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A perversão da  
perversão da  

juíza-monstra que 
‘violentou menina’
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ATIVOS E INATIVOS DO SERVIÇO PÚBLICO EM MACEIÓ TERÃO SALÁRIO DE JUNHO ANTECIPADO; PAGAMENTO DENTRO DO MÊS

Prefeitura paga salário a  
todos servidores amanhã

Estudante de 
enfermagem é 
preso por abuso  
sexual de irmão

Assembleia
aprova o “Dia 
dos Povos de 
Terreiro”

   INACREDITÁVEL!   NO CALENDÁRIO
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No dia 24 de março deste ano, 
o presidente Jair Bolsonaro afir-
mou, durante uma transmissão, 
que colocaria ‘a cara no fogo’, em 
defesa do ministro da Educação 
Milton Ribeiro. Bolsonaro também 
chamou de covardia as suspeitas de 
que o então ministro teria interme-
diado a liberação de recursos para 
pastores evangélicos. “Coisa rara de 
eu falar aqui, eu boto minha cara no 
fogo pelo Milton. Minha cara toda 
no fogo pelo Milton. Estão fazendo 
uma covardia com ele”, disse. Hoje, 
o ex-ministro foi preso preventiva-
mente pela Polícia Federal. A opera-
ção apura irregualaridades na 
distribuição de recursos do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE). Os pastores Aril-
ton Moura e Gilmar Santos, ligados 
a Jair Bolsonaro (PL) e suspeitos de 
atuarem como intermediários na 
liberação de verbas do esquema, 
também são alvos. Página 6

   CORRUPÇÃO NO GOVERNO

PF prende ex-ministro por quem Bolsonaro 
colocaria a cara no fogo; pastores são alvos

Valdenio Vieira/PR

SSP precisa 
se preocupar 
com as balas  
de Palmeira

Desconhecidos  
do eleitor podem 
surpreender nas  
eleições deste ano

Ex-ministro  
deixa a cara 
de Bolsonaro 
tostada
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   BALAIADA

BOLSONARO DEFENDEU

Então ministro da Educação, Milton Ribeiro, e disse que ele estava sendo vítima de covardia; ao prendê-lo, a Polícia Federal também foi covarde?
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A JUÍZA se mostrou absolutamente inapta e inepta para exercer o cargo de juíza.
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Opinião
   ARTIGO  |  Jeferson Miola *

A perversão da perversão: uma menina de 11 anos de 
idade, estuprada e engravidada em decorrência do estupro, 
sofreu dupla violação.

Ela foi violentada pelo estuprador e, depois, não menos 
grave, esta criança de 11 anos foi violentada pela juíza Joana 
Ribeiro Zimmer, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.

A juíza se mostrou absolutamente inapta e inepta para 
exercer o cargo de juíza, uma vez que comprovou desconhe-
cer aspectos comezinhos da legislação pátria.

Ela cometeu várias violências e violações em série. São 
violências e violações que, pelos danos materiais e psico-
lógicos produzidos à criança, são equiparáveis aos danos 
provocados pelo estuprador da menina.

Conforme denunciou reportagem do site The Inter-
cept, a juíza decidiu pelo afastamento da menina da 
própria família, submetendo-a ao suplício de suportar a 
gravidez sozinha, desamparada, em um abrigo.

A monstruosa juíza pediu paciência à menina: “mais 
um pouquinho […], para ele [o feto] ter a chance de 
sobreviver mais, ele precisa tomar os medicamentos 
para o pulmão e se formar completamente”, argumentou 
ela, que asquerosamente chegou a perguntar à menina: 
“quer escolher o nome do bebê?”.

Para violar os direitos da criança de 11 anos, a juíza 
Joana Ribeiro Zimmer violou também o Código Penal, 
que garante o direito ao aborto, independentemente 
do estágio da gravidez, quando há risco de vida para a 
gestante e quando a gravidez é resultante de um estupro.

A juíza se assumiu como homicida em potencial, uma 
vez que a gravidez em criança de 11 anos, além de extre-
mamente arriscada, sujeita a gestante infantil a efetivo 
risco de morte. Especialistas alertam que gravidez em 
crianças até 14 anos causa maior mortalidade materna 
que em mulheres de 40 anos.

A juíza foi afastada do caso. Não porque deveria ser 
demitida do poder judiciário, mas porque, segundo 
institucionalmente alegado , alguns dias antes tinha sido 
promovida na carreira [sic].

É preciso, no entanto, não só demitir a juíza Joana 
Ribeiro Zimmer do judiciário, como processar esta figura 
monstruosa e vomitável pelos crimes hediondos que 
cometeu.
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violentou a menina
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É festa do Bolsonaro no apê de Arthur Lira, vulgo 
Congresso Nacional.

Agora, querem inserir na Proposta de Emenda 
Constitucional do ICMS dos combustíveis um “auxí-
lio-caminhoneiro” e um aumento (de valor e de bene-
ficiários) para o vale-gás.

E isso não é tudo: ainda se pensa em criar o “auxílio-
-táxi” e o “auxilio-uber”, para os motoristas de aplica-
tivo.

É distribuição de dinheiro na veia e uma burla à lei 
eleitoral que proíbe criar novos benefícios pecuniá-
rios perto das eleições.

Que, enfiada na Constituição, teria o poder de 
se sobrepor à Lei de Responsabilidade Fiscal, que a 
proíbe.

Claro, tudo em nome dos pobres pelos quais nunca 
ligaram e sem mexer em nada nos dividendos gigan-
tescos que se pagam aos “donos do lucro” de uma 
Petrobras deformada pelos interesses do “mercado”, 
expressa na sacrossanta “política de paridade de 
preços internacionais’.

Está evidente que, nesta promíscua “operação 
compra-voto”, o atual governo entrou em situação de 
colapso, agindo desesperadamente em qualquer situ-
ação que possa deter o seu processo de desagregação.

O que não vai acontecer, pois Bolsonaro, mesmo 
para os que defendem as políticas do “gastem o Orça-
mento, mas preservem o lucro”, tornou-se indefensá-
vel.

Esta instalado o “bundalelê” e a turma da grana 
sabe disso e está se cuidando, para “mamar” o que for 
possível, rápido, deixando a porta aberta para fugir da 
crise inevitável.

Mas o povão também está e as pesquisas vão refle-
tir mais um refluxo do bolsonarismo, embora o que 
remanesce dele vá ficar mais agressivo.

Por mais que a estupidez ainda esteja disseminada, 
agora ela é percebida visceralmente pelas pessoas.

No apê de Lira, o bundalelê 
de Bolsonaro

   ARTIGO  |  Fernando Brito *
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A Lei de Diretrizes Orça-
entárias (LDO 2023) foi discu-
tida numa ampla audiência 
pública com a sociedade civil 
organizada,  na Câmara 
Municipal de Maceió. Convo-
cada pelas comissões de 
Orçamento e Finanças em 
conjunto com Constituição 
e Justiça, o evento reuniu 
os secretários de governo, 
Ivan Carvalho, de economia 
João Felipe, de infraestru-
tura Fabrício Galvão, além 
de técnicos do município. A 
promotora Fernanda Moreira 
não compareceu e justifi-
cou sua ausência por razões 
pessoais. 

Segundo o presidente da 
CCJ, vereador Chico Filho 
(MDB) a importância do 
debate pode ser destacada 
por conta de sua representati-
vidade. Ele lembrou que foi a 
primeira vez que a casa rece-
bia o próprio secretário para 
apresentação das diretrizes 
do município. Isso demonstra 
o quão importante é a discus-
são já que servirá de referêcia 
para a construção do orça-
mento para o próximo ano.

“Estamos atendendo a 
uma demanda regimental 
que é a discussão com a socie-
dade pois a LDO é o primeiro 
passo para sabermos deta-
lhes sobre o direcionamento 
que será dado pelo municí-
pio para a construção da Lei 
Orçamentária  Anual (LOA). 
Aqui tivemos a oportunidade 
de conhecer detalhes técni-
cos da legislação e, em espe-
cial, os números globais com 
os quais o município dispõe 
e pretende investir”, explicou 
Chico. 

Ele destacou também a 

participação do público que 
contou com a presença de 
várias lideranças sindicais, 
de associações de classe e 
do corpo técnico munici-
pal. Ao lado do presidente 
da Comissão de Orçamento, 
vereador Brivaldo Marques, 
ele mediou a participação da 
sociedade.

“A população teve a 
oportunidade de apresen-
tar suas demandas a partir 
dos dados que foram revela-
dos. De posse deles podere-
mos contribuir com a futura 
construção do orçamento. 
Acredito que quanto mais 
pudermos debater melhor 
será para chegarmos a finali-
dade principal que é apontar 
para onde os recuros poderão 
seguir no futuro”, completou 
Brivaldo.

Marques destacou o 
compromisso da casa em 
ouvir as pessoas, mas também 
defendeu que as discussões 
possam ser descentralizadas 
para que cheguem as princi-
pais regiões da cidade como 
forma de democratizar ainda 
mais as demandas sociais.  

Planejamento
O secretário Municipal de 

Economia, João Felipe,  reve-
lou que a prefeitura planeja 
para aplicar cada vez melhor 
os investimentos públicos 
provenientes do aumento da 
arrecadação. Um dos objeti-
vos é, por exemplo, o planeja-
mento para arrecadar e buscar 
recursos para solucionar o 
problema do Mercado Público 
que sofre com alagamentos há 
décadas, além de outras áreas 
estruturantes do município. 
Ele lembrou que o município 

trabalha com primeiro orça-
mento aprovado na gestão do 
prefeito JHC (PSB). 

 “Foi rico o debate. Pude-
mos mostrar aqui que o orça-
mento está em execução. 
Temos como meta aumentar 
a arrecadação para podermos 
também compensar perdas 
para os servidores. Precisamos 
fazer esse debate com clareza. 
Sabemos dos desafios que 
eles enfrentam. Queremos 
fazer o melhor para fazermos 
o máximo possível para as 
categorias. Mas é importante 
lembrar que assim como o ano 
passado, este ano, também 
teremos uma inflação alta, 
ainda assim estamos atentos 
para todas essas necessidades 
que envolvem os nossos servi-
dores, mas também as deman-
das da cidade e sua população”, 
disse João. 

Falando em nome da 
sociedade civil organizada, 
a diretora do Sindicato dos 
Trabalhadores em Educa-
ção (Sinteal), Lenilda Lima, 
lembrou que os trabalhadores 
da educação assim como a área 
contam com investimentos 
próprios previstos na Consti-
tuição Federal. Por isso, a cate-
goria recebeu suas progressões 
atrasadas de outras gestões. 

“No tocante a educação os 
recursos são próprios e dirigi-
dos para a pasta. Os recursos 
não foram tirados de outros 
servidores, mas sim da parte 
que é obrigação do município. 
Por isso o pagamento das cinco 
progressões para a categoria. 
Havia um déficit com esses 
servidores, pois nossos traba-
lhadores investem com seus 
próprios recursos e precisam 
ser valorizados”, disse Lenilda.

A visita do presidente 
Luís Inácio Lula da Silva, 
em Alagoas, trouxe algu-
mas supresas que ninguém 
imaginava na política alago-
ana. Uma delas, inclusive, 
foi a presença do prefeito de 
Arapiraca e ex-vice-gover-
nador, Luciano Barbosa 
(MDB).

Afastado dos palanques 
Calheiristas desde 2020, 
após o episódio que todos 
acompanharam do embate 
e n t re  Ba r b o s a ,  M D B  e 
Calheiros, o gestor arapi-
raquense esteve na cara-
vana Calheirista/ Lulista no 
Centro de Convenções, em 
Maceió.

No discurso em defesa 
da democracia, Barbosa 
declarou – de fato – apoio 
ao ex-presidente Lula. No 

palanque armado no Ruth 
Cardoso, o prefeito da Terra 
de Manoel André, poste-
riomente, também deixou 
transparecer que estaria de 
volta ao ‘ninho’ Calheirista.

O que também chamou 
a t e n ç ã o  f o i  a  f a l a  d e 
Barbosa quando disse que 
“na democracia se pode 
perder e ganhar”, demons-
trando naquela ocasião 
ser o seu retorno ao grupo 
do senador Renan Calhei-
ros, contudo, sinalizando e 
parecendo que nunca saiu – 
de fato – da ‘ala emedebista’.

Afinal, a pergunta que 
ficou no ar é se Luciano 
Barbosa – realmente – retor-
nou ao palanque Calheirista 
em Alagoas. Por fim, como 
diz o ditado popular que “um 
bom filho à casa torna”.

Será?
E viva a  polít ica em 

Alagoas!

Com 17 deputados presen-
tes na sessão de ontem o plená-
rio da Casa discutiu e votou 22 
matérias, dentre elas, o projeto 
de lei ordinária nº 788/2022, de 
autoria do deputado Ronaldo 
Medeiros (PT), que institui 
no calendário oficial de even-

tos do Estado de Alagoas o 
“Dia Estadual dos Povos de 
Terreiro”, a ser celebrado em 
2 de fevereiro. A matéria foi 
aprovada em segunda e última 
votação. “O dia 2 de fevereiro 
marca a história de Alagoas 
e dos povos de terreiro pelo 

episódio que ficou conhecido 
como a ‘Quebra de Xangô’, 
o qual correspondeu a uma 
ação de intensa violência e 
opressão contra manifestações 
culturais e religiosas de terreiro 
no Estado”, destaca Ronaldo 
Medeiros.

O deputado explicou que na 
noite do dia 1º de fevereiro de 
1912, um grupo político deno-
minado Liga dos Republicanos 
Combatentes inicia um ataque 
às mais diversas expressões 
religiosas da matriz afro-indí-
gena de Alagoas, destruindo e 

queimando centenas de terrei-
ros. “Esse episódio durou até 
o dia 2, ficando marcado pela 
perseguição de líderes religio-
sos e pais de santos, que foram 
espancados ou tiveram que 
fugir para estados vizinhos”, 
destacou Medeiros.

AGORA, DIA 2 DE FEVEREIRO será um dia oficial de protesto 
pela “Quebra de Xangô” em Alagoas, ocorrida em 1912.Política

DEPUTADO Ronaldo Medeiros é autor do projeto de lei ordinária para instituir o dia no calnedário de eventos estaduais

Aprovado projeto para o “Dia 
Estadual dos Povos de Terreiro”
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   AUDIÊNCIA PÚBLICA   O RETORNO

Vereadores discutem a LDO 
com sociedade civil e técnicos

Luciano Barbosa na série “um 
bom filho à casa torna”, será?

PREFEITO LUCIANO BARBOSA
Prestigiou a visita do ex-presidente do Lula e esteve lado a lado com os Calheiros

Divulgação
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A Secretaria Municipal 
de Saúde de Maceió passa a 
contar, a partir de hoje, com 
mais um canal de comunica-
ção para os usuários do SUS: 
o Call Center de Arboviro-
ses. A população vai poder 
tirar dúvidas sobre doenças 
transmitidas pelo mosquito 
Aedes aegypti.

De acordo com a SMS, o 
canal de comunicação foi 
criado para que maceioen-
ses acometidos por doenças 
como dengue, chikungunya 
e zika possam tirar dúvidas 
e receber o devido direcio-
namento de acordo com o 
estágio e características da 
enfermidade adquirida. 

A Secretaria Municipal de 
Saúde informa que a assis-
tência será feita por médicos 
e enfermeiros do município 

por meio do número 156 
(opção 5) e passa a funcionar 
de segunda a sexta, das 09h 
às 17h.

A coordenadora da Aten-
ção Especializada da Saúde, 
Sandra Torres, ressaltou que 
o serviço beneficiará dupla-
mente a população porque, 
além de ofertar atendimento 
aos maceioenses acome-
tidos pelas enfermidades, 
também funcionará como 
banco de dados para aper-
feiçoar as ações de combate 
à proliferação do vetor.

Durante o atendimento, 
o usuário responderá uma 
série de perguntas para 
que os profissionais iden-
tifiquem o atual estágio 
da doença e possam enca-
minhá-la para os serviços 
disponíveis no município.

A Prefeitura de Maceió 
informa que o pagamento 
dos servidores municipais, 
referente ao mês de junho, 
será creditado nas contas 
amanhã, conforme anún-
cio feito pelo prefeito de 
Maceió, JHC, em suas redes 
sociais. A inciativa contem-
pla todas as faixas salariais 
dos servidores.

O anúncio da antecipa-
ção salarial, foi feito ontem 
(21), e a medida será para 
todos os servidores ativos 
e inativos da Prefeitura de 

Maceió.
“O São João é melhor 

ainda com dinheiro na 
conta. Essa é uma inicia-
tiva que só foi possível com 
muito planejamento e orga-
nização. É mais dinheiro 
girando para acelerar a reto-
mada”, disse JHC.

D e  a c o r d o  c o m  o 
prefeito, a medida faz parte 
do modelo de gestão que 
preza pela responsabilidade 
e valorização do servidor, 
com pagamento de salários 
dentro do mês trabalhado.

PREFEITO JHC: ”São João é melhor ainda com dinheiro na conta”.Maceió
SERVIDORES ativos e inativos devem receber amanhã o salário referente ao mês de junho, ou seja, dentro do mês trabalhado

Prefeitura antecipa pagamento 
de servidores para amanhã, 23

DINHEIRO NO BOLSO: 

Prefeito JHC antecipa a folha salarial de junho para todas as faixas salariais dos servidores ativos e inativos da Prefeitura

NOVO SERVIÇO

Da Secretarua Municipal de Saúde começa a ser implantado a partir de hoje

Reprodução/Internet

Divulgação

   ÔNIBUS
   JARAGUÁ

   CONVÍVIO SOCIAL...

Call Center faz atendimento 
de pessoas com arboviroses

SMTT inicia entrega de adesivos 
para veículos de moradores

...Remove construção irregular 
em área verde, na Santa Amélia  

A Super intendência 
Municipal de Transportes e 
Trânsito (SMTT) já iniciou, 
o n t e m ,  a  e n t re g a  d o s 
adesivos aos moradores e 
comerciantes do bairro de 
Jaraguá. Com a medida, o 
órgão assegura o acesso 
às residências e locais de 
trabalho, durante o período 
de interdição das vias para 
a realização do São João 
“Sol... Mar & Forró”. 

A SMTT informa que 
a retirada da identifica-

ção permissionária para 
os veículos devidamente 
cadastrados será feita no 
stand do Táxi.Rio.Maceió 
Cidades, instalado ao lado 
da Associação Comercial de 
Maceió. Os bloqueios de vias 
acontecerão entre os dias 23 
e 29, a partir das 16h.

Como informa o supe-
rintendente da SMTT, André 
Costa, a entrega vai acon-
tecer até amanhã (23), nos 
períodos da manhã e da 
tarde. “Teremos servidores 

no stand do Táxi.Rio.Maceió 
Cidades prontos para fazer a 
entrega e também orientar 
àqueles que ainda tiverem 
dúvidas sobre o cadastro”, 
afirma. 

Segundo ele, apenas os 
moradores e comerciantes 
que se cadastraram terão o 
acesso ao perímetro inter-
ditado, daí a importância de 
fazer o procedimento para 
receber o adesivo. O aten-
dimento no stand ocorrerá 
amanhã (23), das 08h às 16h.

Trabalhando pela preser-
vação dos espaços públi-
cos na cidade de Maceió, 
a Secretaria Municipal de 
Segurança Comunitária e 
Convívio Social (Semscs) 
realizou a desocupação de 
um espaço público e de 
proteção ambiental locali-
zado no bairro Santa Amélia. 
A ação das equipes aconte-
ceu ocorreu ontem (21). 

As equipes da Prefeitura 
identificaram construções 

dentro de uma área verde, 
per tencente  ao Parque 
Municipal de Maceió, no 
bairro de Bebedouro. Essa 
é a terceira vez que o local é 
ocupado de forma irregular, 
sendo que agora, o terreno 
público estava sendo loteado 
para ser vendido.

No local, as equipes iden-
tificaram demarcações que 
seriam utilizadas para fazer 
uma plantação de milho, 
mas foram removidas e os 

responsáveis estão sendo 
identificados. 

A construção, localizada 
na parte interna do espaço 
de preservação ambiental, 
foi derrubada pela equipe 
de demolição da Semscs e 
o proprietário notificado. 
A população pode fazer 
denúncias de irregularida-
des por meio do número de 
telefone (82) 3312-5277 ou 
acessando o site da Prefei-
tura de Maceió.
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A Secretaria Municipal 
de Saúde de Maceió passa a 
contar, a partir de hoje, com 
mais um canal de comunica-
ção para os usuários do SUS: 
o Call Center de Arboviro-
ses. A população vai poder 
tirar dúvidas sobre doenças 
transmitidas pelo mosquito 
Aedes aegypti.

De acordo com a SMS, o 
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A coordenadora da Aten-
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dos servidores municipais, 
referente ao mês de junho, 
será creditado nas contas 
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dos servidores.
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ção salarial, foi feito ontem 
(21), e a medida será para 
todos os servidores ativos 
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Maceió.
“O São João é melhor 
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nização. É mais dinheiro 
girando para acelerar a reto-
mada”, disse JHC.

D e  a c o r d o  c o m  o 
prefeito, a medida faz parte 
do modelo de gestão que 
preza pela responsabilidade 
e valorização do servidor, 
com pagamento de salários 
dentro do mês trabalhado.

PREFEITO JHC: ”São João é melhor ainda com dinheiro na conta”.Maceió
SERVIDORES ativos e inativos devem receber amanhã o salário referente ao mês de junho, ou seja, dentro do mês trabalhado

Prefeitura antecipa pagamento 
de servidores para amanhã, 23

DINHEIRO NO BOLSO: 

Prefeito JHC antecipa a folha salarial de junho para todas as faixas salariais dos servidores ativos e inativos da Prefeitura

NOVO SERVIÇO

Da Secretarua Municipal de Saúde começa a ser implantado a partir de hoje
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   ÔNIBUS
   JARAGUÁ

   CONVÍVIO SOCIAL...

Call Center faz atendimento 
de pessoas com arboviroses

SMTT inicia entrega de adesivos 
para veículos de moradores

...Remove construção irregular 
em área verde, na Santa Amélia  

A Super intendência 
Municipal de Transportes e 
Trânsito (SMTT) já iniciou, 
o n t e m ,  a  e n t re g a  d o s 
adesivos aos moradores e 
comerciantes do bairro de 
Jaraguá. Com a medida, o 
órgão assegura o acesso 
às residências e locais de 
trabalho, durante o período 
de interdição das vias para 
a realização do São João 
“Sol... Mar & Forró”. 

A SMTT informa que 
a retirada da identifica-

ção permissionária para 
os veículos devidamente 
cadastrados será feita no 
stand do Táxi.Rio.Maceió 
Cidades, instalado ao lado 
da Associação Comercial de 
Maceió. Os bloqueios de vias 
acontecerão entre os dias 23 
e 29, a partir das 16h.

Como informa o supe-
rintendente da SMTT, André 
Costa, a entrega vai acon-
tecer até amanhã (23), nos 
períodos da manhã e da 
tarde. “Teremos servidores 

no stand do Táxi.Rio.Maceió 
Cidades prontos para fazer a 
entrega e também orientar 
àqueles que ainda tiverem 
dúvidas sobre o cadastro”, 
afirma. 

Segundo ele, apenas os 
moradores e comerciantes 
que se cadastraram terão o 
acesso ao perímetro inter-
ditado, daí a importância de 
fazer o procedimento para 
receber o adesivo. O aten-
dimento no stand ocorrerá 
amanhã (23), das 08h às 16h.

Trabalhando pela preser-
vação dos espaços públi-
cos na cidade de Maceió, 
a Secretaria Municipal de 
Segurança Comunitária e 
Convívio Social (Semscs) 
realizou a desocupação de 
um espaço público e de 
proteção ambiental locali-
zado no bairro Santa Amélia. 
A ação das equipes aconte-
ceu ocorreu ontem (21). 

As equipes da Prefeitura 
identificaram construções 

dentro de uma área verde, 
per tencente  ao Parque 
Municipal de Maceió, no 
bairro de Bebedouro. Essa 
é a terceira vez que o local é 
ocupado de forma irregular, 
sendo que agora, o terreno 
público estava sendo loteado 
para ser vendido.

No local, as equipes iden-
tificaram demarcações que 
seriam utilizadas para fazer 
uma plantação de milho, 
mas foram removidas e os 

responsáveis estão sendo 
identificados. 

A construção, localizada 
na parte interna do espaço 
de preservação ambiental, 
foi derrubada pela equipe 
de demolição da Semscs e 
o proprietário notificado. 
A população pode fazer 
denúncias de irregularida-
des por meio do número de 
telefone (82) 3312-5277 ou 
acessando o site da Prefei-
tura de Maceió.
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Um projeto de pesquisa 
vinculado ao Laboratório de 
Audição e Tecnologia (Latec) 
da Universidade Estadual de 
Ciências da Saúde de Alagoas 
(Uncisal) foi lançado esta 
semana. Intitulado “Respostas 
Corticais Auditivas e o Desen-
volvimento Fonológico e Lexi-
cal em Crianças expostas ao 
Zika Vírus, com e sem microce-
falia”, o projeto tem o objetivo 
de identificar as repercus-
sões da síndrome congênita 
do Zika VÍrus na audição, na 
linguagem e na cognição das 
crianças.

De acordo com o coorde-
nador do projeto, professor 
Pedro de Lemos Menezes, “a 
pesquisa vai ajudar a compre-
ender, de forma mais deta-
lhada, as repercussões dessa 
síndrome nas populações 
referidas para que possam ser 
tomadas medidas de políticas 
públicas para a saúde”.

Em função disso, serão 
disponibilizadas vagas para 
atendimento gratuito espe-
cializado destinado ao trata-
mento de três públicos: 
crianças com microcefalia 
infectadas pelo vírus da Zika; 
crianças sem microcefalia 
(expostas) cujas mães foram 
comprovadamente infectadas 
pelo vírus da Zika na gestação; 
e crianças normais sem expo-
sição ao vírus da Zika.

A ação oferece, gratuita-
mente, um acompanhamento 
das crianças com avaliações 
multiprofissionais e exames de 
tecnologia avançada. As crian-
ças passarão por avaliação 
auditiva completa, avaliação 
cognitiva e avaliação do desen-
volvimento da linguagem. Os 

exames serão realizados por 
audiologistas, psicólogos e 
profissionais da linguagem, 
além do apoio de uma equipe 
de suporte.

 “Terminado o processo 
de avaliação, a criança recebe 
todos os exames e encaminha-
mentos necessários”, comple-
tou Menezes. Ainda segundo 
ele, os resultados da pesquisa 
vão servir para alertar a popu-
lação para que tenham aten-
ção especial em relação às 
crianças.

O Projeto de Pesquisa é 
uma parceria entre a Univer-
sidade Estadual de Ciências 
da Saúde de Alagoas, a Univer-
sidade de São Paulo (Ribei-
rão Preto) e a Universidade 
Vanderbilt (EUA). Participam 
do projeto os pesquisadores 
Pedro de Lemos Menezes e 
Kelly Andrade (Uncisal); Ana 
Cláudia Figueiredo Frizzo 
(colaboradora da Unesp); 
Adriana Anastásio e Juliana 
Cavalcante (USP - Ribeirão 
Preto); e Linda Hood e Alexan-
dra Key (EUA).

Na primeira fase do projeto, 
foram realizados exames em 
25 crianças com microcefalia, 
15 crianças expostas ao vírus e 
20 crianças sem contato com 
a doença. “Depois da renova-

ção do projeto, o foco será nas 
crianças expostas, pois foram 
encontrados alguns casos 
nos quais elas apresentavam 
atrasos no desenvolvimento 
cognitivo e essa descoberta 
precisa ser aprofundada”, 
concluiu Pedro de Lemos 
Menezes.

A transmissão vertical 
do Zika Vírus (ZIKAV) pode 
ocorrer por líquido amnió-
tico contaminado em contato 
com o feto durante a gravidez, 
o que, neste caso, pode causar 
graves danos neurológicos 
por transmissão perinatal ou 
quando a mãe é infectada pelo 
ZIKAV durante a gravidez e 
passa para o recém-nascido. 
As anormalidades neurológi-
cas aparentes no exame dessas 
crianças incluem hipertonia, 
hipotonia, espasticidade, 
hiperreflexia, irritabilidade 
grave e convulsões. Além disso, 
mesmo que nenhuma lesão 
coclear seja encontrada, a 
própria condição de compro-
metimento das lesões corti-
cais e subcorticais pode levar a 
distúrbios centrais.  

Para participar de avalia-
ções gratuitas, as inscrições 
podem ser feitas pelo What-
sapp  (82) 9980-8986, até o dia 
10 de agosto.

Uma operação, deflagrada 
pela Gerência de Inteligência 
Policial (Ginpol), da Polícia 
Civil, na tarde desta terça-feira 
(21), prendeu um estudante de 
Enfermagem, da Universidade 
Federal de Alagoas (Ufal), de 

24 anos, suspeito de abusar 
sexualmente de seu irmão, de 
10 anos de idade, portador de 
Síndrome de Down.

Os policiais civis, coorde-
nados pelo delegado Thales 
Araújo, deram cumprimento a 

um mandado de prisão preven-
tiva, expedido pelo Juiz Alfredo 
dos Santos Mesquita, da 5ª Vara 
Criminal de Arapiraca.

O abuso, segundo as inves-
tigações, consistia na prática de 
atos libidinosos para posterior 

compartilhamento, através de 
meios eletrônicos, especial-
mente skype e telegram, onde 
também compartilhava e rece-
bia outros conteúdos relacio-
nados à pornografia infantil.

C o n f o r m e  i n f o r m a -

ções do Ginpol, no dia 15 de 
março deste ano, já havia sido 
cumprido um mandado de 
busca e apreensão na residên-
cia do acusado.

A prisão do acusado acon-
teceu em Maceió.

POLICIAIS CIVIS cumpriram mandado de prisão expedido pela Justiça.Alagoas
INVESTIGAÇÕES apontam que estudante está envolvido também com pornografia infantil

Preso suspeito por abuso sexual 
de irmão com Síndrome de Down

   CRIANÇAS COM MICROCEFALIA   CRIMES CIBERNÉTICOS

Projeto da Uncisal abre vagas 
para acompanhamento gratuito

Polícia Civil de AL participa 
de operação internacional

A Polícia Civil de Alagoas 
(PCAL), através da Delegacia 
de Crimes Cibernéticos, parti-
cipou da Operação 404.4, com 
o objetivo de reprimir crimes 
praticados contra a proprie-
dade intelectual na Internet.

A ação faz parte de mobi-
lização internacional, coor-
denada pela Secretaria de 
Operações Integradas (Minis-
tério da Justiça e Segurança 
Pública), Polícias Civis e Agên-
cias de Aplicação da Lei dos 
Estados Unidos e Reino Unido.

Policiais civis cumprem, 
por determinação judicial, 
mandados de busca e apre-
ensão, bloqueio e/ou suspen-
são de sites e aplicativos de 
streaming ilegal de conteúdo, 
desindexação de conteúdo 
em mecanismos de busca e 
remoção de perfis e páginas 
em redes sociais. Dessa edição, 
participam 11 estados brasilei-
ros (AL, BA, ES, GO, MG, MT, 
PA, PE, RJ, RS e SP) e outros 
dois países – Estados Unidos e 
Reino Unido.

Em Alagoas, a operação 
é coordenada pelo delegado 
Sidney Tenório, titular da Dele-
gacia de Crimes Cibernéticos. 
Foram cumpridos três manda-
dos de busca, sendo o principal 
deles no bairro do Jacintinho, 
em Maceió, onde um hacker 
foi conduzido à Delegacia de 
Crimes Cibernéticos para ser 
interrogado. Ele possuía dois 

sites, usados na prática desse 
tipo de crime.

A ação integrada no 
combate à pirataria online está 
sendo deflagrada com a cola-
boração das embaixadas dos 
Estados Unidos (Homeland 
Security Investigations – HSI 
e Departamento de Justiça – 
DOJ) e do Reino Unido no Brasil 
(IPO – Intellectual Property 
Office e PIPCU – Police Intel-
lectual Property Crime Unit), 
Conselho Nacional dos Chefes 
de Polícia Civil, além da coope-
ração de associações de prote-
ção da propriedade intelectual 
no Brasil.

Legislação
No Brasil, a pena para quem 

pratica esse crime é de reclusão, 
de dois a quatro anos, e multa 
(art. 184, §3º do Código Penal 
Brasileiro). Os investigados 
podem ser indiciados ainda 
por associação criminosa (art. 
288 – CP) e lavagem de capitais 
(art. 1º – Lei 9.613/1998).

Operação 404
O nome faz referência ao 

código de resposta do proto-
colo HTTP para indicar que 
a página não foi encontrada 
ou está indisponível. Essa é 
uma das principais ações da 
operação: tornar indisponí-
veis os serviços criminosos que 
violam os direitos autorais das 
vítimas.
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Ascom Uncisal

AÇÃO VAI OFERECER, GRATUITAMENTE,

Acompanhamento com avaliações multiprofissionais e exames de alta tecnologia

Abimael Guedes Figueiredo de Sousa, A G F DE SOU-
SA LTDA, CNPJ: 44.615.999/0001-59, localizada em 
Rua Bosque da Lagoa, 24 – Barra Nova – Marechal 
Deodoro – AL torna público que requereu ao IMA/
AL, a regularização de sua Licença de Operação para 
o Criatório comercial de fauna silvestre e exótica na 
Rua Bosque da Lagoa, 24 – Barra Nova – Marechal 
Deodoro – AL.

Danielle Cândido
Ascom Uncisal
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A Polícia Federal realiza 
na manhã desta quarta-feira 
(22) uma operação contra 
o ex-ministro da Educação 
Milton Ribeiro e pastores 
suspeitos de operar um balcão 
de negócios no Ministério 
da Educação e na liberação 
de verbas do FNDE (Fundo 
Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação).

Ribeiro e ao menos um 
dos pastores, Gilmar Santos, 
já foram presos.

A PF também cumpre 
mandados de busca e apreen-
são em endereços de Ribeiro, 
de Gilmar e do pastor Arilton 
Moura —esses dois últimos 
são ligados ao presidente Jair 
Bolsonaro (PL) e apontados 
como lobistas que atuavam 
no MEC.

A ação desta quarta-feira 
foi batizada de Acesso Pago e 
investiga a prática de “tráfico 
de influência e corrupção para 
a liberação de recursos públi-
cos” do FNDE.

Com base em docu-
mentos, depoimentos e um 
relatório da CGU (Contro-
ladoria-Geral da União) foi 
possível mapear indícios 
de crimes na liberação de 
verbas do fundo. Ao todo, são 
cumpridos 13 mandados de 
busca e apreensão e cinco de 
prisões em Goiás, São Paulo, 
Pará e Distrito Federal.

No mandado de prisão de 
Ribeiro, o juiz Renato Borelli, 
da 15ª Vara Federal em Brasí-
lia, lista os crimes investigados 
e que podem ter sido cometi-
dos pelo ex-ministro. São eles: 
corrupção passiva, prevarica-
ção, advocacia administrativa 
e tráfico de influência.

O magistrado também 

determinou que o ex-ministro 
de Bolsonaro seja transferido 
para a superintendência da PF 
no Distrito Federal.

Os dois pastores, Gilmar 
e Arilton, são peças centrais 
no escândalo do balcão de 
negócios do ministério. Como 
mostrou a Folha, eles negocia-
vam com prefeitos a liberação 
de recursos federais mesmo 
sem ter cargo no governo.

Os recursos são do FNDE, 
órgão ligado ao MEC contro-
lado por políticos do centrão, 
bloco político que dá susten-
tação a Bolsonaro desde que 
ele se viu ameaçado por uma 
série de pedidos de impeach-
ment e recorreu a esse apoio 
em troca de cargos e repasses 
de verbas federais.

O fundo concentra os 
recursos federais destinados 
a transferências para municí-
pios.

Prefeitos relataram pedi-
dos de propina, até em ouro.

Em áudio revelado pela 
Folha, o ex-ministro da 
Educação Milton Ribeiro 
disse que priorizava pedidos 
dos amigos de um dos pasto-
res a pedido de Bolsonaro.

Na gravação, o ministro 
diz ainda que isso atende a 
uma solicitação do presi-
dente Bolsonaro e menciona 
pedidos de apoio que seriam 
supostamente direcionados 
para construção de igrejas. A 
atuação dos pastores junto 
ao MEC foi revelada anterior-
mente pelo jornal O Estado de 
S. Paulo.

Ribeiro deixou o cargo no 
fim de março, uma semana 
após a revelação pela Folha.  

Gilmar Santos e Aril-
ton Moura negociavam, ao 
menos desde janeiro de 2021, 
a liberação de empenhos para 
obras de creches, escolas, 
quadras ou para compra de 
equipamentos. Os recursos 
são geridos pelo FNDE, órgão 

do MEC controlado por políti-
cos do centrão.

Os pastores gozavam de 
trânsito livre no governo, orga-
nizavam viagens do ministro 
com lideranças do FNDE e 
intermediavam encontros de 
prefeitos na própria residên-
cia de Ribeiro.

Ambos tinham em um 
hotel de Brasília uma espé-
cie de QG para negociação 
de recursos. Ali, recebiam 
prefeitos, assessores munici-
pais e também integrantes do 
governo.

Gilmar Santos preside 
uma entidade chamada 
Convenção Nacional de Igre-
jas e Ministros de Assembleias 
de Deus no Brasil Cristo para 
Todos, da qual Arilton apare-
cia como secretário. Os reli-
giosos tinham relação com o 
presidente Bolsonaro desde 
antes de intensificar a agenda 
no MEC.

Em 18 de outubro de 2019, 

primeiro ano do governo, 
participaram de evento no 
Palácio do Planalto com 
o presidente e ministros. 
Ambos somaram 45 entradas 
no Palácio do Planalto. Estive-
ram outras 127 vezes no MEC 
e no FNDE.

Ambos negam irregulari-
dades, bem como o ex-minis-
tro e integrantes do FNDE.

C o m  o  c e n t r ã o  n o 
comando, o FNDE virou uma 
espécie de balcão político, 
com atuação dos pastores, 
explosão de empenhos para 
atender políticos aliados ao 
governo Bolsonaro, ausên-
cia de critérios técnicos e até 
burla no sistema.

Enquanto o  gover no 
atendeu aliados, o MEC 
travou a liberação de R$ 434 
milhões do FNDE a prefeitu-
ras de todo o país. Os valores 
se referem a obras em 1.369 
prefeituras, que, embora 
aptas a receber dinheiro 
federal, o governo não efeti-
vou as transferências.

O FNDE é controlado 
por indicações de partidos 
do centrão. O presidente, 
Marcelo Lopes da Ponte, era 
assessor de Ciro Nogueira 
(PP-PI), atual ministro da 
Casa Civil de Bolsonaro e um 
dos líderes do bloco de apoio 
à atual gestão federal.

As diretorias do fundo 
também são loteadas. O dire-
tor de Ações Educacionais do 
FNDE, Garigham Amarante 
Pinto, por exemplo, é indica-
ção do PL, partido de Bolso-
naro, e políticos do centrão 
sustentam Gabriel Vilar na 
diretoria de Gestão, Articula-
ção e Projetos Educacionais 
do fundo.

MILTON RIBEIRO saiu do governo após suspeitas sobre atuação de pastores na liberação de verbas no Ministério da Educação

Ex-ministro e pastor ligado a 
Bolsonaro são presos pela PF

PASTORES

Que negociam recursos do MEC em evento na sede da pasta com o presidente Bolsonaro, no dia 10 de fevereiro de 2020

Reprodução
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Aneel faz reajuste de  bandeiras tarifárias em até 64%
A Agência Nacional de 

Energia Elétrica (Aneel) 
aprovou ontem, o novo 
reajuste das bandeiras tari-
fárias, que incidem na conta 
de luz em caso de escassez 
hídrica ou qualquer fator 
que aumente o custo de 
produção de eletricidade. 
Os aumentos irão de 3,2% a 
63,7%, dependendo do tipo 
da bandeira.

Os aumentos não enca-

recerão as contas de luz 
p o rq u e,  d e s d e  a b r i l ,  a 
bandeira tarifária está verde, 
quando não ocorre cobrança 
adicional. Os valores entra-
rão em vigor em 1º de julho 
e serão revisados em meados 
de 2023.

Segundo a Aneel, a alta 
reflete a inflação e o maior 
custo com as usinas termelé-
tricas em 2022, acionadas em 
momentos de crise hídrica.

Confira os novos valores das bandeiras tarifárias
Bandeira verde: sem cobrança adicional;
Bandeira amarela: +59,5%, de R$ 18,74 para R$ 29,89 por megawatt-hora (MWh);
Bandeira vermelha patamar 1: +63,7%, de R$ 39,71 para R$ 65 por megawatt-hora (MWh);
Bandeira vermelha patamar 2: +3,2%, de R$ 94,92 para R$ 97,95 por megawatt-hora (MWh).

Desde 16 de abril, vigora no Brasil a bandeira verde, quando foi antecipado o fim da 
bandeira de escassez hídrica. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), a 
bandeira verde será mantida até dezembro, por causa da recuperação dos níveis dos reser-
vatórios das usinas hidrelétricas no início do ano.
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A Polícia Federal realiza 
na manhã desta quarta-feira 
(22) uma operação contra 
o ex-ministro da Educação 
Milton Ribeiro e pastores 
suspeitos de operar um balcão 
de negócios no Ministério 
da Educação e na liberação 
de verbas do FNDE (Fundo 
Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação).

Ribeiro e ao menos um 
dos pastores, Gilmar Santos, 
já foram presos.

A PF também cumpre 
mandados de busca e apreen-
são em endereços de Ribeiro, 
de Gilmar e do pastor Arilton 
Moura —esses dois últimos 
são ligados ao presidente Jair 
Bolsonaro (PL) e apontados 
como lobistas que atuavam 
no MEC.

A ação desta quarta-feira 
foi batizada de Acesso Pago e 
investiga a prática de “tráfico 
de influência e corrupção para 
a liberação de recursos públi-
cos” do FNDE.

Com base em docu-
mentos, depoimentos e um 
relatório da CGU (Contro-
ladoria-Geral da União) foi 
possível mapear indícios 
de crimes na liberação de 
verbas do fundo. Ao todo, são 
cumpridos 13 mandados de 
busca e apreensão e cinco de 
prisões em Goiás, São Paulo, 
Pará e Distrito Federal.

No mandado de prisão de 
Ribeiro, o juiz Renato Borelli, 
da 15ª Vara Federal em Brasí-
lia, lista os crimes investigados 
e que podem ter sido cometi-
dos pelo ex-ministro. São eles: 
corrupção passiva, prevarica-
ção, advocacia administrativa 
e tráfico de influência.

O magistrado também 

determinou que o ex-ministro 
de Bolsonaro seja transferido 
para a superintendência da PF 
no Distrito Federal.

Os dois pastores, Gilmar 
e Arilton, são peças centrais 
no escândalo do balcão de 
negócios do ministério. Como 
mostrou a Folha, eles negocia-
vam com prefeitos a liberação 
de recursos federais mesmo 
sem ter cargo no governo.

Os recursos são do FNDE, 
órgão ligado ao MEC contro-
lado por políticos do centrão, 
bloco político que dá susten-
tação a Bolsonaro desde que 
ele se viu ameaçado por uma 
série de pedidos de impeach-
ment e recorreu a esse apoio 
em troca de cargos e repasses 
de verbas federais.

O fundo concentra os 
recursos federais destinados 
a transferências para municí-
pios.

Prefeitos relataram pedi-
dos de propina, até em ouro.

Em áudio revelado pela 
Folha, o ex-ministro da 
Educação Milton Ribeiro 
disse que priorizava pedidos 
dos amigos de um dos pasto-
res a pedido de Bolsonaro.

Na gravação, o ministro 
diz ainda que isso atende a 
uma solicitação do presi-
dente Bolsonaro e menciona 
pedidos de apoio que seriam 
supostamente direcionados 
para construção de igrejas. A 
atuação dos pastores junto 
ao MEC foi revelada anterior-
mente pelo jornal O Estado de 
S. Paulo.

Ribeiro deixou o cargo no 
fim de março, uma semana 
após a revelação pela Folha.  

Gilmar Santos e Aril-
ton Moura negociavam, ao 
menos desde janeiro de 2021, 
a liberação de empenhos para 
obras de creches, escolas, 
quadras ou para compra de 
equipamentos. Os recursos 
são geridos pelo FNDE, órgão 

do MEC controlado por políti-
cos do centrão.

Os pastores gozavam de 
trânsito livre no governo, orga-
nizavam viagens do ministro 
com lideranças do FNDE e 
intermediavam encontros de 
prefeitos na própria residên-
cia de Ribeiro.

Ambos tinham em um 
hotel de Brasília uma espé-
cie de QG para negociação 
de recursos. Ali, recebiam 
prefeitos, assessores munici-
pais e também integrantes do 
governo.

Gilmar Santos preside 
uma entidade chamada 
Convenção Nacional de Igre-
jas e Ministros de Assembleias 
de Deus no Brasil Cristo para 
Todos, da qual Arilton apare-
cia como secretário. Os reli-
giosos tinham relação com o 
presidente Bolsonaro desde 
antes de intensificar a agenda 
no MEC.

Em 18 de outubro de 2019, 

primeiro ano do governo, 
participaram de evento no 
Palácio do Planalto com 
o presidente e ministros. 
Ambos somaram 45 entradas 
no Palácio do Planalto. Estive-
ram outras 127 vezes no MEC 
e no FNDE.

Ambos negam irregulari-
dades, bem como o ex-minis-
tro e integrantes do FNDE.

C o m  o  c e n t r ã o  n o 
comando, o FNDE virou uma 
espécie de balcão político, 
com atuação dos pastores, 
explosão de empenhos para 
atender políticos aliados ao 
governo Bolsonaro, ausên-
cia de critérios técnicos e até 
burla no sistema.

Enquanto o  gover no 
atendeu aliados, o MEC 
travou a liberação de R$ 434 
milhões do FNDE a prefeitu-
ras de todo o país. Os valores 
se referem a obras em 1.369 
prefeituras, que, embora 
aptas a receber dinheiro 
federal, o governo não efeti-
vou as transferências.

O FNDE é controlado 
por indicações de partidos 
do centrão. O presidente, 
Marcelo Lopes da Ponte, era 
assessor de Ciro Nogueira 
(PP-PI), atual ministro da 
Casa Civil de Bolsonaro e um 
dos líderes do bloco de apoio 
à atual gestão federal.

As diretorias do fundo 
também são loteadas. O dire-
tor de Ações Educacionais do 
FNDE, Garigham Amarante 
Pinto, por exemplo, é indica-
ção do PL, partido de Bolso-
naro, e políticos do centrão 
sustentam Gabriel Vilar na 
diretoria de Gestão, Articula-
ção e Projetos Educacionais 
do fundo.

MILTON RIBEIRO saiu do governo após suspeitas sobre atuação de pastores na liberação de verbas no Ministério da Educação

Ex-ministro e pastor ligado a 
Bolsonaro são presos pela PF

PASTORES

Que negociam recursos do MEC em evento na sede da pasta com o presidente Bolsonaro, no dia 10 de fevereiro de 2020
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   PREPARE O BOLSO!

Aneel faz reajuste de  bandeiras tarifárias em até 64%
A Agência Nacional de 

Energia Elétrica (Aneel) 
aprovou ontem, o novo 
reajuste das bandeiras tari-
fárias, que incidem na conta 
de luz em caso de escassez 
hídrica ou qualquer fator 
que aumente o custo de 
produção de eletricidade. 
Os aumentos irão de 3,2% a 
63,7%, dependendo do tipo 
da bandeira.

Os aumentos não enca-

recerão as contas de luz 
p o rq u e,  d e s d e  a b r i l ,  a 
bandeira tarifária está verde, 
quando não ocorre cobrança 
adicional. Os valores entra-
rão em vigor em 1º de julho 
e serão revisados em meados 
de 2023.

Segundo a Aneel, a alta 
reflete a inflação e o maior 
custo com as usinas termelé-
tricas em 2022, acionadas em 
momentos de crise hídrica.

Confira os novos valores das bandeiras tarifárias
Bandeira verde: sem cobrança adicional;
Bandeira amarela: +59,5%, de R$ 18,74 para R$ 29,89 por megawatt-hora (MWh);
Bandeira vermelha patamar 1: +63,7%, de R$ 39,71 para R$ 65 por megawatt-hora (MWh);
Bandeira vermelha patamar 2: +3,2%, de R$ 94,92 para R$ 97,95 por megawatt-hora (MWh).

Desde 16 de abril, vigora no Brasil a bandeira verde, quando foi antecipado o fim da 
bandeira de escassez hídrica. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), a 
bandeira verde será mantida até dezembro, por causa da recuperação dos níveis dos reser-
vatórios das usinas hidrelétricas no início do ano.

A Veolia e a Braskem inau-
guraram oficialmente, hoje, 
às 9h, a Pedra Fundamental 
do Projeto Energia Limpa e 
Eficiente, a ser construído no 
polo industrial em Marechal 
Deodoro. A solenidade contou 
com a presença de autoridades 
dos governos estadual e muni-
cipal, além de representantes 
de indústrias e instituições 
locais.

Em 2021 as duas empresas 
assinaram um acordo para 
produzir energia renovável 
com o uso de vapor a partir 
de biomassa de eucalipto e de 
outros tipos (como resíduos 
industriais, bambu, dentre 
outras opções sendo conside-
radas). Com um investimento 
de aproximadamente de R$ 
400 milhões, o projeto terá 
duração de 20 anos, gerando 
900 mil toneladas de vapor/
ano, o que significa uma redu-
ção anual de aproximada-
mente 150 mil toneladas de 
Gases de Efeito Estufa (GEE) 
que equivale a 30% das emis-
sões diretas e indiretas na 
compra de energia da Braskem 
no Estado em 2020.

Durante a fase de constru-
ção, o projeto criará mais de 
400 empregos diretos e apro-
ximadamente 100 postos de 
trabalho serão necessários 
para a etapa de operação (pós-
-obra). Prevista para iniciar as 
operações entre o final de 2023 
e início de 2024, a planta estará 
em linha com as estratégias 
globais de desenvolvimento 
sustentável das companhias.

Focada em conceitos de 
sustentabilidade, ecoeficiên-
cia e produtividade, a solu-
ção visa atender à demanda 
de vapor necessária para a 
operação contínua e de alta 
performance da fábrica de 
PVC da Braskem, em Marechal 

Deodoro. Para atingir o obje-
tivo, a Veolia tem desenvol-
vido o projeto de engenharia 
e inicia a construção da usina, 
além de ser a responsável pela 
operação e manutenção das 
instalações durante os 20 anos 
do contrato.

Na fábrica serão realiza-
das a preparação, armaze-
namento e o processamento 
mecanizado da biomassa 
para sua conversão em vapor 
sustentável. Com tecnolo-
gia de ponta, 100% nacional, 
serão instaladas quatro caldei-
ras industriais que estarão em 
funcionamento 24 horas por 
dia, 7 dias por semana, garan-
tindo o fornecimento inin-
terrupto de vapor necessário 
para a produção de PVC da 

Braskem.
“Este projeto está alinhado 

ao propósito da Veolia, que é o 
de transformação ecológica, 
trazendo a sustentabilidade 
ao centro dos processos e 
decisões, garantindo a efici-
ência da produção. O cenário 
da mudança climática acelera 
a urgência de ações em torno 
da descarbonização, onde 
as indústrias têm um desafio 
importante na diversificação 
de suas matrizes energéticas 
e no consumo eficiente de 
energia. Estamos felizes nessa 
parceria com a Braskem, pois 
indica um compromisso e 
atuação contundentes nesse 
sentido”, afirma Pedro Práda-
nos, CEO da Veolia Brasil.

“A parceria com a Veolia 

reforça o nosso compromisso 
fundamental com a geração 
de riqueza, o respeito ao meio 
ambiente e às comunidades 
em nosso entorno — adotando 
as melhores práticas da indús-
tria —, e a transformação social 
no Estado. Adicionalmente, 
coloca Alagoas numa posição 
diferenciada e pioneira em 
projetos inovadores e susten-
táveis”, afirma o Diretor Indus-
trial da Braskem em Alagoas, 
Hélcio Colodete. 

Sobre a Veolia
O Grupo Veolia atua para 

ser a empresa referência na 
transformação ecológica. 
Presente nos cinco conti-
nentes com 230 mil colabo-
radores, o Grupo auxilia seus 

parceiros no projeto e na 
implementação de soluções 
personalizadas que atendam 
aos desafios na gestão de água, 
resíduos e energia. Com suas 
três atividades complemen-
tares, a Veolia contribui para 
a preservação, renovação e o 
desenvolvimento do acesso 
aos recursos disponíveis. Em 
2021, o Grupo Veolia levou 
água potável a 79 milhões de 
pessoas e ofereceu serviço de 
saneamento para 61 milhões, 
além de produzir cerca de 
48 milhões de megawatts-
-hora e valorizar 48 milhões 
de toneladas de resíduos. A 
Veolia Environnement (Paris 
Euronext: VIE) consolidou sua 
receita em 28,508 bilhões de 
euros em 2021.

COM UM investimento de aproximadamente de R$ 400 milhões, o projeto 
terá duração de 20 anos, gerando 900 mil toneladas de vapor/ano.Mercado

PROJETO de energia renovável será implantado em Marechal Deodoro (AL) e permitirá a redução de 150 mil toneladas de CO2 anuais

Veolia e Braskem iniciam obras 
de usina de geração de vapor

Divulgação
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INAUGURAÇÃO

Da Pedra Fundamental do Projeto Energia Limpa e Eficiente foi realizada hoje em solenidade com diversas autoridades



O Hospital Regional do 
Alto Sertão (HRAS), loca-
lizado no município de 
Delmiro Gouveia, completou 
um ano de funcionamento 
ontem, com mais de 10 mil 
atendimentos à população 
sertaneja. Desde sua aber-
tura, o HRAS se consolidou 
como unidade de referência 
na região para atendimentos 
exclusivos de casos de Covid-
19, mas, em março deste ano, 
mudou seu perfil assistencial 
e passou a funcionar como 
porta aberta para urgência e 
emergência.

Ao todo, foram realiza-
dos 10.333 atendimentos na 
unidade e 134.266 exames 
entre Raios-X, tomografias, 
exames laboratoriais, ultras-
sonografias e ecocardiogra-
mas. Além disso, o HRAS 
realizou 372 cirurgias entre 
apendicites, laparotomias, 
partos cesarianos, pequenas 
cirurgias e cirurgias ortopédi-
cas.

O HRAS beneficia uma 

população de aproxima-
damente 161 mil pessoas, 
distribuídas por sete municí-
pios que integram a X Região 
de Saúde. Além de Delmiro 
Gouveia, onde está localizada, 
a unidade atende a população 
de Inhapi, Pariconha, Água 
Branca, Mata Grande, Olho 

D’Água do Casado e Piranhas.
Investimento e Infraes-

trutura – O HRAS foi inaugu-
rado pelo Governo de Alagoas 
no dia 21 de junho do ano 
passado. Foram investidos 
cerca de R$ 35 milhões na 
construção do equipamento 
de saúde. Desde sua aber-

tura, o Hospital Regional do 
Alto Sertão se consolidou 
como unidade de referência 
na região para atendimentos 
exclusivos de casos de Covid-
19, disponibilizando 10 leitos 
de UTI e 50 leitos clínicos.

Com a mudança de perfil, 
o HRAS passou a ser porta 

de entrada para os casos de 
urgência e emergência, com 
a realização de procedimen-
tos especiais invasivos e de 
emergência de Alta Comple-
xidade a partir de março deste 
ano. A estrutura conta com 
centro cirúrgico com quatro 
salas para cirurgias de grande, 
médio e pequeno porte, além 
de uma sala exclusiva para 
partos cirúrgicos.

O setor de internação tem 
capacidade para 123 leitos. O 
hospital conta com o número 
total de 153 leitos, levando em 
conta 30 leitos transitórios de 
observação. Na unidade, são 
oferecidos serviços de orto-
pedia, nefrologia, cardiolo-
gia, urologia, cirurgia geral e 
obstetrícia, além de exames 
por imagem.

A unidade possui estrutura 
para realizar, mensalmente, 
sete mil exames de diagnós-
tico complementar. Para isso, 
são disponibilizados exames 
de tomografia computa-
dorizada, ultrassonografia, 
ecocardiograma, eletrocar-
diograma, raios-x e mamo-
grafia.

HRAS beneficia uma população de aproximadamente 161 mil pessoas.Saúde
INAUGURADO para o combate à Covid, hospital passou a atender urgência e emergência a partir de março deste ano

Hospital Regional do Alto Sertão 
completa um ano de funcionamento

Carla Cleto
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HOSPITAL
Regional do Alto Sertão chega ao primeiro ano de funcionamento com a marca de 372 cirurgias realizadas
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OS TRABALHOS foram desenvolvidos durante quatro anos por participantes 
de mais de 15 instituições europeias.

   Alyshia Gomes   |  alyshiagomes.ri@gmail.com

Estudar lá fora
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  InsSciDE: Sorbonne e 
Unesco organizam evento 
sobre diplomacia científica
Pandemia, mudança climática, 
cibersegurança, busca pela hege-
monia comercial, pobreza e tantos 
outros desafios globais são temas já 
bem mencionados nos últimos anos. 
Eles vêm provocando mudanças em 
diversos âmbitos de nossas vidas e, por 
isso mesmo, é visivelmente crescente 
o número de pesquisas envolvendo 
os referidos temas de forma direta ou 
transversal. Afinal de contas, desafios 
podem ser superados, certo?
Claro que não é minha intenção 
apresentar desafios tão complexos 
de forma romântica, positiva. Meu 
intuito é apenas mostrar que a busca 
de soluções para os já mencionados 
desafios estão permitindo o desenvol-
vimento de caminhos interessantes. A 
diplomacia é um exemplo claro deste 
movimento. Íntima da tradição, da 
política, do Estado, ela vem ligando 
o trabalho da Ciência, Tecnologia e 
Inovação às Relações Exteriores através 
da chamada Diplomacia Científica.
O termo foi criado em janeiro de 
2010 pela Royal Society e American 
Association for the Advancement of 
Science, mas as práticas de diploma-
cia científica já eram utilizadas para 
aproximar países europeus e criar ou 
renovar laços entre suas comunidades 
científicas desde meados da segunda 
grande guerra. Hoje, Estados, organi-
zações internacionais, universidades, 
organizações científicas e os demais 
atores internacionais enxergam em 
suas práticas um meio para gerenciar 
as mudanças paradigmáticas e disrup-
tivas necessárias diante dos já mencio-
nados desafios e, ao mesmo tempo, 
buscar na ciência uma fonte de poder 
no cenário global . 
Na Europa, a Diplomacia Científica 
vem sendo promovida através de 
alguns instrumentos como, por exem-
plo, EU Science Diplomacy Alliance. 
Trata-se de uma iniciativa colaborativa 
lançada por três projetos financiados 
pelo programa Horizons 2020, dentre 
os quais destaco InsSciDE.

Segundo o site oficial, InsSciDE 
“explora a história da diplomacia 
científica e oferece uma estrutura para 
entender suas diversas aplicações, 
conceitos relacionados e a dinâmica 
de poder subjacente. A pesquisa é 
conduzida em trabalhos interdiscipli-
nares focados em temas sob a égide da 
‘diplomacia científica’ – Patrimônio, 
Saúde, Segurança, Meio Ambiente 
e Espaço – bem como em trabalhos 
transversais que destacam contribui-
ções de academias de ciências e redes 
de diplomatas científicos para enfren-
tar os desafios globais.”
Os trabalhos foram desenvolvidos 
durante quatro anos por participantes 
de mais de 15 instituições europeias e 
sob a coordenação do professor Pascal 
Griset (Sorbonne University, CNR). 
Os resultados serão apresentados nos 
próximos dias em um evento orga-
nizado em parceria com a UNESCO, 
na Université Sorbonne (Paris). Sem 
dúvida, traremos mais informações 
sobre a conferência. As inscrições 
já estão abertas para participação 
presencial ou virtual. 
.

  Cátedra Pesquisa e En-
sino nas áreas STEM- USA

A Fulbright Brasil abriu inscrições 
para o programa de bolsa para realizar 
ensino e pesquisa nas áreas de Ciência, 
Tecnologia, Engenharias e Matemática 
na renomada Universidade da Califor-
nia, Davis.
Requisitos para participar: 
Ter nacionalidade brasileira e não ter 
nacionalidade norte-americana;
Ter concluído o doutorado antes de 31 
de dezembro de 2014;

Ter dez anos de experiência profissio-
nal na área;
Ter fluência em inglês;
Não receber bolsa ou benefício 
financeiro de agência com o mesmo 
objetivo; e
Permanecer no Brasil durante a sele-
ção, afiliação e partida aos EUA
O edital destaca as seguintes informa-
ções: 
US$ 32.400 para cobrir as despesas de 
passagem aérea, moradia e manuten-
ção nos EUA;
Seguro para acidentes e doenças 
limitado (ASPE Accident and Sickness 
Program for Exchanges);
Taxa do visto J-1; e
Acesso às instalações e serviços na UC 
Davis tais como: escritório, internet, 
bibliotecas e demais meios necessários 
à efetiva consecução das atividades de 
ensino e/ou pesquisa.
Mais informações no link https://bit.
ly/3xqf93o. 

  Cátedra Saúde global na 
Rutgers - USA
A Fulbright Brasil está oferecendo 
oportunidade de ensino e pesquisa na 
área de saúde global para professores e 
pesquisadores.
Para participar, os interessados devem 
comprovar os seguintes requisitos:
Ter nacionalidade brasileira e não ter 
nacionalidade norte-americana;
Ter concluído o doutorado antes de 31 
de dezembro de 2014;
Ter dez anos de experiência profissio-
nal na área;
Ter fluência em inglês;
Não receber bolsa ou benefício 
financeiro de agência com o mesmo 
objetivo; e
Permanecer no Brasil durante a sele-
ção, afiliação e partida aos EUA
O Edital prevê os seguintes benefícios: 
US$ 22.000 para cobrir as despesas de 
passagem aérea e manutenção por 
quatro meses nos EUA;
Moradia compatível com o padrão 
oferecido a professores visitantes por 
Rutgers (até US$ 1.200 por mês);
Seguro para acidentes e doenças 
limitado (ASPE Accident and Sickness 

Program for Exchanges);
Taxa do visto J-1; e
Acesso às instalações e serviços da 
Rutgers, tais como: escritório, internet, 
bibliotecas e demais meios necessários 
à efetiva consecução das atividades de 
ensino e/ou pesquisa.
Mais informações em https://bit.
ly/3zmS4RN.  

  Cátedra Estudos inter-
disciplinares Economia 
Agrícola - USA
Fulbright está com inscrições aber-
tas para seu programa de bolsa para 
docência e pesquisa em Economia 
Agrícola com abordagens interdiscipli-
nares na Purdue University.
Interessados devem reunir os seguin-
tes requisitos:
Ter nacionalidade brasileira e não ter 
nacionalidade norte-americana;
Ter concluído “Masters in Fine Arts” 
ou doutorado em qualquer área do 
conhecimento, antes de 31 de dezem-
bro de 2014;
Ter dez anos de experiência profissio-
nal na área;
Ter fluência em inglês;
Não receber bolsa ou benefício 
financeiro de agência com o mesmo 
objetivo; e
Permanecer no Brasil durante a sele-
ção, afiliação e partida aos EUA.

O Edital destaca:
US$ 28.000 para cobrir as despesas 
de passagem aérea, moradia e manu-
tenção nos EUA, pagos por ambas as 
instituições (ver edital para condições);
Seguro para acidentes e doenças 
limitado (ASPE Accident and Sickness 
Program for Exchanges);
Taxa do visto J-1; e
Acesso às instalações e serviços da 
Universidade de Purdue, tais como: 
escritório, internet, bibliotecas e 
demais meios necessários à efetiva 
consecução das atividades de ensino 
e/ou pesquisa.

Mais informações em https://bit.
ly/39wjryi. 



Ronaldo, a bola da vez     
O estofado da cadeira de vice que 
Ronaldo Lessa senta hoje pode 
mudar. Atual vice-prefeito de 
Maceió – e com pré-candidatura 
ao Senado anunciada aos quatro 
cantos – o velho e bom Lessa 
ainda é um quadro em Alagoas. 
Seu eleitorado é fiel. Por isso, há grupos do bem 
tentando aproximá-lo de Paulo Dantas. Ou seja: uma 
dobradinha Dantas/Lessa – nessa ordem – para o 
Governo do Estado. Há quem diga que essa dobradi-
nha seria imbatível em outubro. Há quem não aposte 
nessa formação. Normal, né?

Cunha e a “torre de babel”
A pré-campanha de Rodrigo Cunha ao Governo do 
Estado está igual à cantiga do guiné: “é-de-pior-a-
-pior”. Uma indefinição monstra está atrapalhando 
o grupo e isso tem prejudicado o trabalho. Pois bem, 
a prova disso esta semana foi a ausência de Cunha 
numa entrevista marcada com 15 dias de antece-
dência. A equipe da TCNEWS TV Cidadã não gostou 
da indelicadeza do jovem senador e fez questão de 
mostrar isso. O jornalista e apresentador Valtenor 
Leôncio ficou mais vermelho que a camisa do CRB.

Missão ingrata  
Essa missão espinhosa de desmarcar a entrevista ao 
45 minutos do segundo tempo ficou sob a responsa-
bilidade do jornalista catedrático Clayton Santos. O 
“Meu Caro” – como é conhecido no meio jornalístico 
– ficou cheio de “pra quê isso” quando teve que comu-
nicar a ausência do chefe à entrevista. O principal 
motivo do embaraço: não tinha motivo para faltar à 
entrevista. Não seria um debate (nem pode ainda), 
não seria uma sabatina. Seria uma conversa informal. 
Mas, nem isso Rodrigo Cunha encarou.

Surgem as conversas!
Mas, na política, quando isso acontece surgem as 
mais diversas conjecturas. Uma delas – a mais forte 
por sinal – dá conta de que Rodrigo Cunha não foi 
à entrevista porque nem ele mesmo sabe se será 
candidato. Com o namoro de Arthur Lira e Collor de 
Mello, tem gente segurando vela nessa sala. Se esse 
namoro vingar para noivado, Cunha sobra para o 
caritó político. Por enquanto, está afastado do Senado 
da República. Seria uma grande decepção política, 
mas uma lição: confiar em Arthur Lira?!

Oposição em Chã Preta 
Mesmo perdendo a eleição por 
pouco mais de 180 votos de dife-
rença o ex-secretário de Finanças 
Lucas Coimbra tem mantido 
agenda de visitas e articulações 
em Chã Preta. Coimbra tem usado 
suas redes sociais para inten-
sificar a oposição ao prefeito Maurício Holanda, se 
mostrando desde já como alternativa à pífia gestão de 
Holanda, que prefere colocar as secretarias do muni-
cípio apenas nas mãos dos familiares (primos, irmã, e 
cunhado). Eita, a coisa está bem familiar em Chã Preta.

BGO é documento da PM 
A coluna explica que o BGO (Boletim Geral Osten-
sivo) da PM que é publicado todo início de tarde no 
QCG - é um documento exclusivo da instituição. 
É reservado entre os policiais militares. Pode ser 
enviado para a comunidade civil? Não deveria, mas 
é. Quem faz isso não está sendo ético com a corpora-
ção. Está sendo uma espécie de X9 da PM. Cabe uma 
parte ou uma punição? Não. Não cabe. Mas deixa 
o vazador de informações da corporação na condi-
ção de fofoqueiro da tropa. Isso não é bom para um 
policial militar raiz. 

EM PALMEIRA, SSP precisa se preocupar com essa conversa de balas.

   Deraldo Francisco   |  deraldofrancisco@bol.com.br

Jornalista e editor-geral de O Dia Digital
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  A vez dos anônimos         
Numa campanha política é assim: tem gente que ganha só porque é muito conhecido. Ganha, não. Para 
esses, sobram o voto de protesto. Mas, com a valorização do título eleitoral (R$ 150,00 este ano) nem o voto 
de protesto está ajudando esses famosos. Pois bem, mas há os anônimos que vão trabalhando na surdina e 
guardando um dinheirinho para o dia da eleição garantir uns votos. Nessa relação há muitos nomes pouco 
conhecidos em Alagoas, mas que tem votos, trabalho e oxigênio para o dia da eleição. São eles: Gustavo 
Lima (que é Silva, mas assina Lima); André Silva; André Monteiro; Henrique Chicão; Sérgio do Sindicato 
(de Arapiraca). Entre esses, mais da metade será eleita, conforme o instituto “intuição de olheiros”. No 
levantamento – nada oficial – foram levados em consideração o trânsito desse pessoal, o total de oxigênio 
nos cilindros, votações para quem já tem mandato, reduto eleitoral e histórico familiar na política. Podem 
engomar o terno. Está mais para sim do que para não. Vamos esperar os números do TRE em Alagoas.

  Ligeirinhas
• O vice-governador Dr. José Wanderley testou positivo para a Covid-19. O quadro de saúde do vice-
-governador é considerado satisfatório, sem sintomas graves e aguardando novos testes para retomar suas 
atividades cotidianas.

•  O filme do vereador Marcelo Palmeira está queimado entre dois a cada três políticos com mandatos em 
Maceió. Ele está sendo acusado de querer “colocar areia” no São João de Maceió.

• O tenente-coronel Gouveia, finalmente, foi substituído de Batalhão. Saiu do 7º em Santana do Ipanema e 
foi o 8º, em Rio Largo. Há quem diga que essa troca não foi boa para a PM.

• A cúpula da SSP deve se preocupar um pouco mais com os ânimos acirrados em Palmeira dos Índios. As 
coisas não andam boas nem controladas por lá. É só um aviso.

Cara no fogo    
A casa caiu para o ex-ministro da Educação, 
Milton Ribeiro, acusado de corrupção no MEC, no 
esquema envolvendo pastores evangélicos, prote-
gidos pelo presidente Jair Bolsonaro, que cobraram 
propina para a liberação de recursos. Quando o 
escândalo do MEC explodiu, com a divulgação do 
áudio com a fala do então ministro dizendo que o 
presidente havia pedido para priorizar o rateio da 
verba com os pastores amigos, Bolsonaro defendeu 
Ribeiro e disse que colocava “a cara no fogo” por 
ele. Queimou-se! (Ricardo Rodrigues)

Lição errada    
Quem ainda tinha dúvida de corrupção no 
Governo Bolsonaro, com o Escândalo do MEC 
agora tem certeza. O esquema denunciado pela 
imprensa e comprovado pela PF serve de lição para 
os incautos que ainda duvidam do mar de lama 
que assola o Palácio do Planalto. Com isso, vai ser 
difícil manter o discurso de combate à corrupção. A 
não ser que o presidente requente o adágio popular 
que diz: “Faça o que eu digo mas não faça ou que 
eu faço”. Às vésperas da campanha eleitoral, um 
escândalo como esse é um prato cheio. (RR)
 
O petróleo é nosso?     
O petróleo é nosso, mas quem estipula o preço é o 
mercado internacional, sujeito às oscilações do dólar 
e dos pregões nas bolsas de valores. Com a globali-
zação, fica difícil controlar o preço de um produto 
como o petróleo, que de tão estratégico tem provo-
cado até guerras entre nações. Por isso, não passa de 
balela querer controlar o preço baixando impostos. A 
proposta de zerar o ICMS dos combustíveis além de 
faraônica e eleitoreira, quebra os Estados. Quem vai 
pagar o pato é o povo. Como sempre. (RR)

Lula de volta 1
A visita de Lula a Alagoas, na sexta-feira (17), 
serviu para calar a boca de muitos bolsonaristas 
que duvidavam da grandeza do ato. Além de lotar 
o Centro de Convenções de Maceió, fazendo com 
que a militância acreditasse cada vez mais numa 
vitória de Lula, o evento serviu também para 
mostrar a liderança do senador Renan Calheiros 
(MDB), que foi o grande anfitrião do ex-presi-
dente. No discurso que fez, Lula deixou isso muito 
claro, mas pediu a Renan que da próxima vez o 
levasse para tomar um banho de mar. (RR)

Lula de volta 2  
O ex-presidente disso que volta a Alagoas para 
o lançamento da candidatura de Paulo Dantas. 
Apesar de Alagoas não ter um eleitorado tão 
expressivo, o petista firmou esse compromisso, de 
voltar ao Estado, para dar uma força à campanha 
de Dantas ao governo e de Renan Filho ao Senado. 
Mas, fez uma exigência, quer conhecer a Piscina 
Natural da Pajuçara. “Eu quero nadar naquela 
piscina do mar, que quando a gente mergulha, fica 
olhando os peixinhos nadando do lado da gente”, 
revelou o petista. (RR) 
 
Chapa quente 
O ex-prefeito Rui Palmeira deve mesmo se juntar 
ao deputado estadual Antônio Albuquerque para 
disputar o governo do Estado, nas eleições deste 
ano. Segundo um aliado dos dois, Albuquerque teria 
aceitado o convite do PSD para ser o vice de Rui, 
contanto que o grupo ajude na reeleição de seu filho, 
o deputado federal Nivaldo Albuquerque. Quem não 
gostou muito do acordo foi a deputada federal Tereza 
Nelma, que é candidata à reeleição terá que dividir as 
atenções com o “filhinho de papai”. (RR)

Propaganda imoral 
“Esse Arthur Lira é f...”. A propaganda do deputado 
federal Arthur Lira, exibida pelas emissoras de tevê 
abertas no horário nobre, é um acinte. Deveria 
ser proibida. E pode ser, caso algum partido entre 
com uma reclamação contra ela no TSE. Além da 
atitude cabotina de se auto-vangloriar, mostrando-
-se como o último biscoito do pacote, Lira ainda 
usa palavra de baixo calão, para “vender seu peixe”. 
Uma jogada de marketing que pode fazer barulho, 
mas não valoriza o produto, cuja validade encon-
tra-se com data vencida. (RR)

Régis candidato
O ex-deputado federal Régis Cavalcante garante 
que sua pré-candidatura ao governo de Alagoas 
não é fogo de palha. “É uma candidatura alterna-
tiva”, disse ele, garantido que seu objetivo é montar 
um palanque em Alagoas para a senadora Simone 
Tebet, pré-candidata à Presidência pelo MDB. À 
frente do Cidadania, Régis quer se colocar como 
uma opção de poder, disputando o eleitorado mais 
esclarecido, que – segundo ele – estaria indeciso 
ou inconformado com o quadro de candidaturas 
apresentadas até então. (RR)


