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O prefeito de Maceió, JHC, 
abriu parcialmente, ontem, 
a passagem de veículos na 
Avenida Marília Mendonça, 
na Cidade Universitária, com 
o intuito de melhorar o acesso 
da população ao bairro. A 
alça viária ligará a região com 
a Via Expressa, reduzindo 

o tempo de deslocamento, 
além de melhorar o trân-
sito, ajudando na expansão 
da parte alta da cidade e na 
qualidade de vida dos mora-
dores. JHC lembrou, ainda, 
que este era um pleito antigo 
dos moradores e destacou os 
investimentos na infraestru-

tura da cidade que vêm sendo 
feitos pela administração. 
O prefeito também citou a 
expansão imobiliária, com a 
construção de um shopping 
center e conjuntos habita-
cionais na região. “Estamos 
entregando parcialmente 
para a população já come-

çar a utilizar, se beneficiar e 
trazer para cá uma nova linha 
de ônibus, que é fundamen-
tal para garantir mais bem-
-estar e qualidade de vida 
para quem vive na parte alta. 
Quem passar por aqui vai ver 
que a avenida está sensacio-
nal”, disse o prefeito. Página 4

   COMEÇA AMANHÃ

Cunha não está  
tão garantido  
assim como 
nome do grupo

Davi Filho quer  
ser o vice de  
Jó Pereira 
ou de Cunha

Gilvan Barros  
sai do Maranhão  
e vem forte 
para federal

Sofrimento para  
se cadastrar 
no Programa 
Auxílio Brasil
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   BALAIADA

JHC libera a Avenida Marília Mendonça  
para beneficiar mais de 200 mil pessoas

Instituto de  
Identificação vai  
emitir certidão 
de forma on-line

   ‘NADA CONSTA’
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Estão inclusas na programação do Maceió Tem Pressa; Prefeito JHC destaca importância da avenida para melhorar qualidade de vida dos moradores da região

Itawi Albuquerque / Secom Maceió

Lacração de Lobão
DEPUTADO ESTADUAL PROPÕE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUTIR SOBRE CANABIDIOL PARA PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS
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NUNCA a população brasileira sofreu tanto com desemprego,
 inflação, desemprego e violência política.

2 O DIA Digital

Opinião
   ARTIGO  |  Gustavo Conde *

Enquanto os problemas sociais, políticos, econômicos, 
ambientais e institucionais do Brasil crescem de maneira 
exponencial, o presidente da República desfila com seu Jet 
Ski em tom de deboche e de eternas férias.  

Aliás, há um equívoco fundamental no parágrafo acima. 
Não são os problemas do país que “crescem”: é Bolsonaro 
quem cuida diligentemente para que eles cresçam e tomem 
ares de dramaticidade.  

Nunca a população brasileira sofreu tanto com desem-
prego, inflação, desemprego e violência política.  

O desalento não é dos desempregados que não procu-
ram trabalho, mas de um país inteiro que não tem perspec-
tiva de nada, a não ser de uma eleição que permita dar o 
início da restauração da dignidade.  

A única dimensão que nos dá esperança neste momento 
é justamente o alvo principal do presidente da República. 
Bolsonaro ataca as eleições como a mais terrível ameaça à 
“estabilidade” nacional, um processo repleto de fraudes e 
ilegalidades.  

Enfraquecido, o presidente já não bota mais medo 
em ninguém, mas o estrago que ele articula será o maior 
vexame da nossa história, bem no nervo do Bicentenário (e 
até onde posso ver, nós merecemos).  

Bolsonaro enlameará a vitória espetacular de Lula e 
terá o beneplácito do nosso jornalismo de cativeiro nesse 
intento: os grandes veículos de comunicação já deixaram 
claro que irão contribuir para eclipsar da impressionante 
vitória lulista que se avizinha.  

A notícia da noite de 2 de outubro, mesmo com a vitória 
de Lula, será Bolsonaro e seu miserável talento para atrair 
os holofotes cúmplices de uma imprensa que o tem como 
santo padroeiro (se não sabiam, saibam: São Bolsonaro é 
o santo padroeiro do jornalismo convencional brasileiro).  

Teremos de amargar mais essa: vencer as eleições e ter 
de assistir Bolsonaro e jornalões emporcalhando a vitória 
da democracia.  

Se serve de consolo, será o início da virada de página. 
Levando-se em conta o grau de delinquência de nossas 
elites brancas, já é muita coisa.
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EXPEDIENTE

Um conhecido e experiente parlamentar, simpa-
tizante da pré-candidatura de Paulo Dantas, torce 
para que não ocorra nenhum fato violento inespe-
rado até as eleições gerais deste ano.  

Ele se refere a algo de grande repercussão, tipo 
assaltos a bancos espetaculosos - daqueles que 
sempre ocorrem em época de eleição -, ou, o que 
seria pior, crime de mando com suspeita de envol-
vimento político.

Como foi o Legislativo quem construiu a elei-
ção indireta de Paulo Dantas como governador e a 
candidatura dele nas eleições deste ano, a pressão 
pela elucidação, as suspeitas e a manipulação polí-
tica poderiam prejudicar o marketing de torná-lo 
mais conhecido.

É que paira sobre alguns membros da Assembleia 
uma imagem - individual e/ou por sobrenome - de 
envolvimento com atos de violência extrema.

O jeito, então, é torcer para que o imprevisível 
não ocorra.

E que o experiente secretário responsável pela 
pasta da Segurança, Flávio Saraiva, discreto, adepto 
do trabalho de inteligência e organização, conhece-
dor de tudo e de todos, esteja preparado antecipa-
damente.

Afinal de contas, há sempre muito em jogo nas 
disputas eleitorais.  

Porque nem sempre a corrida é por prestígio.

Quase sempre é só por dinheiro e poder.

Eleições 2022: Governo precisa 
ficar atento aos crimes políticos

   ARTIGO  |  Voney Malta *
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O plenário da Assem-
bleia Legislativa analisou e 
deliberou sobre 22 proces-
sos constantes na pauta da 
sessão ordinária de hoje.
Dentre os quais, o projeto 
de lei ordinária nº 879/2022, 
que altera a lei estadual nº 
6.555, de 30 de dezembro de 
2004, e dispõe sobre o trata-
mento tributário relativo 
ao Imposto Sobre Proprie-
dades de Veículos Automo-
tores - IPVA. A matéria é de 
origem governamental e 
teve como relatora a depu-
tada Cibele Moura (MDB).

 A proposta, cujo objetivo 
é a isenção do pagamento 
do imposto aos inscritos 
no Cadastro de Prestado-
res de Serviços Turísticos 
do Estado, foi aprovada por 
unanimidade, em segundo 
turno, e segue para sanção.

De acordo com Cibele 
Moura,  a  aprovação da 
matéria é de grande impor-
tância,  sobretudo neste 
momento em que o País 
atravessa grande alta nos 

preços dos combustíveis, 
impactando toda a popula-
ção, especialmente aquela 
que utiliza o veículo auto-
motor. 

“ É  m u i t o  d u r o  p a r a 
quem trabalha no setor 
do turismo alagoano, que 
é a nossa grande indús-
tria, conseguir e continuar 
a  fazer  esse  transpor te 
se não diminuíssemos a 
carga tributária em cima 
dessa operação”, observou 
a parlamentar, destacando 
que, ao aprovar a matéria, 
a Assembleia Legislativa 
deu uma demonstração de 
que está alinhada com o 
setor. “A melhor forma da 
política ajudar quem quer 
trabalhar, empreender e 
desenvolver o seu negócio, 
principalmente na área do 
turismo alagoano, é dimi-
nuindo a carga tributária, 
é diminuindo imposto, é 
tirando o peso do Estado 
de cima destes trabalhado-
res”, asseverou a relatora da 
proposta.

Depois de 30 anos de 
espera, o Curso de Comuni-
cação Social da Universidade 
Federal de Alagoas vai ganhar 
um laboratório moderno para 
a formação dos estudantes de 
Jornalismo e Relações Públi-
cas.

Os recursos para a aquisi-
ção do laboratório foram libe-
rados pelo deputado federal 
Paulão (PT), que entre 2021 
e 2022 já liberou quase R$ 3 
milhões em emendas parla-
mentares para a Ufal.

Desse total R$ 600 mil 
foram aportados na conta da 
Fundepes para a aquisição dos 
equipamentos do laborató-
rio do curso de Comunicação 
Social. Soma-se a isso mais de 
R$ 2,3 milhões destinados aos 
campus de Maceió e do Sertão, 
também para equipar labora-
tórios, inclusive de engenharia 
e para bibliotecas.

Mas, segundo o próprio 
Paulão, o trabalho em defesa 
da universidade pública e 

gratuita se amplia dentro da 
Ufal, com as emendas desti-
nas em apoio às atividades do 
Hospital Universitário.

De acordo com o reitor 
da Ufal, Josealdo Tonholo, o 
deputado Paulão tem sido um 
padrinho da universidade e da 
própria educação no Estado 
de Alagoas, atuando de forma 
determinada em defesa do 
ensino público e garantindo 
suporte as instituições como a 
Ufal, em todos os seus campus, 
assim como nos Institutos 
Federais. “O Paulão tem sido 
fundamental para a sobre-

vivência do ensino público”, 
destacou o reitor.

Já o deputado declarou 
que segue cumprindo seus 
compromissos de fortalecer 
as instituições que atuam 
na formação profissional da 
juventude, na valorização da 
cidadania e da democracia no 
País. “A Ufal e o Ifal são funda-
mentais para a formação cien-
tífica e educacional dos jovens 
alagoanos. Por isso tenho 
orgulho estar contribuindo 
com o desenvolvimento e a 
modernização dessas institui-
ções”,  disse Paulão.

Na sessão ordinária de 
hoje, o deputado Lobão (MDB) 
usou a tribuna para anunciar 
que irá protocolar requeri-
mento solicitando a realização 
de audiência pública para 
debater sobre o uso do cana-
bidiol na produção de medi-
camentos. Ciente da polêmica 
sobre o tema, por conta do 
uso da maconha (cannabis 
sativa) na extração da subs-
tância, Lobão afirmou que seu 
pedido é apenas baseado em 
evidências científicas. “Nosso 
objetivo é permitir acesso mais 
barato deste medicamento 
para pacientes com Alzheimer 
ou Parkinson, por exemplo”, 
disse o deputado.

“A Anvisa autorizou apenas 
a importação desse medi-
camento. Assim, hoje, para 
quem tem condições, só se 
consegue pagando caro”, disse 
Lobão, afirmando que em 
pesquisa rápida na periferia 
de Maceió, encontrou pessoas 
usando outros medicamentos, 

que custam mais de R$ 800. 
“Alguém com Parkinson, que 
recebe um salário mínimo, 
não tem acesso ao tratamento. 
Criança autista de pais com 
baixa renda também não tem 
acesso”, disse.

Além da possibilidade de 
tratar pessoas mais simples, 
com um preço mais acessível, 
Lobão lembrou das possibili-
dades da criação de empregos 
com a fabricação deste medi-
camento em território alago-
ano. “Ao invés de importar do 
Canadá, EUA ou Israel, nós 
poderíamos fabricar, não só 
para nossa população, como 
também exportar para outros 
países”, afirmou Lobão. “Irei 
protocolar o pedido para uma 
audiência pública com parti-
cipação de especialistas alago-
anos e pessoas que fazem uso 
do medicamento, para que 
possam dar seu testemunho e 
informar dos resultados posi-
tivos do canabidiol”, encerrou 
o deputado.

Em aparte, os deputa-
dos Ricardo Nezinho (MDB), 
Cibele Moura (MDB) e Cabo 
Bebeto (PL) parabenizaram a 
iniciativa de Lobão. E, de forma 
conjunta, concordaram que a 
discussão do tema não deve 
ser confundida com a libera-
ção de drogas. “O princípio 
ativo do canabidiol é CBD, e 
não THC”, lembrou Nezinho. 

Já Cibele Moura falou em 
“puro preconceito” dos que 
não querem liberar o medi-
camento por fazerem uma 
associação desnecessária com 
maconha. “Críticos do tema 
adoram fazer uma cortina de 
fumaça para criar polêmica 
com maconha ou mesmo para 
pegar carona com a liberação 
de drogas, o que sou comple-

tamente contrário”, disse Cabo 
Bebeto. 

Canabidiol
O canabidiol, conhecido 

popularmente como CBD, é 
uma substância extraída da 
planta cannabis, que atua no 
sistema nervoso central e apre-
senta potencial terapêutico 
para o tratamento de doenças 
psiquiátricas ou neurode-
generativas, como esclerose 
múltipla, esquizofrenia, mal 
de Parkinson, epilepsia ou 
ansiedade.

No Brasil, a Anvisa criou 
uma categoria de medicamen-
tos derivados da cannabis que 
podem ser comercializados 
após aprovação da Agência. 
Estes remédios estão indica-
dos principalmente nos casos 
em que outras formas de trata-
mento não estão demons-
trando o efeito pretendido. A 
sua venda é feita com apre-
sentação de receita médica de 
controle especial.

ASSUNTO ERA TABU entre os deputados em Alagoas.                      Política
DEPUTADO Quer audiência pública para debater uso da substância na produção de medicamentos

Lobão “lacra” na ALE e propõe 
discutir uso médico do Canabidiol
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  SERVIÇOS TURÍSTICOS   UFAL

Aprovado projeto que isenta 
do IPVA os veículos do setor

Paulão libera recursos para 
laboratório de comunicação

DEPUTADO LOBÃO DISSE QUE
Viu na periferia de Maceió o desespero de pessoas que precisam do medicamento

PAULÃO DESTINDOU EM EMENDAS
Quase R$ 3 milhões para a Ufal; Curso de Comunicação deve ser beneficiado

Assessoria

Igor Pereira



O último levantamento 
feito pela Gerência de Imuniza-
ção da Secretaria Municipal de 
Saúde revela que a cobertura 
vacinal contra Influenza ainda 
segue em ritmo lento na capi-
tal, apesar de ter sido iniciada 
no dia 4 do mês passado. O que 
demonstra preocupação das 
autoridades da saúde.

Com o objetivo de reduzir 
a circulação do vírus e, conse-
quentemente, o número de 
hospitalizações e risco de 
morte devido à gripe, a Prefei-
tura de Maceió iniciou, no 
dia 4 de abril, a Campanha de 

Vacinação contra Influenza e 
Sarampo 2022. Na capital, os 
grupos prioritários da campa-
nha correspondem a 362.509 
pessoas aptas a receber a vaci-
nação, que segue até o dia 3 de 
junho. 

De acordo com a Secre-
taria Municipal de Saúde, de 
58.928 crianças de 6 meses a 
menores de 5 anos, apenas 
7,56% foram imunizadas. 
Enquanto que gestantes e 
puérperas estão com 6,26% e 
4,44%, respectivamente, das 
mulheres vacinadas. 

Ainda segundo os dados, 

os idosos, que correspondem 
a 124.338 pessoas, somente 
27,21% receberam a dose 
contra a gripe. Já dos 42.396 
trabalhadores da Saúde, 
44,53% foram vacinados. E 
apenas 2,01% dos professo-
res estão imunizados contra a 
Influenza.

Para ser imunizada contra 
a Influenza e o Sarampo, a 
população deve apresen-
tar, o cartão de vacinação, 
um documento com foto, e 
os trabalhadores da Saúde, 
documento que comprove o 
exercício profissional.

PROFISSIONAIS de saúde estão preocupados com baixa adesão.Maceió
BAIXA cobertura vacinal entre os grupos prioritários chama atenção de profissionais; campanha segue até o dia 3 de junho

Vacinação contra Influenza e 
Sarampo tem baixa adesão 

VACINAÇÃO

contra Influenza e Sarampo foi iniciada dia 4 de abril e encerra dia 3 de junho

ESTUDANTES

Estarão participando da 25ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica

Divulgação

Divulgação

   ASTRONOMIA   CIDADE UNIVERSITÁRIA 

   LUTA ANTIMANICOMIAL

Alunos do Pompeu Sarmento
participarão de olimpíada

Nova alça viária vai beneficiar
mais de 200 mil pessoas

Data é marcada com ações nos 
Centros de Atenção Psicossocial  

Estudantes da Escola 
Municipal Pompeu Sarmento 
estarão participando da 25ª 
Olimpíada Brasileira de Astro-
nomia e Astronáutica (OBA) 
e da Mostra Brasileira de 
Foguete (MOBFOG). Colecio-
nando medalhas, a unidade 
educacional tem um histó-
rico de sucesso entre disputas 
nacionais da área de ciências 
exatas.

As disputas da Mostra 
Brasileira de Foguete e da 
25ª Olimpíada Brasileira 
de Astronomia e Astronáu-
tica acontecem, hoje e na 
próxima sexta-feira, respec-
tivamente. 

Além disso, a escola ainda 
contará com a participação 
de mais de 300 estudantes na 
1ª Olimpíada Mirim de Mate-

mática, que acontecerá no 
dia  08 de agosto, e período de 
inscrições segue aberto atra-
vés do endereço eletrônico: 
olimpiadamirim.obmep.org.
br. 

A Semed informa que apro-
ximadamente 500 estudantes 
do 1º ao 9º ano da unidade 
educacional participarão 
das disputas, um número 
expressivo, mas que se tornou 
comum para a escola que vem 
se destacando em disputas 
nacionais e regionais.

A escola coleciona premia-
ções em disputas como a Olim-
píada Brasileira de Matemática 
das Escolas Públicas, Olim-
píada Mandacaru de Mate-
mática, Olimpíada Canguru 
de Matemática e Olimpíada 
Nacional de Ciências.

A passagem de veículos na 
Avenida Marília Mendonça, 
na Cidade Universitária, que 
vai melhorar consideravel-
mente o acesso da população 
ao bairro, foi parcialmente 
aberta, em evento, ontem, 
com a presença do prefeito 
de Maceió, JHC. A alça viária 
ligará a região com a Via 
Expressa.

Com a medida, a Prefeitura 
de Maceió vai reduzir o tempo 
de deslocamento, além de 
melhorar o trânsito, ajudando 
na expansão da parte alta da 
cidade e na qualidade de vida 
dos moradores.

Na ocasião, o prefeito de 
Maceió, JHC, lembrou, ainda, 
que este era um pleito antigo 
dos moradores e destacou os 
investimentos na infraestru-
tura da cidade que vêm sendo 
feitos em sua gestão. 

“Estamos entregando 
parcialmente para a popula-
ção já começar a utilizar, se 
beneficiar e possibilitar uma 
nova linha de ônibus, que é 
fundamental para garantir 
mais bem-estar e qualidade de 
vida para quem vive na parte 
alta”, assegurou o prefeito. 

Quando estiver total-
mente concluída, a obra 

vai beneficiar diretamente 
mais de 200 mil moradores 
da região. A nova via contará 
com dois corredores, que vão 
proporcionar maior fluidez no 
trânsito. O projeto vai garan-
tir ainda rede de drenagem, 
passeio e ciclofaixa em toda a 
avenida.

As obras iniciaram em 
abril de 2021 e mais de 370 
toneladas de massa asfáltica 
foram utilizadas para que os 
serviços fossem executados. 
Em toda Cidade Universitá-
ria, o Município tem investido 
cerca de R$ 39 milhões em 
obras de pavimentação.

Com o tema “Saúde Mental 
em Movimento: a Luta Anti-
manicomial e o cuidado em 
liberdade”, a Secretaria Muni-
cipal de Saúde promove uma 
série de ações para marcar 
a passagem do Dia Mundial 
de Luta Antimanicomial em 
Maceió, que ocorre hoje (18), 
em todo o país. 

No dia de ontem (17), 
as atividades ocorreram no 
Mirante do Jacintinho, com 

ação no Caps Noraci Pedrosa, 
reunindo usuários, familiares 
e profissionais de saúde com 
apresentação do Coral Vôa 
Vôa, demonstração da equipe 
de xadrez e de capoeira, aulão 
de zumba e exposição de arte-
sanato.

Na programação de hoje 
(18), Dia Mundial de Luta Anti-
manicomial, a comemoração 
mobilizou os Caps da capi-
tal em ações pela manhã e à 

tarde, com caminhada, aula de 
zumba, sessão de fotos, roda de 
conversas, exposição e comer-
cialização de materiais produ-
zidos pelos usuários dos CAPS. 
A definição do tema levou em 
consideração o movimento 
da saúde mental no contexto 
psicossocial de Maceió, focado 
na relação horizontal entre 
profissionais, usuários e fami-
liares presentes no cenário do 
cuidado em liberdade.
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A Polícia Civil de Alagoas 
apresentou hoje a conclu-
são do inquérito que apurou 
a atuação da máfia dos 
concursos em três certa-
mes públicos, promovidos 
pelo governo do Estado, 
para os quadros da Secreta-
ria de Segurança Pública de 
Alagoas (SSP/AL). O resul-
tado do trabalho de inves-
tigação foi apresentado à 
imprensa, na sede da Dele-
gacia Geral da Polícia Civil, 
pelos delegados que estive-
ram à frente do caso. 

Na oportunidade,  os 
a g e n t e s  d a  S e g u r a n ç a 
Pública de Alagoas deram 
detalhes do esquema de 
fraude montado para benefi-
ciar candidatos inescrupulo-
sos, inscritos nos concursos 
públicos da PM, Polícia Civil 
e Corpo de Bombeiros de 
Alagoas. Ao todo, 73 candi-
datos foram indiciados e 
afastados das demais etapas 
dos certames. Alguns foram 
presos e outros respondem 
em liberdade. O chefe da 
quadrilha, um ex-militar 
alagoano, continua preso. 

Segundo a assessoria 
da Polícia Civil de Alagoas, 
foram solicitadas à Justiça 
a exclusão desses candida-
tos aprovados por meio de 
fraudes nos três concursos, 

realizados pela Secretaria 
de Estado do Planejamento 
e Gestão (Seplag), em 2021. 
A informação foi confir-
mada, durante a coletiva à 
imprensa, pelo delegado-
-geral  da  Pol íc ia  Civi l , 
Gustavo Xavier, que deu 
detalhes das investigações 
que resultaram na Operação 
Loki.

Na pr imeira  fase  da 
investigação, 17 pessoas 
foram presas. As primeiras 
cinco prisões aconteceram 
em agosto de 2021, quando 
os candidatos foram flagra-
dos, em Maceió e em Recife, 
durante as provas da Polí-
cia Civil. Outras 12 pessoas 
foram presas na Operação 
Loki, deflagrada em outu-
bro em Alagoas, Sergipe, 
Pernambuco e Paraíba. Ao 
todo, foram indiciadas 77 
pessoas, entre candidatos e 
fraudadores de apoio.

D e  a c o r d o  c o m  a s 
i n v e s t i g a ç õ e s ,  c o m  o s 
primeiros presos, foram 
apreendidos pontos eletrô-
nicos que seriam utilizados 
para receber as respostas das 
questões das provas. “Com 
base nessas apreensões, nós 
fizemos a extração desses 
dados e, consequentemente, 
obtivemos diversos elemen-
tos que materializaram 
o início da investigação”, 
explicou o delegado Gustavo 
Xavier.

Os investigadores escla-
receram que nem todos 
os envolvidos nas fraudes 
conseguiram aprovação. 
Alguns, mesmo fazendo uso 
de ponto eletrônico e outros 
meios ilícitos, foram elimina-
dos. Ao todo, foram pedidos 
73 afastamentos, conside-
rando também candidatos 
eliminados. Sendo, 20 candi-
datos a agente de polícia; 37 
para soldado da PM; 10 para 
oficial da PM; e 6 que dispu-
tavam uma vaga de soldado 
do Corpo de Bombeiros. 

“Na lista de candida-
tos afastados estão aqueles 
eliminados. Por exemplo, 
o candidato que teve altís-
sima pontuação no cargo de 
agente da Polícia Civil, mas 
foi reprovado na redação. 
Mesmo assim nós pedimos 
judicialmente o afastamento 
desse candidato porque ele 
poderia, judicialmente em 
um recurso, conseguir rever-
ter a nota menor dele e voltar 
ao certame”, destacou o dele-
gado José Carlos Reis.

Por conta das denúncias 
de fraudes, a Justiça Esta-
dual chegou a suspender os 
concursos, mas os candida-
tos recorreram e consegui-
ram que os certames fossem 
mantidos, afastando apenas 
os fraudadores identifica-
dos pela polícia. Algumas 
etapas dos certames chega-
ram a ser suspensas durante 

as investigações e o governo 
do Estado anunciou que elas 
seriam refeitas do início. 
Contudo, decisões judiciais 
obrigaram que eles fossem 
retomados de onde pararam 
e os certames tiveram conti-
nuidade.

Chefe da quadrilha
Entre os presos na Opera-

ção Loki está o ex-policial 
militar alagoano Flávio 
Luciano Borges Nascimento, 
apontado como chefe da 
organização criminosa, que 
tem atuação no Nordeste e 
em outras regiões do país. 
Segundo a Polícia Civil, 
Nascimento é um dos poucos 
que ainda se encontra preso. 
A maioria dos integrantes do 
bando conseguiu na Justiça 
o direito de responder aos 
crimes em liberdade.

Os integrantes da quadri-
lha liderada por Nascimento 
foram indiciados por fraude 
em concurso público quali-
ficado. “Eles vão responder 
por vários crimes, incluindo 
aquela fraude que causa 
prejuízo à administração 
pública. O esquema fraudu-
lento montado por eles deu 
um grande prejuízo finan-
ceiro ao Estado, prejuízo 
de imagem. E nós também 
indiciamos, inclusive os 
candidatos, por organização 
criminosa”, afirmou o dele-
gado José Carlos.

Teste físico
O governo do Estado 

publicou a convocação para 
o Teste de Aptidão Física 
( TAF) do concurso para 
agente e escrivão da Polícia 
Civil. Os candidatos podem 
consultar o edital no Diário 
Oficial, da última sexta-
-feira (13/5), ou no site do 
Cebraspe.

A etapa será realizada nos 
dias 4 e 5 de junho. Para saber 
o local e horário do TAF, o 
convocado deverá acessar, 
a partir do dia 31 de maio, o 
site do Cebraspe por meio de 
consulta individual.

Os candidatos devem 
comparecer ao teste de apti-
dão física com uma hora 
de antecedência, na data 
estipulada pelo edital, com 
roupa apropriada para a 
prática de atividade física, 
munido de documento de 
identidade original e de 
laudo médico.

Além disso, a publicação 
da última sexta-feira traz 
também o resultado final da 
prova discursiva dos candi-
datos sub-júdice.

Desenvolvido pela Secre-
taria de Estado do Planeja-
mento e Gestão (Seplag), o 
certame faz parte do Ciclo 
de Concursos do Governo 
de Alagoas e oportuniza 368 
vagas para o cargo de agente 
de Polícia e 132 para o cargo 
de escrivão.

LÍDER DA QUADRILHA é o único que ainda está preso pelo crimes.Alagoas
CRIMINOSOS Fraudaram certames da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil; ação do bando prejudicou organização

‘Máfia dos Concursos’: Polícia Civil 
pede a exclusão de 73 candidatos

   NADA CONSTA

Instituto de Identificação passa a emitir certidão de
antecedentes criminais on-line; tudo  em cinco minutos

O Instituto de Identifi-
cação da Polícia Científica 
de Alagoas lançou um novo 
instrumento para a emissão 
da Certidão de Anteceden-
tes Criminais. O serviço, que 
é gratuito, agora será total-
mente on-line, disponibili-
zado no site oficial do órgão, 
garantindo agilidade na soli-
citação e emissão do docu-
mento.

Segundo a chefia admi-
nistrativa do Instituto de 
Identificação, essa inovação 
tecnologia irá permitir que o 
próprio requerente, de qual-

quer lugar do mundo, possa 
solicitar o seu Nada Consta. 
Basta estar com algum apare-
lho (computador, tablete, 
celular) conectado com a 
internet que irá emitir o 
documento em questão de 
minutos.

Para isso, basta acessar 
o site www.policiacienti-
fica.al.gov.br, ir até a parte 
de serviços, clicar no ícone 
Nada Consta, acessar o link 
indicado e, em seguida, clicar 
no “botão” Emitir Antece-
dentes Criminais, preencher 
as informações solicitadas 

e ir em emitir. Em poucos 
segundos, aparecerá na tela 
o documento de Antece-
dentes Criminais e a pessoa 
solicitante poderá imprimir 
ou mesmo salvar em arquivo 
próprio.

Essa mudança, realizada 
pela Superintendência do 
Instituto de Identificação, 
junto com sua equipe técnica, 
está sendo considerada 
uma verdadeira revolução 
na prestação de serviços a 
comunidade. O novo sistema 
foi desenvolvido removendo 
obstáculos que impediam a 

obtenção em tempo hábil, 
desafogando a demanda e 
agilizando todo o processo 
de solicitação e entrega desse 
importante documento para 
o requerente.

A certidão de antece-
dentes  cr iminais  é  um 
documento que informa se 
existem registros de crimes 
em nome de alguém, com 
informações relacionadas 
ao nome do requerente e 
mantidas na base de dados 
do Instituto de Identificação. 
Ela é fornecida para fins civis, 
na apresentação para uso em 

admissão em empregos e em 
concursos públicos, e tem 
validade de 90 dias, a partir 
da impressão.

A evolução na forma de 
solicitação desse tipo de 
documento era uma vontade 
antiga, tanto dos servido-
res que atuam no setor de 
antecedentes criminais, 
quanto da população. Antes 
da mudança, o processo se 
iniciava de forma digital, mas 
era concluído após busca 
manual, sendo necessário 
um prazo maior para a emis-
são do documento.
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Ricardo Rodrigues
Com Ascom PC

O último levantamento 
feito pela Gerência de Imuniza-
ção da Secretaria Municipal de 
Saúde revela que a cobertura 
vacinal contra Influenza ainda 
segue em ritmo lento na capi-
tal, apesar de ter sido iniciada 
no dia 4 do mês passado. O que 
demonstra preocupação das 
autoridades da saúde.

Com o objetivo de reduzir 
a circulação do vírus e, conse-
quentemente, o número de 
hospitalizações e risco de 
morte devido à gripe, a Prefei-
tura de Maceió iniciou, no 
dia 4 de abril, a Campanha de 

Vacinação contra Influenza e 
Sarampo 2022. Na capital, os 
grupos prioritários da campa-
nha correspondem a 362.509 
pessoas aptas a receber a vaci-
nação, que segue até o dia 3 de 
junho. 

De acordo com a Secre-
taria Municipal de Saúde, de 
58.928 crianças de 6 meses a 
menores de 5 anos, apenas 
7,56% foram imunizadas. 
Enquanto que gestantes e 
puérperas estão com 6,26% e 
4,44%, respectivamente, das 
mulheres vacinadas. 

Ainda segundo os dados, 

os idosos, que correspondem 
a 124.338 pessoas, somente 
27,21% receberam a dose 
contra a gripe. Já dos 42.396 
trabalhadores da Saúde, 
44,53% foram vacinados. E 
apenas 2,01% dos professo-
res estão imunizados contra a 
Influenza.

Para ser imunizada contra 
a Influenza e o Sarampo, a 
população deve apresen-
tar, o cartão de vacinação, 
um documento com foto, e 
os trabalhadores da Saúde, 
documento que comprove o 
exercício profissional.

PROFISSIONAIS de saúde estão preocupados com baixa adesão.Maceió
BAIXA cobertura vacinal entre os grupos prioritários chama atenção de profissionais; campanha segue até o dia 3 de junho

Vacinação contra Influenza e 
Sarampo tem baixa adesão 

VACINAÇÃO

contra Influenza e Sarampo foi iniciada dia 4 de abril e encerra dia 3 de junho

ESTUDANTES

Estarão participando da 25ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica

Divulgação

Divulgação

   ASTRONOMIA   CIDADE UNIVERSITÁRIA 

   LUTA ANTIMANICOMIAL

Alunos do Pompeu Sarmento
participarão de olimpíada

Nova alça viária vai beneficiar
mais de 200 mil pessoas

Data é marcada com ações nos 
Centros de Atenção Psicossocial  

Estudantes da Escola 
Municipal Pompeu Sarmento 
estarão participando da 25ª 
Olimpíada Brasileira de Astro-
nomia e Astronáutica (OBA) 
e da Mostra Brasileira de 
Foguete (MOBFOG). Colecio-
nando medalhas, a unidade 
educacional tem um histó-
rico de sucesso entre disputas 
nacionais da área de ciências 
exatas.

As disputas da Mostra 
Brasileira de Foguete e da 
25ª Olimpíada Brasileira 
de Astronomia e Astronáu-
tica acontecem, hoje e na 
próxima sexta-feira, respec-
tivamente. 

Além disso, a escola ainda 
contará com a participação 
de mais de 300 estudantes na 
1ª Olimpíada Mirim de Mate-

mática, que acontecerá no 
dia  08 de agosto, e período de 
inscrições segue aberto atra-
vés do endereço eletrônico: 
olimpiadamirim.obmep.org.
br. 

A Semed informa que apro-
ximadamente 500 estudantes 
do 1º ao 9º ano da unidade 
educacional participarão 
das disputas, um número 
expressivo, mas que se tornou 
comum para a escola que vem 
se destacando em disputas 
nacionais e regionais.

A escola coleciona premia-
ções em disputas como a Olim-
píada Brasileira de Matemática 
das Escolas Públicas, Olim-
píada Mandacaru de Mate-
mática, Olimpíada Canguru 
de Matemática e Olimpíada 
Nacional de Ciências.

A passagem de veículos na 
Avenida Marília Mendonça, 
na Cidade Universitária, que 
vai melhorar consideravel-
mente o acesso da população 
ao bairro, foi parcialmente 
aberta, em evento, ontem, 
com a presença do prefeito 
de Maceió, JHC. A alça viária 
ligará a região com a Via 
Expressa.

Com a medida, a Prefeitura 
de Maceió vai reduzir o tempo 
de deslocamento, além de 
melhorar o trânsito, ajudando 
na expansão da parte alta da 
cidade e na qualidade de vida 
dos moradores.

Na ocasião, o prefeito de 
Maceió, JHC, lembrou, ainda, 
que este era um pleito antigo 
dos moradores e destacou os 
investimentos na infraestru-
tura da cidade que vêm sendo 
feitos em sua gestão. 

“Estamos entregando 
parcialmente para a popula-
ção já começar a utilizar, se 
beneficiar e possibilitar uma 
nova linha de ônibus, que é 
fundamental para garantir 
mais bem-estar e qualidade de 
vida para quem vive na parte 
alta”, assegurou o prefeito. 

Quando estiver total-
mente concluída, a obra 

vai beneficiar diretamente 
mais de 200 mil moradores 
da região. A nova via contará 
com dois corredores, que vão 
proporcionar maior fluidez no 
trânsito. O projeto vai garan-
tir ainda rede de drenagem, 
passeio e ciclofaixa em toda a 
avenida.

As obras iniciaram em 
abril de 2021 e mais de 370 
toneladas de massa asfáltica 
foram utilizadas para que os 
serviços fossem executados. 
Em toda Cidade Universitá-
ria, o Município tem investido 
cerca de R$ 39 milhões em 
obras de pavimentação.

Com o tema “Saúde Mental 
em Movimento: a Luta Anti-
manicomial e o cuidado em 
liberdade”, a Secretaria Muni-
cipal de Saúde promove uma 
série de ações para marcar 
a passagem do Dia Mundial 
de Luta Antimanicomial em 
Maceió, que ocorre hoje (18), 
em todo o país. 

No dia de ontem (17), 
as atividades ocorreram no 
Mirante do Jacintinho, com 

ação no Caps Noraci Pedrosa, 
reunindo usuários, familiares 
e profissionais de saúde com 
apresentação do Coral Vôa 
Vôa, demonstração da equipe 
de xadrez e de capoeira, aulão 
de zumba e exposição de arte-
sanato.

Na programação de hoje 
(18), Dia Mundial de Luta Anti-
manicomial, a comemoração 
mobilizou os Caps da capi-
tal em ações pela manhã e à 

tarde, com caminhada, aula de 
zumba, sessão de fotos, roda de 
conversas, exposição e comer-
cialização de materiais produ-
zidos pelos usuários dos CAPS. 
A definição do tema levou em 
consideração o movimento 
da saúde mental no contexto 
psicossocial de Maceió, focado 
na relação horizontal entre 
profissionais, usuários e fami-
liares presentes no cenário do 
cuidado em liberdade.
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AAssembleia Legislativa 
de São Paulo (Alesp) aprovou 
ontem, em plenário, a cassação 
do mandato do ex-deputado 
estadual Arthur do Val (União 
Brasil) por quebra de decoro 
parlamentar. A cassação foi 
aprovada por unanimidade, 
pelos 73 deputados que esta-
vam presentes à votação. 
Com a aprovação da cassação, 
Arthur do Val, conhecido como 
Mamãe Falei, fica inelegível 
pelo período de oito anos.

Para o pedido de cassação 
ser aprovado, era necessária 
maioria simples de votos, ou 
seja, 48 dos 94 deputados deve-
riam votar sim.

A sessão que aprovou a 
cassação começou às 16h45 e 
durou menos de duas horas. 
Ao transmitir o resultado da 
votação, o presidente da Casa, 
Carlão Pignatari (PSDB), disse 
que casos como o do ex-depu-
tado serão “punidos com 
rigor” pela assembleia. “Fico 
muito triste que ainda esta-
mos ouvindo sobre assédio, 
machismo, sexismo, não só 
contra mulheres, mas contra 
crianças e idosos. Espero que 
possamos, aqui na Assem-
bleia Legislativa, dar um 
grande exemplo de que isso 
não irá mais acontecer e que 
será punido com todo o rigor”. 
Pignatari aproveitou para pedir 
desculpas às mulheres ucrania-
nas que foram ofendidas por 
Arthur do Val.

Em abril deste ano, Arthur 
do Val renunciou ao cargo após 

o Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar da Alesp ter apro-
vado o relatório que pedia sua 
cassação. Apesar da renúncia, 
ele ainda teve que enfrentar o 
processo que o tornou inele-
gível. Pelas regras da Alesp, a 
renúncia ao mandato não inter-
rompe o processo de cassação.

Antes da votação e das 
manifestações dos parla-
mentares, o advogado Paulo 
Henrique Franco Bueno subiu 
ao plenário para a defesa do 
cliente. Segundo Bueno, esta 
seria a “última tentativa para 
causar reflexão quanto ao julga-
mento do processo”.

O advogado reclamou que 
as formalidades legais não 
foram cumpridas durante o 
processo de cassação. “Por 
mais abjetas e repugnantes que 
sejam as falas do deputado, no 
nosso entender, isso não é sufi-
cientemente grave para a cassa-
ção do mandato parlamentar”, 
afirmou Bueno, que comparou 

o processo de Arthur do Val com 
o do deputado Fernando Cury 
(União Brasil), que foi flagrado 
por câmeras da Alesp apal-
pando a deputada Isa Penna 
(PCdoB).

“Não posso deixar de 
lembrar aqui o caso recente 
do deputado Fernando Cury, 
que foi julgado e apenado para 
[cumprir] pena de 180 dias de 
suspensão após ter assediado, 
nesta mesa, neste plenário, ao 
vivo, uma colega deputada. Ele 
foi apenado com 180 dias e o 
ex-deputado Arthur do Val, por 
ter enviado um áudio privado, 
em um grupo privado e vazado 
sem seu consentimento, está 
sendo cassado”, reclamou o 
advogado.

De acordo com Bueno, a 
cassação de Arthur do Val pode 
abrir precedentes na história 
da Assembleia. “Ao julgarem 
aptas essas provas para cassar 
o mandato, julgam apto que 
vossos telefones celulares e 

mensagens sirvam de provas 
ainda que, em conversas priva-
das, em grupos privados e vaza-
das sem seu consentimento”, 
disse ele.

O advogado acrescentou 
que os atos de Arthur do Val 
foram praticados fora do país 
e criticou o fato de ele estar 
sendo julgado mesmo já tendo 
renunciado ao cargo. “Há 
impossibilidade jurídica do 
pedido, uma vez que ele prati-
cou os atos enquanto licen-
ciado do cargo e, mais ainda, 
como todos sabem, está sendo 
julgado após ter renunciado. 
Ele está duplamente fora do 
cargo e  está sendo julgado por 
atos que cometeu fora do cargo, 
fora do país, e que não podem 
provar se ocorreram ou não. Há 
flagrantes vícios e graves nuli-
dades nesse processo”, afirmou 
o advogado.

O então deputado Arthur do 
Val foi à fronteira entre a Eslová-
quia e a Ucrânia, país em situ-
ação de guerra, para, segundo 
ele, ajudar os ucranianos contra 
a Rússia. Ele enviou áudios a 
amigos, divulgados posterior-
mente pela imprensa, em que 
elogiava a beleza das refugia-
das ucranianas e dizia que as 
mulheres de lá são “fáceis” por 
serem pobres.

“Assim que essa guerra 
passar, eu vou voltar pra cá. 
Detalhe: elas olham. E são 
fáceis, porque elas são pobres. E 
aqui minha carta do Instagram, 
cheia de inscritos, funciona 
demais. Não peguei ninguém, 

a gente não tinha tempo, mas 
colei em dois grupos de minas, 
e é inacreditável a facilidade”, 
disse Arthur do Val em um 
trecho do áudio enviado em um 
grupo privado no WhatsApp.

Na chegada ao Brasil, o 
deputado deu entrevistas 
confirmando ser o autor dos 
áudios e retirou a pré-candi-
datura ao governo do estado 
de São Paulo e admitiu ter 
cometido um erro. “Não é isso 
que eu penso. O que eu falei 
foi um erro em um momento 
de empolgação. A impressão 
que está passando aqui é que 
eu cheguei lá, tinha um monte 
de gente, e eu falei: ‘quem quer 
vir comigo que eu vou comprar 
alguma coisa’. Não é isso. Eu fui 
para fazer uma coisa, mandei 
um áudio infeliz, e a impressão 
que passou é que fui fazer outra 
coisa”, disse ele, na ocasião.

Após os áudios terem 
ganhado enorme repercussão 
nas redes sociais e na imprensa, 
o Conselho de Ética começou a 
receber dezenas de representa-
ções de parlamentares pedindo 
a cassação do mandato do 
deputado. O processo tramitou 
na Comissão de Ética, e o rela-
tório que pediu a cassação do 
mandato de Arthur do Val foi 
aprovado por unanimidade no 
colegiado. O pedido foi, então, 
transformado em projeto de 
resolução e, com isso, foi neces-
sária uma votação em plenário 
para que a cassação fosse apro-
vada, por maioria simples de 
votos.

PARA A OPOSIÇÃO, Bolsonaro estaria preparando seu discurso para tentar 
“melar” as eleições deste ano em caso de derrota nas urnas.Brasil
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O presidente Jair Bolsonaro 
(PL) defendeu ontem o uso de 
armas de fogo para garantir a 
democracia no País. “A arma 
de fogo, além de segurança 
para as famílias, é segurança 
para nossa soberania nacio-
nal e a garantia de que a nossa 
democracia será preservada. 
Não interessa os meios que 
um dia porventura tenhamos 
que usar. Nossa democracia 
e nossa liberdade são inego-
ciáveis”, afirmou o chefe do 
Executivo.

A declaração foi feita na 
inauguração de trechos da 
BR-101/SE, em Propriá (SE), e 
no momento em que o presi-
dente, pré-candidato a um 
novo mandato, é acusado por 
opositores de preparar seu 
discurso para tentar “melar” 
as eleições deste ano em caso 
de derrota nas urnas.

No mesmo discurso, 
Bolsonaro fez um novo aceno 
a profissionais da segurança 
pública, que pressionam 
por uma reestruturação das 

carreiras prometida pelo 
governo. “Lamentamos o 
poder aquisitivo dos servi-
dores públicos, mas tenho 
certeza que brevemente isso 
será recuperado. Em espe-
cial nossa Polícia Rodoviária 
Federal, que está nos acom-
panhando neste momento”, 
prometeu.

Ele ainda reconheceu a 
perda do poder aquisitivo da 
população de um modo geral, 
mas defendeu a atuação do 
governo na política para ferti-

lizantes. “Garantimos fertili-
zante a vocês fazendo contato 
com o governo da Rússia. Na 
semana passada, 26 navios 
aportaram aqui com fertili-
zantes, suficiente para a safra 
deste ano”, declarou o presi-
dente.

E m  p r é - c a m p a n h a , 
Bolsonaro também acenou 
ao senador Fernando Collor 
(PTB-AL), chamando-o de 
“grande aliado no Parla-
mento” - e repetiu a frase “o 
Nordeste é nosso”. O Nordeste 

é a região do País em que o 
presidente enfrenta mais difi-
culdades ante a vantagem do 
pré-candidato do PT ao Palá-
cio do Planalto, Luiz Inácio 
Lula da Silva.

Bolsonaro encerrou seu 
discurso com o lema “Deus, 
Pátria, Família e Liberdade”. 
“Deus, Pátria e Família” era a 
frase-síntese da Ação Integra-
lista Brasileira, movimento de 
inspiração fascista fundado 
no Brasil por Plínio Salgado, 
em 1932.

A DECLARAÇÃO foi feita ontem na inauguração de trechos da BR-101/SE, em Propriá (SE)

Bolsonaro defende usar armas 
para ‘garantir a democracia’

CASSAÇÃO DO MANDATO

Foi aprovada por unanimidade pelos 73 deputados que estavam presentes à votação

   QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR

Arthur do Val tem mandato cassado e fica inelegível 
por oito anos após falas sexistas com ucranianas



Os integrantes da Rede 
Global do Empreendedorismo 
(RGE) em Alagoas voltaram a se 
reunir ontem, para dar conti-
nuidade ao planejamento das 
atividades a serem desenvol-
vidas em 2022. O encontro foi 
realizado na Casa da Indús-
tria Napoleão Barbosa, em 
Maceió. 

Fundada no estado em 
2016, por iniciativa de diver-
sas entidades e organizações, 
a RGE/AL está retomando 
os encontros presenciais 
depois de superada a fase 
mais crítica da pandemia de 
Covid-19. O objetivo central 
da rede é desenvolver e enga-
jar ecossistemas empreende-
dores na transformação de 
realidades. 

“Esse grupo foi criado para 
fortalecer o empreendedo-
rismo em Alagoas, como parte 
de um movimento nacional, 
que tem como eixos a educa-
ção empreendedora, o empre-
endedorismo inovador e o 
ambiente de negócios”, explica 
Morgana Moura, analista de 
Negócios do Instituto Euvaldo 
Lodi (IEL/AL).

É um trabalho que já trouxe 
resultados práticos, segundo 
conta a presidente da RGE/AL, 
Silvia Chamusca, gerente de 
Soluções do Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas (Sebrae/AL). 
“Recentemente, a Câmara 

de Vereadores de Maceió 
aprovou a lei que institui 
o Programa Municipal de 
Educação Empreendedora. 
Esse é um grande avanço, 
fruto da articulação da Rede 
Global do Empreendedorismo 
em Alagoas, cuja implanta-

ção precisa ser discutida com 
mais profundidade”, afirmou. 
A Lei Municipal de nº. 7.142, 
de autoria da vereadora Olívia 
Tenório, foi promulgada no 
último dia 31 de março. 

Entre as pautas do encon-
tro dessa terça-feira, os inte-

grantes da RGA/AL ouviram 
o embaixador da organização 
Students For Liberty Brazil em 
Alagoas (SFLB), Vandebilto 
Júnior, sobre o “Brasil Empre-
ende”, uma ação desenvol-
vida junto a escolas estaduais 
e municipais. “O projeto vem 
trazer, justamente, essa mobi-
lidade social que o empre-
endedorismo propõe, essa 
mudança de realidades que 
as comunidades precisam, 
incentivando o desenvolvi-
mento regional”, destaca.

O consultor Lucas Paiva, da 
Tiro na Lua Educação, também 
falou na reunião sobre alguns 
desafios relativos à implanta-
ção da educação empreende-
dora.   

Em Alagoas, a RGE engloba 
diversas entidades, organi-
zações e empresas como o 
IEL/AL, Sebrae, Universidade 
Federal de Alagoas (Ufal), 
Uncisal, Secretaria de Estado 
da Educação (Seduc), Secre-
taria Municipal de Educação 
(Semed), Redes e Saberes, 
Estácio, Uneal, Junior Achieve-
ment, CJE, entre outros parcei-
ros.

OBJETIVO é desenvolver e engajar ecossistemas 
empreendedores na transformação de realidades.Mercado

GRUPO segue a retomada de atividades presenciais comemorando avanços; RGE engloba diversas empresas

Rede Global do Empreendedorismo 
planeja atividades para 2022 na Fiea

Divulgação
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RGE/AL

Está retomando os encontros presenciais depois de superada a fase mais crítica da pandemia de Covid-19

AAssembleia Legislativa 
de São Paulo (Alesp) aprovou 
ontem, em plenário, a cassação 
do mandato do ex-deputado 
estadual Arthur do Val (União 
Brasil) por quebra de decoro 
parlamentar. A cassação foi 
aprovada por unanimidade, 
pelos 73 deputados que esta-
vam presentes à votação. 
Com a aprovação da cassação, 
Arthur do Val, conhecido como 
Mamãe Falei, fica inelegível 
pelo período de oito anos.

Para o pedido de cassação 
ser aprovado, era necessária 
maioria simples de votos, ou 
seja, 48 dos 94 deputados deve-
riam votar sim.

A sessão que aprovou a 
cassação começou às 16h45 e 
durou menos de duas horas. 
Ao transmitir o resultado da 
votação, o presidente da Casa, 
Carlão Pignatari (PSDB), disse 
que casos como o do ex-depu-
tado serão “punidos com 
rigor” pela assembleia. “Fico 
muito triste que ainda esta-
mos ouvindo sobre assédio, 
machismo, sexismo, não só 
contra mulheres, mas contra 
crianças e idosos. Espero que 
possamos, aqui na Assem-
bleia Legislativa, dar um 
grande exemplo de que isso 
não irá mais acontecer e que 
será punido com todo o rigor”. 
Pignatari aproveitou para pedir 
desculpas às mulheres ucrania-
nas que foram ofendidas por 
Arthur do Val.

Em abril deste ano, Arthur 
do Val renunciou ao cargo após 

o Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar da Alesp ter apro-
vado o relatório que pedia sua 
cassação. Apesar da renúncia, 
ele ainda teve que enfrentar o 
processo que o tornou inele-
gível. Pelas regras da Alesp, a 
renúncia ao mandato não inter-
rompe o processo de cassação.

Antes da votação e das 
manifestações dos parla-
mentares, o advogado Paulo 
Henrique Franco Bueno subiu 
ao plenário para a defesa do 
cliente. Segundo Bueno, esta 
seria a “última tentativa para 
causar reflexão quanto ao julga-
mento do processo”.

O advogado reclamou que 
as formalidades legais não 
foram cumpridas durante o 
processo de cassação. “Por 
mais abjetas e repugnantes que 
sejam as falas do deputado, no 
nosso entender, isso não é sufi-
cientemente grave para a cassa-
ção do mandato parlamentar”, 
afirmou Bueno, que comparou 

o processo de Arthur do Val com 
o do deputado Fernando Cury 
(União Brasil), que foi flagrado 
por câmeras da Alesp apal-
pando a deputada Isa Penna 
(PCdoB).

“Não posso deixar de 
lembrar aqui o caso recente 
do deputado Fernando Cury, 
que foi julgado e apenado para 
[cumprir] pena de 180 dias de 
suspensão após ter assediado, 
nesta mesa, neste plenário, ao 
vivo, uma colega deputada. Ele 
foi apenado com 180 dias e o 
ex-deputado Arthur do Val, por 
ter enviado um áudio privado, 
em um grupo privado e vazado 
sem seu consentimento, está 
sendo cassado”, reclamou o 
advogado.

De acordo com Bueno, a 
cassação de Arthur do Val pode 
abrir precedentes na história 
da Assembleia. “Ao julgarem 
aptas essas provas para cassar 
o mandato, julgam apto que 
vossos telefones celulares e 

mensagens sirvam de provas 
ainda que, em conversas priva-
das, em grupos privados e vaza-
das sem seu consentimento”, 
disse ele.

O advogado acrescentou 
que os atos de Arthur do Val 
foram praticados fora do país 
e criticou o fato de ele estar 
sendo julgado mesmo já tendo 
renunciado ao cargo. “Há 
impossibilidade jurídica do 
pedido, uma vez que ele prati-
cou os atos enquanto licen-
ciado do cargo e, mais ainda, 
como todos sabem, está sendo 
julgado após ter renunciado. 
Ele está duplamente fora do 
cargo e  está sendo julgado por 
atos que cometeu fora do cargo, 
fora do país, e que não podem 
provar se ocorreram ou não. Há 
flagrantes vícios e graves nuli-
dades nesse processo”, afirmou 
o advogado.

O então deputado Arthur do 
Val foi à fronteira entre a Eslová-
quia e a Ucrânia, país em situ-
ação de guerra, para, segundo 
ele, ajudar os ucranianos contra 
a Rússia. Ele enviou áudios a 
amigos, divulgados posterior-
mente pela imprensa, em que 
elogiava a beleza das refugia-
das ucranianas e dizia que as 
mulheres de lá são “fáceis” por 
serem pobres.

“Assim que essa guerra 
passar, eu vou voltar pra cá. 
Detalhe: elas olham. E são 
fáceis, porque elas são pobres. E 
aqui minha carta do Instagram, 
cheia de inscritos, funciona 
demais. Não peguei ninguém, 

a gente não tinha tempo, mas 
colei em dois grupos de minas, 
e é inacreditável a facilidade”, 
disse Arthur do Val em um 
trecho do áudio enviado em um 
grupo privado no WhatsApp.

Na chegada ao Brasil, o 
deputado deu entrevistas 
confirmando ser o autor dos 
áudios e retirou a pré-candi-
datura ao governo do estado 
de São Paulo e admitiu ter 
cometido um erro. “Não é isso 
que eu penso. O que eu falei 
foi um erro em um momento 
de empolgação. A impressão 
que está passando aqui é que 
eu cheguei lá, tinha um monte 
de gente, e eu falei: ‘quem quer 
vir comigo que eu vou comprar 
alguma coisa’. Não é isso. Eu fui 
para fazer uma coisa, mandei 
um áudio infeliz, e a impressão 
que passou é que fui fazer outra 
coisa”, disse ele, na ocasião.

Após os áudios terem 
ganhado enorme repercussão 
nas redes sociais e na imprensa, 
o Conselho de Ética começou a 
receber dezenas de representa-
ções de parlamentares pedindo 
a cassação do mandato do 
deputado. O processo tramitou 
na Comissão de Ética, e o rela-
tório que pediu a cassação do 
mandato de Arthur do Val foi 
aprovado por unanimidade no 
colegiado. O pedido foi, então, 
transformado em projeto de 
resolução e, com isso, foi neces-
sária uma votação em plenário 
para que a cassação fosse apro-
vada, por maioria simples de 
votos.

PARA A OPOSIÇÃO, Bolsonaro estaria preparando seu discurso para tentar 
“melar” as eleições deste ano em caso de derrota nas urnas.Brasil

18 de maio     |     20226 O DIA Digital

O presidente Jair Bolsonaro 
(PL) defendeu ontem o uso de 
armas de fogo para garantir a 
democracia no País. “A arma 
de fogo, além de segurança 
para as famílias, é segurança 
para nossa soberania nacio-
nal e a garantia de que a nossa 
democracia será preservada. 
Não interessa os meios que 
um dia porventura tenhamos 
que usar. Nossa democracia 
e nossa liberdade são inego-
ciáveis”, afirmou o chefe do 
Executivo.

A declaração foi feita na 
inauguração de trechos da 
BR-101/SE, em Propriá (SE), e 
no momento em que o presi-
dente, pré-candidato a um 
novo mandato, é acusado por 
opositores de preparar seu 
discurso para tentar “melar” 
as eleições deste ano em caso 
de derrota nas urnas.

No mesmo discurso, 
Bolsonaro fez um novo aceno 
a profissionais da segurança 
pública, que pressionam 
por uma reestruturação das 

carreiras prometida pelo 
governo. “Lamentamos o 
poder aquisitivo dos servi-
dores públicos, mas tenho 
certeza que brevemente isso 
será recuperado. Em espe-
cial nossa Polícia Rodoviária 
Federal, que está nos acom-
panhando neste momento”, 
prometeu.

Ele ainda reconheceu a 
perda do poder aquisitivo da 
população de um modo geral, 
mas defendeu a atuação do 
governo na política para ferti-

lizantes. “Garantimos fertili-
zante a vocês fazendo contato 
com o governo da Rússia. Na 
semana passada, 26 navios 
aportaram aqui com fertili-
zantes, suficiente para a safra 
deste ano”, declarou o presi-
dente.

E m  p r é - c a m p a n h a , 
Bolsonaro também acenou 
ao senador Fernando Collor 
(PTB-AL), chamando-o de 
“grande aliado no Parla-
mento” - e repetiu a frase “o 
Nordeste é nosso”. O Nordeste 

é a região do País em que o 
presidente enfrenta mais difi-
culdades ante a vantagem do 
pré-candidato do PT ao Palá-
cio do Planalto, Luiz Inácio 
Lula da Silva.

Bolsonaro encerrou seu 
discurso com o lema “Deus, 
Pátria, Família e Liberdade”. 
“Deus, Pátria e Família” era a 
frase-síntese da Ação Integra-
lista Brasileira, movimento de 
inspiração fascista fundado 
no Brasil por Plínio Salgado, 
em 1932.

A DECLARAÇÃO foi feita ontem na inauguração de trechos da BR-101/SE, em Propriá (SE)

Bolsonaro defende usar armas 
para ‘garantir a democracia’

CASSAÇÃO DO MANDATO

Foi aprovada por unanimidade pelos 73 deputados que estavam presentes à votação

   QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR

Arthur do Val tem mandato cassado e fica inelegível 
por oito anos após falas sexistas com ucranianas



O  g ove r n a d o r  Pa u l o 
Dantas assegurou, nesta 
terça-feira (17), a permanên-
cia dos professores monitores, 
com contratos temporários, 
nos quadros do estado. Esses 
profissionais serão aprovei-
tados nas ações de recompo-
sição de aprendizagem para 
enfrentamento dos impactos 
causados aos estudantes da 
rede pública pela pandemia 
da Covid-19. 

O governador firmou 
esse compromisso durante o 
lançamento do Plano de Ação 
para recomposição da apren-
dizagem na rede pública 
estadual, em reunião com a 
participação da secretária de 
Estado da Educação, Rose-
ane Vasconcelos, e de cerca 
de 200 professores monitores, 
no Salão Aqualtune, no Palá-
cio República dos Palmares. 
Havia a preocupação de que 
cerca de dois mil professo-
res, que teriam os contratos 
encerrados até o dia 31 de 
maio, fossem dispensados 
com a chegada dos profes-
sores aprovados no último 
concurso público realizado 
pelo Estado.

O Plano de Ação de recom-
posição de aprendizagem 
começa a ser aplicado em 
todas as escolas da rede esta-
dual a partir de junho e será 
composto por quatro novos 
programas da Educação: o 
Progressão Parcial, Foca no 
Enem, Professor Eventual e 
o LAP (Laboratório de Apoio 
Pedagógico).  Essas ações 
visam recuperar o nível do 
ensino e a aprendizagem nas 
unidades escolares de toda 
a rede pública de ensino de 
Alagoas, um dos primeiros 

estados do Brasil a lançar 
ações para reverter os preju-
ízos à aprendizagem dos 
alunos em tempos pandêmi-
cos.

“Eu fiz essa reunião para 
garantir,  pessoalmente, 
a permanência de vocês, 
professores monitores”, enfa-
tizou o governador Paulo 
Dantas.  Ele salientou a impor-
tância desses professores para 
incentivar os alunos que estão 
concluindo o Ensino Médio, 
principalmente os que estão 
no terceiro ano, que são 
aproximadamente mais de 
30 mil estudantes, para que 
consigam passar no Enem. “É 
fundamental que esses estu-
dantes tenham um reforço e 
tenham uma aprendizagem 
melhor nessa reta final. E o 
Foca no Enem será funda-
mental para isso”, destacou 
Dantas.

O governador lembrou o 
fato histórico de o Estado de 
Alagoas ser o único no país que 
entregou um kit de material 
didático para todos os alunos 
do Ensino Médio. “Quere-
mos anunciar e garantir para 

vocês, professores contrata-
dos, que o professor mentor 
vai continuar. Contem com 
meu trabalho, com minha 
determinação, e estaremos à 
disposição para tirar qualquer 
dúvida que vocês tiverem”, 
reforçou o governador.

Paulo fez ainda questão 
de destacar o empenho da 
equipe técnica da Seduc nos 
últimos sete anos para melho-
rar os índices da educação no 
Estado. “Vocês são respon-
sáveis por promover a maior 
transformação na educação 
em Alagoas nos últimos anos. 
Alagoas foi o Estado que teve 
bom desempenho em todas 
as áreas e queremos que isso 
continue, falou.

A secretária de Estado da 
Educação, Roseane Vascon-
celos, enfatizou a impor-
tância da permanência dos 
professores monitores que 
irão atuar nesse período de 
transição, para acolhimento 
dos novos professores, já que 
a maioria é de outros estados 
ou nunca atuaram em sala de 
aula. “Os professores monito-
res vão atuar nas quatro fren-

tes estabelecidas pela Seduc 
para recomposição de apren-
dizagem”.

Impacto da Pandemia
O Secretário-Executivo da 

Secretaria de Estado de Educa-
ção, José Márcio, fez uma 
explanação sobre os impac-
tos causados pela pandemia e 
as estratégias que vêm sendo 
estudadas pela área da educa-
ção, desde 2020, para reverter 
os prejuízos provocados na 
aprendizagem dos alunos da 
rede pública.

Segundo ele, o maior 
impacto foi  à perda de 
cerca de 30 mil alunos, que 
deixaram de participar das 
atividades remotas. Para o 
enfrentamento dessa situ-
ação, a Seduc trabalhou 
em três eixos: acolhimento 
psicossocial-emocional; a 
permanência dos alunos, 
com estratégias para trazê-los 
de volta, e a implantação do 
Bolsa Escola 10. “Essas estra-
tégias trouxeram não só os 30 
mil alunos que haviam saído 
da escola, mas a matrícula de 
mais 30 mil alunos na rede”, 

pontuou José Márcio.
“Hoje, estamos efetiva-

mente começando a cami-
nhada de recomposição, com 
esses quatro grandes progra-
mas para recomposição da 
aprendizagem dos alunos da 
rede pública estadual”, obser-
vou José Márcio. Na tarde 
desta terça-feira, os técnicos 
da Seduc participarão de uma 
live para explicar como serão 
efetivados os programas de 
recomposição da aprendi-
zagem que começam a ser 
executados a partir de junho.

Ele acentuou que todas as 
escolas da rede também terão 
um quadro de professor even-
tual, com carga horária defi-
nida, além do Laboratório de 
Apoio Pedagógico (LAP), que 
visa estabelecer turmas de 
reforços. “Será um laboratório 
em que o professor vai ter uma 
relação direta com os compo-
nentes curriculares de sala de 
aula e, a partir da identifica-
ção de deficiência em sala de 
aula, esses alunos serão enca-
minhados para o laboratório 
para trabalho mais pontual 
e específico com professores 
temporários”, finalizou José 
Márcio.

O vice-presidente do 
Sindicato dos Professores 
Contratados do Estado de 
Alagoas, Reno Gomes, agra-
deceu ao governador pela 
manutenção dos professo-
res monitores nos quadros. 
Segundo ele, hoje são mais de 
oito mil professores temporá-
rios na rede pública estadual, 
que estavam preocupados 
em ficar desempregados com 
a chegada dos professo-
res aprovados em concurso 
público. “Esses professores 
estiveram na linha de frente 
durante o período de pande-
mia”, lembrou.

PAULO DANTAS a permanência dos professores monitores, 
com contratos temporários, nos quadros do estado.Educação

PROFESSORES Contratados vão atuar no programa de recomposição de aprendizagem dos alunos da rede pública Estadual

Governo garante permanência 
de professores monitores em AL

Pei Fon

GOVERNADOR    

Paulo Dantas se reuniu com professores monitores da educação, ontem, no Salão Aqualtune
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Fábia Assumpção
Agência Alagoas



Dor abdominal e diar-
reia. Sintomas tão comuns 
que que podem esconder 
problemas crônicos e sérios, 
como a retocolite ulcerativa 
e a doença de Crohn – doen-
ças inflamatórias intestinais 
(DIIs) que impactam a vida 
pessoal, social e profissional 
dos pacientes. O gastroente-
rologista e endoscopista da 
Santa Casa de Maceió, Carlos 
Amaral, fala sobre a necessi-
dade de ficar alerta aos sinais 
que o corpo dá para encon-
trar o melhor tratamento.

“Quando se vive com 
u m a  c o n d i ç ã o  c r ô n i c a 
como a DII, invisível por si 
só, posto que seus sintomas 
não são facilmente nota-
dos por outros ao redor, a 
sensação de inadequação, 
vergonha e o sofrimento 
decorrente podem ser tão 
grandes que a pessoa acre-
dita ser a única a padecer 
desse mal. E isso faz com 
que hesitem em falar aber-
tamente sobre a doença. No 
entanto, os pacientes dessa 
condição são milhões, não 
apenas no Brasil, onde a 
cada 100 mil pessoas, cerca 
de 13 são diagnosticadas 
com essas doenças, mas 

também em todo o mundo”, 
disse o gastroenterologista, 
Carlos Amaral.

Os  s i n t o m a s  t í p i c o s 
das DIIs incluem dores no 
abdome, diarreia, distensão 
abdominal, cólicas intesti-
nais (que variam de inten-
sidade de acordo com o 
quadro do paciente), sangra-
mento retal, náuseas, vômi-
tos, febre, perda de peso e 
cansaço. Entre 25% e 40% dos 

casos também apresentam 
dores nas articulações, infla-
mação nos olhos, problemas 
renais, pancreáticos, hepáti-
cos, e fraqueza.

As Doenças Inflamató-
rias Intestinais não têm cura, 
mas o diagnóstico precoce 
ajuda a evitar complicações 
e minimizar os sintomas. 
“O sucesso do tratamento 
começa com um diagnós-
tico preciso, que deve envol-

ver o histórico do paciente e 
a execução de exames para 
identificar o tipo de DII”, 
explica o especialista.

O médico examinará o 
histórico do paciente, exame 
físico e também poderá 
solicitar vários exames que 
irão ajudar a identificar se 
é doença de Crohn, reto-
colite ulcerativa ou retoco-
lite indeterminada. “Esses 
exames se enquadram em 

várias categorias. Alguns 
são invasivos – realizados 
dentro do corpo, como a 
colonoscopia – enquanto 
outros não são invasivos e 
requerem acesso a amos-
tras de sangue, amostras de 
fezes ou exames de imagens 
do local da doença suspeita”, 
destacou o médico.

Segundo Carlos Amaral, o 
arsenal de tratamentos tem 
evoluído bastante na última 
década,  com particular 
enfoque nos medicamentos 
biológicos, que produzi-
ram verdadeira revolução 
no manejo dessas doenças, 
modificando a resposta do 
paciente, de forma que o 
organismo volte ao seu equi-
líbrio anterior, contribuindo 
para o processo de melhoria 
dos sintomas.

O Dia Mundial da Doença 
Inflamatória Intestinal foi 
definido internacional-
mente em 2010. No Brasil, 
o Maio Roxo começou a ser 
realizado pela Sociedade 
Brasileira de Coloprocto-
logia (SBCP) em 2016, com 
ações que buscam esclare-
cer os desafios enfrentados 
por pessoas que sofrem 
dessas doenças.

MÉDICO explica a necessidade de ficar alerta aos sinais que o corpo dá.Saúde
AS DOENÇAS Inflamatórias Intestinais não têm cura, mas o diagnóstico precoce ajuda a evitar complicações

Dor abdominal e diarreia podem 
camuflar problemas crônicos
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O  g ove r n a d o r  Pa u l o 
Dantas assegurou, nesta 
terça-feira (17), a permanên-
cia dos professores monitores, 
com contratos temporários, 
nos quadros do estado. Esses 
profissionais serão aprovei-
tados nas ações de recompo-
sição de aprendizagem para 
enfrentamento dos impactos 
causados aos estudantes da 
rede pública pela pandemia 
da Covid-19. 

O governador firmou 
esse compromisso durante o 
lançamento do Plano de Ação 
para recomposição da apren-
dizagem na rede pública 
estadual, em reunião com a 
participação da secretária de 
Estado da Educação, Rose-
ane Vasconcelos, e de cerca 
de 200 professores monitores, 
no Salão Aqualtune, no Palá-
cio República dos Palmares. 
Havia a preocupação de que 
cerca de dois mil professo-
res, que teriam os contratos 
encerrados até o dia 31 de 
maio, fossem dispensados 
com a chegada dos profes-
sores aprovados no último 
concurso público realizado 
pelo Estado.

O Plano de Ação de recom-
posição de aprendizagem 
começa a ser aplicado em 
todas as escolas da rede esta-
dual a partir de junho e será 
composto por quatro novos 
programas da Educação: o 
Progressão Parcial, Foca no 
Enem, Professor Eventual e 
o LAP (Laboratório de Apoio 
Pedagógico).  Essas ações 
visam recuperar o nível do 
ensino e a aprendizagem nas 
unidades escolares de toda 
a rede pública de ensino de 
Alagoas, um dos primeiros 

estados do Brasil a lançar 
ações para reverter os preju-
ízos à aprendizagem dos 
alunos em tempos pandêmi-
cos.

“Eu fiz essa reunião para 
garantir,  pessoalmente, 
a permanência de vocês, 
professores monitores”, enfa-
tizou o governador Paulo 
Dantas.  Ele salientou a impor-
tância desses professores para 
incentivar os alunos que estão 
concluindo o Ensino Médio, 
principalmente os que estão 
no terceiro ano, que são 
aproximadamente mais de 
30 mil estudantes, para que 
consigam passar no Enem. “É 
fundamental que esses estu-
dantes tenham um reforço e 
tenham uma aprendizagem 
melhor nessa reta final. E o 
Foca no Enem será funda-
mental para isso”, destacou 
Dantas.

O governador lembrou o 
fato histórico de o Estado de 
Alagoas ser o único no país que 
entregou um kit de material 
didático para todos os alunos 
do Ensino Médio. “Quere-
mos anunciar e garantir para 

vocês, professores contrata-
dos, que o professor mentor 
vai continuar. Contem com 
meu trabalho, com minha 
determinação, e estaremos à 
disposição para tirar qualquer 
dúvida que vocês tiverem”, 
reforçou o governador.

Paulo fez ainda questão 
de destacar o empenho da 
equipe técnica da Seduc nos 
últimos sete anos para melho-
rar os índices da educação no 
Estado. “Vocês são respon-
sáveis por promover a maior 
transformação na educação 
em Alagoas nos últimos anos. 
Alagoas foi o Estado que teve 
bom desempenho em todas 
as áreas e queremos que isso 
continue, falou.

A secretária de Estado da 
Educação, Roseane Vascon-
celos, enfatizou a impor-
tância da permanência dos 
professores monitores que 
irão atuar nesse período de 
transição, para acolhimento 
dos novos professores, já que 
a maioria é de outros estados 
ou nunca atuaram em sala de 
aula. “Os professores monito-
res vão atuar nas quatro fren-

tes estabelecidas pela Seduc 
para recomposição de apren-
dizagem”.

Impacto da Pandemia
O Secretário-Executivo da 

Secretaria de Estado de Educa-
ção, José Márcio, fez uma 
explanação sobre os impac-
tos causados pela pandemia e 
as estratégias que vêm sendo 
estudadas pela área da educa-
ção, desde 2020, para reverter 
os prejuízos provocados na 
aprendizagem dos alunos da 
rede pública.

Segundo ele, o maior 
impacto foi  à perda de 
cerca de 30 mil alunos, que 
deixaram de participar das 
atividades remotas. Para o 
enfrentamento dessa situ-
ação, a Seduc trabalhou 
em três eixos: acolhimento 
psicossocial-emocional; a 
permanência dos alunos, 
com estratégias para trazê-los 
de volta, e a implantação do 
Bolsa Escola 10. “Essas estra-
tégias trouxeram não só os 30 
mil alunos que haviam saído 
da escola, mas a matrícula de 
mais 30 mil alunos na rede”, 

pontuou José Márcio.
“Hoje, estamos efetiva-

mente começando a cami-
nhada de recomposição, com 
esses quatro grandes progra-
mas para recomposição da 
aprendizagem dos alunos da 
rede pública estadual”, obser-
vou José Márcio. Na tarde 
desta terça-feira, os técnicos 
da Seduc participarão de uma 
live para explicar como serão 
efetivados os programas de 
recomposição da aprendi-
zagem que começam a ser 
executados a partir de junho.

Ele acentuou que todas as 
escolas da rede também terão 
um quadro de professor even-
tual, com carga horária defi-
nida, além do Laboratório de 
Apoio Pedagógico (LAP), que 
visa estabelecer turmas de 
reforços. “Será um laboratório 
em que o professor vai ter uma 
relação direta com os compo-
nentes curriculares de sala de 
aula e, a partir da identifica-
ção de deficiência em sala de 
aula, esses alunos serão enca-
minhados para o laboratório 
para trabalho mais pontual 
e específico com professores 
temporários”, finalizou José 
Márcio.

O vice-presidente do 
Sindicato dos Professores 
Contratados do Estado de 
Alagoas, Reno Gomes, agra-
deceu ao governador pela 
manutenção dos professo-
res monitores nos quadros. 
Segundo ele, hoje são mais de 
oito mil professores temporá-
rios na rede pública estadual, 
que estavam preocupados 
em ficar desempregados com 
a chegada dos professo-
res aprovados em concurso 
público. “Esses professores 
estiveram na linha de frente 
durante o período de pande-
mia”, lembrou.

PAULO DANTAS a permanência dos professores monitores, 
com contratos temporários, nos quadros do estado.Educação

PROFESSORES Contratados vão atuar no programa de recomposição de aprendizagem dos alunos da rede pública Estadual

Governo garante permanência 
de professores monitores em AL

Pei Fon

GOVERNADOR    

Paulo Dantas se reuniu com professores monitores da educação, ontem, no Salão Aqualtune
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Fábia Assumpção
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A cartada de Davi Filho   
E por falar em Davi Filho, quando ele lançou a sua 
pré-candidatura ao Senado, o menino da polêmica 
Funbrasil – captadora de recursos públicos e de 
votos para a família – estava apenas mandando um 
recado: “eu tenho potencial”. Na verdade, ele quer 
ser vice, seja de Rodrigo Cunha ou de Jó Pereira. 
Jovem, com votos garantidos até 2050, se perder 
o mandato, ele elege a mãe e recupera o poder 
depois. Davi Filho é cria da forma mais abominável 
de se fazer política no Brasil: o mandato familiar.

Collor pode ganhar fôlego   
Na perspectiva de Davi Filho ser candidato a vice 
de Cunha ou de Jó, Fernando Collor renasce das 
cinzas para a reeleição ao Senado. Collor prefere 
Jó Pereira porque ainda não “engoliu nem digeriu 
por lugar nenhum” um comentário de Cunha a 
seu respeito. Nas redes sociais, o senador disse 
que Collor foi passear de Ferrari em Brasília e 
acabou dando umas voltas de camburão. Cunha 
pode ter se esquecido disso, mas o velho senador é 
rancoroso e o avançar da idade está deixando mais 
rabugento ainda.

Cadê a foto da Jó?  
A coisa azedou no lança-
mento da pré-candidatura 
(será?) de Davi Filho ao 
Senado. A deputada Jó 
Pereira foi toda feliz para o 
encontro no Clube Fênix 
Alagoana, mas quase desmaia quando chegou lá 
e não viu o seu rosto no banner oficial. Aos mais 
próximos, Jó falou da sua decepção, mas não fez 
barulho. Educada, mãe de família, a parlamentar 
contou até dez e se manteve calma. A deselegân-
cia do grupo político correu como num rastilho 
de pólvora entre os Pereira e agregados. Ninguém 
gostou.

Gilvan Barros vem aí!  
O ex-deputado Gilvan Barros vai deixar a calmaria 
que está vivendo em suas fazendas no Maranhão e 
vem a Alagoas enfrentar mais uma campanha. Ele 
será candidato a deputado federal pelo Progres-
sistas. Será mais um na disputa pela segunda 
vaga que o PP deve fazer para a Câmara Federal. A 
primeira é de Arthur Lira. Barros entrou na briga 
com Marx Beltrão, Daniel Barbosa e Fábio Costa. 
É certo que o PP faz dois federais: Arthur mais um. 
Com a possibilidade de fazer o terceiro. Será?

Bolsonaro em Sergipe
O presidente Jair Bolsonaro esteve em Sergipe para 
entregar 40km de rodovia duplicada. Curioso é que 
a obra teve início no Governo do PT. Outra curio-
sidade é um fato de tão pouca relevância entrar na 
agenda oficial de um Presidente da República. Mas, 
como ele produz pouco e polemiza muito, está 
valendo. De Alagoas, viajou para Sergipe e ficou 
com Bolsonaro o trio de sempre: senador Fernando 
Collor; deputado Cabo Bebeto e o vereador 
Leonardo Dias. Que fase, Presidente! 

Defesa das urnas 
Não reconhecer o resultado das urnas é não reco-
nhecer a vontade do eleitor. Ao colocar em xeque o 
processo eleitoral brasileiro, sem apresentar provas 
e antes que o pleito se consuma, é uma irrespon-
sabilidade enorme. Partindo de uma autoridade, 
como o presidente do país, pior ainda. Para evitar 
suspeitas irresponsáveis, como as explicitadas 
pelo chefe da Nação, o presidente do TSE, minis-
tro Edson Fachin, colocou o pleito deste ano sob 
a fiscalização de observadores internacionais. 
(Ricardo Rodrigues) 

FERNANDO COLLOR aposta na saída de Cunha para ganhar fôlego.

   Deraldo Francisco   |  deraldofrancisco@bol.com.br

Jornalista e editor-geral de O Dia Digital
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  Movimento para descartar Cunha         
Engana-se quem pensa que a coisa está bem definida com a candidatura de 
Rodrigo Cunha ao Governo do Estado. Eles vão dizer que não, mas existe um 
movimento formado por pessoas próximas ao “dono do cofre” (Arthur Lira) 
bastante resistente ao nome de Cunha. Estão nesse grupo o vereador João 
Catunda, senador Fernando Collor e Joãozinho Pereira, irmão da deputada 
Jó Pereira. E é aí que as pontas dos fios se encontram. O movimento quer Jó 
Pereira candidata ao Governo do Estado com Davi Filho como vice. O sena-
dor, no caso, sai de cena. Cunha passaria apenas a integrar a campanha do 
grupo, de mero expectador. O mandato discreto dele enquanto senador seria um dos argumentos 
das pessoas desse grupo. Essa coisa de Cunha dizer em suas peças: “você pode não saber” seria outro 
argumento. Ele estaria chamando o povo de desinformado. Verdade seja dita: não querem Rodrigo 
Cunha candidato ao Governo e ponto final. Portanto, não será surpresa nenhuma se isso acontecer 
nos próximos dias. Até as convenções, ainda há muito que se mexer nas peças desse tabuleiro.

  Ligeirinhas
• O delegado de Polícia Federal, Joacir Avelino, lança daqui a pouco, às 19h, na sede da Adepol - Associação 
dos Delegados de Polícia de Alagoas, em Maceió, o Livro Além da Bola.

•  Na eleição indireta para o Governo do Estado, o deputado Sílvio Camelo arrancou gargalhadas no plenário 
da Assembleia, no momento de anunciar o seu voto em Paulo Dantas. “Voto na Chapa oito, porque oito é 
camelo, no jogo do bicho”.

• O deputado Davi Maia não gostou da média feita pela colega Jó Pereira, ao votar em Danúbia Barbosa, da 
Chapa 7. Maia esperava o voto de Jó por estarem no mesmo grupo político.

• A socióloga Danúbia Barbosa gostou da brincadeira de ser candidata e vai à luta. Será candidata à 
deputada estadual pelo Avante. Deve apoiar a candidatura de Paulo Dantas.

Denunciar é preciso      
Com o slogan “denunciar é preciso”, o MP de Alagoas 
lançou mais uma campanha de combate à explora-
ção sexual dos menores. Aproveitando o “18 de Maio”, 
considerado o Dia Nacional de Combate ao Abuso 
Sexual de Crianças e Adolescentes, a promotoria que 
cuida desse assunto colocou a campanha no ar, com 
a colaboração da mídia tradicional e das redes sociais. 
Este ano, o foco da campanha, que dura uma semana, 
é a importância de denunciar, de não se calar diante 
de tamanha injustiça. (RR)

Racismo do futebol    
Os casos de racismo nos estádios de futebol se multi-
plicam e as federações fazem cara de paisagem sobre 
o assunto. Xingar e imitar macaco, zombando da cor 
da pele de um jogador negro, que entrar em campo 
para jogar futebol e batalhar o pão de cada dia, não 
é papel de torcedor. É papel de malfeitor, bandido, 
criminoso. Tem que ser punido, banido dos estádios. 
Chega de ódio e atitudes racista nos esportes. Cadeia 
para quem atenta contra a civilidade, contra a pessoa 
humana. (RR)
 
Auxílio Brasil     
O cadastro para receber o Auxílio Brasil, de R$ 400,00, é 
um verdadeiro “samba do crioulo doido”, como diria o 
saudoso jornalista Sérgio Porto. O benefício, oferecido 
pelo governo federal, deveria ajudar as pessoas em 
situação de extrema pobreza, mas a burocracia para 
cadastrar os beneficiários é tão grande e inacessível, 
que muita gente desiste e fica de fora. Sem contar na 
fila, com mais de 1,3 milhão de pessoas, já cadastradas, 
de janeiro para cá, à espera do sinal verde. (RR)

Filarmônica de Alagoas
A Filarmônica de Alagoas se prepara para mais uma 
apresentação de gala no palco do Teatro Deodoro. 
Desta vez, o espetáculo tem como título “Terra 
Radiosa”, em homenagem à Terra dos Marechais. 
Com direção artística e regência do maestro Luiz 
Martins, a apresentação dos músicos está marcada 
para sexta-feira (20), a partir das 20h. O ingresso é um 
quilo de alimento não perecível, que deve ser trocado 
na bilheteria do teatro. O evento tem a parceria do 
IMA Alagoas. (RR)

SOS Arte Pajuçara  
Os cinéfilos alagoa-
nos se juntaram para 
evitar o fechamento 
do cine Arte Paju-
çara, uma das salas 
de exibição de filmes 
mais importantes de 
Maceió. O cinema 
enfrenta uma ação de 
despejo, por conta da 
dívida com aluguéis. 
Para evitar que isto 
aconteça, lança-
ram uma vaquinha 
virtual na internet. O 
objetivo é arrecadar 
dinheiro e ajudar a 
pagar as dívidas do cinema, acumuladas durante a 
pandemia de Covid-19, quando esteve com as portas 
fechadas e sem faturar por quase dois anos. 

 
Um príncipe no Misa 
Na véspera do Dia Internacional dos Museus, come-
morado nesta quarta-feira (18), o Museu da Imagem 
e do Som (Misa) lançou uma exposição sobre o poeta 
alagoano Jorge de Lima. A iniciativa da Secretaria 
Estadual da Cultura vem sendo muito bem recebida 
pelo público, que e se encanta com a densidade da 
obra do “Príncipe dos Poetas”. Nascido em União 
dos Palmares, em 23 de abril de 1895, Jorge de Lima 
ganhou fama a partir dos 14 anos, quando escreveu o 
poema “O Acendedor de Lampiões”. (RR)

Privatização à vista
O presidente da Eletrobras, Rodrigo Limp, disse 
ontem que, em um cenário positivo, a privatização 
da empresa poderá ocorrer até meados de agosto. 
“Esse é o cenário mais favorável”, disse Limp, falando 
à imprensa sobre os resultados do primeiro trimestre. 
Segundo ele, essa é a melhor janela de mercado, coin-
cidindo com as férias no Hemisfério Norte e antes do 
período eleitoral no Brasil, o que representa, no seu 
entender, mais benefícios para a empresa e para a 
União. Será? (RR)


