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JHC envia à Câmara
PL que autoriza
criação de selo de
autenticidade digital

Ronaldo Medeiros
critica aumento
de quase 20% na
conta de energia
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ACATOU PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PLEITO EM AÇÃO IMPETRADA PELO PSB NA JUSTIÇA ESTADUAL

Juíza Esther Manso suspende
eleição indireta para o Governo
A juíza Esther Manso,
da 18ª Vara Cível da Capital, suspendeu a eleição de
governador e vice-governador de Alagoas, marcada para
o dia 2 de maio, na Assembleia Legislativa do Estado.

A magistrada tomou essa
decisão, na tarde de hoje,
acatando pedido de suspensão do pleito feito pelo Diretório Estadual do PSB. A
decisão saiu pouco depois
de o governador em exercí-

cio, desembargador Klever
Loureiro, divulgar uma Nota
Oficial, criticando a ação
ordinária impetrada pelo
PSB, alegando irregularidade
no edital para a escolha dos
candidatos. Loureiro quali-

ficou a ação de “ato inadequado e antidemocrático”.
O artigo 104 da Constituição
Estadual de Alagoas prevê, no
parágrafo 3º, que em casos de
dupla vacância nos últimos
dois anos do mandato de

governador e vice-governador, a eleição será feita pela
Assembleia Legislativa, como
também prevê a Constituição
Federal em caso de vacância
do presidente e vice-presidente da República.
Reprodução

PANE ELÉTRICA?

Carro pega fogo na Fernandes Lima e para o trânsito
Um veículo Renault Clio
pegou fogo hoje pela manhã
(pouco depois das 8h), na
Avenida Fernandes Lima,

trecho que fica próximo
ao Cepa, sentido Centro. O
carro ficou no meio da pista
e, enquanto era consumido

pelo fogo, o trânsito ficou
parado. Quando as chamas
diminuíram, os carros
passaram pelas vias laterais.

O Corpo de Bombeiros esteve
no local e conseguiu controlar
o incêndio. Há suspeitas de
que o fogo tenha sido provo-

Eleição para
governador
passa por
Luciano Barbosa

Executiva do
PDT articula
palanque para
Ciro em Alagoas

cado por uma falha elétrica no
carro. Ninguém ficou ferido
e o trânsito voltou ao normal
cerca de uma hora depois.

BALAIADA

Arthur Lira
dá início à
campanha
esnobe em AL
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Leonardo Dias
quer food-trucks
bem longe de
sua sorveteria
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JULIAN ASSANGE está preso em prisão de segurança máxima no Reino Unido.

ARTIGO | Marcelo Uchôa *

Liberdade para Assange

ARTIGO | Voney Malta *
Wadson Correia

A sucessão de absurdos da política nacional, naturalizada
pelas ações desavergonhadas de um mandatário que não cansa
de assombrar o Brasil com sua displicência moral e ética, remete
a segundo plano preocupações que, por sua relevância, deveriam receber mais atenção da sociedade, especialmente da
mídia brasileira.
Desde a semana passada, encontra-se no ministério do interior britânico pedido judicial final para a extradição de Julian
Assange aos Estados Unidos para ser julgado por 18 acusações
cujas penas, somadas, podem chegar a 175 anos de prisão. O
processo resultou de uma ampla operação de Lawfare que não
se acanhou em ferir convenções internacionais, ignorar procedimentos processuais internos, espezinhar direitos fundamentais, fatos imensamente notórios de tão denunciados.
Julian Assange está preso em prisão de segurança máxima
no Reino Unido, enfermo, envelhecido e praticamente incomunicável, desde 2019, depois de ter sido arrancado pela polícia
britânica da embaixada do Equador em Londres, onde permaneceu recluso em asilo diplomático, de 2012 até o fatídico dia em
que foi traído pelo presidente equatoriano Lenín Moreno com
a súbita revogação de seu asilo em troca de um imoral empréstimo com o FMI e a permissão para que os ingleses invadissem
um espaço diplomaticamente inviolável para consumar uma
cobiçada captura que, até hoje, sequer os súditos da Rainha
entendem a motivação.
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Acrescido o tempo de uma primeira ordem internacional
de prisão emitida, em 2010, pela Suécia, há muito tornada sem
efeito por ausência de sustentação fático-jurídica, são 12 anos
de perseguição implacável a alguém que, longe de haver cometido qualquer crime, contribuiu, e muito, com a humanidade,
ao divulgar, através de seu portal WikiLeaks, que grandes corporações privadas e inúmeras nações, como os Estados Unidos,
cometiam toda sorte de fraudes e abusos contra o sistema
comercial e financeiro, a soberania de nações, os direitos humanos. No caso dos norte-americanos, inclusive, demonstrando
que execuções covardes de civis aconteceram durante a invasão
do Iraque no ano de 2007.
Em síntese, Assange vem sendo acossado por expor os podres
de um sistema que prioriza fraudes e números em detrimento de
ética e pessoas. Martirizado por haver dado publicidade a informações guardadas a sete chaves do conhecimento público por
governos assassinos. Sacrificado por ter levado às últimas consequências a máxima de que somente através de uma imprensa
livre uma ambiência democrática pode reivindicar-se verdadeiramente democrática.
Não admira que, apesar de toda incoerência, não goze da
solidariedade dos conglomerados de comunicação mundiais,
inclusive os tradicionais veículos de imprensa do Brasil, a maioria, sem exceção, veiculada ao poder econômico. Que não se
beneficie, outrossim, da empatia de nações ditas constitucionais, desde que a sujeira de suas instituições seja mantida
debaixo do tapete. Mais vergonhoso ainda quando se percebe
a indolência coletiva dos covardes de plantão com a malograda
crença dos Estados Unidos de que possuem direito de exercer
jurisdição global, decidindo sobre o futuro de tudo e de todos
como se fossem juiz natural do Planeta inteiro.
Menos mal que, ao revés, organizações da sociedade civil,
ativistas, intelectuais e sensibilizados, em geral, com a injustiça
em pleno curso, levantam-se mundo afora contra a iminente
extradição de Julian Assange e em prol de sua imediata libertação. A agonia de Assange é o aprisionamento da coletividade aos
grilhões do imperialismo e do grande capital. Sua liberdade, por
outro lado, é um sopro de esperança de que tal desastre não será
o fatídico fim da história.
* Advogado e professor de Direito. Portal Brasil247

Equipe da Segurança de Paulo
Dantas decreta fim do estilo
‘Salvador da Pátria’
O futuro governador Paulo Dantas (MDB) bateu
o martelo não só nos nomes para comandar a Segurança Pública, mas também decidiu atender pedidos
de membros do setor que querem uma nova roupagem,
garantem fontes palacianas.
O experiente delegado Flávio Saravia, futuro secretário, e o jovem e bem avaliado delegado Gustavo Xavier,
futuro Delegado-Geral da Polícia Civil, em contato com
membros da PM e de outros setores da estrutura de segurança, vão implantar trabalho em equipe.
Nada de xerife bolsonarista, estilo prendo e arrebento, de ações individualizadas ‘salvando’ gestantes
para ocupar espaço na mídia e nas redes sociais para se
promover.
A nova Segurança Pública deixará de lado o personalismo que deseja aparecer pra vencer uma eleição. Objetivo agora é investir na inteligencia, organização, atuação
em equipe, boa liderança e conjunto, sem espaço para
personalismo e autopromoção.
Fontes do setor afirmam que esse é o anseio das principais lideranças das categorias, o que foi atendido, basta
entender os nomes iniciais vazados para os dois principais cargos porque definem o funcionamento estratégico
das investigações.
Ou seja, está decretado o fim do estilo ‘Salvador da
Pátria’.

* Jornalista. Portal CadaMinuto
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REAJUSTE DA ENERGIA já virá na próxima ‘conta de luz’.

RONALDO MEDEIROS Disse que o Governo Bolsonaro está impossibilitando o pobre de comer

Deputado critica o aumento
de 20% nas contas de energia
Durante sessão extraordinária na manhã de hoje, o
deputado Ronaldo Medeiros (PT) usou a palavra para
criticar o reajuste na conta
de luz em Alagoas. A Agência
Nacional de Energia Elétrica
(Aneel) autorizou a empresa
Equatorial Energia a praticar
um aumento de 19,86%, que
já vale a partir da próxima
cobrança. “Isso tira a competitividade da indústria e do
comércio, aumentando os
custos de produção”, afirmou o
deputado, lembrando que nos
últimos dois anos o reajuste

em Alagoas foi de 40%.
Usando como exemplo a
situação da Equatorial Energia,
que assumiu em 2019 as atividades da antiga Companha
Energética de Alagoas (Ceal),
Medeiros lembrou que a venda
de estatais provoca reajustes incalculáveis e prejuízos
à população, principalmente
para aqueles que menos têm.
Voltando suas críticas para o
Governo do presidente Jair
Bolsonaro, o deputado afirmou que este novo aumento
confirma mais um retrocesso
na nação. “Além do aumento

da gasolina, temos o aumento
da energia. As pessoas trocarão
carros por charrete, lâmpadas
por candeeiro e irão abandonar o botijão de gás para cozinhar em fogão à lenha”.
Medeiros lembrou ainda
da condição de fome do povo
diante desses aumentos, e
falou em “valorização do osso”,
o que sobraria de possível para
os mais pobres comprarem,
diante de tantos aumentos. “É
o Governo Bolsonaro estragando a nação e impossibilitando o pobre de comer”, disse
o deputado.

BOMBEIRO MILITAR

Fotos: Igor Pereira

RONALDO MEDEIROS
Responsabilizou o Governo Federal pelos constantes aumentos no País

COVID-19

Assembleia aprova PL contra
exigência do cartão de vacina

TENÓRIO, CAMELO E BEBETO
Destacaram pela ordem: igualdade na nomenclatura de oficiais, benefício de Renan Filho e insistência da corporação

Deputados destacam aprovação
de PL que fixa o efetivo do CBM
O plenário da Assembleia
Legislativa aprovou hoje, o
projeto de lei n° 878/2022, de
autoria governamental, que
dispõe sobre o fluxo do acesso
a hierarquia no Corpo de
Bombeiros Militar do Estado
de Alagoas. A matéria foi aprovada com duas emendas. A
primeira, de autoria do deputado Francisco Tenório (PP),
substitui o termo “oficiais auxiliares” por “oficiais administrativos”. A segunda, de autoria
do deputado Bruno Toledo
(MDB), suprime do projeto o
artigo 8º.
O projeto foi votado em
última votação. Os deputados Silvio Camelo (PV), Cabo
Bebeto (PL) e FranciscoTenório
parabenizaram a corporação e

o Parlamento pela aprovação.
O primeiro a se manifestar foi
Silvio Camelo, que agradeceu a todos os deputados. “É
mais uma categoria de servidores públicos a ser beneficiada na gestão Renan Filho”,
disse. Cabo Bebeto destacou
a insistência da categoria.
“Vale sempre a pena acreditar
numa corporação mais forte e
melhor para todos”, afirmou.
Francisco Tenório agradeceu
a aprovação de sua emenda. “A
emenda corrige a nomenclatura e iguala todos os oficiais”,
disse.
Pelo projeto, o efetivo do
Corpo de Bombeiros Militar
é fixado em 3.246 bombeiros
militares, não sendo computados nos limites deste efetivo:

os bombeiros militares da
reserva remunerada convocados para o serviço ativo, os
aspirantes a oficial bombeiro
militar, os alunos dos Cursos
de Adaptação de Oficiais, os
cadetes dos Cursos de Formação de Oficiais Bombeiros
Militares e os alunos dos
Cursos de Formação de Praças
Bombeiros Militares. Já a fixação do efetivo dos alunos
dos Cursos de Formação de
Bombeiros Militares, em
seus diversos círculos, será
definida pelo governador do
Estado, ouvido o comandante
geral do CBM/AL, de modo a
atender às necessidades de
preenchimento das vagas
para o início das carreiras existentes na corporação.

O projeto de lei ordinária nº 701/2021, que dispõe
sobre a proibição da exigência de apresentação do cartão
de vacinação contra a Covid19 para acesso a locais públicos ou privados do Estado de
Alagoas, foi aprovado hoje,
durante sessão ordinária.
A matéria, de iniciativa do
deputado Antonio Albuquerque (Republicanos), recebeu
uma emenda substitutiva
proposta pelas deputadas
Fátima Canuto (MDB) e Jó
Pereira (PSDB), que foi rejeitada pelo plenário. Os deputados Francisco Tenório (PP)
e Ronaldo Medeiros (PT )
votaram contra o projeto de
lei. Além deste, outros nove
processos foram apreciados
e votados pelos deputados
durante a plenária.
Durante a votação da
emenda, o deputado Antonio
Albuquerque fez um breve
relato sobre o trâmite da matéria, avaliou que o substitutivo

desvirtuava completamente
a essência e a finalidade da
proposta por ele apresentada e
solicitou aos pares que o rejeitassem. “Para que pudéssemos
ter o projeto de lei, se possível,
aprovado por essa Casa na sua
originalidade”, pediu o parlamentar. De opinião contrária,
o deputado Ronaldo Medeiros
ponderou que a pandemia do
coronavírus ainda não terminou, apesar da grande redução no número de casos e de
mortes, por isso entende que o
mais sensato seria deixar que a
exigência do passaporte vacinal ficasse a cargo dos proprietários dos estabelecimentos
comerciais. “Ninguém sabe
como será amanhã. Nós já tivemos várias ondas da pandemia.
Há momentos em que se exige
máscara, se exige o cartão;
outros, não se exige. Creio que
seria sensato que o momento
decida. Não é a gente engessar,
dizer que seja ou não obrigatório”, ponderou o petista.

ANTÔNIO ALBUQUERQUE
Conseguiu aprovação do PL contra a exigência do passaporte da vacina
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NFT é definido como um ativo digital que representa objetos do mundo real.

COM ISSO, Maceió fica autorizada para produzir tokens digitais não fungíveis e converter em recursos para o Município

JHC envia à Câmara projeto de
lei que autoriza a criação de NFT
Por meio de publicação
no Diário Oficial, da edição de
ontem, o prefeito de Maceió,
JHC, enviou para a Câmara de
Vereadores, um projeto de lei
que cria o Non Fungible Token
(NFT), que são tokens digitais
não fungíveis, uma espécie de
selo de autenticidade digital
assegurada ao proprietário. O
selo pode ser usado para itens
físicos ou digitais, a exemplo
de vídeos, fotos, gifs, códigos e
áudios.
Na prática, e diferente do
bitcoin, o NFT não pode ser
substituído por outro, e atua

como uma propriedade, mas
no campo digital. Um NFT
é definido como um ativo
digital que representa objetos do mundo real, como
arte, música, itens de games
e vídeos, que são negociados
on-line, frequentemente em
moedas digitais.
Como explica o prefeito
JHC, a ideia do projeto é colocar
de vez Maceió no mapa tecnológico, permitindo a criação
de ativos digitais que poderão
ser leiloados, gerando recursos
para investimento em finalidades de interesse público.

Edvan Ferreira / Secom Maceió

PREFEITO JHC DESTACA QUE
A capital alagoana adota postura de vanguarda em relação aos tokens digitais

FLIVERGEL

‘MACEIÓ SEM ASSÉDIO’
Itawi Albuquerque/Secom Maceió

‘MACEIÓ SEM ASSÉDIO’
foi lançada ontem pela Prefeitura durante encontro com empresários

Prefeitura lança campanha
para proteção de mulheres
Com o propósito de defender mulheres contra qualquer
tipo de violência, a Prefeitura
de Maceió lançou, ontem,
durante encontro com empresários, a campanha “Maceió
Sem Assédio”. A iniciativa
acompanha um conjunto de
medidas para segurança do
público feminino em bares,
casas de shows, de eventos,
casas noturnas, restaurantes e
estabelecimentos similares na
capital.
Idealizada pelo Gabinete
Integrado de Políticas Públicas
para Mulheres, a medida faz
parte das ações do Programa
de Enfrentamento e Prevenção
à Violência contra Mulheres e
Meninas, o Salve Mulher.
A campanha ainda prevê
atribuições às empresas
parceiras, como afixação de
avisos e painéis com orientações às mulheres que se

“Com isso, Maceió, mais uma
vez, adotará uma postura de
vanguarda e se destacará entre
as capitais brasileiras”, argumenta o prefeito.
O secretário de Governança, Antonio Carvalho,
explicou que com os NFTs,
Maceió fica autorizada para
leiloar bens e converter em
recursos para o Município.
Segundo ele, os NFTs possibilitarão aumento na arrecadação,
e faz com que pontos culturais,
obras de arte da cidade virem
elementos que fiquem guardados para a posteridade.

sintam em situação de risco,
como por exemplo, nos
banheiros femininos e em
demais locais visíveis a todos
os seus clientes.
Previsto ainda, além de
disponibilizar pessoa, de
responsabilidade do estabelecimento, para acompanhar
mulheres que se identificarem em situação de risco até
o seu veículo ou até o local de
embarque em outro meio de
transporte público ou particular.
Entre as atividades previstas estão oficinas de capacitação para funcionários das
empresas parceiras. A primeira
delas já foi marcada para o
próximo dia 10 de maio, no
Maikai, que deve reunir até
três trabalhadores de cada bar
e restaurante, conforme está
previsto no cronograma da
campanha.

Feira Literária no Vergel do
Lago tem início amanhã, 28
Com uma programação
diversificada e com atividades culturais e educativas,
a Prefeitura de Maceió vai
promove, a partir de amanhã,
a Feira Literária do Vergel do
Lago - a Flivergel. O evento,
que segue até o próximo
sábado, terá como referência a Escola Municipal Rui
Palmeira, vai integrar também
outras iniciativas no bairro.
Com o tema “Alagoanidade”, a festa literária terá
três dias de atividades educativas e culturais na região

próxima à Escola Municipal
Rui Palmeira. A Fivergel tem
como propósito levar atividades lúdicas e culturais para
toda comunidade do bairro
do Vergel do Lago, onde os
moradores e visitantes vão
poder desfrutar de palestras,
oficinas literárias, além de
experimentar a tradicional
gastronomia que tem o sururu
como principal iguaria.
Além do Vergel do Lago,
ainda serão contemplados
com as Feiras Literárias os
bairros do Jacintinho, Cidade

Universitária (Eustaquio
Gomes e Graciliano Ramos),
Cruz das Almas, Ipioca, Poço
(Reginaldo), Trapiche da Barra
e Fernão Velho.
A promoção da leitura
entre a comunidade e os estudantes é um dos objetivos
principais das Feiras Literárias.
As ações estão integradas com
a Olimpíada de Língua Portuguesa promovida pela Secretaria Municipal de Educação
(Semed), a primeira do Município e que tem a literatura
alagoana como referência.

CADÚNICO

Usuários com NIS final 5 já
podem atualizar os dados
Da n d o s e q u ê n c i a a o
calendário de atualização do
Cadastro Único (CadÚnico)
de Maceió, a Prefeitura de
Maceió informa aos usuários com Número de Identificação Social (NIS) final 5, já
devem atualizar seus dados
cadastrais. Devem procurar
este serviço os usuários que
fizeram o NIS ou atualizaram os dados até o dia 1° de
janeiro de 2020.
De acordo com a Prefeitura de Maceió, os beneficiários devem seguir o

calendário de acordo com o
final do seu NIS e comparecer à sede do CadÚnico, que
fica no bairro Serraria, ou ir
a um dos 16 Centros de Referência de Assistência Social
(Cras), bem como ao Centro
de Atendimento Socioassistencial (Casa), que fica no
Prado.
Segundo o coordenador
do CadÚnico em Maceió,
Diogo Santos, aqueles que
perderam o prazo, com NIS
final de 0 a 4, poderão atualizar seus dados cadastrais

normalmente em qualquer
um dos pontos da Semas.
“As unidades estão prontas
para atender esses usuários,
de segunda à sexta-feira, das
8h às 16h”, informou.
O calendário para o
beneficiários com NIS final
5 segue até o dia 13 de maio,
nas sedes dos Cras do Benedito Bentes, Prado, Ponta
Grossa, São Jorge, Selma
Bandeira, Jacintinho, Rio
Nov o, Sa n t o s D u m o n t ,
Cidade Universitária, entre
outras.
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RÉUS respondem por crime com quatro qualificações: motivo fútil,
traição, meio que impossibilitou a defesa da vítima e feminicídio.

bárbaro ocorreu em 2019; jovem foi torturada até a morte e teve uma estaca cravada em sua cabeça

Caso Joyce: MP quer julgamento
e condenação por pena máxima
Dulce Melo
Ascom MP/AL

A pena máxima para um
crime bárbaro, por motivo
fútil, à traição, contra uma
m u l h e r s e r á o p e d i d o,
a m a n h ã , d o Mi n i s t é r i o
Público do Estado de Alagoas
(MPAL), representado pelo
promotor de Justiça designado, Thiago Riff, auxiliado
pelo promotor de Justiça
Denis Guimarães, em desfavor de Clécio Gomes Barbosa
vulgo “orelha”, Elton Jhon
Bento da Silva, Jullyana Karla
Soares da Costa e Maria Mariá
Araújo, acusados de matar

cruelmente Joyce da Silva
Alves, à época com 22 anos,
no conjunto Village Campestre II, em Maceió.
Todos terão em desfavor
a sustentação do Ministério
Público com quatro qualificadoras: motivo fútil, traição,
meio que impossibilitou a
defesa da vítima e feminicídio.
Desde o início, Clécio é visto
pelo promotor Denis Guimarães como pessoa fria, sem
demonstração de qualquer
tipo de arrependimento.
“Chegou a hora de a justiça
ser feita. Houve um crime
hediondo, por motivo banal
e que dilacerou uma família,
deixou uma criança de sete

anos órfã. Além disso, os acusados de forma insensível ainda
cometeram toda a barbárie
na frente de duas crianças,
filhas de dois participantes. A
vítima , inocentemente acreditou que estava entre amigos
e a forma cruel com a qual a
Joyce foi assassinada chocou
a todos, então, nossa postura
está mantida defendendo o
julgamento e condenação
com pena máxima”, afirma o
promotor de Justiça.
O caso
O crime ocorreu no dia 10
de fevereiro de 2019, nas proximidades do Rio Bambu, no
conjunto Village Campestre

CHÃ DO PILAR

e, menos 24 horas depois do
crime, eles foram localizados e
autuados em flagrante”, explicou.
Na residência de um dos
acusados, o de 19 anos, os
policiais civis apreenderam
uma pequena quantidade de
maconha, uma balança de
precisão e dinheiro trocado,
o que levou a autuação do
mesmo também pelo crime
de tráfico de drogas.
“Este rapaz, que já tem
outras passagens por roubo e
tráfico de drogas, confessou
participação no crime, bem
como a do outro acusado de
22 anos. Entretanto, tanto ele

como as testemunhas presenciais, dizem que o autor dos
disparos é um terceiro envolvido, que já temos o nome e
vamos representar por sua
prisão, visto que o mesmo não
foi localizado na cidade do
Pilar”, explicou o delegado.
As investigações apontam
ainda que o homicídio de Igor
Ismael está relacionado com a
disputa por pontos de venda
de drogas no Pilar. “Não há
espaço para impunidade na
cidade. Matou aqui vai preso.
E os chefes do tráfico que
mandarem matar também
serão responsabilizados”,
garantiu Sidney Tenório.

CORTESIA

Presidente do TJ recebe visita
de Paulo Dantas e Renan Filho
O presidente do Tribunal
de Justiça de Alagoas (TJAL),
José Carlos Malta Marques,
recebeu, ontem, a visita do
ex-governador Renan Filho e
do deputado estadual Paulo
Dantas, que comunicou sua
candidatura à eleição indireta
para o Governo do Estado.
“Vim comunicar ao presidente que registrei a minha

até lá com a esposa Jullyana
e os filhos do casal, duas
crianças. Depois de bastante
agredida, durante toda a
madrugada, por ordem de
Clécio, Joyce foi arrastada pelo
grupo até o rio onde a sessão de
tortura teve continuidade. Até,
segundo inquérito policial,
Elton e Clécio, após desferirem
vários golpes a paulada cravarem uma estaca na cabeça da
vítima.
Pelo Ministério Público,
inicialmente, o caso teve
acompanhamento e atuação
do Dênis Guimarães. Por fim,
o promotor de Justiça Thiago
Riff foi designado como titular
na acusação.

APÓS TENTATIVA DE FUGA

PC prende dois acusados de
matar adolescente de 15 anos
Policiais civis da Delegacia do Pilar prenderam, no
fim da tarde de ontem, dois
acusados de participação no
homicídio que teve por vítima
o adolescente Igor Ismael
Santos Mendes, 15, ocorrido
na noite da última segunda-feira, em uma residência na
Chã do Pilar.
Segundo o delegado do
Pilar, Sidney Tenório, os acusados, de 19 e 22 anos, foram
citados no local do crime e
tiveram os nomes confirmados em depoimentos por
testemunhas presenciais do
homicídio. “Foram realizadas diligências ininterruptas

II, zona periférica da capital.
Joyce estava na casa de um
amigo de menoridade, onde se
encontravam outras pessoas,
entre elas Maria Mariá. Em
determinado momento teria
feito um gesto em forma da
letra v, para foto, levando-as a
acreditar que seria integrante
da facção Comando Vermelho o que teria causado ira já
que pertenciam à facção rival
Primeiro Comando da Capital
PCC).
Naquele momento ela já
teria começado a sofrer agressões, mas decidiram matá-la. Então teriam mandado
o menor ir até à casa de Elton
para pedir seu auxílio. Ele foi

candidatura para concorrer
à eleição indireta que ocorre
agora no dia 2 de maio. E o
nosso principal objetivo é fazer
com que o alagoano tenha a
tranquilidade, a certeza da
consolidação dos avanços”,
afirmou Paulo Dantas.
Para o ex-governador
Renan Filho, é importante
haver equilíbrio para levar

adiante as políticas públicas
em Alagoas. “Especialmente
para quem mais precisa”,
frisou.
José Carlos Malta disse
estar acompanhando a transição do Governo e reforçou
a importância de os poderes dialogarem e atuarem de
forma harmônica, em prol da
população.

Penitenciária de Segurança
Máxima passa por inspeção
O juiz Allysson Amorim,
da 16ª Vara Criminal de
Ma c e i ó , i n s p e c i o n o u a
Penitenciária de Segurança
Máxima, ontem. O magistrado conversou com a
equipe de segurança e verificou as condições do local,
que registrou tentativa de
fuga de detentos no último
domingo.
Segundo o juiz, os reeducandos que estavam na
cela já estão separados em
módulo seguro. “Provavelmente serão transferidos e
será aberto procedimento
administrativo disciplinar
para apurar as responsabilidades. Concluindo quem
foram os responsáveis, eles
serão punidos pela ocorrência grave”.
Ainda de acordo com o
juiz, os envolvidos podem
perder até 1/3 dos dias que
eventualmente tenham
remidos de sua pena.
“Qualquer outro benefício
também será cortado, exceto
os que a lei veda”.
Allysson Amorim reforçou a importância de o
Judiciário e a Secretaria
de Ressocialização (Seris)
agirem em parceria para
evitar fugas. “É preciso
registrar que o complexo
de Alagoas já tem um certo
tempo sem fuga. Isso mostra
uma eficiência daqui do

sistema de conseguir evitar
qualquer tipo de fuga e,
caso aconteça, de conseguir
recapturar a tempo”.
A Penitenciária de Segurança Máxima, localizada
no Sistema Prisional, parte
alta de Maceió, tem hoje
910 detentos, entre presos
condenados e provisórios.
De acordo com o chefe especial das unidades prisionais,
Marciano Alex, a tentativa de
fuga ocorreu na cela 19 do
módulo D, no final da tarde
de domingo. Nove detentos
estavam na cela.
“Chegando ao local, a
equipe encontrou a cela
serrada, não 100%, mas
conseguiu identificar antes
que eles conseguissem
se evadir da unidade. Um
trabalho com eficiência dos
nossos policiais, mesmo
com todas as dificuldades”,
disse.
Os presos devem permanecer em isolamento preventivo durante dez dias, prazo
em que serão apurados os
fatos. “A gente já identificou
o material que foi utilizado,
que foi parte da própria cela
para serrar. Todos serão ouvidos pela Comissão de Sindicância e, após isso, vamos
pedir autorização à Vara
de Execuções Penais para
transferi-los para o Presídio
do Agreste”.
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PESQUISAS foram realizadas entre maio de 2021 e abril de 2022.

ESTUDO foi feito pelo Instituto Vox Populi com o resultado de pesquisas presenciais realizadas por nove diferentes institutos

Análise exclusiva de pesquisas
recentes traz vantagem para Lula
Matheus Leitão
Portal Veja

Lula está próximo de
vencer as eleições no primeiro
turno ou entrar no segundo
turno com uma boa vantagem sobre Jair Bolsonaro. Mais
do que isso, o ex-presidente
segue, há um ano, com uma
média de 44% da soma de
todos os adversários (ou seja,
50% contra 50% dos válidos).
Se conseguir 50% mais um
voto, ele vencerá eleição sem
a necessidade de um outro
turno para decidir quem será o
próximo presidente da República.
As conclusões acima são
deste colunista após ler um
estudo feito pelo instituto Vox
Populi para o PT, com o resultado de pesquisas presenciais
realizadas por nove diferentes
institutos entre maio de 2021 e
abril de 2022.
Embora a vantagem de Lula
para Bolsonaro tenha diminuído 5 pontos no primeiro turno
com a saída de Sergio Moro,
como mostrado também neste

PESQUISAS
Utilizadas para o estudo oram as dos institutos DataFolha, IPEC, Ipespe, Vox, CNT/MDA, Quaest, Datatempo, Ipsos e Sensus

espaço, o petista tem em abril
de 2022 os mesmos 44% que
tinha em maio de 2021. Isso
em pesquisas estimuladas
de primeiro turno, quando o
nome dos candidatos é apresentado para o eleitor.
Bolsonaro também
manteve uma reta, paralela à
de Lula, variando entre 23%
e 26% até março de 2022. Em
abril, ele se recuperou mais e

cresceu 5 pontos percentuais,
chegando a 30%, mas somente
após a saída do ex-juiz da Lava
Jato.
No mesmo período, o grupo
de outros candidatos caiu dos
19% para 14%, indicando que
Bolsonaro cresceu justamente
pela transferência de eleitores
de Moro — lembrando que,
quando desistiu, o ex-juiz
tinha 8% em média.

O que o estudo mostra é
que o cenário é o mesmo nos
últimos 12 meses quando
analisamos Lula X todos os
outros candidatos. A única
mudança relevante na média
das pesquisas não foi provocada pela ação de Bolsonaro, mas pela desistência do
ex-magistrado lavajatista.
Ou seja, revela também
que tudo que Bolsonaro fez

para reduzir sua rejeição — o
que não foi pouca coisa — e
aumentar a de Lula ainda não
se refletiu na média das pesquisas — todas, lembrando,
presenciais.
Óbvio que eleição é sempre
muito difícil de prever, e existe
um longo caminho tortuoso
até o pleito de outubro, mas os
números dos últimos 12 meses
são extremamente favoráveis
ao ex-presidente e desfavoráveis ao atual presidente.
O que fica claro ao ler o
estudo é que o quadro atual é
amplamente melhor para Lula
do que para Bolsonaro. Por
exemplo, o cenário de estabilidade se repete na média
do 2º turno, situação que não
é influenciada pela saída de
Moro. No cômputo dos válidos, Lula segue vencendo
por mais de 60% e Bolsonaro
continua abaixo dos 40%, sem
variações relevantes.
As pesquisas utilizadas para
o estudo foram as dos institutos DataFolha, IPEC, Ipespe,
Vox, CNT/MDA, Quaest, Datatempo, Ipsos e Sensus.
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O ENCONTRO de Negócios do Sertão Alagoano é promovido pelo
Sebrae Alagoas em parceria com o Governo do Estado de Alagoas.

aproxima 27 artesãos, instalados em 8 municípios, de 15 compradores, entre lojistas alagoanos e de outros estados

Encontro de Negócios busca
fortalecer artesanato do Sertão
Severino Carvalho

Redação

Alagoas Notícia Boa

OSebrae Alagoas e
parceiros promovem, no
período de 28 de abril a
04 de maio, das 17h às 22
horas, no Shopping da Vila,
em Delmiro G ouveia, o
Encontro de Negócios do
Sertão Alagoano. O evento
tem como propósito fortalecer artesãos da região, suas
unidades produtivas e as
micro e pequenas empresas
ligadas ao segmento.
O Encontro busca aproximar 27 artesãos, instalados em oito municípios, de
15 compradores, entre lojistas alagoanos e de outros
estados. Isso ocorrerá por
meio da Exposição e Rodada
de Negócios com grupos
produtivos, artesãos individuais e mestres artesãos
com diversas tipologias e
itens do artesanato.
Lá, será possível encontrar peças bordadas em linha,
esculturas em ferro, quadros,
esculturas em madeira e
cerâmica; móveis, arte indí-

ENCONTRO
acontece no período de 28 de abril a 04 de maio, das 17h às 22 horas, no Shopping da Vila, em Delmiro Gouveia

gena, tecelagem, bordados,
xilogravuras, roupas e acessórios. O evento também
contará com atrações culturais da região sertanejo.
Entre os grupos e artesãos
participantes estão: Estação
Cangaço, Rominho Artesão,
Jiripankó, Cooperativa Art
Ilha, Mestre Aberaldo, Mestre
Valmir, Mestre Petrônio,
Família Antônio de Dedé,
Vieira, Leno, Savinho, Yang,

Van Van, Descanso Do Rei,
Daniela Gonçalves, Associação Nova Esperança, Cristo
Guimarães, Mestre Jasson,
Gorete, Tai Rocha, Mestre
Rubério, Cia Do Bordado,
Niró, Paulo Soares, Papai
Arteiro e Twin Sisters Craftwomen.
Além do encontro de
negócios, o evento irá
promover a vivência na
região, para que os partici-

pantes conheçam melhor o
Sertão Alagoano e a origem
do artesanato local, valorizando ainda mais a cultura
e o trabalho desses artesãos.
“Com o evento, buscamos reconhecer o artesanato de alta qualidade da
região e oportunizar a geração de negócio, com lojistas
de Alagoas e outros estados”,
pontua o gerente adjunto da
Agência de Atendimento

Integrada do Sebrae em
Delmiro G ouveia, V itor
Pereira.
“Iremos fazer uma vivência na região, visitando a
Ilha do Ferro, Olho d’Água
do Casado, com o pôr do sol
dos cânions, povoado Entremontes, além de um passeio
nos cânions para retratar
todo o potencial turístico da
região e mostrar que o artesanato também é associado
a isso”, completa.
O Encontro de Negócios
do Sertão Alagoano é promovido pelo Sebrae Alagoas em
parceria com o Governo do
Estado de Alagoas, por meio
da Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur),
com os programas como o
Alagoas Maior e Alagoas Feito
à Mão, além do Shopping da
Vila e Projeto Cânions do
Velho Chico.
Também são parceiras,
as prefeituras municipais de
Água Branca, Belo Monte,
Pão de Açúcar, Olho d’Água
do Casado, Delmiro Gouveia,
Piranhas e Pariconha.
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Educação
DISSEMINAÇÃO

SESSÃO de autógrafos ocorreu na segunda-feira; livro foi publicado pela Edufal.

de produções acadêmicas dos docentes da rede é um dos objetivos do Núcleo de Avaliação e Pesquisa

Semed: Professora lança livro para
alunos com deficiência intelectual
A Secretaria Municipal de
Educação (Semed) organizou,
na última segunda-feira, uma
sessão de autógrafos do livro
‘Atendimento Educacional
Especializado para Estudantes
com Deficiência Intelectual aspectos conceituais, legais e
práticos’, com uma das organizadoras da obra, a professora
da rede municipal de ensino,
Tarciana Angélica Damato. A
organização do livro contou,
ainda, com as docentes Neiza
de Lourdes e Soraya Guimarães.
A sessão de autógrafos
contou com a participação de
técnicas do Núcleo de Avaliação e Pesquisa (NAP).
A obra, publicada pela
Edufal, aponta para uma reflexão em torno da questão histórica e educacional da pessoa
com deficiência intelectual.
Formada em educação
física e pedagogia, com doutorado em Roma, na Itália,
Tarciana Angélica Damato,

pesquisa a educação inclusiva.
A especialista conta que o
livro é fundamental para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem desses alunos,
podendo ser trabalhado em
qualquer nível educacional,
desde a Educação Infantil,
Ensino Fundamental, Médio e
Educação de Jovens, Adultos e
Idosos (EJAI).
“São leituras como essas
que são fundamentais para
que os alunos com deficiência
não sejam colocados como
historicamente de lado, não
sejam estigmatizados, não
exista preconceito. É bom que
deixemos claro, que o aluno
com deficiência é aluno da
escola, não é aluno apenas da
educação especial. Esse livro
traz justamente esse elo com a
educação especial em relação
ao aluno com deficiência intelectual, mas com todo apoio
aos professores dentro da sala
de aula”, enfatiza Tarciana.
As docentes organizaram

Jamerson Soares (estagiário)/Ascom Semed

PROFESSORA
Tarciana Damato é uma das organizadoras do livro sobre deficiência intelectual

os artigos presentes no livro
com o intuito de desmistificar
a pedagogia utilizada com os
alunos com deficiência intelectual. A obra foi lançada em
2019, mas devido à pandemia,
a divulgação foi adiada.
A coordenadora do NAP,
Natércia Lopes, enfatiza que

existe uma demanda significativa por práticas que eliminem
as barreiras dentro da escola e
garantam a plena participação
de todos os estudantes.
Natércia Lopes explica que
o Núcleo é responsável por
realizar um plano de ação e
estímulo à produção científica

para mostrar o que os docentes
estão produzindo dentro das
escolas, já que o Plano Municipal de Educação, na Meta 11,
tem como princípio incentivar a inserção de docentes em
pós-graduações.
“O caso da professora
Tarciana mostra que a qualidade da educação do nosso
Município passa pelo atendimento ao direito constitucional que é a inclusão. Nós
temos estudantes com deficiência em nossa rede e professores que buscam formações
nestas áreas e novas perspectivas para seu ensino. Esse livro
representa o olhar inclusivo
que reflete os estudos sobre a
temática, proporcionado pelos
projetos do NAP”, informa
Natércia Lopes.
O exemplar do livro pode
ser adquirido na editora
Edufal e também pode ser
solicitado através do e-mail
tarcianadamato@semed.
maceio.al.gov.br.

PROGRAMA AVANÇA GRÊMIO

Projeto de paisagismo de estudantes da rede
pública estadual revitaliza escola em Maceió
Os estudantes do grêmio
da Escola Estadual Moreira e
Silva, de Maceió, decidiram
usar seu protagonismo para
tornar o ambiente escolar
mais aconchegante dentro
de uma proposta de sustentabilidade. Apoiados pelo
Conselho Escolar e utilizando
recursos próprios da unidade,
os gremistas começaram a
revitalizar as áreas arborizadas da escola através de um
projeto de paisagismo envolvendo cerca de 15 alunos, que
se uniram após apresentarem
interesses em pautas ambientais.
A iniciativa ainda conta
com o auxílio de uma paisagista que, voluntariamente,
orienta os participantes do
projeto na utilização dos materiais de jardinagem. Projetos
como estes devem se tornar
cada vez mais frequentes
nas escolas da rede estadual,
graças ao programa da Secretaria de Estado da Educação,
intitulado Avança Grêmio,
lançado no início deste ano,

que destina recursos para esse
tipo de iniciativa estudantil.
O presidente do grêmio e
estudante do 2º ano do Ensino
Médio, Vinícius Buarque,
conta que a ideia de investir em
um projeto de paisagismo vem
do interesse em proporcionar
mais espaços de socialização e
otimizar os ambientes abertos
da escola.
“Temos em nosso grêmio
uma equipe que demonstra
muito interesse em trabalhar
com questões ambientais. E
ter um local mais aconchegante para recreação e socialização sempre foi nosso desejo.
Então, tivemos essa ideia junto
à nossa gestora e, com a perícia
de uma especialista, desenvolvemos esse projeto de paisagismo para transformar nosso
ambiente escolar, e também
trazer um pouco mais de natureza para o nosso cotidiano”,
destacou Vinícius.
Membro do grêmio e
também estudante do 2º
ano do Ensino Médio, Davi
Araújo entrou para a equipe

do projeto de paisagismo por
já ter uma experiência com
plantas, devido à influência
de sua mãe, que é botânica.
O estudante acredita que o
projeto é para o bem-estar
de todos e pode envolver
cada vez mais alunos, como
uma atividade regular. “Esse
projeto é para todos, para
o bem-estar de cada aluno
do Moreira, é uma atividade
coletiva e até terapêutica.
Então, tenho certeza que,
com o grêmio dando essa
iniciativa, os outros alunos
também vão começar a colaborar e fazer parte disso”, afirmou.
Avança Grêmio
A Seduc, por meio do
Programa Avança Grêmio,
está repassando para as
escolas estaduais recursos
de fomento a projetos estudantis que sejam voltados
para o bem coletivo e relacionados a temas pedagógicos,
como cultura e diversidade,
por exemplo. Dentro desse

contexto, a Escola Moreira
e Silva será beneficiada de
acordo com o número de
m a t r i c u l a d o s, p o d e n d o
receber até R$ 16.500 do
programa. O presidente do
grêmio ainda conta que, com
esse recurso, os estudantes
pretendem criar uma horta
sustentável dentro da escola,
para contribuir com a alimentação saudável na unidade
e também para o aproveitamento de um espaço que
atualmente está em desuso.
“Também queremos fazer
uma horta para que a escola
cultive seus próprios alimentos de forma sustentável. Serão
legumes e hortaliças completamente orgânicos, que vão
fazer parte da merenda escolar contribuindo para uma
alimentação livre de agrotóxicos” ressaltou.
O gremista ainda afirma
que o programa será um diferencial importante para a realização de projetos que ainda
estão no papel. “Antes, nós
tínhamos que lutar muito para

conseguir verba para ter um
projeto realizado. Agora, com
esse programa, nós conseguimos planejar dois, três projetos de uma vez, pois sabemos
que nós vamos ter recursos e
muito mais autonomia para
pôr em prática”, finalizou.
José Márcio de Oliveira,
secretário de Estado da
Educação, explica que o
Avança Grêmio é mais uma
ação da Seduc de incentivo
aos alunos para desenvolverem projetos e pesquisas nas
unidades escolares. “Exemplos como esse do grêmio da
Escola Moreira e Silva serão
ampliados com os recursos
do Avança Grêmio. É com
esse intuito que esse projeto
nasceu e tem se dado em
todo o estado, investindo em
projetos e ações inovadoras,
fomentando essas atividades
extracurriculares nos alunos
que irão trabalhar, despertando neles novas habilidades e identificando novos
talentos e possibilidades para
o futuro”, explica o secretário.

20 de abril | 2022

O DIA Digital

Cultura

9

EVENTO acontece no sábado e domingo das 16h às 22h com entrada gratuita.

EM SUA 3a EDIÇÃO, evento terá em sua programação feira orgânica, adoção de animais e oficina de harmonização de cerveja
Fotos: Divulgação

NESTA EDIÇÃO,
Festival conta com o apoio da Lei Aldir Blanc; evento terá expositores, novas oficinas e atrações musicais, feira orgânica de alimentos, feira de adoção de animais e um ônibus biblioteca itinerante

Festival Independente de Arte e
Cultura Popular volta à Jatiúca
Após dois anos o Ficpop
está de volta! Nos dias 30 de
abril e 01 de maio, o segundo
trecho do CorredorVera Arruda
na Jatiúca será movimentado
por diversas atividades que
farão parte da programação
do Festival Independente de
Cultura Popular. Mantendo o
compromisso de incentivar
a cultura e a arte de Alagoas,
o evento realiza sua terceira
edição das 16h às 22h para
todos os públicos.
De acordo com as organizadoras do festival Elaine
Ribeiro, Juliana Mascarenhas
e Eliane Ribeiro, a programação do evento este ano conta
com expositores, novas oficinas e atrações musicais, feira
orgânica de alimentos, feira
de adoção de animais e um
ônibus biblioteca itinerante.
É estimado um número ainda
maior de visitantes e exposi-

tores, considerando que nesta
edição o Ficpop terá um corpo
ainda mais estruturado.
Aguardado desde antes da
pandemia, o evento já estava
marcado e desde então houve
vários adiamentos. “Estamos
muito ansiosas! Esse tempo
todo de espera foi revertido em
muito preparo para proporcionar aos visitantes e expositores a melhor experiência”,
expressa Elaine.
Nesta edição, o festival
conta com o apoio da Lei Aldir
Blanc e mantém o intuito de
promover uma grande festa de
arte e cultura em espaços públicos, homenageando a cultura
popular local e abrindo espaços
para novos artistas e empreendedores divulgarem seus trabalhos. O Festival também propõe
espaços para oficinas e debates,
assim como ser um ponto de
encontro para entretenimento,

conhecer novas iniciativas e
passar o fim de semana ao ar
livre; com música, gastronomia, amigos e família.
FICPOP em números
No dia 07 de Dezembro
de 2019 Maceió recebeu a
primeira edição do Ficpop,
realizado no Corredor Vera
Arruda, no bairro da Jatiúca.
A programação do evento
contou com palestras, mesa
redonda sobre diversos temas,
cinco oficinas, cerca de dez
atrações musicais e vinte expositores de acessórios, roupas,
artesanato e gastronomia. Foi
uma grande celebração do
movimento independente
com uma média de 500
passantes no dia. A última
edição aconteceu em março
de 2020 e teve um público
de aproximadamente 3.000
pessoas e 28 expositores.
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Balaiada

COMEÇA GASTANÇA do dinheiro público com campanha política.

Deraldo Francisco | deraldofrancisco@bol.com.br
Jornalista e editor-geral de O Dia Digital

Cunha na vala comum

Mas a cara de acanhamento de Rodrigo Cunha
não lhe tira a responsabilidade de estar aliado ao
que representa os esgotos da política no Brasil
e em Alagoas. Senador, basta ver a situação do
povo desses municípios que o senhor identifica
a exploração do miserável que é mantido vivo
apenas para votar. O deslumbramento do jovem
senador na política está lhe arrastando para
a vala comum. Quer ser governador, nem que
tenha que se aliar à escória da política.

Luciano Barbosa só espera

Na dele, sem assanhar
o vespeiro, o prefeito
de Arapiraca, Luciano
Barbosa, está apenas
assistindo à movimentação das peças no tabuleiro
de xadrez da política em
Alagoas. Ele não descarta
nem apoia ninguém, por
enquanto. Todos sabem
que ele gostaria de um
governador de Arapiraca,
mas, pelo andar da carruagem, está longe de
ser Rodrigo Cunha. Luciano Barbosa também
não está de bem com os Calheiros, mas gosta de
Paulo Dantas. Ele deve ser o fiel da balança em
outubro.

Nada ‘pessoal’

O deputado federal Severino Pessoa de bobo só
tem a cara. Ele está no MDB; a esposa, Fabiana
Pessoa, no Avante; o irmão, Celso Pessoa, no PSD
e o filho, Randerson Pessoa – que já foi do Republicanos – estaria sem partido. Quem entende
de manobras políticas diz que Severino Pessoa
separou todos para jantá-los depois. A ideia seria
o golpe certo no momento certo. Por isso, ele
adotou a estratégia de “um pé em cada barco”.
Esse Severino é pessoa desenrolada!

Candidatos da bala

Alguém vai se prejudicar nessa disputa pelo voto
do eleitor com o mesmo perfil. Querem o voto
do eleitor conservador, chumbeta de polícia,
defensor da luta armada, os candidatos: delegados Thiago Prado e Leonam Pinheiro; o policial
civil Ricardo Nazário e o deputado estadual Cabo
Bebeto. É muito cacique para pouco índio. Hoje,
Cabo Bebeto leva vantagem por ter direito ao
voto de legenda que será conferido a Bolsonaro.
Espera-se que não saiam tiros nessa disputa.

Queimou o sanduíche!

O vereador Chico Filho foi estratégico quando
retirou a proposta de regulamentação do setor
de food-trucks em Maceió. A ideia é importante
e necessária, mas muita gente se interessou pelo
negócio e as emendas transformaram o projeto
num monstrengo. Desta forma, para não ser o
responsável por esse “Frankenstein”, Chico Filho
desistiu da ideia da regulamentação do setor de
fast-food.

Interesses escrotos

Cada um com seu interesse, os vereadores
apresentaram emendas que descaracterizavam
o projeto inicial. Fábio Costa emendou com
interesse nos votos dos comerciantes do setor.
Mas veio do patriota, do justo, do mais honesto
de todos no planeta, Leonardo Dias o interesse
mais escroto. Ele emendou o projeto colocando
os food-trucks bem longe do seu comércio:
Sorveteria Senhor Gelado. O vereador não quer a
concorrência por perto. Tem jeito, isso?

Arthur Lira gasta por conta
O deputado federal Arthur Lira – o dono do cofre – tem mostrado em Alagoas que
dinheiro não é problema para a sua campanha (e dos seus aliados) este ano. Atirar
com a pólvora alheia é bom demais. Essa dinheirama toda vem do orçamento
secreto e das maracutaias do Centrão com o Planalto. Bem, a Polícia Federal deve
investigar isso depois. No final de semana que passou, Lira levou Rodrigo Cunha e
Jó Pereira a algumas cidades de seu domínio político. Isso pelos ares, voando nas
asas [hélices] da fortuna, num helicóptero locado pelo grupo. O constrangimento é
flagrante na cara de Cunha. Jó ainda é da família de Lira e estaria se acostumando.
Com tanto dinheiro, o grupo desembarca da aeronave e já emburaca numa caminhonete novinha em folha. No chão mesmo, só alguns poucos passos. Vale lembrar
que a campanha ainda não começou conforme o calendário eleitoral. Não se sabe
o que vem mais por aí de esnobe e abuso do poder econômico.

Hora de desembarcar!

E parece que dessa vez não tem volta: a família Ronalsa estaria mesmo desembarcando do
Governo JHC. Com décadas de mandatos e pouco
serviço prestado a Maceió [Fernão Velho é a prova
disso], os Ronalsa não apoiariam os candidatos
do grupo do prefeito. O apoio seria natural já que
estão todos juntos e misturados no mesmo projeto
político. Gaby Ronalsa sairia da bancada de apoio
ao prefeitona Câmara e o cacique Carlos Ronalsa,
da Secretaria Municipal de Abastecimento.

Lessa pré-candidato 1

Tucanos definidos?

Parece que o PSDB de Alagoas saiu de cima do muro.
Apresentou a deputada estadual Jó Pereira para
compor a chapa majoritária ao Governo do Estado,
como candidata a vice, na chapa encabeçada pelo
senador Rodrigo Cunha (UB). Para o Senado, o
partido apoia a candidatura do deputado estadual
Davi Filho (PP). Na disputa presidencial, os tucanos
locais deverão seguir a decisão da executiva nacional. O partido tem como presidenciável o ex-governador de São Paulo, João Dória. Aquele que respeita
Lula mas, “Bolsonaro, não”. (RR)

“Eu soube ontem que toda a Executiva Estadual do
PDT, reunida na sede do partido, em Maceió, aprovou a pré-candidatura do Ronaldo Lessa a governador de Alagoas, nas eleições deste ano”, revelou
hoje pela manhã um dos militantes da ala PDT
Raiz. Segundo ele, o vice-prefeito de Maceió estaria
sendo “pressionado” pelo presidente nacional do
PDT, Carlos Lupi, para sair candidato ao Governo.
O objetivo seria montar, em Alagoas, um palanque
para Ciro Gomes, pré-candidato do partido à Presidência. (Ricardo Rodrigues)

Vitória da Chapa 1
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Posse no MP Alagoas

“Está quase definido! Ele está viajando à Brasília para conversar com o presidente nacional
Carlos Lupi e com o presidenciável Ciro Gomes”,
confirmou o militante, referindo-se a Lessa. No
entanto, para o PDT Raiz, essa possibilidade é
muito arriscada, principalmente se o ex-governador não tiver estrutura para enfrentar adversários de peso, como Paulo Dantas (MDB), Rodrigo
Cunha (União Brasil) e Rui Palmeira (PSD). Além
disso, essa ala do PDT defende a desistência de
Ciro em apoio a Lula, no primeiro turno. (RR)

Decepção cor-de-rosa

Alguns eleitores de Rodrigo Cunha (UB) reagiram
à fala da deputada federal Tereza Nelma (PSB),
que se disse decepcionada com as alianças feitas
pelo senador para se lançar candidato a governador. Acharam que a deputada teria pegado
pesado ao criticar seu ex-aliado. No entanto, a
maioria compreendeu a decepção cor-de-rosa
da deputada, quando à opção de Cunha, ao aliar-se ao grupo do deputado federal Arthur Lira
(PP) – principal cabo-eleitoral do presidente Jair
Bolsonaro, em Alagoas. (RR)

O analista legislativo Henrique Lopes, da Chapa 1,
venceu a eleição do Sindicato dos Trabalhadores
da Assembleia e vai comandar a entidade pelos
próximos três anos. Depois da eleição, realizada
segunda-feira (25), Lopes agradeceu os votos que
recebeu, elogiou o comportamento da Chapa 2 e
defendeu um amplo diálogo com a categoria. Para
ele, o importante é a unidade de todos, até para dar
continuidade ao trabalho que vem sendo feito pela
atual gestão. A posse está prevista para 10/5. (RR)
O procurador-geral de Justiça, Márcio Roberto
Tenório de Albuquerque, será reconduzido
à chefia do Ministério Público do Estado de
Alagoas, amanhã, numa solenidade que ocorrerá
no auditório Virgínio Loureiro, no Centro Cultural e de Convenções Ruth Cardoso, em Maceió. A
cerimônia de posse, marcada para as 19h, deverá
contar com a presença de autoridades alagoanas
e de outros Estados, além de membros do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). (RR)

Manifesto sururu

Com apoio da Prefeitura de Maceió, a Festa
Literária do Vergel do Lago (Flivergel) começa
amanhã e vai até sábado (30/4). Com o tema
“Alagoanidade”, o evento terá três dias de atividades educativas e culturais. A abertura será
às 18h30 no Ginásio da Escola Municipal Rui
Palmeira, com a palestra do antropólogo Edson
Bezerra, autor do “Manifesto Sururu”. As promotoras de Justiça Karla Padilha e Vânia Cavalcanti
Lima também estão na programação, falando
sobre as funções da Justiça e os direitos dos cidadãos. (RR)

Ligeirinhas
• Como perdeu o grupo político – se é que ele já teve um dia – o senador Rodrigo Cunha pega carona na agenda de
Arthur Lira. Cuidado, senador!
• O deputado Ronaldo Medeiros é a grande promessa para ser o puxador de votos na corrida à Assembleia pelo PT.
Muitos dão o mandato de Medeiros como garantido.
• Nessa esteira, vem o deputado Sílvio Camelo, candidato à reeleição pelo PV. Camelo é uma pessoa do bem, avessa à
polêmica.
• Othoniel Pinheiro pode nem figurar na lista sêxtupla para a vaga de desembargador pelo Quinto Constitucional,
mas não deixa de ser o melhor nome para o cargo.

