mestre Lau das suas crônicas 
publicadas nos jornais, dos 
livros escritos sobre o futebol 
alagoano e da sua fama de 
enciclopédia ambulante da 
nossa paixão nacional. Mas, 
para a minha surpresa, ele já 
me conhecia e fez questão de 
lembrar que foi amigo dos 
meus pais. Os dois se conhe-
ceram quando namoravam 
duas amigas de Murici, com 
quem se casaram e constituí-
ram família. 

“Fui amigo do seu pai 
Arlindo, no final dos anos 
50”, contou Lauthenay, 
conversando comigo na sala 
de sua casa. “Eu e ele, toda 
sexta-feira, pegávamos o 
trem na estação de Maceió e 
íamos para Murici, porque as 
nossas namoradas moravam 

lá e eram amigas”, contou 
nosso “garoto do placar”. 
Meu pai namorava minha 
mãe e Lau dona Augusta, 
com quem se casou e teve três 
filhas.

Na época, meu pai traba-
lhava como conferente da 
Cooperativa dos Usineiros e 
Lauthenay era bancário do 
Banco do Nordeste, mas já 
se destacava como cronista 
esportivo, escrevendo para 
jornais e comentando as 
partidas de futebol para 
as emissoras de rádio. A 
amizade entre eles durou a 
vida inteira, sempre que se 
encontrava comigo, mestre 
Lau perguntava por meus 
pais. 

No lançamento do livro, 
“Dom Lauthenay um Quixote 
do Esporte Nacional”, escrito 
pelos amigos jornalistas Mário 
Lima e Wellington Santos, em 
novembro de 2019, eu estava 
lá, para prestigiar aquele acon-

tecimento editorial e dar um 
abraço no velho amigo. Na 
oportunidade, dona Augusta, 
agora viúva do mestre Lau, 
perguntou por minha mãe, 
dona Maria José. 

CONTADOR DE HISTÓRIAS
Entre as histórias que o 

mestre Lau contava, uma 
delas deu título à matéria que 
eu fiz para a “Última Pala-
vra”, sobre o clássico CSA e 
CRB, em 1988. À época, os 
dois times estavam em crise 
e a torcida praticamente não 
compareceu ao estádio Rei 
Pelé, protagonizando uma 
renda pífia, digna de clubes 
da terceira divisão. A renda 
daquele jogo conseguiu ser 
pior que a partida entre CSA 
e CRB, quando os dois times 
boicotaram um clássico e 
se recusaram a entrar em 
campo, para uma partida que 
quase termina em WO. 

Histórias como essas, 

mestre Lau adorava contar 
e mostrar seus arquivos 
implacáveis, que ele acabou 
doando para o Museu dos 
Esportes, que ajudou a criar 
e foi seu diretor. No museu, 
ele criou também o Cantinho 
da Saudade, para relembrar 
a trajetória dos desportistas 
alagoanos, e a “Calçada da 
Fama”, onde estão a marcas 
dos pés de craques que marca-
ram época, a exemplo do Rei 
Pelé.

Historiador, radialista, 
cronista esportivo, jornalista e 
escritor, Lauthenay Perdigão 
era um apaixonado pelo fute-
bol. Mais do que isso, era um 
pesquisador dedicado, que 
colecionava textos, imagens 
e gols dos principais escre-
tes nacionais. Fez da crônica 
esportiva a sua trajetória de 
vida, contando com riqueza de 
detalhes a história dos nossos 
times e craques, de todas as 
épocas.

Faleceu na última terça-
-feira, 17 de agosto, aos 86 anos, 
deixando a esposa Augusta e 
três filhas, que lhe deram netos 
e bisnetos. Além de bancário e 
jornalista, Lautheney também 
foi bom de bola, jogou na base 
do CSA, time pelo qual torcia. 

Na mídia  a lagoana, 
Lauthenay foi um atuante 

cronista esportivo no rádio e 
nos jornais alagoanos, onde 
editou por muito tempo, 
no Jornal de Alagoas e na 
Gazeta, uma importante 
coluna, com o subjetivo nome 
de “arquivos implacáveis”. 
Nela, sempre teve a coragem 
de mostrar as mazelas do 
futebol e foi defensor intran-

sigente do esporte em todas 
as suas modalidades.

Seu acervo preciso, com 
informações que fazem jus 
ao apelido de “garoto do 
placar”, ele doou ao Museu 
dos Esporte Edvaldo Santa 
Rosa, instalado no Está-
dio Rei Pelé e inaugurado 
em 1993. Um local que era 

a extensão de sua casa, 
cuidando com zelo, paixão 
e profissionalismo. O nome 
do museu foi ele quem deu, 
numa justa homenagem ao 
craque Dida, tricampeão pelo 
Flamengo, no final da década 
de 50, e campeão do mundo 
pela Seleção Brasileira, na 
Copa de 1958, na Suécia. 

A morte de Lauthenay 
deixa uma lacuna enorme na 
crônica esportiva alagoana e 
enlutados todos aqueles que 
amam o futebol, independen-
temente de cores de unifor-
mes e paixões de torcedores. 
Mestre Lau fez escola, era uma 
figura querida e admirada por 
todos. Que Deus o tenha.

Com problemas cardíacos, estava internado desde 12 de agosto

Alagoas perde seu ‘garoto do 
placar’: morre o jornalista e 
historiador Lauthenay Perdigão 

CRIADOR DO MUSEU DOS ESPORTES, ELE ESTAVA INTERNADO DESDE A SEMANA 
PASSADA E FALECEU NA TERÇA-FEIRA, DE PROBLEMAS CARDÍACOS, AOS 86 ANOS

Ana Paula Lins
Repórter

O Governo de Alagoas tripli-
cou, com recursos próprios, o 
valor do repasse para a merenda 
da rede estadual de ensino. A 
medida faz parte do programa 
Mais Merenda, onde o Estado 
repassa às escolas uma verba 
extra para complementar o 

que já é destinado, via Governo 
Federal, pelo Programa Nacio-
nal de Alimentação Escolar 
(PNAE). O aumento do inves-
timento na alimentação totaliza 
um aporte adicional de R$ 20,3 
milhões e beneficia alunos da 
Educação Básica de 248 unida-
des de ensino parcial.

A Secretaria de Estado da 
Educação (Seduc) já iniciou 

o pagamento das parcelas 
referentes aos meses de julho, 
agosto e setembro, totalizando 
mais de R$ 6 milhões, o que 
permitiu aos estudantes um 
retorno às atividades presen-
ciais com um cardápio mais 
robusto e nutritivo, com maior 
quantitativo de frutas e hortali-
ças e variabilidade no preparo 
das refeições. É o que explica o 

secretário de Estado da Educa-
ção, Rafael Brito.

“Em virtude da crise econô-
mica vivida em todo o Brasil, o 
valor atualmente repassado pelo 
Governo Federal ficou defasado 
e, por isso, entendemos que 
era necessário complementar 
esse repasse com recursos esta-
duais. Estaremos oferecendo 
também uma merenda três 

vezes melhor ao nosso aluno 
que, muitas vezes, tem nela a 
sua principal refeição do dia: 
conseguimos incluir, em refei-
ções básicas, itens como raízes, 
cuscuz, macarrão, proteínas de 
maior qualidade. Dessa forma, 
elevando o valor nutricional da 
alimentação, também propicia-
mos uma retomada às aulas com 
mais qualidade”, afirma Brito.

REDE ESTADUAL

Governo triplica repasse para a merenda 
no retorno às aulas presenciais em AL
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Os presidentes 
da Federação 
do Comércio 

de Bens, Serviços e Turismo do 
Estado de Alagoas (Fecomér-
cio AL), Gilton Lima, e o Sindi-
cato dos Centros de Formação 
de Condutores de Alagoas 
(SindCFC), João Batista, solici-
taram ao secretário de Estado 
da Fazenda, George Santoro, 
a isenção do pagamento de 
Imposto sobre Propriedade de 
Veículos Automotores (IPVA) 
para os veículos de aprendi-
zagem de Alagoas. O encon-
tro, que também contou com 
a participação do deputado 
estadual Ronaldo Medeiros, 
aconteceu na tarde da última 
segunda-feira, na sede da 
Sefaz.

As entidades defendem 
que os centros de formação de 
condutores exercem atividade 
jurídica de natureza pública, 
mediante credenciamento 
junto ao Departamento de 
Trânsito de Alagoas (Detran 
AL), e que apesar da relevância 
social, há um custo maior para 
os empresários deste segmento, 
pois além das exigências regu-
lares para a circulação dos 
automóveis, é preciso realizar 
adaptações nos carros para 
instalar duplo comando de 
freio e embreagem, sem falar 

nos equipamentos de monito-
ramento das aulas e da identi-
ficação visual específica, dentre 
outros gastos. Some-se a tudo 
isso o fato de que desgaste do 
automóvel é muito mais acele-
rado devido à sua utilização 
contínua para aprendizagem, 
fazendo com que os veículos 
dos centros de formação sejam 
desvalorizados na hora da 
revenda para atualização da 
frota.

Vale lembrar que a troca da 
frota não acontece de acordo 
com a disponibilidade finan-
ceira da empresa, mas seguindo 
a Resolução nº 789/2020, do 
Governo Federal, a qual esti-

pula os prazos de utilização 
como sendo de oito anos para 
automóveis de passeio, cinco 
anos para motocicletas e 15 
anos para veículos pesados.

Com os elevados custos de 
manutenção e substituição, 
percebe-se um envelhecimento 
das frotas, o que pode ser agra-
vado considerando que a crise 
econômica advinda da pande-
mia de Covid-19 impactou de 
maneira significativa a saúde 
financeira destes empreendi-
mentos. As entidades acredi-
tam que a concessão da isenção 
trará um alívio ao setor, possi-
bilitando que os centros de 
formação mantenham uma 

frota atualizada. “E isso refletirá 
numa melhora da qualidade da 
prestação do serviço”, obser-
vou João Batista, presidente do 
SindCFC.

Ao entregar, como forma 
de reforçar o pleito, a cópia do 
ofício protocolado no dia 27 de 
julho, o presidente da Federa-
ção aproveitou para agradecer 
a Santoro. “A atuação da Sefaz, 
sempre aberta ao diálogo com o 
setor, vem fazendo a diferença. 
Todas as vezes que procuramos 
o secretário, sempre fomos rece-
bidos e muitas parcerias foram 
conquistadas”, disse.

Sendo concedida, a isenção 
beneficiará cerca de 147 centros 

de formação com cadastros 
ativos junto ao Detran, os quais 
respondem por uma frota de 
872 veículos, sendo 453 auto-
móveis de passeio, 331 moto-
cicletas, oito micro-ônibus, 39 
ônibus e outros. Considerando 
que, de acordo com a Confaz, 
Alagoas arrecadou R$ 4,93 
bilhões, em 2020, e de que cerca 
de R$ 360 milhões tenham sido 
relativos ao IPVA, a estimativa 
calculada pela Fecomércio e 
pelo SindiCFC, sem acesso a 
outros dados oficiais, é de que 
a isenção seria na ordem de 
pouco mais de R$ 740 mil reais, 
representando 0,21% do total 
arrecadado com o IPVA no ano 
de 2020.

O secretário George Santoro 
se colocou favorável ao pleito 
e solicitou uma sugestão de 
minuta de lei para ser avaliada 
pela pasta. “Essa isenção tem 
que ser por lei. Em relação ao 
IPVA, para que seja analisado e 
votado pela Assembleia Legis-
lativa, é preciso que seja enca-
minhado até novembro para 
ser aprovado até dezembro e 
passar a valer a partir do ano 
que vem”, pontuo.

Também participaram da 
reunião o secretário especial 
da Receita Estadual, Luiz Dias, 
e membros da diretoria do 
SindCFC.

Entidades solicitam isenção de 
IPVA para os veículos de CFCs

PLEITO FOI REALIZADO pela Fecomércio e pelo Sindicato dos Centros de Formação de Condutores em reunião na Sefaz

Fecomércio e SindCFC solicatarm isenção de IPVA para veículos de autoescola em reunião na Secretaria da Fazenda

Divulgação
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Com o avanço 
d a  va c i n a -
ç ã o  c o n t r a 

a Covid-19 em Alagoas, os 
números de casos suspeitos 
ou confirmados da doença 
têm reduzido. E o reflexo 
pode ser verificado no Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu), que regis-
trou, no último mês de julho, 
o atendimento a 611 usuários 
com suspeita ou confirmação 
da doença pandêmica. Em 
comparação com o mês ante-
rior, quando foram registra-
dos 1.278 chamados para os 
quadros de infecção com o 
novo coronavírus, houve uma 
queda de 52%.

Os índices de pacientes 
com suspeita ou confirmação 
da Covid-19 em julho são os 
menores desde dezembro do 
ano passado, quando 595 deles 
foram atendidos. Desde o início 
da pandemia, em março de 
2020, até o mês passado, o Samu 
Alagoas já transportou 13.003 
pacientes com quadros suspei-
tos ou confirmados de infecção 
pelo novo coronavírus. Destes, 

cerca de 80% foram casos de 
transferência hospitalar.

Apesar dos índices que 
mostram uma redução na curva 
de contágio do novo corona-
vírus, a médica e supervisora 
do Samu Alagoas, Josileide 
Costa, orienta sobre os cuida-
dos preventivos que devem 
ser mantidos pela população. 
“Nossas equipes seguem com 
todos os protocolos de segu-
rança em cada ocorrência. Os 
EPIs [Equipamentos de Prote-
ção Individual] que utilizamos 
no atendimento de pacientes 
com suspeita ou confirmação 
de infecção pela Covid-19 são 
fundamentais para a segurança 
dos socorristas”, ressalta Josi-
leide, ao citar como exemplo 
as máscaras, protetores faciais, 
óculos, macacões e aventais.

PREVENÇÃO
A supervisora do Samu 

Alagoas relembra, ainda, 
sobre os cuidados que todos 
os cidadãos devem conti-
nuar adotando para evitar 
a contaminação pelo novo 
coronavírus. “A vacinação 
está avançando, nossos índi-
ces estão diminuindo, mas, 
não é hora de descansar com a 

proteção. Temos que continuar 
usando máscara ao sair de casa, 
higienizando as mãos com 
muita frequência e mantendo o 
distanciamento social”, orienta 
a médica.

PROCESSOS DE HIGIENIZAÇÃO
Além dos cuidados com 

a proteção dos profissionais, 
as viaturas também possuem 
protocolos de segurança a 
cada atendimento. Quando 
retornam para as bases, as 
ambulâncias passam por um 
rigoroso processo de limpeza e 

desinfecção com uma solução 
à base de hipoclorito de sódio 
a 1%. Normatização que segue 
as recomendações da Nota 
Técnica de nº 04, emitida pela 
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa), e atua-
lizada em 25 de fevereiro de 
2021.

Neste processo, as Unida-
des de Suporte Avançado 
(USAs) e Unidades de Suporte 
Básico (USBs) são encaminha-
das a um dique para que as 
portas, teto, piso, corrimões, 
assentos, mobiliário dos mate-

riais, maca, colchão, prancha 
rígida, entre outros equipa-
mentos, sejam devidamente 
desinfetados. Esse tipo de higie-
nização também é feito quando 
os carros, durante outros tipos 
de ocorrências, ficam sujos de 
sangue ou com algum tipo de 
fluído corporal.

QUANDO ACIONAR O SAMU
O Samu Alagoas funciona 

24 horas por dia, todos os dias 
da semana, e pode ser acionado 
através de ligação gratuita pelo 
número 192. Além de atender 
pacientes de casos suspeitos 
ou confirmados de Covid-19, 
o serviço atua em ocorrências 
com vítimas de acidentes de 
trânsito, quedas da própria 
altura, ferimentos por arma 
branca e por arma de fogo, 
quedas de altura, afogamentos 
e queimaduras.

O serviço também pode ser 
acionado para atender casos 
obstétricos e casos clínicos, 
como suspeitas de Acidente 
Vascular Cerebral (AVC) e de 
Infarto Agudo do Miocárdio 
(IAM). Por meio do telefone 
192 também é possível solicitar 
assistência para pacientes em 
surto psiquiátrico.

Covid: Samu registra redução 
de 52% nos atendimentos

EM JULHO foram 611 usuários atendidos; queda de 52% em comparação ao mês anterior que recebeu 1.278 chamados

Arquivo SAMU

Em julho, o Samu atendeu 611 usuários com suspeita ou confirmação da Covid
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Os presidentes 
da Federação 
do Comércio 

de Bens, Serviços e Turismo do 
Estado de Alagoas (Fecomér-
cio AL), Gilton Lima, e o Sindi-
cato dos Centros de Formação 
de Condutores de Alagoas 
(SindCFC), João Batista, solici-
taram ao secretário de Estado 
da Fazenda, George Santoro, 
a isenção do pagamento de 
Imposto sobre Propriedade de 
Veículos Automotores (IPVA) 
para os veículos de aprendi-
zagem de Alagoas. O encon-
tro, que também contou com 
a participação do deputado 
estadual Ronaldo Medeiros, 
aconteceu na tarde da última 
segunda-feira, na sede da 
Sefaz.

As entidades defendem 
que os centros de formação de 
condutores exercem atividade 
jurídica de natureza pública, 
mediante credenciamento 
junto ao Departamento de 
Trânsito de Alagoas (Detran 
AL), e que apesar da relevância 
social, há um custo maior para 
os empresários deste segmento, 
pois além das exigências regu-
lares para a circulação dos 
automóveis, é preciso realizar 
adaptações nos carros para 
instalar duplo comando de 
freio e embreagem, sem falar 

nos equipamentos de monito-
ramento das aulas e da identi-
ficação visual específica, dentre 
outros gastos. Some-se a tudo 
isso o fato de que desgaste do 
automóvel é muito mais acele-
rado devido à sua utilização 
contínua para aprendizagem, 
fazendo com que os veículos 
dos centros de formação sejam 
desvalorizados na hora da 
revenda para atualização da 
frota.

Vale lembrar que a troca da 
frota não acontece de acordo 
com a disponibilidade finan-
ceira da empresa, mas seguindo 
a Resolução nº 789/2020, do 
Governo Federal, a qual esti-

pula os prazos de utilização 
como sendo de oito anos para 
automóveis de passeio, cinco 
anos para motocicletas e 15 
anos para veículos pesados.

Com os elevados custos de 
manutenção e substituição, 
percebe-se um envelhecimento 
das frotas, o que pode ser agra-
vado considerando que a crise 
econômica advinda da pande-
mia de Covid-19 impactou de 
maneira significativa a saúde 
financeira destes empreendi-
mentos. As entidades acredi-
tam que a concessão da isenção 
trará um alívio ao setor, possi-
bilitando que os centros de 
formação mantenham uma 

frota atualizada. “E isso refletirá 
numa melhora da qualidade da 
prestação do serviço”, obser-
vou João Batista, presidente do 
SindCFC.

Ao entregar, como forma 
de reforçar o pleito, a cópia do 
ofício protocolado no dia 27 de 
julho, o presidente da Federa-
ção aproveitou para agradecer 
a Santoro. “A atuação da Sefaz, 
sempre aberta ao diálogo com o 
setor, vem fazendo a diferença. 
Todas as vezes que procuramos 
o secretário, sempre fomos rece-
bidos e muitas parcerias foram 
conquistadas”, disse.

Sendo concedida, a isenção 
beneficiará cerca de 147 centros 

de formação com cadastros 
ativos junto ao Detran, os quais 
respondem por uma frota de 
872 veículos, sendo 453 auto-
móveis de passeio, 331 moto-
cicletas, oito micro-ônibus, 39 
ônibus e outros. Considerando 
que, de acordo com a Confaz, 
Alagoas arrecadou R$ 4,93 
bilhões, em 2020, e de que cerca 
de R$ 360 milhões tenham sido 
relativos ao IPVA, a estimativa 
calculada pela Fecomércio e 
pelo SindiCFC, sem acesso a 
outros dados oficiais, é de que 
a isenção seria na ordem de 
pouco mais de R$ 740 mil reais, 
representando 0,21% do total 
arrecadado com o IPVA no ano 
de 2020.

O secretário George Santoro 
se colocou favorável ao pleito 
e solicitou uma sugestão de 
minuta de lei para ser avaliada 
pela pasta. “Essa isenção tem 
que ser por lei. Em relação ao 
IPVA, para que seja analisado e 
votado pela Assembleia Legis-
lativa, é preciso que seja enca-
minhado até novembro para 
ser aprovado até dezembro e 
passar a valer a partir do ano 
que vem”, pontuo.

Também participaram da 
reunião o secretário especial 
da Receita Estadual, Luiz Dias, 
e membros da diretoria do 
SindCFC.

Entidades solicitam isenção de 
IPVA para os veículos de CFCs

PLEITO FOI REALIZADO pela Fecomércio e pelo Sindicato dos Centros de Formação de Condutores em reunião na Sefaz

Fecomércio e SindCFC solicatarm isenção de IPVA para veículos de autoescola em reunião na Secretaria da Fazenda

Divulgação



E a coisa não ficou boa para o lado do 
Durango Kid de Palmeira dos Índios, o 
guarda civil municipal Douglas Bruno 
Silva de Brito. Durante uma carre-
ata em apoio ao Voto Impresso e ao 
Governo Bolsonaro, ele, de dentro 
do carro, fez um disparo de arma de 
fogo para o alto. O ato foi repudiado 
até pelas pessoas que, democrati-
camente, participavam da carreata. 
Ocorre que a cena foi filmada e, em 
minutos, nas redes sociais só se falava 
nisso. A imprensa não é baú nem 
apoia o erro. Cumpriu o seu papel e 
noticiou a informação. Era um fato. 
Vergonhoso, irresponsável, autoritá-
rio, inconsequente, mas era um fato. 
A Polícia Civil tomou conhecimento e 
iniciou as providências para o caso.

Após o episódio, Douglas Brito se desculpou em entrevista nos veículos de comunicação de Palmeira dos Índios, demonstrou 
arrependimento e disse que o tiro não faria mal a ninguém porque seria bala de festim. Mentira com todas as letras. Era uma 
munição real. Mesmo que fosse de festim, o efeito na pessoa foi o mesmo: susto da boba. Pois bem, o tempo passou, as 
pessoas foram ouvidas e o guarda civil municipal foi indiciado em inquérito policial pelo crime de atirar em via pública e porte 
ilegal de arma. A arma, uma pistola .40 tem registro, mas ele não tem porte. Esse, inclusive, seria um problema de toda a 
GCM de Palmeira dos Índios. O Ministério Público está na cola. Quanto a Bruno Brito, saiu cara a exibição dele na carreata. 
Felizmente, o disparo não atingiu ninguém. Ele agora aguarda a instrução do processo criminal na Justiça.

No próximo dia 31, o Tribunal de Ética e Disciplina (TED) 
da OAB Seccional Alagoas vai tratar, em audiência, da 
questão do advogado Bruno Henrique Correia. Trata-
-se do “Tio Bruno”, que está preso na Academia da 
Polícia Militar. Ele foi condenado a nove anos de prisão 
por estupro, estava em liberdade por ter recursado da 
decisão, mas foi denunciado em mais dois casos. O 
assistente de acusação neste caso, advogado Welton 
Roberto, pede a cassação do registro profissional de 
Bruno Henrique. Mas, entre as punições estão ainda 
advertência e suspensão. Por enquanto, mandando 
na real, a suspensão do registro é a alternativa mais 
provável. Não pela condenação nem pelas acusações 
graves, mas por decisões tomadas em casos seme-
lhantes. Mas é melhor aguardar a audiência.

O jovem Henrique Carvalho – Henrique Chicão – de Coruripe é outro nome forte da região Sul para a Assembleia 
Legislativa Estadual (ALE). Filho do ex-deputado Francisco Carvalho, o Chicão, o rapaz tem ́ bala na agulha´. Dinheiro 
não seria problema. Bom relacionamento com o eleitor também. O verdadeiro é que ele vem com muita vontade e 
disposição de assumir uma cadeira na Casa de Tavares Bastos. Portanto, já foi dado o recado: Henrique Chicão vem aí!

O deputado Francisco Tenório foi sereno em seu posicionamento quanto à tensão 
prevista para as eleições em 2022. Ele avalia a existência de uma direita agressiva 
à esquerda e uma esquerda devolvendo na mesma moeda. Ou seja: isso não dará 
numa boa coisa. Para Chico Tenório, “precisamos ter cuidado para que o radica-
lismo nas eleições não descambe para a violência“. Esperava-se um discurso 
incendiário, mas Chico foi moderado e inteligente na colocação das palavras. Chico 
Tenório é delegado de Polícia Civil e, na Assembleia, seria da bancada da bala.

O novo Bispo da Diocese de Penedo, em Alagoas, 
dom Valdemir Ferreira dos Santos, foi nomeado 
hoje pelo Papa Francisco, no Vaticano. Ele substitui 
dom Valério Breda, que faleceu em junho de 2020. 
Transferido da Diocese de Amargosa, na Bahia, da 
qual era Bispo desde maio de 2016, dom Valdemir 
tem 61 anos e natural em Nova Canaã, no Estado 
da Bahia. Ele deixa a Diocese de Amargosa, na 
Bahia, da qual era Bispo desde maio de 2016. (RR)

Maceió é sede do circuito mundial de Beach Tennis, um dos esportes que mais 
cresce no Brasil e no mundo. São vários jogos entre os dias 19 e 22 de agosto, na 
praia da Pajuçara que irá receber o Macena Open de Beach Tennis, dois torneios 
da série ITF da modalidade. O primeiro será realizado no dia 19, torneio BT10 e 
o segundo o principal, o BT50, com premiação de US$ 4 mil (cerca de R$ 21 mil) 
e 50 pontos no ranking mundial do esporte para a categoria profissional. (RR)

O senador Renan Calheiros (MDB/
AL), relator da CPI da Covid-19, 
já tem elementos suficientes para 
indiciar o presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) em mais um crime. 
Desta vez, por falsificação de docu-
mento. Com base no depoimento do 
auditor do TCU, Alexandre Figuei-
redo, acusado de ter elaborado um 
“estudo paralelo” que subestimava 
as mortes por Covid-19, dizendo que 
metade delas não tinha sido causada 
pelo novo coronavírus.  (Ricardo 
Rodrigues)

Os ministros do TSE já identifica-
ram vários canais do presidente Jair 
Bolsonaro, seus filhos e deputados 
governistas entre os propagadores de 
fake news, nas mídias sociais. Com 
base nessas informações, o Tribunal 
denunciou o presidente no STF, por 
estelionato eleitoral, nas eleições de 
2018. Além disso, determinou que os 
aplicativos de relacionamento retirem 
as mensagens mentirosas das redes 
sociais. A medida faz parte do combate 
do TSE às “milícias digitais”. (RR)

O rascunho desse estudo foi enviado 
ao presidente Bolsonaro, que deu 
conotação oficial às informações, 
como se elas tivessem partido do 
TCU. Com se não bastasse, os dados 
foram compilados pelo presidente e 
apresentados de maneira adulterada, 
com a logomarca do Tribunal. Com 
isso, o presidente não só errou ao usar 
os argumentos falsos como se fossem 
verdadeiros, como também falsificou 
o documento como sendo do TCU, 
que negou sua existência  e afastou 
Alexandre do cargo. (RR)

O governador Renan Filho (MDB) só 
deve se manifestar sobre sua saída do 
governo em abril de 2022. A avaliação 
foi feita pelo líder do MDB na Câmara, 
deputado federal Isnaldo Bulhões Jr. 
“Na hora certa, vamos tomar uma 
decisão amadurecida, sem deixar de 
analisar as possíveis composições”, 
destaca o parlamentar. Segundo ele, 
o MDB trabalha para ter candidato 
próprio ao governo, mas pode abrir 
mão da cabeça da chapa caso o nome 
escolhido seja mais forte. (RR)
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Por Deraldo Francisco
Jornalista - deraldofrancisco@bol.com.br

Mais respeito, por favor!

Ligeirinhas

Alguns colegas de imprensa em Alagoas precisam tomar tento. Parar com insinuações. Boa parte dos 
veículos pequenos e médios da imprensa alagoana é formada por jornalistas profissionais que decidiram – 

cada um com o seu motivo – empreender na área de comunicação. Nada mais óbvio. Veículo de comunicação 
é uma empresa com receita, despesa e impostos a pagar como as outras. Logo, precisa de clientes seja da 
iniciativa privada ou pública. As relações comerciais existem e cada veículo as trata como preferir. Cliente é 
parceiro, mas não é dono. No caso em tela, a coluna se refere a uma nota do jornalista Pedro Oliveira, publicada 
na coluna dele, no Jornal Extra. O nobre colega insinua, no final de sua nota, que veículos de comunicação 
estariam calados diante de casos decorrentes do afundamento de bairros em Maceió, como forma de proteger 
a Braskem e devido a “negócios com a mineradora”. No que se refere aos pequenos veículos do Sistema O Dia 
de Comunicação respondo ao companheiro Pedro Oliveira que temos cumprido a nossa parte. Inclusive, está 
tudo registrado. Demos à exaustão esse material. Hoje, não podemos contrapor laudos ditos falsos porque não 
temos peritos na redação. Não podemos questionar parecer de MPF e MPE porque não temos embasamento 
técnico-jurídico para isso. A relação comercial desses veículos com a Braskem existe como existe com todos 
os outros parceiros comerciais. No nosso caso, ficamos dentro do Pinheiro. Mudamos de endereço por causa 
das rachaduras. Há os acordos, o “aceito” e o “não aceito”, a Justiça e os órgãos auxiliares para colocar tudo 
em seu devido lugar. Não é justo responsabilizar a imprensa por essa ou aquela “não publicação”. A imprensa 
não cobrou aplausos quando denunciou o caos. Alguém deve dizer: vestiu a carapuça, passou recibo. Isso não 
me importa. Não dá para ser chamado de “vendido” e ficar calado. Mais respeito, por favor!

» Na próxima sexta-feira, Palmeira dos Índios celebra 132 anos de 
emancipação política. Uma providência para esta data seria anun-
ciar a retomada das obras do Lago do Goití. Do jeito que está, depõe 
contra gestão do prefeito Julio Cézar.

» O jornalismo alagoano está sem as aulas diárias do mestre Ricardo Mota. Ele 
anunciou a sua saída pacificada do PSCOM, onde trabalhou há muitos anos. 

» A vereadora Silvânia Barbosa não é boba não. Encheu a cidade de 
outdoor com a sua atuação parlamentar nos primeiros seis meses 
deste ano. Errada ela não está. Fez, mostra.

» Só para ficar bem claro para alguns colegas nossos: Coqueiro Seco é 
banhada [a cidade] pela Lagoa Mundaú. A cidade de Quipapá fica no interior 
de Pernambuco.

Durango Kid indiciado 

Cara a cara com a Justiça

“Tio Bruno” no TED 

Henrique Chicão vem aí!

Chico da paz

Novo Bispo de Penedo 

Beach Tennis

Falsificador 1

Rei das Fake News

Falsificador 2

Candidatura 2022


