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CEIA SOLIDÁRIA: MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM-TERRA DISTRIBUI MIL REFEIÇÕES EM MACEIÓ 9

ESTADO SOLICITA DOSES DE 
VACINA CONTRA INFLUENZA

PEDIDO É PARA POSSIBILITAR A IMUNIZAÇÃO NO PÚBLICO-ALVO QUE COMPÕE GRUPO PRIORITÁRIO DA CAMPANHA

BALAIADA

10

Delegado faz  
show com 
prisão de 
dependente

Gustavo Feijó,  
é nome forte 
para presidir 
a CBF?

Renatinho 
‘mira’ Toledo 
e Ayres nas 
eleições/2022

Alckmin: PT 
quer e PT 
não quer ao  
mesmo tempo

Leonam conduz o preso ‘perigoso’

CONCURSOS

Secretário fala na ALE 
sobre a suspensão
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Ascom SMTT

Márcio Ferreira/Arquivo

Agentes da SMTT atentos à ação

NO PORTO

A Prefeitura de Maceió, em 
parceria com o Porto da Capital 
e com o apoio da Superinten-
dência Municipal de Trans-
portes e Trânsito (SMTT), 
promove hoje e amanhã a ação 
“Drive do Selo da Vacina”, 
uma forma de identificar os 
taxistas que estão vacinados 
com as duas doses dos imuni-
zantes, assim como oferecer 
segurança aos turistas e moto-
ristas que atuam no local. A 
ação será realizada na sede da 
SMTT, de 9 às 14 horas, com os 
taxistas de Maceió que tenham 
tomado duas doses da vacina 
contra a Covid-19, com a 2ª 
aplicação tendo ocorrido há, 
pelo menos, 14 dias. Ao apre-
sentarem o comprovante de 
vacinação na tenda montada 
na sede da SMTT, o taxista terá 
colado em seu veículo o “Selo 
da Vacina”, que dará ao profis-
sional o acesso ao primeiro 
bolsão do Porto.

Taxistas de 
Maceió têm 
o “Selo da 
Vacina” 
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VIDA NOVA NAS GROTAS

Governo inaugura obras 
na grota Santa Helena

O programa Vida Nova nas 
Grotas segue trazendo melho-
rias de mobilidade urbana 
às comunidades de Maceió. 
Amanhã, o governador Renan 
Filho e o secretário de Trans-
porte e Desenvolvimento 
Urbano, Mosart Amaral, inau-
guram as obras no complexo 
Santa Helena, no bairro Chã 
da Jaqueira, que beneficiam 

mais de 5 mil moradores. A 
comunidade, que é composta 
pelas grotas Santo Amaro, 
Chã Nova, Travessa Florestal, 
Monte Azul, Conjunto Vitória 
e Santa Helena, foi contem-
plada com 6,5 quilômetros 
de escadaria e mais 9,3 quilô-
metros de corrimão, que faci-
litarão o tráfego de pessoas. 
Além disso, foram implan-

tados mais de 1,5 quilômetro 
de canaletas, que irão facili-
tar o escoamento das águas 
pluviais, e mais de 270 metros 
de muros de contenção, que 
vão garantir a segurança dos 
moradores na grota. As obras 
nas grotas tiveram investi-
mento de R$ 15,6 milhões em 
recursos próprios do Governo 
de Alagoas.
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Marcelo Firmino  *Jornalista. Portal É Assim

Jair Bolsonaro, a bordo de 
uma lancha no litoral paulista, 
parece ter mesmo descoberto 
o seu verdadeiro talento. Pela 
forma que dançou e cantou – 
aos berros –  na embarcação 
com seus amigos, ele deve estar 
concorrendo mesmo ao titulo 
de “rei do funk”.

O funk “cantado” por ele 
ataca as mulheres de esquerda e 
o ex-deputado federal e ativista 
Jean Wyllys (PT).

Isso por si só já nos remete 
ao tipo de gente bizarra que o 

brasileiro elegeu para coman-
dar os destinos da nação. Infe-
lizmente, para desgraça da 
maioria, ele não comanda nada 
e por razões bem claras.

Principalmente por abso-
luta falta de capacidade, além 
da incompetência mais que 
comprovada.

Resultado disso, além dos 
desmontes gerais da políticas 
públicas no País, é a fome de 
20 milhões de brasileiros e falta 
de perspectiva no mercado de 
trabalho de mais de 15 milhões 

de pessoas, a inflação e a farra 
dos aliados com o orçamento 
secreto (bolsolão) de R$ 16 
bilhões.

Jair, então vive de farras. 
Foi a Dubai e não trouxe nada 
de lá para o Brasil, mas gastou 
mais de R$ 3,6 milhões no 
passeio com amigos e familia-
res, incluindo a primeira dama.

Sai pelas ruas desfilando 
sobre uma moto, com uma 
horda de motoqueiros, para 
exibir um populismo tosco e 
insano. Enfim, Jair não sabe 

o que fazer. Por isso mesmo 
entregou os destinos do País nas 
mãos dos líderes do Centrão, 
como Ciro Nogueira, Arthur 
Lira, Fernando Barros e Valde-
mar da Costa Neto.

Em suma, o País já era e 
Jair também. E quem diz isso 
mesmo é o velho e boquirroto 
guru dele e dos filhos, o astró-
logo Olavo de Carvalho.

Em uma postagem no Twit-
ter,  Olavo de Carvalho disse 
recentemente que foi usado 
pelo presidente como “poster 

boy” para se promover.
E reclamou que “até meus 

amigos ele tirou do governo”, 
referindo-se a Abraham Wein-
traub e Ricardo Salles, ex-minis-
tros.

Carvalho considera que não 
se pode mais ter esperanças 
tolas por que “a briga já está 
perdida”.

A s s i m ,  c e r t a m e n t e , 
vai aparecer bolsonarista 
chamando Olavo de Carbalho 
de comunista.

Eitaaa…

Enquanto Olavo diz que a guerra está perdida 
Bolsonaro mostra seu talento como “rei do funk”

Joaquim de Carvalho  *Jornalista. Ganhou os prêmios Ess, Vladimir Herzog e Jornalismo Social (Revista Imprensa)

O ex-juiz Sergio Moro 
postou uma foto patética para 
tentar rebater a nota segundo 
a qual ele foi a uma festa de 
despedida nos EUA com um 
calçado da grife Ermenegildo 
Zegna, que custa R$ 7,5 mil em 
seu modelo mais barato.

Ele colocou um Adidas 
surrado sobre lençóis limpos, 
fotografou, postou e disse 
que era esse o que usava no 
convescote. A dona de uma 
loja de vestuário de alto luxo, 
que me passou a informação 
de que se tratava de um Erme-
negildo Zegna, mantém o que 
disse.

Por que Moro se mobili-
zou tanto para rebater uma 
nota que, a rigor, não revela 
nenhuma imora l idade? 
Apenas mostra que ele leva 
hoje uma vida de homem 
muito bem de vida. O sapatê-
nis, se de fato for Ermenegildo 
Zegna, é apenas um detalhe 
no padrão de luxo que sua 
família ostenta.

A casa em que morou em 
Georgetown, Washington, foi 
exibida pela própria esposa 
dele no Instagram. Moro 
também não gostou do vídeo 
que postei com base nessas 
imagens públicas. 

O ex-juiz disse que não 
pagava aluguel de 50 mil 
reais e distorceu a informação 
sobre a fachada de uma casa 
do mesmo padrão que a dele, 
disponível no site da imobili-
ária norte-americana Zillow e 
que apresentei para mostrar 

o valor do aluguel naquela 
região.

“Não morei em casa de 
aluguel de 50 mil reais por mês 
e a foto e endereço usados na 
matéria são falsos”, afirmou. 
“Todas as mentiras serão 
desmentidas”, acrescentou. 
Ótimo. 

Ele poderia começar a 
fazer o desmentido por reve-
lar o endereço, o que seria 
simples e não caracterizaria 
nenhuma exposição de priva-
cidade, já que deixou o imóvel 
para voltar ao Brasil e iniciar 
sua pré-campanha a presi-
dente pelo Podemos.

E se Moro quer preservar 
sua privacidade e evitar que 
descubram a vida de rico que 
ele e a família levam, deveria 
pedir à esposa que evitasse a 
ostentação. 

Uma verificação rápida 
na rede social de Rosângela é 
suficiente para constatar que 
o padrão de vida deles está 
muito, muito acima do do 
brasileiro médio.

De novo: se essas coisas 
são compradas com dinheiro 
honesto, não há nenhum 
problema, exceto o fato de 
que se empenhar para pare-
cer novo rico é, em si, vulga-
ridade. 

Rosângela postou foto à 
beira de um rio e no banco do 
café Central Perk, do seriado 
Friends, com uma Louis Vuit-
ton que custa R$ 23,9 mil.

Em outra cena, à beira mar, 
ela aparece com outro acessó-

rio da mesma marca (valor do 
produto: R$ 5,9 mil).

No Instagram dela, há um 
vídeo em que é exibida peda-
lando em Nova York, com 
outra Louis Vuitton, que custa 
R$ 18 mil. Ela postou a cena 
com trilha musical. Quem 
será que foi atrás gravando o 
vídeo? Moro?

Rosângela também postou 
foto com a filha (já maior de 
idade) tomando vinho e, em 
primeiro plano, aparecem 
duas garrafas de água da 
marca Voss (R$ 64 cada uma).

Se o dinheiro é deles, 
podem fazer o que quiserem, 
mas o distinto público, a quem 
as mensagens são destinadas, 
tem o direito de fazer as suas 
interpretações.

No SBT, ostentações desse 
tipo são sinais que Sílvio 
Santos busca para descobrir 
quem rouba o grupo empre-
sarial. 

U m  c i n e g r a f i s t a  d e 
confiança é orientado a 
gravar a chegada dos execu-
tivos e executivas para uma 
traidiconal festa de final de 
ano, com foco nos carros, 
nas jóias e nos acessórios de 
vestuário deles e dos respec-
tivos cônjuges. 

Feito o serviço, o cine-
grafista envia a gravação em 
vídeo diretamente para ele.

Por esse método de veri-
ficação, extremamente inva-
sivo e controverso, o casal 
Moro correria grande risco de 
exoneração.

Luxo e ostentação: por mais que 
se esforce, Moro não consegue 
esconder a vida de novo rico

Kléverson Levy  *Jornalista. Blog do Kléverson Levy

De uma coisa é certa em 
2022: a deputada federal 
Tereza Nelma e Teca Nelma, 
a filha/vereadora por Maceió, 
ambas do PSDB, se preparam 
para a eleição do próximo 
ano.

N u m a  e n t r e v i s t a  a o 
Programa @Ponte, na Band 
Maceió, Nelma (a mãe) confir-
mou – com exclusividade ao 
Blog Kléverson Levy – que a 
filha está se preparando para 
uma candidatura no pleito 
vindouro.

Teca Nelma tem sido exem-
plo de uma jovem política, em 
seu mandato na Câmara de 
Vereadores de Maceió, com 
bandeiras de lutas em defesa 
das minorias, das classes 
menos favorecidas e em busca 
das políticas públicas para 
população da capital.

Na verdade, são bandeiras 
de lutas que fazem parte do 
trabalho contínuo que iniciou 
com a mãe/deputada quando 
ocupava a cadeira que hoje é 
da filha.

As duas, portanto, pode-
rão trocar até de partido e se 
filiar a uma nova sigla com 
vistas às eleições de 2022. 
Porém, essa mudança só 
ocorrerá – de fato e não confir-
mada ainda – no próximo ano, 
em abril, no prazo dado pela 
“janela da (in) fidelidade”.

Todavia, no xadrez rosa 
eleitoral das Nelmas, Teca 
deverá ir em busca de uma 
vaga na Assembleia Legis-
lativa de Alagoas (ALE). Já 
Tereza, como se espera, ‘briga’ 

pela reeleição à Câmara dos 
Deputados.

Em Tempo!
A  d e p u t a d a  f e d e r a l 

Tereza Nelma (PSDB) parti-
cipou – semana passada- da 
inauguração do Instituto de 
Prevenção de Arapiraca, o 
Hospital de Amor, em Arapi-
raca. Nelma é uma das maio-
res entusiastas para que esse 
hospital viesse a ser aberto no 
estado.

A  p a r l a m e n t a r  t e m 
demonstrado que seu traba-
lho na Câmara Federal é em 
prol das minorias, a favor das 
políticas públicas e dos menos 
favorecidos em Alagoas.

A parlamentar é o exem-
plo de política que faz o papel 
de legislar por causas que, na 
maioria das vezes, não têm 
valor no meio político.

Afinal,  Tereza Nelma 
demonstra sempre suas 
emoções, o carinho e o amor 
de mais um conquista pública 
com a inauguração do hospi-
tal que vai servir à população 
para prevenção, diagnóstico e 
tratamento de câncer. É amor 
ao que faz e a lição que a vida 
vai mostrando no tempo. 
Sucesso!

Portanto, Teca e Tereza 
devem fazer – em 2022 – uma 
‘dobradinha’ para continuar 
o trabalho de ambas em 
legislar pelas causas sociais e 
defesa das minorias, respec-
tivamente, em Brasília e 
Alagoas.

É isto!
#VidaQueSegue

Teca e Tereza (Nelmas) farão 
‘dobradinha’ na disputa da 

eleição de 2022



Atendendo a 
requerimento 
f e i t o  p e l o 

deputado Davi Maia (DEM), 
a Comissão de Fiscalização 
e Controle ouviu ontem, o 
secretário de Estado do Plane-
jamento, Gestão e Patrimônio 
(Seplag), Fabrício Marques 
Santos, sobre a fraude e o cance-
lamento dos concursos da segu-
rança pública (Polícia Militar, 
Corpo de Bombeiros e Polícia 
Civil) realizados em setembro 
último. “A Assembleia precisa 
entender a real situação desses 
concursos que está sob questio-
namentos no Estado. Nós tive-
mos sérios indícios de fraudes 
e já temos até decisão judicial 
determinando a retomada do 
certame”, disse o deputado 
Davi Maia, referindo-se à deci-

são da juíza Esther Manso, 
da 16ª Vara Cível do Estado, 
que suspendeu a anulação 
do concurso para o Corpo de 
Bombeiros até que as investiga-
ções sejam concluídas.

Durante a reunião, o 
secretário Fabrício Marques 
esclareceu que a quadrilha 
responsável pela fraude agia 
em quatro estados. Disse ainda 
que a extensão da fraude, no 
que diz respeito ao concurso da 
PM, inviabiliza a continuidade 
do certame, pois não se conse-
gue identificar com precisão as 
pessoas que participaram do 
esquema. 

“Em apenas um aparelho 
telefônico apreendido pela 
polícia foram descobertos 250 
pontos de comunicação, mas 
não foi possível identificar 

os envolvidos, pois alguns 
usaram aparelhos com CPF 
de terceiros”, contou Marques, 
acrescentando que, no que 
concerne aos concursos da 
Polícia Civil e do Corpo de 
Bombeiros, a situação é dife-
rente. “Apesar de nos nossos 
editais ter uma cláusula na qual 
podemos eliminar os possíveis 
fraudadores, quando for possí-
vel a identificação plena destes, 
percebemos que pela extensão 
das fraudes, no caso da PM, 
não teríamos condições de 
fazer essa identificação plena 
dos beneficiários”, informou 
o secretário. “Recebemos uma 
decisão judicial em relação ao 
concurso do CBM, para que 
retomássemos as provas. Esta-
mos anunciando as próximas 
etapas desse certame e traba-

lhando para que até o início de 
janeiro sejam feitas as reapli-
cações das provas das polí-
cias Civil e Militar”, anunciou 
Fabrício Marques.

Os deputados Silvio Camelo 
(PV) e Cabo Bebeto (PTC), que 
participaram da audiência, 
avaliaram como satisfatórios os 
esclarecimentos prestados pelo 
secretário. Camelo presidiu a 
sessão e disse que, apesar da 
Casa estar em recesso, a Comis-
são de Fiscalização e Controle 
havia se comprometido em 
ouvir os esclarecimentos da 
Secretaria de Planejamento. 
“Avalio como proveitosa a 
audiência. Os esclarecimentos 
foram feitos, mostrando a tenta-
tiva de fraude, o processo ficou 
viciado, então não tinha como 
não suspender o concurso. 

O Governo agora trabalha 
para retomar essa questão e 
fazer com que as pessoas que 
se preparam sejam o menos 
prejudicadas possível”, disse o 
deputado e líder do Governo no 
Parlamento.

Cabo Bebeto ressaltou que 
a audiência serviu para escla-
recer algumas questões e suge-
riu que o Estado crie uma força 
tarefa para solucionar o caso. 
“É preciso que o Estado busque 
quem foram os fraudadores, 
para que todos os envolvidos 
tenham segurança nas próxi-
mas etapas”, disse. A audiên-
cia contou com a presença de 
representantes dos candidatos 
dos três concursos, que pude-
ram esclarecer dúvidas por 
meio de questionamentos feitos 
ao secretário Fabrício Marques.
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Comissão de Fiscalização 
e Controle ouve secretário 

FRAUDE EM CONCURSO: Assembleia questiona Fabrício Marques sobre fraude em concursos da PM e BM              

Dicom TJAL

O Tribunal de Justiça 
de Alagoas (TJAL) firmou, 
em 2021, 36 contratos, 45 
termos de cooperação e 
convênios, 44 atas de regis-
tro de preço, 20 termos de 
cessão de uso (doação) e 10 
termos de adesão a convê-
nios e atas. Para garantir a 
segurança no investimento 
de verbas realizados pela 
gestão, todas as licitações 
e contratos passam pelos 
setores administrativos do 
Poder Judiciário.

O trabalho conjunto da 
Diretoria Adjunta da Admi-
nistração (Darad), Subdi-
reção Geral, Departamento 
C e n t r a l  d e  A q u i s i ç õ e s 
(DCA), Procuradoria e do 
Departamento de Gestão de 
Contratos (DGC) possibilita 
o funcionamento de toda a 
estrutura da Justiça alago-
ana, desde os serviços mais 
simples aos mais comple-
xos, para que magistrados e 
servidores possam atuar na 
atividade-fim do Judiciário.

O  s u b d i r e t o r - g e r a l , 
Walter Santos, explicou que 
todas as compras feitas pelo 
Judiciário precisam atender 
as leis, resoluções e norma-
tivos que estabelecem os 

procedimentos necessá-
rios para a assinatura dos 
instrumentos. O servidor 
falou sobre o caminho que 
o processo administrativo 
percorre antes de chegar até 
sua assinatura junto à Presi-
dência do TJAL.

“Quando os departa-
mentos, varas ou juizados 
têm alguma necessidade se 
comunicam com a Darad, 
que formaliza o processo, 
faz o pedido inicial e enca-
minha para o DGC, que 
elabora os estudos preli-
minares, análise de riscos 
e termo de referência. A 
Subdireção e ,  em algu-
mas situações, o Funjuris 
avaliam a conveniência e 
oportunidade da contrata-
ção. Depois, se for o caso de 
uma ata ou contrato espe-
cif icamente,  a  demanda 
segue para o DCA tratar da 
licitação”, revelou.

Além disso, a Procurado-
ria Administrativa analisa 
toda a legalidade do proce-
dimento e os instrumentos 
formais para celebração. “A 
Subdireção colhe as assina-
turas, elabora as portarias de 
gestão/fiscalização, realiza 
as publicações, envio eletrô-
nico ao Tribunal de Contas 
do Estado e dá encaminha-

mento aos gestores para 
execução dos instrumen-
tos firmados. A exemplo 
de material de expediente, 
itens de limpeza, móveis, 
serviços de limpeza e manu-
tenção”, completou o subdi-
retor-geral. 

As manutenções, refor-
mas e construções são capita-
neadas pelo Departamento 
de Central de Engenharia 
e Arquitetura (DCEA). Já 
o recebimento, armazena-
mento e distribuição dos 
bens e equipamentos ficam 
sob a responsabilidade do 
Departamento de Almoxari-
fado e Patrimônio. 

“Já os acordos de coope-
ração são instrumentos 
jurídicos que existem para 
auxiliar as partes envolvi-
das. São acordos firmados 
para melhorar estruturar a 
prestação de serviço da enti-
dade ou órgão parceiro e do 
Tribunal, com o objetivo de 
firmar interesse de mútua 
cooperação técnica visando 
à execução de programas de 
trabalho, projetos/atividade 
ou evento de interesse recí-
proco, da qual não decorra 
obrigação de repasse de 
recursos entre os partícipes. 
Tudo em benefício maior da 
sociedade”, contou.

NO TJ/AL, ADMINISTRATIVO...

...Dá segurança ao 
investimento de verbas Os vereadores de Maceió 

realizaram uma reunião, 
ontem, para ouvir as deman-
das dos Conselhos Tutelares 
da capital. O encontro reuniu 
30 conselheiros, articulados 
pelo presidente do sindicato 
da categoria, Arildo Alves. 
Ele destacou que os Conse-
lhos precisam de melhorias 
na infraestrutura das sedes e 
ajustes financeiros, que foram 
apresentadas aos edis.

“Nós garantimos os direi-
tos das crianças e adolescen-
tes, mas precisamos desse 
suporte para que tudo ocorra 
bem. Também solicitamos 
aos vereadores a alteração 
de alguns artigos do projeto 
de lei 6378/15. Dentre eles, a 
retirada da dedicação exclu-
siva, para que também possa-
mos exercer nossa profissão. 
Também pedimos a mudança 
do horário do funcionamento 
dos Conselhos. A lei diz que 
é das 8 às 18 horas, de forma 
ininterrupta. Pedimos que seja 
das 8 às 12 e das 14 às 18 horas. 
Para nós, a reunião foi bastante 
produtiva”, detalha.

O líder do governo na 
Câmara, vereador Siderlane 
Mendonça, reconheceu a 
importância do trabalho dos 
conselheiros e comparou a 
atividade deles com a dos 
próprios vereadores, desta-
cando a relevância de ambas.

“O vereador é um filtro 
dos problemas sociais. Os 
conselheiros, também. Mesmo 
sem mandato os conselheiros 
recebem várias demandas da 
população, como se fossem 
responsáveis por elas. E quem 
votou neles, cobra. Recen-
temente estive com alguns 
conselheiros, conversando em 
reuniões para identificar as 
necessidades, com o intuito 
de inseri-las no orçamento do 
município, que vamos votar 
em breve. Vou sentar com o 
secretário de governo, Ivan 
Carvalho, para tentar um 
encaixe na agenda do prefeito 
JHC, ainda na primeira quin-
zena de janeiro, pra avaliarmos 
o impacto financeiro dessas 
demandas apresentadas e 
ouvir, também, as soluções 
anunciadas pelo prefeito”, 
reforça.

Mendonça ainda adiantou 
que vai convidar os conse-
lheiros e os demais vereado-
res para um novo encontro, 
para pedir agil idade na 
tramitação dos pedidos, 
de modo que o protago-
nismo seja da Casa. Também 
participaram da reunião 
os vereadores Leonardo 
Dias, Francisco Filho, Aldo 
Loureiro, Brivaldo Marques, 
Eduardo Canuto e a repre-
sentante da vereadora Teca 
Nelma.

CONSELHOS TUTELARES

Vereadores de Maceió 
discutem as melhorias



A P r e f e i t u r a 
de  Maceió 
informa aos 

candidatos do Processo Sele-
tivo Simplificado (PSS) da 
Educação que o prazo para 
interposição do recurso se 
expira hoje. Os interessados 
devem acessar o site do PSS 
e enviar a justificativa do 
pedido anexada no formu-
lário online devidamente 
fundamentada de acordo 
com o item 9.1 do edital, em 
formato PDF.

De acordo com a Semed, 
o recurso deverá ser salvo 
em modelo de documenta-
ção PDF e posteriormente 

anexado no mesmo site de 
inscrição do Processo Sele-
tivo Simplificado (PSS). O 
documento deverá conter as 
eventuais justificativas que 
venham a motivar a mudança 
da decisão proferida pela 
Comissão Especial de Elabo-
ração do PSS.

Em publicação na edição 
da última segunda-feira, o 
Diário Oficial do Município 
trouxe o resultado prelimi-
nar do PSS da Educação, 
com 576 selecionados para 
várias funções, de professo-
res de diferentes disciplinas 
até auxiliares de sala e psicó-
logos. A expectativa é que 

o resultado final seja divul-
gado no dia 28.

Pelo certame, serão convo-
cados professores de Artes 
(20), Ciências (20), Educação 
Física (75), Ensino Religioso 
(16), Geografia (20), História 
(20), Inglês (20), Língua Portu-
guesa (30), Educação Especial/
Sala de Recursos (30), Mate-
mática (30) e Música (20).

Serão chamados ainda 
professres de Língua Portu-
guesa (30), Matemática (30), 
História (20), Geografia (20) e 
Inglês (20). Além disso, serão 
contratados intérpretes de 
libras (15), auxiliares de sala 
(170) e assistentes sociais (30).
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Prazo para recursos do PSS 
da Educação termina hoje

INTERESSADOS devem acessar o site do PSS e enviar formulário; resultado final será divulgado no dia 28

Em operação conjunta de 
fiscalização, entre a Secreta-
ria Municipal de Segurança 
Comunitária e Convívio Social 
(Semscs), Corpo de Bombei-
ros Militar e Procon Maceió, a 
Prefeitura de Maceió interdi-
tou seis barracas de fogos de 
artifícios em diversos pontos 
da capital. A ação visa garantir 
segurança dos consumidores e 
vendedores nesse período do 
ano. 

D u r a n t e  a  o p e r a ç ã o 
conjunta, foram fiscalizados 
oito estabelecimentos comer-
ciais, instalados na avenida da 
Paz, no Centro, avenida Durval 
de Góes Monteiro, no Tabu-
leiro do Martins, e na avenida 
Menino Marcelo, na Serraria.

Na ação, os agentes verifi-
caram se os estabelecimentos 
comerciais possuíam alvará de 
permissão emitido pelo órgão 
municipal. No total, a opera-
ção interditou seis barracas de 
fogos de artifício por estarem 
funcionando de forma irre-

gular sem a documentação 
exigida.

Segundo Thiago Prado, 
secretário municipal de Segu-
rança Comunitária e Convívio 
Social, esse tipo de fiscalização 
se faz necessária para que se 
exista um controle maior na 
comercialização de produtos 
perigosos. “A operação efetu-
ada zela pela ordem e segu-
rança da população, uma vez 
que o comércio de fogos de 
artifício, por ser um produto 
perigoso, precisa ter autoriza-
ções do poder público”.

Durante a ação de fiscali-
zação, os militares do CBMAL 
cobraram dos responsáveis 
pelos estabelecimentos comer-
ciais a apresentação do certi-
ficado de aprovação que é 
expedido pela instituição esta-
dual. Outra irregularidade 
identificada na operação, pelos 
ficais do Procon Maceió, foi a 
comercialização de fogos de 
artifício com o prazo de vali-
dade expirado.

A Prefeitura de Maceió, 
por intermédio da da Superin-
tendência Municipal de Trans-
portes e Trânsito (SMTT), 
promove hoje e amanhã, o 
“Drive do Selo da Vacina”, 
uma ação para identificar 
taxistas que estão vacinados 
com as duas doses contra a 
Covid-19. A iniciativa conta 
com a parceria do Porto de 
Maceió.

A ação, que tem como obje-
tivo oferecer segurança aos 
turistas e motoristas que atuam 
no local, ocorre das 09h às 14h, 
com os taxistas para identificar 
que já tomou as duas doses da 
vacina contra a Covid-19, com a 
2ª aplicação tendo ocorrido há, 
pelo menos, 14 dias.

Como ressalta o prefeito de 
Maceió, JHC, os taxistas têm 
um papel importantíssimo na 
engrenagem do turismo na 
capital e a ação é fundamental 
para proporcionar aos visitan-

tes que chegam pelo mar, um 
serviço de qualidade. “A estra-
tégia é, sobretudo, obedecer 
todas as normas de segurança à 
saúde tanto dos usuários como 
dos próprios profissionais”, 
assegura o prefeito.

Ao apresentarem o compro-
vante de vacinação na tenda 
montada na sede da SMTT, 
o taxista terá colado em seu 
veículo o “Selo da Vacina”, que 
dará ao profissional o acesso ao 
primeiro bolsão do Porto.

De acordo com André 
Costa, superintendente da 
SMTT, a preocupação é tanto 
com os profissionais, como os 
usuários. Segundo ele, serão 
disponibilizadas 20 vagas de 
táxi no primeiro bolsão. “O 
espaço será rotativo, assim 
quando um taxista deixar o 
espaço com um passageiro, 
outro terá acesso ao local para 
receber o próximo usuário”, 
explica.

SEM ALVARÁ PARA ATUAR NO PORTO

Prefeitura interdita 
barracas de fogos

Taxistas receberão 
“Selo da Vacina”

João Victor Barroso / Ascom Semscs

Ascom SMTT

Ação contou com a participação da Semscs, Procon e dos Corpo de Bombeiros

Taxistas vacinados com as duas doses terão 20 vagas no Porto de Maceió

A partir de hoje, a Superin-
tendência Municipal de Ener-
gia e Iluminação Pública (Sima) 
passa a disponibilizar três 
novos canais de atendimento 
para a população. Com isso, os 
antigos canais de comunicação 
(Aplicativo Ilumina Maceió e 
Disque Luz) estão desativados 
para atendimento aos usuários 
da capital.

A Sima informa que, para 
atendimento sobre assuntos 
relacionados à iluminação 
pública em Maceió, já estão em 
funcionamento o call center 
no número (0800 779 2000), o 
WhatsApp (011 99694-2431) e 
ainda pelo site da Prefeitura de 
Maceió. As ligações podem ser 
feitas de telefone móvel e fixo, 
de segunda a sexta, das 8h às 
22h, e aos sábados das 8h às 19h. 

Como explica João Folha, 
superintendente da Sima, para 
que as solicitações continuem 
sendo atendidas com eficiên-
cia e precisão, a população siga 
colaborando, fazendo a descri-
ção detalhada do local que 
necessita de reparo. Deve-se ter 
em mãos nome, CPF e detalhes 
do local a ser reparado, como 
nome da rua, bairro e ponto de 
referência.

“Com a mudança, amplia-
mos o alcance da população 
aos nossos meios de atendi-
mento e, consequentemente, 
aos serviços”, justifica o supe-
rintendente da Sima.

MUDANÇA
Sima: novos 
canais de 
atendimento
ao público

Divulgação



5O DIA DIGITAL  l  22 de dezembro  I  2021

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

Suely Melo
Ascom Sesau

A S e c r e t a r i a 
d e  E s t a d o 
d a  S a ú d e 

(Sesau) solicitou, em caráter 
de urgência, ao Ministério 
da Saúde (MS), que sejam 
enviadas mais doses de vaci-
nas contra a Influenza para 
Alagoas. O documento de 
solicitação foi enviado para o 
secretário-executivo do MS, 
Rodrigo Cruz.

Ao todo, foram pedidas 
100.430 doses da vacina para 
que seja possibilitada a vaci-
nação, em nível estadual, no 
público-alvo que compõe o 

grupo prioritário da Campa-
nha Nacional de Vacinação 
contra a Influenza. De acordo 
com o documento, toda a 
população a partir de seis 
meses de idade deve tomar a 
dose.

O secretário de Estado 
da Saúde, Alexandre Ayres, 
tem alertado a população 
para o aumento de casos de 
pessoas gripadas em Alagoas 
e a importância que todos se 
vacinem. “Precisamos bater a 
meta de pelo menos 90% da 
população vacinada. A trans-
missão da H1N1 ou da H3N2 é 
semelhante à da Covid. Então, 
é um vírus gripal com alta 
transmissibilidade. Todos os 

anos com o período de chuva 
se aproximando, os casos de 
síndromes gripais crescem 
muito, por isso, precisamos 
fazer o possível para que as 
pessoas concluam seus ciclos 
vacinais, tanto da Covid-19, 
quanto da Influenza. Pois, os 
sintomas das duas são muito 
parecidos”, explicou.

Além da vacinação, os 
principais meios para evitar 
a contaminação é tomar 
extremo cuidado com pessoas 
doentes, evitar aglomerações 
e ambientes fechados, lavar 
as mãos com água e sabão e 
continuar usando máscaras, 
já utilizadas para a prevenção 
contra a Covid-19.

Estado solicita ao MS 100.430 
vacinas contra a Influenza

EM CARÁTER DE URGÊNCI, pedido é para possibilitar a imunização no público-alvo que compõe o grupo prioritário da CNV

Ascom PF

A Polícia Federal pren-
deu na manhã de hoje, na 
cidade de Igaci/AL, um 
homem que foi preso, no 
início do mês de dezem-
bro deste ano, em posse de 
explosivos, munições de 
grosso calibre e petrechos 
para roubo a bancos, sendo 
solto por ocasião da Audi-
ência de Custódia. 

Cerca de dez policiais 
federais se deslocaram 
até a cidade de Igaci/AL 
e  deram cumprimento 
a  m a n d a d o  d e  p r i s ã o 
preventiva expedido pela 
Justiça,  quando conse-
guiram prender o homem 
investigado por tráfico de 
drogas e assalto a banco. 

Quando da realização 
da Audiência de Custódia 
por ocasião da primeira 
prisão, a Justiça relaxou o 
flagrante e emitiu alvará 
de soltura do preso por 
vislumbrar que não havia 
fundadas  razões  para 
justificar a ação dos poli-
ciais federais no instante 
em que ingressaram no 
domicílio do flagranteado 
e encontraram os objetos 
ilícitos apreendidos. 

A autoridade policial 
amealhou as informações 

existentes, juntamente com 
os antecedentes criminais 
que o investigado possui, 
e representou pela prisão 
do traficante. Os argumen-
tos apresentados foram 
acolhidos pela Vara Única 
de Igaci/AL, que expediu 
o mandado determinando 
a prisão preventiva do 
investigado. 

As investigações conti-
nuam com o intuito de 
localizar as armas de fogo 
(fuzis e espingarda) que 
seriam uti l izadas pela 
organização criminosa, 
bem como a participa-
ção de outras pessoas que 
estariam envolvidas na 
empreitada delituosa.

O preso será subme-
tido a Exame de Corpo 
de Delito e encaminhado 
ao Sistema Prisional do 
Estado de Alagoas onde 
permanecerá à disposição 
de Justiça.

SOBRE A PRIMEIRA PRISÃO 
A Polícia Federal em 

A l a g o a s  p r e n d e u  e m 
flagrante delito, durante 
a manhã de quarta-feira, 
01/12, com o apoio do Bata-
lhão de Operações Poli-
ciais Especiais da Polícia 
Militar de Alagoas - BOPE/
PMAL, na Zona Rural do 

munícipio de Craíbas/AL, 
um indivíduo suspeito 
de organizar um assalto a 
agência do Banco do Brasil 
na cidade de Igaci/AL. 

Naquela oportunidade, 
foram encontrados enter-
rados, no quintal da casa 
onde do homem foi preso e 
onde reside, 55 (cinquenta 
e cinco) munições de fuzil 
7.62, 24 (vinte e quatro) 
munições calibre 5.56, 16 
(dezesseis) munições de 
espingarda calibre .12, 3 
(três) bananas de explosi-
vos, mapas da região desta-
cando o local da agência 
bancária e suas respectivas 
rotas de fuga, “miguelitos” 
para furar pneus de viatu-
ras numa possível perse-
guição policial, além de 
pinos de cocaína, divididas 
em 15 (quinze) papelotes.

O suspeito, que possui 
uma extensa ficha criminal, 
usando inclusive tornoze-
leira eletrônica, já responde 
por vários processos como 
tráfico de drogas, lesão 
corporal e porte ilegal de 
arma de fogo. 

O preso foi indiciado 
por porte ilegal de arma 
de fogo e munição de uso 
restrito, posse de explosi-
vos e tráfico de entorpe-
centes.

IGACI

PF prende suspeito de 
planejar roubo a banco

 Carla Cleto

A Polícia Civil de Alagoas já 
identificou o autor das ameaças 
contra a pastora Odja Barros, 
da Igreja Batista de Maceió, 
alvo de ameaças feitas por 
meio das redes sociais, após 
a celebração religiosa de um 
casamento homoafetivo, entre 
duas mulheres. Trata-se de um 
jovem de 25 anos, que reside na 
Capital.

A informação foi dada 
ontem pela delegada Luci 
Mônica, designada em caráter 
especial, pelo delegado-geral 
Carlos Reis, para investigar o 
caso.

Nas primeiras horas da 
manhã, a delegada cumpriu 
mandados de buscas e apre-
ensão, autorizadas pelo juiz 
Carlos Pita, da 3ª Vara Criminal, 
mas nada foi apreendido nos 
endereços visitados. O suspeito 
também não foi encontrado.

A ação policial foi realizada 
por equipes do 9º Distrito da 
Capital, com o apoio da Opera-
ção Policial Litorânea Inte-
grada (Oplit).

Segundo Luci Mônica, a 
identificação do suspeito foi 
possível, após representação 
(consulta) feita ao Instagram e 
confirmada por uma empresa 
telefônica, quanto ao número 
utilizado pelo acusado para 
fazer as ameaças.

A delegada disse que o 
caso está solucionado a partir 
a identificação do acusado, 

e que continuará realizando 
diligências para encontrá-lo e 
conduzi-lo à delegacia para ser 
interrogado.

Luci Mônica revelou que 
para identificar o suspeito teve 
a colaboração da equipe da 
Delegacia de Crimes Ciberné-
ticos, ligada à Divisão Especial 
de Investigação e Capturas 
(Deic).

Ela adiantou ainda que, ao 
final do inquérito, o suspeito 
será indiciado por crimes de 
ameaça, intolerância religiosa e 
homofobia.

Conforme as investiga-
ções, nas mensagens enviadas 
à pastora, um homem, que 
diz ser religioso, a ameaça 
de morte e chega a dizer que 
vai atirar na cabeça dela. Ele 
também chegou a enviar uma 
foto de uma arma ao lado de 
uma Bíblia.

CONTRA PASTORA

Polícia identifica 
autor de ameaças 

Ascom PC

Del. Luci Mônica está a frente do caso
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Na  ú l t i m a 
s e s s ã o  d o 
ano, o plená-

rio do Congresso Nacional 
aprovou o Orçamento Público 
para o exercício de 2022. O 
relatório final, de autoria do 
deputado Hugo Leal (PSD-
RJ), foi aprovado na Câmara 
dos Deputados com 358 votos 
favoráveis, 97 contrários e duas 
abstenções. Posteriormente 
foi aprovado no Senado, com 
50 votos favoráveis contra 20 
contrários.

O texto deveria ter sido 
analisado na última segunda-
-feira, mas a apreciação foi 
adiada por falta de consenso 
entre os parlamentares. Ao 
todo, 11 mudanças foram 
feitas na Comissão Mista do 
Orçamento para que o projeto 
pudesse ser levado a plenário.

Psol, Novo e Podemos 
se posicionaram contra a 
proposta. Na Comissão Mista 
de Orçamento, para garantir a 
aprovação, o relator apresentou 
a complementação de voto que 
amplia os recursos para Educa-
ção e remaneja mais R$ 2 bilhões 
para reajuste de servidores 
do Executivo, encaminha R$ 
800 milhões para o reajuste de 
agentes comunitários de saúde 
e fecha a questão do fundo elei-

toral em R$ 4,934 bilhões.
A alteração no fundão foi 

a segunda mudança em 24h. 
Hugo Leal previa inicialmente 
R$ 5,1 bilhões. Pela manhã, ele 
reviu esse valor para R$ 4,7 
bilhões, mas, após pressão de 
partidos do Centrão, fixou-
-se o valor de R$ 4,9 bilhões. A 
diferença de R$ 200 milhões foi 
remanejada e será encaminhada 
para o Ministério da Educação, 
destinada para a conclusão de 

obras inacabadas do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE).

Com o novo valor, parti-
dos e candidatos terão quase 
três vez mais recursos no 
próximo ano para gastar na 
comparação com o que rece-
beram na última eleição geral, 
de 2018, quando dispuseram 
de R$ 1,7 bilhão em dinheiro 
público para bancar suas 
candidaturas.

O relator também incluiu 
o reajuste para servidores da 
Polícia Federal, da Polícia 
Rodoviária Federal, do Depar-
tamento Penitenciário Nacio-
nal e do Ministério da Justiça. 
A peça de 2022 reserva R$ 1,7 
bilhão do orçamento para o 
reajuste. O valor está abaixo 
dos R$ 2,8 bilhões sugeri-
dos pela equipe econômica, 
a pedido do presidente Jair 
Bolsonaro.

O relatório mantém a 
verba de R$ 16,2 bilhões 
para emendas de relator. 
O montante é a soma das 
emendas individuais de R$ 
10,5 bilhões e de bancada, 
de R$ 5,7 bilhões. O orça-
mento destina quase R$ 90 
bilhões para o pagamento do 
Auxílio Brasil no valor de R$ 
400 mensais por família. O 
texto aprovado prevê salário 
mínimo de R$ 1.212.

Câmara e Senado aprovam 
orçamento público para 2022

FUNDÃO ELEITORAL foi aprovado em R$ 4,9 bilhões, quase três vezes mais em comparação a 2018: R$ 1,7 bilhão

Auditores da Receita Fede-
ral começaram, nesta terça-
-feira (21), a entregar cargos de 
chefia em reação a cortes orça-
mentários do órgão. A catego-
ria também promete paralisar 
os trabalhos. De acordo com 
o Sindicato Nacional dos 

Auditores-Fiscais da Receita 
(Sindifisco Nacional), o relator 
do orçamento, deputado Hugo 
Leal (PSD-RJ), descumpriu o 
acordo para a regulamentação 
do pagamento de bônus para 
servidores do órgão e fez um 
corte adicional de verbas da 

Receita para 2022.
Os auditores não têm 

aumento salarial há cinco anos. 
Hugo Leal reservou R$ 1,7 
bilhão para aumentar o salário 
de policiais federais e agentes 
prisionais, a pedido do presi-
dente Jair Bolsonaro. A catego-

ria alega que o bônus já estava 
acertado com o presidente Jair 
Bolsonaro e os ministros Paulo 
Guedes (Economia) e Ciro 
Nogueira (Casa Civil).

“Recursos da própria 
Receita Federal serão corta-
dos para satisfazer os reajustes 

acordados com as carreiras 
policiais, numa demonstração 
de absoluto desrespeito à admi-
nistração tributária, que, como 
nunca, tem se empenhado para 
prover a sustentação financeira 
do Estado brasileiro”, diz nota 
do sindicato.

ORÇAMENTO 2022

Auditores da Receita entregam cargos 
após corte de verba, diz Sindifisco



Karyne Gomes
Ascom Sefaz

A Secretaria de 
Es t ado  da 
Fazenda de 

Alagoas (Sefaz-AL) realizou 
o pagamento do sorteio da 
Edição Especial de Natal na 
última segunda-feira, às 9h30, 
no auditório do Bloco Admi-
nistrativo Silvio Carlos Viana, 
em Jacarecica.

Ao todo, os prêmios soma-
dos foram de R$ 3 milhões, 
com valor mínimo de R$ 10 
mil para as instituições sociais 
e R$ 300 para pessoas físicas. A 
relação completa dos ganha-
dores está no site da campa-
nha, em http://nfcidada.sefaz.
al.gov.br/, na aba “resulta-
dos”.

“O pagamento foi um 
sucesso. Explicamos como 
funciona e qual a importância 
da NFC, que é uma campa-
nha de estímulo ao desen-
volvimento da cidadania, a 
partir da consciência socioe-
conômica dos tributos que são 
pagos para que o estado possa 
garantir escola, lazer, segu-
rança, cultura”, destaca Glacia 
Tavares, chefe de Educação 
Fiscal da Sefaz Alagoas

Na oportunidade, ocorre-
ram duas apresentações que 
abrilhantaram o sorteio: o 
grupo de música jogral do Lar 
das Meninas, entidade que 
acolhe meninas em situação 
de risco e/ou vulnerabilidade 
social; além do grupo MPB da 
Fraternidade Casa de Ranqui-
nes.

O momento  também 
contou com a participação da 
diretora da Associação Acolhi-
mento Mãe das Graças, Cícera 

Lisboa, que agradeceu aqueles 
que organizam o programa da 
Nota Fiscal Cidadã (NFC).

“Desde o início da NFC 
que a nossa entidade está 
participando dos sorteios. 
Agradeço a equipe por todo 
o apoio e por ter construído 
este trabalho extremamente 
importante da NFC. Vocês 
abraçaram as causas delicadas 
da sociedade e que está sendo 
agraciada com os prêmios que 
vem crescendo, ajudando e 
transformando a vida das 
pessoas”, pontua.

Lisboa ainda explica sobre 
o objetivo da entidade. “A 

associação tem a finalidade de 
prestar um trabalho solidário a 
idosos de baixa renda. O nosso 
acolhimento não importa para 
quem seja, basta ter vaga para 
ingressar em nossa institui-
ção”, frisa a diretora.  

Na ocasião, estiveram 
presentes o secretário espe-
cial da Receita do Estado de 
Alagoas, Luiz Dias; a secretária 
executiva de Gestão Interna, 
Paloma Tojal; o coordenador 
pedagógico do Programa 
de Educação Fiscal da Sefaz 
Alagoas, Yuri Miranda; a 
coordenadora das prestações 
de contas da Campanha NFC, 

Juliane Calheiros; o superin-
tendente de Tecnologia da 
Informação, Marcelo Malta; e 
o Chefe de Operações Estra-
tégicas e auditor fiscal, Ozias 
Alencar;

COMO APOIAR
A NFC devolve ao consu-

midor parte dos impostos 
arrecadados via ICMS pelos 
estabelecimentos comerciais. 
Na prática, após comprar 
um produto, o estabeleci-
mento paga o imposto dessa 
mercadoria para o Governo 
do Estado e até 10% do ICMS 
volta para o consumidor que 

pediu a nota, registrou seu 
CPF na hora da compra e se 
cadastrou na campanha.

A cada 10 notas fiscais, o 
consumidor ganha um bilhete 
e quando ele compartilha suas 
notas fiscais com uma institui-
ção cadastrada, o número de 
bilhetes dobra.

Part ic ipe,  colabore e 
compartilhe suas notas fiscais 
com as instituições sociais e 
ajude a promover a educação 
fiscal, o exercício da cidadania 
e a inclusão social ao beneficiar 
diversas instituições alagoa-
nas e o desenvolvimento do 
nosso Estado.

7O DIA DIGITAL  l  22 de dezembro  I  2021

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

Nota Fiscal Cidadã realiza o 
pagamento do sorteio de Natal

REPRESENTANTES DAS instituições participaram do evento que aconteceu no auditório da Sefaz, em Jacarecica

Ascom Sefaz

ASSISTA NO CINESYSTEM

Entrega dos prêmios da Edição Especial de Natal da Nota Fiscal Cidadã foi realizada em Jacarecica; Ao todo, os prêmios somados foram de R$ 3 milhões
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Na  ú l t i m a 
s e s s ã o  d o 
ano, o plená-

rio do Congresso Nacional 
aprovou o Orçamento Público 
para o exercício de 2022. O 
relatório final, de autoria do 
deputado Hugo Leal (PSD-
RJ), foi aprovado na Câmara 
dos Deputados com 358 votos 
favoráveis, 97 contrários e duas 
abstenções. Posteriormente 
foi aprovado no Senado, com 
50 votos favoráveis contra 20 
contrários.

O texto deveria ter sido 
analisado na última segunda-
-feira, mas a apreciação foi 
adiada por falta de consenso 
entre os parlamentares. Ao 
todo, 11 mudanças foram 
feitas na Comissão Mista do 
Orçamento para que o projeto 
pudesse ser levado a plenário.

Psol, Novo e Podemos 
se posicionaram contra a 
proposta. Na Comissão Mista 
de Orçamento, para garantir a 
aprovação, o relator apresentou 
a complementação de voto que 
amplia os recursos para Educa-
ção e remaneja mais R$ 2 bilhões 
para reajuste de servidores 
do Executivo, encaminha R$ 
800 milhões para o reajuste de 
agentes comunitários de saúde 
e fecha a questão do fundo elei-

toral em R$ 4,934 bilhões.
A alteração no fundão foi 

a segunda mudança em 24h. 
Hugo Leal previa inicialmente 
R$ 5,1 bilhões. Pela manhã, ele 
reviu esse valor para R$ 4,7 
bilhões, mas, após pressão de 
partidos do Centrão, fixou-
-se o valor de R$ 4,9 bilhões. A 
diferença de R$ 200 milhões foi 
remanejada e será encaminhada 
para o Ministério da Educação, 
destinada para a conclusão de 

obras inacabadas do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE).

Com o novo valor, parti-
dos e candidatos terão quase 
três vez mais recursos no 
próximo ano para gastar na 
comparação com o que rece-
beram na última eleição geral, 
de 2018, quando dispuseram 
de R$ 1,7 bilhão em dinheiro 
público para bancar suas 
candidaturas.

O relator também incluiu 
o reajuste para servidores da 
Polícia Federal, da Polícia 
Rodoviária Federal, do Depar-
tamento Penitenciário Nacio-
nal e do Ministério da Justiça. 
A peça de 2022 reserva R$ 1,7 
bilhão do orçamento para o 
reajuste. O valor está abaixo 
dos R$ 2,8 bilhões sugeri-
dos pela equipe econômica, 
a pedido do presidente Jair 
Bolsonaro.

O relatório mantém a 
verba de R$ 16,2 bilhões 
para emendas de relator. 
O montante é a soma das 
emendas individuais de R$ 
10,5 bilhões e de bancada, 
de R$ 5,7 bilhões. O orça-
mento destina quase R$ 90 
bilhões para o pagamento do 
Auxílio Brasil no valor de R$ 
400 mensais por família. O 
texto aprovado prevê salário 
mínimo de R$ 1.212.

Câmara e Senado aprovam 
orçamento público para 2022

FUNDÃO ELEITORAL foi aprovado em R$ 4,9 bilhões, quase três vezes mais em comparação a 2018: R$ 1,7 bilhão

Auditores da Receita Fede-
ral começaram, nesta terça-
-feira (21), a entregar cargos de 
chefia em reação a cortes orça-
mentários do órgão. A catego-
ria também promete paralisar 
os trabalhos. De acordo com 
o Sindicato Nacional dos 

Auditores-Fiscais da Receita 
(Sindifisco Nacional), o relator 
do orçamento, deputado Hugo 
Leal (PSD-RJ), descumpriu o 
acordo para a regulamentação 
do pagamento de bônus para 
servidores do órgão e fez um 
corte adicional de verbas da 

Receita para 2022.
Os auditores não têm 

aumento salarial há cinco anos. 
Hugo Leal reservou R$ 1,7 
bilhão para aumentar o salário 
de policiais federais e agentes 
prisionais, a pedido do presi-
dente Jair Bolsonaro. A catego-

ria alega que o bônus já estava 
acertado com o presidente Jair 
Bolsonaro e os ministros Paulo 
Guedes (Economia) e Ciro 
Nogueira (Casa Civil).

“Recursos da própria 
Receita Federal serão corta-
dos para satisfazer os reajustes 

acordados com as carreiras 
policiais, numa demonstração 
de absoluto desrespeito à admi-
nistração tributária, que, como 
nunca, tem se empenhado para 
prover a sustentação financeira 
do Estado brasileiro”, diz nota 
do sindicato.

ORÇAMENTO 2022

Auditores da Receita entregam cargos 
após corte de verba, diz Sindifisco
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Dezembro é o 
mês de cons-
cientização 

sobre a prevenção e diagnós-
tico precoce do HIV e Aids. Em 
Alagoas, ao longo dos últimos 
12 anos, foram registrados 
9.590 casos dessas Infecções 
Sexualmente Transmitidas 
(ISTs), que podem ser preve-
nidas com o uso de preser-
vativos durante as relações 
sexuais, assim como de mate-
riais descartáveis ao utilizar 
agulhas ou manipular feridas.

Diferente do que algumas 
pessoas podem pensar, HIV e 
Aids não são a mesma coisa. 
O HIV (Vírus da Imunode-
ficiência Humana)  é o vírus 
causador da Aids, que ataca 
células específicas do sistema 
imunológico, deixando o 
corpo sem defesa para outras 
infecções. Mas, apesar de não 
ter cura, uma pessoa com HIV 
pode nunca desenvolver Aids, 
que é quando o vírus está em 
situação avançada e incapa-
cita o sistema imunológico, 
fazendo com que outras doen-
ças surjam.

De acordo com dados da 

Secretaria de Estado da Saúde 
de Alagoas (Sesau) analisa-
dos pela Agência Tatu, em 
Alagoas, de 2014 (quando a 
notificação do HIV tornou-
-se obrigatória) até outubro 
de 2021 foram contabilizados 
5.182 casos de HIV em todo 
o estado. Já as informações 
sobre a Aids são um pouco 
mais antigas: ao longo de 
quase 12 anos – janeiro de 2010 
a outubro de 2021 – o estado 
registrou 4.408 diagnósticos.

Este ano as notificações de 
HIV aumentaram, saindo de 
571 em todo o ano passado, 
para 620. Já com relação à Aids 
houve uma redução. Nos dez 
primeiros meses deste ano 
foram registrados 199 novos 
casos da doença, enquanto em 
todo o ano de 2020 foram 351.

De toda a série histórica, 
2.949 homens foram notifica-
dos com Aids e 3.245 com HIV. 
Já no caso das mulheres foram 
1.459 registros de Aids e 1.937 
de HIV. 

DIAGNÓSTICO PRECOCE
EVITA AVANÇO DO VÍRUS
De acordo com Teresa 

Carvalho, técnica do Programa 
de Prevenção à IST/Aids e 
Hepatites Virais da Secretaria 

de Saúde de Maceió, os dados 
epidemiológicos apontam 
para o crescimento de casos 
de HIV nos últimos anos. Ela 
explica algumas possíveis 
causas desse maior registro. 

“O aumento da oferta de 
testes proporciona a oportuni-
dade de acesso ao diagnóstico 
em tempo oportuno, a redu-
ção do uso de preservativo e 
a dificuldade de dialogar com 
os jovens sobre prevenção nas 
escolas são dificultadores ao 
trabalho de prevenção”, deta-
lhou. 

Carvalho ainda expli-
cou como a assistência às 
pessoas em tratamento foi 
feita durante o ano passado. 

“O atendimento nos servi-
ços especializados continuou 
normalmente. Foram adota-
das estratégias de espaça-
mento de consultas e entrega 
de medicamentos para 90 
dias, para pacientes com boa 
adesão ao tratamento, o que 
colaborou para preservar o 
distanciamento social sem 
prejuízos ao tratamento”. 

Entre os sinais e sintomas 
estão dor de cabeça,  febre 
baixa,  cansaço excessivo, 
ínguas inflamadas, garganta 
inflamada,  dor nas articula-
ções, aftas ou feridas na boca, 
suores noturnos e diarréia. 
No entanto, algumas pessoas 
podem não apresentar nada e 

a fase assintomática durar até 
10 anos.  “Por isso a importân-
cia de realizar o teste rápido 
pelo menos uma vez ao ano. 
Somente em Maceió, 4 mil 
testes são realizados por mês”, 
completou a técnica.

Uma pessoa com diagnós-
tico positivo para HIV pode 
nunca desenvolver Aids, 
desde que seja tratada e tenha 
boa adesão ao tratamento. 
Assim, a pessoa poderá ficar 
indetectável, ou seja, não 
apresentar o vírus ativo, 
quebrando a cadeia de trans-
missão.  

A prevenção combinada 
considera diversas estraté-
gias como disponibilização de 
preservativos, profilaxia pós 
e pré exposição (PeP e Prep), 
imunização para Hepatite B 
e HPV, além de diagnosticar 
e tratar pessoas com HIV e 
Aids,  prevenir a transmissão 
vertical realizando pré-natal, 
trabalhar com redução de 
danos e priorizar popula-
ções chave nas intervenções 
educativas. “É uma doença 
que não tem cura, mas tem 
um excelente controle quando 
há adesão ao tratamento que 
permite uma boa qualidade 
de vida”, finalizou Carvalho.

Alagoas registra quase 10 mil 
casos de HIV/Aids em 12 anos

DEZEMBRO VERMELHO reitera conscientização sobre prevenção, diagnóstico precoce e tratamento

Graziela França/ Agência Tatu

Testes rápidos são ofertados nas unidades básicas de saúde de todo o estado
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Com cozinha 
montada na 
P r a ç a  d o s 

Martírios, no centro da cidade 
de Maceió, o Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem 
Terra (MST) realiza na manhã 
de hoje uma grande Ceia Soli-
dária onde pretende distribuir 
mil refeições para as periferias 
e população em situação de 
rua na capital alagoana.

A iniciativa integra a campa-
nha “Natal Sem Fome”, organi-
zada pelo MST em todo o país, 
com ações de solidariedade no 
combate à fome em diversos 
municípios de todas as regiões 
do Brasil.

Segundo Marciângela 
Gonçalves, da coordenação 

da Cozinha da Solidarie-
dade, o mutirão de organi-
zação das refeições envolveu 
dezenas de pessoas, desde 
os acampamentos e assenta-
mentos da Reforma Agrária 
aos voluntários e voluntárias 
em Maceió.

“Nossa ação de distribui-
ção de alimentos, através das 
Marmitas Solidárias da Terra, 
acontece desde o mês de julho, 
semanalmente em Maceió, já 
somamos mais de 2 mil marmi-
tas entregues nesse período e 
hoje realizamos um momento 
ainda maior de partilha do 
alimento com aqueles e aque-
las que vivem nas periferias da 
cidade”, comentou Marciân-
gela.

No cardápio das refeições 
um pouquinho da diversidade 
do que é produzido nas áreas 
de Reforma Agrária de Alagoas 
e no comando dos fogões cozi-
nheiros e cozinheiras vindos de 
acampamentos e assentamen-
tos do MST.

“Nossa Cozinha da Soli-
dariedade é uma verdadeira 
demonstração da força da soli-
dariedade popular e também 
da importância e do papel da 
Reforma Agrária no combate à 
fome nesse momento que esta-
mos vivendo”, reforçou Marci-
ângela.

Ainda como parte da Ceia 
Solidária, a cozinha montada 
em praça pública recebe ao 
longo da manhã lideranças 

religiosas de vários bairros da 
cidade para realizarem uma 
celebração inter-religiosa de 
benção dos alimentos que 
serão distribuídos na ação do 
MST.

SOLIDARIEDADE EM ALAGOAS
“A solidariedade está 

presente desde o nascimento 
do MST”, explica Margarida 
da Silva, da direção nacional 
do MST. “Nossas marchas, 
ocupações, nossa produção 
e tudo que temos construído 
ao longo desse período de 
existência, tem relação com 
a solidariedade construída 
entre nossos companheiros e 
companheiras, como também 
de amigos, amigas e apoiado-

res da Reforma Agrária”.
Em Alagoas, segundo 

a dirigente, o período de 
pandemia intensificou as 
ações de solidariedade do 
Movimento, em especial 
a partir da distribuição de 
alimentos vindos dos acam-
pamentos e assentamentos 
de todas as regiões do estado.

“Somente nesse período 
somamos mais de 400 tonela-
das de comida doada para as 
periferias de Alagoas, partilha-
mos não somente o alimento, 
mas partilhamos a expressão da 
luta pela terra e pela Reforma 
Agrária nesse estado, materiali-
zada na produção de alimento 
sem veneno para a mesa do 
povo trabalhador”.

Ceia Solidária: MST distribui 
hoje mil refeições em Maceió

NATAL SEM FOME: MST distribui refeições na Praça dos Martírios para pessoas em situação de rua
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Dezembro é o 
mês de cons-
cientização 

sobre a prevenção e diagnós-
tico precoce do HIV e Aids. Em 
Alagoas, ao longo dos últimos 
12 anos, foram registrados 
9.590 casos dessas Infecções 
Sexualmente Transmitidas 
(ISTs), que podem ser preve-
nidas com o uso de preser-
vativos durante as relações 
sexuais, assim como de mate-
riais descartáveis ao utilizar 
agulhas ou manipular feridas.

Diferente do que algumas 
pessoas podem pensar, HIV e 
Aids não são a mesma coisa. 
O HIV (Vírus da Imunode-
ficiência Humana)  é o vírus 
causador da Aids, que ataca 
células específicas do sistema 
imunológico, deixando o 
corpo sem defesa para outras 
infecções. Mas, apesar de não 
ter cura, uma pessoa com HIV 
pode nunca desenvolver Aids, 
que é quando o vírus está em 
situação avançada e incapa-
cita o sistema imunológico, 
fazendo com que outras doen-
ças surjam.

De acordo com dados da 

Secretaria de Estado da Saúde 
de Alagoas (Sesau) analisa-
dos pela Agência Tatu, em 
Alagoas, de 2014 (quando a 
notificação do HIV tornou-
-se obrigatória) até outubro 
de 2021 foram contabilizados 
5.182 casos de HIV em todo 
o estado. Já as informações 
sobre a Aids são um pouco 
mais antigas: ao longo de 
quase 12 anos – janeiro de 2010 
a outubro de 2021 – o estado 
registrou 4.408 diagnósticos.

Este ano as notificações de 
HIV aumentaram, saindo de 
571 em todo o ano passado, 
para 620. Já com relação à Aids 
houve uma redução. Nos dez 
primeiros meses deste ano 
foram registrados 199 novos 
casos da doença, enquanto em 
todo o ano de 2020 foram 351.

De toda a série histórica, 
2.949 homens foram notifica-
dos com Aids e 3.245 com HIV. 
Já no caso das mulheres foram 
1.459 registros de Aids e 1.937 
de HIV. 

DIAGNÓSTICO PRECOCE
EVITA AVANÇO DO VÍRUS
De acordo com Teresa 

Carvalho, técnica do Programa 
de Prevenção à IST/Aids e 
Hepatites Virais da Secretaria 

de Saúde de Maceió, os dados 
epidemiológicos apontam 
para o crescimento de casos 
de HIV nos últimos anos. Ela 
explica algumas possíveis 
causas desse maior registro. 

“O aumento da oferta de 
testes proporciona a oportuni-
dade de acesso ao diagnóstico 
em tempo oportuno, a redu-
ção do uso de preservativo e 
a dificuldade de dialogar com 
os jovens sobre prevenção nas 
escolas são dificultadores ao 
trabalho de prevenção”, deta-
lhou. 

Carvalho ainda expli-
cou como a assistência às 
pessoas em tratamento foi 
feita durante o ano passado. 

“O atendimento nos servi-
ços especializados continuou 
normalmente. Foram adota-
das estratégias de espaça-
mento de consultas e entrega 
de medicamentos para 90 
dias, para pacientes com boa 
adesão ao tratamento, o que 
colaborou para preservar o 
distanciamento social sem 
prejuízos ao tratamento”. 

Entre os sinais e sintomas 
estão dor de cabeça,  febre 
baixa,  cansaço excessivo, 
ínguas inflamadas, garganta 
inflamada,  dor nas articula-
ções, aftas ou feridas na boca, 
suores noturnos e diarréia. 
No entanto, algumas pessoas 
podem não apresentar nada e 

a fase assintomática durar até 
10 anos.  “Por isso a importân-
cia de realizar o teste rápido 
pelo menos uma vez ao ano. 
Somente em Maceió, 4 mil 
testes são realizados por mês”, 
completou a técnica.

Uma pessoa com diagnós-
tico positivo para HIV pode 
nunca desenvolver Aids, 
desde que seja tratada e tenha 
boa adesão ao tratamento. 
Assim, a pessoa poderá ficar 
indetectável, ou seja, não 
apresentar o vírus ativo, 
quebrando a cadeia de trans-
missão.  

A prevenção combinada 
considera diversas estraté-
gias como disponibilização de 
preservativos, profilaxia pós 
e pré exposição (PeP e Prep), 
imunização para Hepatite B 
e HPV, além de diagnosticar 
e tratar pessoas com HIV e 
Aids,  prevenir a transmissão 
vertical realizando pré-natal, 
trabalhar com redução de 
danos e priorizar popula-
ções chave nas intervenções 
educativas. “É uma doença 
que não tem cura, mas tem 
um excelente controle quando 
há adesão ao tratamento que 
permite uma boa qualidade 
de vida”, finalizou Carvalho.

Alagoas registra quase 10 mil 
casos de HIV/Aids em 12 anos

DEZEMBRO VERMELHO reitera conscientização sobre prevenção, diagnóstico precoce e tratamento

Graziela França/ Agência Tatu

Testes rápidos são ofertados nas unidades básicas de saúde de todo o estado



Mas o que aconteceu com o delegado Leonam não é exclusivo nem dele nem de Alagoas. De uns anos para cá – o brasileiro 
sabe situar o momento exato – algumas autoridades policiais viraram astros das redes sociais Brasil afora. Isso é com delegados 
da Polícia Civil, oficiais e praças da Polícia Militar. Todo tipo de exibição vale. O objetivo é o mesmo: um mandato eletivo em 
qualquer casa legislativa. Já deu certo com alguns e não colou com muitos outros. Nesta esteira, são cometidos atos ilegais 
pela autoridade policial e, em boa parte das vezes, extremo abuso de aurtoridade. Mas a  sociedade quer o show, o espetáculo, 
enquanto não é com um membro de sua família. Mas a letra fria da Lei mostra que não é bem assim que a banda deve tocar.

Um delegado de Polícia Civil que se deu bem com esses espetáculos grotescos e policialescos foi Fábio Costa. Hoje na 
Câmara de Maceió, ele continua na Polícia Civil, cumprindo as suas funções de delegado. Mas FC não parou nem se conten-
tou com o mandato de vereador. Quer ser deputado federal ou senador da República. Tem chances? Tem. E a campanha 
está nas ruas. Circula nos vidros dos carros o ´furadinho” com ele de fardamento camuflado, portando um fuzil potente e 
os dizeres: ...”verás que um filho teu não foge à luta”. Frase emblemática para um agente de segurança que tem em seu 
currículo um índice gigantesco de “resistência à prisão”. No ‘furadinho’, a farda é do Estado, a arma é do Estado e os dizeres 
são do Hino Nacional. Mas, a propaganda é do delegado-político. É sambar de coturno na cara do povo. É ou não é?

Bem, vamos falar de política partidária e familiar. Em Rio Largo, o prefeito Gilberto Gonçalves – se não estiver blefando – 
vem para 2022 fazendo uma dobradinha caseira. Ele e a filha – Gabriela Gonçalves – seriam candidatos nas próximas 
eleições. Ela, à deputada estadual e ele, a deputado federal. Mas poderia ser a senador ou a governador. Ele já falou nas 
três possibilidades. GG do Chapéu é um franco atirador (no bom sentido). Tem o mandato de prefeito até 2024. Em Maceió, 
a dobradinha é entre Tereza e Teca Nelma (mãe e filha). A jovem vereadora seria candidata à deputada estadual e a mãe, à 
reeleição para a Câmara Federal. Os quatro têm esse direito? Têm. Até quando o eleitor permitir esse tipo de coisa. 

O senador Renan Calheiros (MDB) usou as redes sociais esta semana para 
puxar, mais numa vez, a orelha de seu maior desafeto. Em mensagem divul-
gada ontem, no Twitter, o senador disse que o Presidente cavou a própria cova, 
ao negligenciar a vida dos brasileiros, durante a pandemia. “O fundo do poço 
civilizatório, cavado por Bolsonaro, resultou em mortes, fome, desemprego, 
inflação e golpismo. Conversarei com todos que enfrentaram esse flagelo. 
Jamais com quem sabota a democracia”. (RR)

O Orçamento do Estado para 2022, 
fixado em R$12,6 bilhões, também já 
foi aprovado. Nele, os deputados reser-
varam R$ 109 milhões para emendas 
parlamentares. Ou seja, cada depu-
tado terá cerca de R$ 4 milhões para 
gastar com seu reduto eleitoral, no 
ano que vem. Falta agora a Câmara 
Municipal de Maceió fixar os valores 
que serão utilizados pelos vereadores 
nas chamadas “emendas impositivas”, 
com base no Orçamento de Maceió 
para 2022, que está fixado em torno 
dos R$ 3 bilhões.

A proposta de Orçamento foi aprovada 
pelo Congresso Nacional na noite de 
ontem. A matéria segue para sanção 
presidencial.   O Orçamento para 2022 
ficou em R$ 4,82 trilhões, dos quais 
R$ 1,88 trilhão refere-se ao refinan-
ciamento da dívida pública. O texto foi 
aprovado assim: entre os deputados 
federais, por 358 a 97 votos contrá-
rios, na Câmara; no Senado, o texto 
passou por 51 votos a 20. Os governis-
tas conseguiram aumentar a verba do 
Auxílio Brasil, de R$ 34,7 bilhões, para 
R$ 89 bilhões. (RR)

A discussão em torno do perfil do candidato a vice de 
Lula à Presidência domina cada vez mais o noticiário 
político nacional, aumentando também as especulações 
sobre a aprovação ou não do nome do ex-governador 
Geraldo Alckmin como companheiro de chapa. O assunto 
provoca divisão entre petistas. A ala moderada até aceita, 
mas o petista-raiz é contra. Prefere uma aliança mais à 
esquerda. Ou com um partido de centro, com o PMDB, 
como sugere o senador Renan Calheiros (MDB), indicando 
o vice. (Ricardo Rodrigues)

Gustavo Feijó pode ser a bola da vez no 
comando da CBF, que continua sendo 
dirigida pelo interino Ednaldo Rodrigues, 
desde que Rogério Caboclo foi afastado do 
cargo, acusado de assediar sexualmente 
uma funcionária da entidade. Ainda não há 
previsão de data para a eleição, mas, nos 
bastidores, o nome de Feijó cresce na aceitação dos demais dirigentes. O cartola 
alagoano tem o apoio do senador Renan, mas enfrenta a resistência de Marco 
Polo Del Nero, que, apesar de suspenso, continua apitando na Confederação. (RR)

De verba secreta à emenda de relator. Foi a assim que se deu, no Congresso 
Nacional, mais um golpe no Orçamento do Brasil. Desta vez, destinando mais 
de R$ 16 bilhões para as chamadas “emendas do relator”. Dinheiro que 
entra no bolso dos políticos aliados ao governo no ano das eleições, quando 
a compra de votos se espalha pelo País. Somados aos quase R$ 5 bilhões 
aprovados para o Fundo Eleitoral, os parlamentares ligados ao sistema terão 
cerca de R$ 21 bilhões para gastar em suas campanhas em 2022. (RR)

O Arquivo Público de Alagoas (APA) 
completará no próximo dia 30 de 
dezembro 60 anos de fundação. Para 
celebrar a data, realizou ontem seu 40° 
Chá de Memória, em sua sede no Jara-
guá. O evento retomou os periódicos 
encontros culturais que aproximam a 
sociedade com a história e a cultura 
alagoana. A anfitriã, Wilma Nóbrega, 
recebeu o professor Sávio Almeida e o 
jornalista Ênio Lins, que apresentaram 
suas vivências e destacaram a impor-
tância de preservar e valorizar o acervo 
documental alagoano. (RR)

O Orçamento para 2022 concede de 
mais R$ 2 bilhões para reajuste de 
servidores do Poder Executivo, destina 
R$ 800 milhões para o reajuste de 
agentes comunitários de saúde e fixa 
o Fundo Eleitoral em R$ 4,934 bilhões. 
O aumento para os servidores já havia 
sido rejeitado pelo relator, deputado 
Hugo Leal (PSD-RJ), mas foi viabilizado 
após acordo entre os parlamentares. O 
salário mínimo foi fixado em R$ 1.210. 
O aumento, de 10,04% em relação 
ao salário mínimo atual de R$ 1,1 mil, 
repõe em parte a inflação. (RR)

O efeito Alckmin coloca mais uma vez o PT diante de um 
dilema: marchar com as forças de esquerdas ou capitu-
lar, aliando-se à burguesia. A escolha de Alckmin para 
vice na chapa de Lula é uma traição à classe trabalha-
dora, que viu seus direitos dilapidados pela socialdemo-
cracia, na era FHC, e agora assiste o que restou ir para 
o buraco, nas ações deletérias do Governo Bolsonaro. 
Por isso, petista que é petista não aceita aliança com 
“tucano arrependido”, recém-saído do ninho, querendo 
agora se filiar ao PSB. (RR)
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“Você escolheu o prédio certo!” 

Ligeirinhas

A frase irônica, prepotente e arrogante é do delegado Leonam 
Pinheiro Rodrigues e foi dita a um usuário de crack que foi preso 
por ele, sob uma acusação de “sabe Deus lá o quê”. De férias, em 
seu apartamento, na última segunda-feira, o delegado foi chamado 
às pressas pelo porteiro do prédio, na área nobre de Maceió, 
diante de uma ‘atitude suspeita’. As imagens do circuito interno 
mostraram uma pessoa entrando pela garagem, no momento em 
que uma moradora entra de carro. Ato contínuo – contrariando o 
procedimento padrão para este tipo de ocorrência e ainda pelo 
fato de estar de férias - Leonam entra em ação e prende a ‘peri-
gosa ameaça’. Na revista ao suspeito, foi encontrada uma marica 
de PVC, usada para o consumo de crack. E só. O homem estava 
desarmado, mas portava documentos e usava máscaras. Não 
aquelas de filmes com assaltantes, mas essas cirúrgicas, comuns 
em tempos de pandemia. Toda ação do delegado foi gravada e, 
rapidamente, invadiu as redes sociais. Pareciam cenas de filmes. 
Daquelas em que um veterano de guerra tenta viver em paz, em 
casa, mas é atormentado pelas lembranças das batalhas sangren-
tas e que, tudo que se mexe é seu inimigo. Bem, foi mais ou menos assim. Uma viatura da Polícia Civil compareceu 
ao local e o suspeito ‘desarmado e perigoso’ foi algemado e levado para o Code (Complexo de Delegacias Especia-
lizadas). Lá, ele assinou um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) instrumento usado em crimes de menor 
potencial ofensivo. No caso dele, invasão de propriedade particular, o que aconteceu de verdade. E só. Mas, para o 
TCO, não há prisão em flagrante e não há a necessidade de utilização de algemas. O delegado Leonam sabe disso. 
Além disso, as imagens do suspeito foram divulgadas pelo delegado, como ele mesmo anunciou: “você [o preso] vai 
ver no Youtube”. Desde 2017, em decisão do juiz Alberto Jorge Correia de Barros Lima, que a exibição de imagens 
de presos – a pedido da Defensoria Pública – por agentes públicos está proibida. O suspeito em questão, segundo o 
delegado, tem passagem pela polícia por roubos e furtos. Mas não há mandado de prisão contra ele. Certo? Então ele 
tem direito à liberdade. Confere? Fui informado que, na sexta-feira (17) houve o roubo de quatro bicicletas na região 
onde o senhor mora e que, segundo sua equipe, teria sido cometido por esse ‘bandido perigoso’. E que o senhor iria 
representar pela prisão preventiva do suspeito. Só lembrando: o senhor está de férias. Situações como essa põem 
em xeque a atuação da Polícia Civil. Há mais de quatro mil mandados de prisão em aberto no Estado. Ou seja: a 
população de um super-presídio está solta no Estado. Um desses mandados poderia ser cumprido até ali mesmo, 
perto de onde o delegado mora. É impressionante o quanto essas autoridades subestimam a inteligência alheia. 
Neste caso específico, acredito que o senhor precisará se explicar mais uma vez na Corregedoria de Polícia Civil. 
Parafraseando o meu amigo França Moura: “Faça certo que não dá errado”. Quanto  à acusação de a coluna estar 
defendendo bandido, respondo que agimos com a Lei e reforço que ninguém está acima dela. Nem pobre. Nem rico.

» Uma fonte palaciana soprou no meu ouvido esquerdo que o médico 
José Wanderley se disponibilizou para ser o Plano B do governador 
Renan Filho para as eleições de 2022. Hoje, o Plano A é Paulo Dantas 
como o candidato do Palácio.

» Em Marechal Deodoro, o prefeito Cacau apoia Alexandre Ayres para depu-
tado estadual. Ocorre que Fátima Canuto, mãe do prefeito de Pilar, Renatinho, 
está entrando na cidade com todo gás. A disputa política vai ser pesada por lá.

»  O alvo de Renatinho, prefeito de Pilar, é Sérgio Toledo, que vai para 
a reeleição a deputado federal. A família Canuto apoia até um poste, 
contanto que tire voto de Toledo em Marechal, Pilar e Atalaia. Os 
Canuto também miram na eleição de Ayres.
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