
Ano  003   Número  458

Unidade Popular 
confirma as

candidaturas de 
AL em convenção

Página 8

Alagoas  1o de agosto  2022

Th
ia

go
 A

ta
íd

e/
 A

sc
om

 S
ed

uc Prefeito suspeito de 
desvios milionários 

é protegido por
Arthur Lira

Páginas 6 e 7

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxx 

Página 3

Homem é preso 
suspeito de 
estuprar uma
criança de 3 anos

IC aponta que 
ambulante foi
assassinado
com sete tiros

Adolescente é
apreendido após
esfaquear o 
próprio pai

Jovem é preso
acusado de 
matar cachorro 
a pauladas

Após ação do MP, 
Prefeitura terá 
que garantir o 
transporte escolar

Lessa assume
vice de Dantas e 
diz que Alagoas
não pode parar

Alvinegro vence, 
avança e vê vaga 
do acesso à Série
C mais próxima

Superlucro 
e a farra de 
dividendos 
da Petrobras
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Com ações de infraestru-
tura espalhadas por diversos 
bairros da capital, que estão 
levando dignidade e melhores 
condições de vida para a popu-
lação, a Prefeitura de Maceió 
segue em ritmo acelerado, com 
obras de implantação da rede 
de drenagem e esgotamento 
sanitário, no Gama Lins, no 

bairro da Cidade Universitária. 
Somente nos últimos meses, 
com o apoio do maquinário 
necessário, os operários já 
implantaram, mais 93% da rede 
de drenagem que irá receber as 
águas pluviais da região. Além 
disso, as ruas também estão 
recebendo a tubulação de esgo-
tamento sanitário. Os mora-

dores da região comemoram 
os avanços das obras e desta-
cam que receber a atenção do 
poder público era um sonho 
muito desejado. “Vários prefei-
tos entraram, prometeram e 
nunca fizeram nada pela gente 
e agora o que o prefeito JHC está 
fazendo vai nos beneficiar, esse 
é um sonho realizado”, disse.

Prefeitura executa mais de 93% 
de implantação no Gama Lins

   REDE DE DRENAGEM

FORÇAS DE SEGURANÇA DE AL SEGUEM COM AS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR DOZE PRESOS QUE FUGIRAM ONTEM

SSP faz buscas para recapturar 
fugitivos do Presídio do Agreste
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A PETROBRAS distribuiu em um único trimestre o que ela investiu 
em dois anos e meio e cerca de 20,5% do valor da empresa.

2 O DIA Digital

Opinião
   ARTIGO  |  Eduardo Costa Pinto *

A companhia apresentou um lucro líquido de R$ 54,5 
bilhões (aumento de 26,8% entre o 2t21 e o 2t22). O lucro 
líquido foi afetado basicamente pelo efeito do aumento 
dos preços e ganhos de capital com receitas não recorren-
tes (R$ 16 bilhões) com a vendas de ativos e compensações 
(campos de Itapu e Sepia). 

Mesmo com a queda na produção de petróleo (5%) e das 
vendas (em volume) de derivados para o mercado interno 
(-2,4%), entre 2t21 e 2t22, os lucros cresceram em virtude 
do aumento dos preços do total dos derivados nas refina-
rias de 62% (acompanhando a variação positiva do preço do 
petróleo de 65,3% via precificação PPI) – os preços médios 
do diesel e da gasolina cresceram, entre 2t21 e 2t22, respec-
tivamente, 78% e 51%. 

As receitas da Petrobras cresceram 54,2%, fruto exclusi-
vamente do efeito preço, ao passo que os custos dos produ-
tos vendidos cresceram 40%. Com isso, a Petrobras obteve 
um resultado operacional (s/ganhos de capital com venda 
de ativos e compensações e s/impairments) de R$ 81,3 
bilhões, implicando numa margem operacional de 47,6%. 

O que chamou mais atenção foi a distribuição de divi-
dendos de R$ 87,8 bilhões, referente ao 2t22, que serão pagos 
em agosto e setembro de 2022. No 2t22, o recurso gerado 
pelas atividades operacionais (FCO) foi de R$ 71 bilhões e 
o fluxo de caixa livre (FCO menos os investimentos/ativos 
imobilizados e intangíveis) foi de R$ 63 bilhões. 

Descontando o pagamento de amortizações de dívida 
realizado no 2t22 de R$ 20 bilhões, a Petrobras teria cerca 
de R$ 43 bilhões resultante dos fluxos (entradas e saídas) 
do trimestre. Como então ela vai pagar esse montante 
de R$ 87,8 bilhões? Uma parte vai ser pago com os R$ 32 
bilhões que entrou no caixa da empresa com a venda de 
ativos e compensações (nos campos de Sepia e Itapu). 
Somando estes valores (R$ 43bi + R$ 32 bi = R$ 75 bilhões) 
ainda é um valor menor do que o distribuído, ou seja, a 
Petrobras vai utilizar parte da disponibilidade do caixa 
para pagar dividendos. Em linhas gerais, os dividendos 
serão pagos com parte da geração de caixa operacional, 
com a venda de ativos e compensações e com a redução 
da disponibilidade de caixa.

É bom lembrar que esse montante de dividendos que 
a Petrobras vai distribuir - R$ 88,7 bilhões - representa 
cerca de 20,5% do valor da empresa (R$ 428,7 bilhões em 
27/07/22). Desse total, R$ 35,5 bilhões vão para acionis-
tas estrangeiros; R$ 32,5 bilhões para o governo; e R$ 20,7 
bilhões para os acionistas privados nacionais. Ou seja, 
1/5 do valor da empresa foi distribuído em um trimes-
tre. Esse valor distribuído corresponde ao total de inves-
timentos realizados pela companhia no acumulado dos 
últimos dez trimestres. Ou seja, a Petrobras distribuiu 
em um único trimestre o que ela investiu em dois anos 
e meio. 

Essa política de distribuição de dividendos, prova-
velmente, continuará sob esse governo. Esse pessoal vai 
deixar a Petrobras no osso em 31/12/22, com a menor 
disponibilidade de caixa possível.
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A pouco mais de 2000 quilometros de Alagoas, a 
ex-vice-prefeita e ex-vereadora por Maceió, também 
ex-deputada estadual e ex-senadora, Heloísa Helena 
está recebendo, publicamente, o apoio, no Rio de 
Janeiro, de artistas.

Ela disputa uma vaga de deputada federal pelo 
partido Rede.

Alguns dos defensores de sua candidatura são o cine-
asta Zelito Viana, o músico Charles Gavin, ex-baterista 
do Titãs, e os atores Marcos Palmeira, Marco Nanini e 
Thiago Lacerda.

Em sua carreira política, Heloísa sempre se destacou 
pelo estilo firme e forte em defesa de suas ideias e ideais, 
o que lhe garantiu visibilidade nacional no Senado.  

Também disputou, em 2006, a Presidência da Repú-
blica, obtendo 6,85% dos votos.

Maikon Beltrão, que comandava a Secretaria de 
Estado da Agricultura, Pecuária, Pesca e Aquicultura está 
deixando o Governo. Anote aí: é a primeira ação efetiva, 
das muitas que acontecerão até 5 de agosto, prazo final 
para as convenções partidárias.

A saída repentina, num sábado, indica decisão de 
urgência. Do tipo: ou decide ou está fora.

Maikon Beltrão, que fez em 15 meses o que os anteces-
sores não fizeram em 6 anos, no governo de Renan Filho, 
principalmente pelos pequenos agricultores e produto-
res ruais, está pagando o pato justamente pela decisão 
tomada por Marx Beltrão. Pelo menos é o que acredito ter 
acontecido. Não haverá, como publiquei antes, pés polí-
ticos em canoas diferentes onde os tutores sejam Renan 
Calheiros e Arthur Lira. Faz parte do jogo político.

Efeito 02... 

No Rio, artistas declaram 
apoio a Heloísa Helena

Efeito 01: Maikon Beltrão deixa 
Secretaria da Agricultura

   ARTIGO  |  Voney Malta*

   ARTIGO  |  Wadson Regis*

* Jornalista. Portal AL1

* Jornalista. Portal Cada Minuto

* Professor do Instituto de Economia da UFRJ e Pesquisador do INEEP/FUP

Superlucro e a farra dos 
dividendos na Petrobras



As forças de segurança 
do Estado estão mobili-
zadas, desde a noite de 
ontem, após o registro 
de uma fuga em massa 
do Presídio do Agreste, 
localizado na cidade de 
Craíbas. As circunstâncias 
da fuga em massa ainda 
não foram informadas à 
imprensa.

Por meio de nota, a 
Secretaria de Ressociali-
zação (Seris), informou as 
identidades dos fugitivos, 
que respondem aos mais 
variados homicídios. Os 
fugitivos foram identifi-
cados como Lucival da 
Conceição Bezerra Lima, 
Luan Alberto Araújo 
Ferreira, José Sebastião 
Vicente da Silva, José 
Rendrikson Barbosa Vilar, 
José de Lima Martins, João 
Paulo Santos Silva, Jaelson 
Cândido da Silva, Henri-
que Alvino dos Santos, 
Ewerton Soares Cordeiro, 
Claudemir da Silva, Alison 
Miranda da Silva, Adilton 
Franca da Silva.

As forças de segu-
rança estão mobilizadas 
para capturar os fugitivos. 
Da parte da Polícia Mili-
tar, uma aeronave está 
mobilizada para realizar 
as buscas com a abran-
gência que permite o uso 
do espaço aéreo. E grupa-
mentos da Polícia Penal de 
Alagoas foram deslocados 
de Maceió para dar reforço 
nas buscas e demais dili-
gências visando à recap-
tura dos presos.

Quem tiver informa-
ções sobre o paradeiro os 
foragidos, pode denun-
ciar pelo 181.

Fonte: AL24H

Aprisão do homem foi 
na madrugada de ontem, no 
município de Satuba, região 
Metropolitana de Maceió. Ele 

é acusado de estupro de vulne-
rável. A vítima teria sido uma 
criança de apenas 3 anos de 
idade. A denúncia foi feita pela 

avó da menina aos militares 
do 8º Batalhão (8º BPM). De 
imediato a guarnição foi até a 
casa do suspeito, um homem 

de 34 anos, residente no centro 
da cidade e prendeu o acusado.

O suspeito foi levado à 
Central de Flagrantes, onde 

ficou preso e foi autuado por 
estupro de vulnerável. A polícia 
não informou o grau de paren-
tesco do homem com a menor. 

GUARNIÇÃO da Polícia Militar foi até a residência do suspeito para prendê-lo.Polícia
DENÚNCIA foi feita pela avó da criança; homem foi levado à Central de Flagrantes e foi autuado por estupro de vulnerável

Satuba: homem é preso suspeito 
de estuprar uma criança de 3 anos
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   PROCURA-SE

Presídio do 
Agreste: fuga de 
doze detentos 
mobiliza SSP

CRIME

Aconteceu na última sexta-feira, no bairro do Bom Parto; dois estão forgaidos

JOVEM 

Foi encaminhado para a Central de Flagrantes onde foi autuado por maus tratos

   BOM PARTO    EM QUEBRANGULO

   SANTA LUZIA DO NORTE

Perícia aponta que ambulante
foi assassinado com sete tiros

Adolescente é apreendido 
após esfaquear o próprio pai

Jovem é preso acusado de 
matar cachorro a pauladas

O ambulante Adriano 
de Souza da Silva, 21 anos, 
foi assassinado com sete 
disparos de arma de fogo. A 
informação foi passada pela 
Polícia Militar no último 
sábado, um dia depois da 
execução dela no bairro 
de Bom Parto, em Maceió, 
após a realização da perícia 
no corpo da vítima. Os dois 
suspeitos seguem foragidos.

De acordo com o 4º Bata-
lhão da PM, o Instituto de 
Criminalística (IC) verificou 
que foram dois tiros no abdô-
men e no pescoço, e mais três 
na cabeça. Com característica 
de execução, o crime contra 
Adriano assustou moradores 
e comerciantes da Rua Gene-
ral Hermes, já que ocorreu em 
plena luz do dia.

Os policiais confirmaram 
que a dupla suspeita estava 
a pé e invadiu a borracharia 
onde Adriano aguardava o 
conserto da motocicleta, que 
estava com a corrente danifi-
cada. Eles destacaram que a 
vítima tentou se esconder dos 
disparos no primeiro andar 
do estabelecimento, mas foi 
encontrada e assassinada 
pelos criminosos.

Segundo os militares, a 
placa da moto de Adriano não 
tinha cadastro no Departa-
mento Estadual de Trânsito 
(Detran), porém não há confir-
mação se ele tinha ligação com 
crimes de roubo ou furto. A 
motivação do homicídio ainda 
segue desconhecida.

Além da PM e do IC, agen-
tes da Delegacia de Homicídios 
e Proteção à Pessoa (DHPP) da 
Polícia Civil e profissionais do 
IML estiveram no estabeleci-
mento para os procedimen-
tos necessários. O caso vai ser 
investigado pela DHPP.

O caso
Adriano de Souza da Silva, 

21 anos, foi executado a tiros 
dentro de uma borracharia na 
Rua General Hermes, no bairro 
Bom Parto, em Maceió, na tarde 
de sexta-feira, 29. Dois homens 
são suspeitos do crime, mas 
fugiram depois dos disparos.

De acordo com informa-
ções de testemunhas, Adriano 
tinha quebrado uma peça da 
moto e a empurrava pela via 
quando um funcionário da 
borracharia lhe ofereceu ajuda. 
Ele então parou com o veículo 
e aguardou o conserto, porém 
foi surpreendido pelos crimi-
nosos armados que invadiram 
o estabelecimento. Adriano foi 
atingido pelos tiros e correu 
mesmo ferido para o primeiro 
andar do local. Os suspeitos 
foram atrás dele e voltaram 
a acertá-lo com os disparos. 
Uma testemunha contou à 
reportagem da TV Pajuçara 
que os assassinos carregaram 
a arma e atiraram novamente.

Familiares de Adriano 
estiveram na localidade e 
informaram que ele não 
tinha inimizade, nem sofrido 
ameaça recentemente. 

Fonte: TNH1

Um adolescente de 17 anos 
foi apreendido em flagrante, 
na noite do último sábado, 
após agredir o pai com uma 
faca. O caso foi registrado pela 
Polícia Militar como tentativa 
de homicídio e ocorreu na 
cidade de Quebrangulo, no 
agreste do Estado.

De acordo com informa-
ções do 10º BPM, a polícia 
foi acionada após a vítima, 
de 44 anos, dar entrada no 
hospital da cidade, com feri-
mentos por arma branca. 

A vítima foi estabilizada e 
transferida para o Hospital 
de Emergência do Agreste. 
Não há informações sobre o 
seu quadro clínico.

O autor da agressão foi 
o filho da vítima. A Polí-
cia Militar, no entanto, não 
repassou à imprensa o que 
teria motivado a agressão. 
O conselho tutelar foi acio-
nado e o menor foi levado 
à Central de Flagrantes de 
Arapiraca.

Fonte: AL24H

N a  m a d r u g a d a  d e 
ontem, um jovem de 20 
anos foi preso acusado de 
matar um cachorro a paula-
das no município de Santa 
Luzia do Norte, interior de 
Alagoas.

A  Po l í c i a  Mi l i t a r  d e 
Alagoas foi acionada para 
atender uma denúncia de 
violência contra a mulher, 
mas chegando ao local foi 
identificado que se tratava 

de um caso de maus tratos 
com animais. O suspeito 
teria agredido o cão a paula-
das e o animal, sem raça 
definida e de cor preta, não 
resistiu, morrendo no local.

O jovem chegou a ser 
agredido por um vizinho, 
que se revoltou com o ocor-
rido. O acusado foi levado à 
Central de Flagrantes, onde 
foi autuado por maus tratos 
a cães e gatos.

Reprodução/TV Pajuçara

TNH1



Em portaria já publicada no 
Diário Oficial do Município, a 
Prefeitura de Maceió lançou o 
auxílio-transporte temporário 
para trabalhadores que este-
jam desempregados. O bene-
fício poderá ser concedido a 
até mil pessoas que cumpram 
os requisitos da portaria, e tem 
duração de 60 dias.

Para ter acesso ao bene-
fício, o interessado deverá se 
dirigir até a sede do Centro de 

Atendimento Socioassistencial 
(CASA), na Avenida Amazonas, 
número 90, bairro do Prado, em 
frente à Praça da Faculdade, a 
partir da próxima quarta-feira .

O auxílio-transporte tem 
como objetivo possibilitar o 
deslocamento do cidadão em 
busca de trabalho nos ônibus 
urbanos, tendo em vista o 
aumento do desemprego 
provocado pela pandemia.

A Secretaria de Assistên-

cia Social ficará responsável 
por enviar à SMTT os nomes e 
documentos daqueles que esti-
verem aptos a receber o bene-
fício, e a Superintendência irá 
expedir o Cartão VAMU com 
direito a 12 passagens gratui-
tas por mês. Os interessados 
devem estar munidos do RG, 
CPF, comprovante de residên-
cia, Carteira de Trabalho e/ou 
outros meios que comprovem 
a situação de desemprego. 

Dentro da programa-
ção ‘Maceió Tem Pressa’, a 
Prefeitura de Maceió vem 
implementando ações de 
infraestrutura espalhadas por 
diversos bairros da capital, 
que estão levando dignidade 
e melhores condições de vida 
para a população. E no Gama 
Lins, no bairro Cidade Univer-
sitária, seguem em ritmo 
acelerado as obras de implan-
tação da rede de drenagem e 
esgotamento sanitário.

De acordo com a Secretaria 
Municipal de Infraestrutura, 
somente nos últimos meses, 

com o apoio do maquinário 
necessário, os operários já 
implantaram, mais 93% da 
rede de drenagem que irá rece-
ber as águas pluviais da região. 

Além disso, as ruas também 
estão recebendo a tubulação de 
esgotamento sanitário. Após a 
conclusão da etapa inicial, que 
consiste na implantação das 
tubulações, as ruas irão rece-
ber pavimentação, conforme o 
avanço da obra. 

As ações, que integram o 
programa Maceió Tem Pressa, 
têm como objetivo solucio-
nar problemas de inundações 

e alagamentos vivenciados 
por moradores destes bairros, 
além de garantir melhoria na 
mobilidade urbana e conser-
vação do pavimento. 

O programa é fruto do 
empréstimo de 70 milhões de 
dólares da Companhia Andina 
de Fomento (CAF). Desde o seu 
lançamento, em julho de 2021, 
a iniciativa já pavimentou mais 
de 50 km em 11 bairros. Além de 
proporcionar qualidade de vida 
para cerca de 300 mil pessoas, 
as obras também estão garan-
tindo mais de 270 empregos 
diretos aos maceioenses.

A Superintendência Muni-
cipal de Transportes e Trân-
sito (SMTT) informa que, a 
partir de hoje, mais 20 linhas 
de ônibus que operam no 
Sistema Integrado de Mobi-
lidade de Maceió (SIMM), 
ganham reforço. O incre-
mento tem o intuito de 
proporcionar maior conforto 
e comodidade no embarque 
de passageiros, especial-
mente nos horários de pico.

“Co m o  o  t ra n s p o r t e 
público funciona de maneira 
fluída, diariamente checamos 
o comportamento das linhas 
e a demanda de usuários 
para implementar ajustes. 

O intuito da SMTT é ofertar 
um transporte público que 
atenda às necessidades dos 
maceioenses”, destacou o 
titular da SMTT, André Costa.

Fruto dos ajustes, 98 
novas viagens serão realiza-
das e beneficiarão 8.800 mil 
usuários nos dias úteis. Entre 
as linhas, estão a (033) José 
Tenório/Centro, (036) Dube-
aux Leão/Centro, (046) Village 
II/Centro, (049) Eustáquio 
Gomes/Trapiche (Centro), 
(051) Santos Dumont/Centro, 
(056) João Sampaio/Centro, 
(065) Rosane Collor/Centro, 
(069) Clima Bom/Centro, 
(108) e Clima Bom/Trapiche.

Também tem ainda a (223) 
Ipioca/Vergel (Mercado), 
(226) Ipioca/Trapiche, (603) 
Vergel/Mirante, (604) Eustá-
quio Gomes/Cruz das Almas, 

(606) José Tenório/Maceió 
Shopping, (607) Eustáquio 
Gomes/Maceió Shopping, 
(700) Gruta de Lourdes/
Ponta Verde, (706) Eustáquio 

Gomes/Ponta Verde, (710) 
Chã da Jaqueira/Ponta Verde, 
(712) Santos Dumont/Ponta 
Verde e (716) Clima Bom/
Ponta Verde.

Na semana passada, 
outras seis linhas receberam 
incremento no número de 
coletivos, especialmente nos 
horários de pico. Na ocasião, 
foram reforçados os itinerá-
rios 104 – Benedito Bentes/
Trapiche, 601 – Benedito 
Bentes/Jatiúca (Rota do Mar), 
703 – Benedito Bentes/Ponta 
Verde, 706 - Eustáquio Gomes/
Ponta Verde, 707 – Graciliano 
Ramos/Ponta Verde e 802 – 
Colina/Benedito Bentes.

MAIS 20 LINHAS  de ônibus que operam no Sistema Integrado 
de Mobilidade de Maceió (SIMM), ganham reforço.Maceió

NOVAS VIAGENS nos transportes públicos beneficiarão 8.800 mil usuários nos dias úteis

SMTT reforça linhas de ônibus e 
melhora atendimento a usuários 

REFORÇO NAS  

Linhas de ônibus tem o intuito de proporcionar maior conforto no embarque

INTERESSADOS

Podem enviar enviar currículo via e-mail ou comparecer presencialmente no Sine

Divulgação

Ascom Semtabes

   MAIS TRABALHO

Sine Maceió oferece 130 vagas 

de emprego em diferentes áreas 
A Prefeitura, por inter-

médio do Sine Maceió, está 
ofertando, a partir de hoje, 
130 vagas de emprego em 
diferentes áreas de atua-
ção para quem busca uma 
oportunidade no mercado 
de trabalho. Entre as vagas 
disponíveis, estão oportuni-
dades para pessoas portado-
ras de deficiência.

De acordo com o Sine 
Maceió, entre as oportu-
nidades ofertadas estão 
para fiscal de prevenção de 
perdas, mecânico, vende-
dor e secretária do lar. A 
lista completa de vagas e os 
requisitos podem ser confe-
ridas no site da Prefeitura de 
Maceió.

Os interessados podem 
enviar o currículo para o 
e-mail imosine.semtabes@

gmail.com ou entregar de 
forma presencial, sem a 
necessidade de agenda-
mento prévio, se dirigindo 
até o Sine Maceió, que fica 
localizado no 2º piso do 
shopping popular, no bairro 
do Centro. O horário de 
funcionamento do Sine é de 
08h às 14h, de segunda-feira 
a sexta-feira.

Para mais informações 
o Sine Maceió disponibiliza 
os telefones 0800 082 6205 e 
o whatsapp (82) 98879-1919, 
onde a população poderá 
tirar as dúvidas.

A relação de vagas de 
emprego ficará disponível 
no site da Secretaria Muni-
cipal do Trabalho, Abasteci-
mento e Economia Solidária 
(Semtabes) em www.maceio.
al.gov.br/semtabes.

   DURAÇÃO DE 60 DIAS

   ‘MACEIÓ TEM PRESSA’

Auxílio-transporte beneficia 
trabalhadores desempregados 

Implantação da nova rede de 
drenagem avança no Gama Lins 
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O Ministério Público do 
Estado de Alagoas ajuizou uma 
ação civil pública em desfavor 
do município de Japaratinga 
para que a prefeitura seja obri-
gada a fornecer transporte 
escolar de qualidade para os 
alunos das escolas situadas 
nas zonas urbana e rural da 
cidade. O Poder Judiciário 
acatou o pedido formulado 
pelo promotor de Justiça Paulo 
Barbosa e deu prazo de 15 dias 
para o executivo se adequar as 
exigências previstas em lei.

Na petição, Paulo Barbosa, 
com o apoio do Núcleo de 
Defesa da Educação do 
Ministério Público, explicou 
que, antes de judicializar a 
demanda, chegou a expedir 
recomendação ao município 
requerido, solicitando uma 
série de providências a serem 
adotadas, a exemplo das cópias 
das inspeções semestrais 
dos veículos utilizados para 
o transporte escolar. “Essas 
inspeções são tão importan-
tes que o Tribunal de Contas 
da União passou a exigir dos 
gestores municipais a dispo-
nibilização em sistema espe-
cífico da regularidade de cada 
transporte, para que não só os 

órgãos de fiscalização tenham 
acesso, mas também os cida-
dãos. Afinal, são seus filhos os 
destinatários do serviço”, argu-
mentou o promotor de Justiça.

Segundo ele, tais inspe-
ções, que precisam ser semes-
trais – artigo 136 do Código 
de Trânsito Brasileiro -, além 
de requisito formal obrigató-
rio à circulação dos ônibus, 
de modo que sua ausência 
impede o uso do veículo, é 
essencial para a verificação de 
inúmeros itens de segurança 
e abarca os demais requisitos 
exigidos na legislação. “Com o 
relatório de inspeção semes-
tral em dia e a modificação da 
documentação no Detran/
AL, o veículo estará, ao menos 
aos olhos da lei, regular para 
o transporte escolar. Sem ela, 
entretanto, o risco de vida das 
crianças é inafastável e, outros-
sim, é impossível a fiscalização 
e manutenção da legalidade 
e segurança do transporte”, 
aponta um trecho da ação.

Para Paulo Barbosa, uma 
vez que a prefeitura não seguiu 
o que preconiza a lei, não restou 
ao MPAL outra medida a ser 
adotada, que não a proposi-
tura da ação: “Portanto, ante 
o desrespeito às normas de 
regência, com a afronta do 
estabelecido na lei e Consti-
tuição da República quanto ao 

direito à educação e, por certo, 
segurança e dignidade, torna-
-se imprescindível a judicializa-
ção da questão, principalmente 
considerando-se a existências 
de fatos que reclamam uma 
tratativa rápida”, alegou ele.

Direito à educação 
não pode ser preterido
Na ação civil pública, a 

Promotoria de Justiça de Porto 
Calvo – que atua em Japara-
tinga – explica que a educação 
deve ser ofertada com base 
no “princípio da igualdade 
de condições para o acesso 
e permanência na escola, 
competindo aos municípios 
fornecerem, além da educação 
infantil em creches e pré-esco-
las, e, com prioridade, o ensino 
fundamental, o transporte 
escolar dos alunos da rede 
municipal, propiciando-o 
inclusive aos que a ele não tive-
rem acesso em idade própria”.

E continua o MPAL: “Ao 
amargar os efeitos da ausência 
do município com o dever de 
garantir um transporte escolar 
adequando às normas técni-
cas que regulamentam o tema 
(Lei 9.394/96, art. 11, inciso VI), 
os estudantes se veem vilipen-
diados em uma de suas garan-
tias fundamentais. De fato, o 
oferecimento de transporte 
inadequado representa, por 

óbvio, a colocação de crianças 
e adolescentes em situação de 
insalubridade e risco, refletindo 
diretamente na qualidade e 
efetivação do direito à educa-
ção. Saliente-se que não basta 
à municipalidade assegurar a 
existência de transporte. Deve, 
também, assegurar sua manu-
tenção, em padrões mínimos 
de segurança, salubridade, 
eficiência diante da demanda 
oferecida, inclusive sob a ótica 
das normas de acessibilidade 
às pessoas com necessidades 
especiais”, revela a ação.

Os pedidos
Com base em todos os 

argumentos apresentados, o 
Ministério Público requereu, e 
o Poder Judiciário deferiu favo-
ravelmente, a garantia a todos 
os estudantes de Japaratinga, 
tanto da zona rural quanto 
urbana, o direito, previsto cons-
titucionalmente, à educação, 
através de transporte escolar 
adequado e em conformidade 
com as normas de segurança. 
Os veículos, inclusive, precisa-
rão estar devidamente inspe-
cionados e autorizados pelo 
Detran/AL, tanto com relação 
aos ônibus quanto aos moto-
ristas, tudo no prazo de 15 dias. 
A multa prevista é de R$ 10 mil 
reais em caso de atraso supe-
rior a 30 dias, além do bloqueio 

de bens do prefeito em valores 
suficientes ao cumprimento da 
obrigação.

O município também terá 
que fazer a readequação do 
calendário escolar, de modo a 
se evitar prejuízo ao alunado, 
comprovando nos autos, 
também no prazo de 15 dias, 
o novo calendário, igualmente 
sob pena de multa, dessa vez 
diária, de R$ 10 mil.

Para além disso, a Prefeitura 
de Japaratinga foi proibida de 
permitir a circulação de veículo 
que não atenda aos requisi-
tos legais, principalmente no 
tocante a inspeção semes-
tral prevista no artigo 136 do 
Código de Trânsito Brasileiro.

Por fim, a administra-
ção pública terá que fazer 
publicidade ativa, irrestrita e 
atualizada, compreendendo 
a relação de todos veículos 
destinados ao transporte esco-
lar, com os dados de identifica-
ção respectivos; das inspeções 
semestrais exigidas em lei; do 
número total de alunos da rede 
respectiva; e das rotas feitas 
por cada veículo e as escolas 
atendidas, além do número de 
viagens de cada ônibus. Tudo 
isso deverá constar em sítio 
na internet ou no aplicativo 
sistema “Transporte Legal” do 
Ministério Público do Estado 
de Alagoas.

PREFEITURA deve fornecer transporte escolar de qualidade para 
os alunos das escolas situadas nas zonas urbana e rural da cidade.Alagoas

APÓS AÇÃO do Ministério Público, prefeitura do município é obrigada a fornecer transporte de qualidade aos alunos

Prefeitura de Japaratinga terá
que garantir transporte escolar
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   UTILIDADE PÚBLICA

Base do Instituto de Criminalística do Agreste 
entra em funcionamento a partir de hoje

A Polícia Científica do 
Estado de Alagoas (Polcal), 
informa que na data hoje, 
entrou em funcionamento a 
Base do Instituto de Crimi-
nal íst ica  do Agreste.  A 
unidade foi instalada provi-
soriamente na Rua Miguel 
Correia de Amorim, nº 1239 
que fica no Bairro Zélia 
Barbosa Rocha, em Arapi-
raca.

A unidade funcionará 24 
horas por dia, com equipes 
completas e toda a estrutura 
necessária para realização 

de perícias criminais em 
locais de morte suspeita ou 
violenta. A expectativa da 
instalação da nova unidade 
do IC em Arapiraca é dimi-
nuir o tempo resposta da 
presença do IC nesses locais, 
garantindo a preservação e 
coleta de vestígios, mas, prin-
cipalmente permitir a huma-
nização ao atendimento das 
famílias dessas vítimas.

A área de atuação da base 
do Instituto de Criminalística 
do Agreste será composta por 
56 municípios.

Arapiraca, Anadia, Água 
Branca, Batalha, Belém, 
Belo Monte, Cacimbinhas, 
Ca m p o  A l e g re,  Ca m p o 

Grande, Canapi, Carnei-
ros, Coité do Nóia, Craí-
bas, Delmiro Gouveia, Dois 
Riachos, Estrela de Alagoas, 

Feira Grande, Feliz Deserto, 
Girau do Ponciano, Igaci, 
Igreja Nova, Inhapi, Jacaré 
dos Homens, Jaramataia, 

Junqueiro, Lagoa da Canoa, 
Limoeiro de Anadia, Major 
Izidoro, Maravilha, Mata 
Grande, Minador do Negrão, 
Monteirópolis, Olho d’Água 
das Flores, Olho d’Água 
Grande, Olho d’Água do 
Casado, Olivença, Ouro 
Branco, Palestina, Palmeira 
dos Índios, Pão de Açúcar, 
Pariconha, Penedo, Piaça-
buçu, Piranhas, Poço das 
Trincheiras,  Porto Real 
do Colégio, Quebrangulo, 
Santana do Ipanema, São 
Brás, São José da Tapera, 
São Sebastião, Senador Rui 
Palmeira, Tanque d’Arca, 
Taquarana, Teotônio Vilela e 
Traipu.

Janaina Ribeiro 
Ascom MP/AL 

Janaina Ribeiro 
Ascom MP/AL 

UNIDADE FUNCIONARÁ

24 horas por dias com toda estrutura necessária para realização de perícias criminais

Assessoria

Em portaria já publicada no 
Diário Oficial do Município, a 
Prefeitura de Maceió lançou o 
auxílio-transporte temporário 
para trabalhadores que este-
jam desempregados. O bene-
fício poderá ser concedido a 
até mil pessoas que cumpram 
os requisitos da portaria, e tem 
duração de 60 dias.

Para ter acesso ao bene-
fício, o interessado deverá se 
dirigir até a sede do Centro de 

Atendimento Socioassistencial 
(CASA), na Avenida Amazonas, 
número 90, bairro do Prado, em 
frente à Praça da Faculdade, a 
partir da próxima quarta-feira .

O auxílio-transporte tem 
como objetivo possibilitar o 
deslocamento do cidadão em 
busca de trabalho nos ônibus 
urbanos, tendo em vista o 
aumento do desemprego 
provocado pela pandemia.

A Secretaria de Assistên-

cia Social ficará responsável 
por enviar à SMTT os nomes e 
documentos daqueles que esti-
verem aptos a receber o bene-
fício, e a Superintendência irá 
expedir o Cartão VAMU com 
direito a 12 passagens gratui-
tas por mês. Os interessados 
devem estar munidos do RG, 
CPF, comprovante de residên-
cia, Carteira de Trabalho e/ou 
outros meios que comprovem 
a situação de desemprego. 

Dentro da programa-
ção ‘Maceió Tem Pressa’, a 
Prefeitura de Maceió vem 
implementando ações de 
infraestrutura espalhadas por 
diversos bairros da capital, 
que estão levando dignidade 
e melhores condições de vida 
para a população. E no Gama 
Lins, no bairro Cidade Univer-
sitária, seguem em ritmo 
acelerado as obras de implan-
tação da rede de drenagem e 
esgotamento sanitário.

De acordo com a Secretaria 
Municipal de Infraestrutura, 
somente nos últimos meses, 

com o apoio do maquinário 
necessário, os operários já 
implantaram, mais 93% da 
rede de drenagem que irá rece-
ber as águas pluviais da região. 

Além disso, as ruas também 
estão recebendo a tubulação de 
esgotamento sanitário. Após a 
conclusão da etapa inicial, que 
consiste na implantação das 
tubulações, as ruas irão rece-
ber pavimentação, conforme o 
avanço da obra. 

As ações, que integram o 
programa Maceió Tem Pressa, 
têm como objetivo solucio-
nar problemas de inundações 

e alagamentos vivenciados 
por moradores destes bairros, 
além de garantir melhoria na 
mobilidade urbana e conser-
vação do pavimento. 

O programa é fruto do 
empréstimo de 70 milhões de 
dólares da Companhia Andina 
de Fomento (CAF). Desde o seu 
lançamento, em julho de 2021, 
a iniciativa já pavimentou mais 
de 50 km em 11 bairros. Além de 
proporcionar qualidade de vida 
para cerca de 300 mil pessoas, 
as obras também estão garan-
tindo mais de 270 empregos 
diretos aos maceioenses.

A Superintendência Muni-
cipal de Transportes e Trân-
sito (SMTT) informa que, a 
partir de hoje, mais 20 linhas 
de ônibus que operam no 
Sistema Integrado de Mobi-
lidade de Maceió (SIMM), 
ganham reforço. O incre-
mento tem o intuito de 
proporcionar maior conforto 
e comodidade no embarque 
de passageiros, especial-
mente nos horários de pico.

“Co m o  o  t ra n s p o r t e 
público funciona de maneira 
fluída, diariamente checamos 
o comportamento das linhas 
e a demanda de usuários 
para implementar ajustes. 

O intuito da SMTT é ofertar 
um transporte público que 
atenda às necessidades dos 
maceioenses”, destacou o 
titular da SMTT, André Costa.

Fruto dos ajustes, 98 
novas viagens serão realiza-
das e beneficiarão 8.800 mil 
usuários nos dias úteis. Entre 
as linhas, estão a (033) José 
Tenório/Centro, (036) Dube-
aux Leão/Centro, (046) Village 
II/Centro, (049) Eustáquio 
Gomes/Trapiche (Centro), 
(051) Santos Dumont/Centro, 
(056) João Sampaio/Centro, 
(065) Rosane Collor/Centro, 
(069) Clima Bom/Centro, 
(108) e Clima Bom/Trapiche.

Também tem ainda a (223) 
Ipioca/Vergel (Mercado), 
(226) Ipioca/Trapiche, (603) 
Vergel/Mirante, (604) Eustá-
quio Gomes/Cruz das Almas, 

(606) José Tenório/Maceió 
Shopping, (607) Eustáquio 
Gomes/Maceió Shopping, 
(700) Gruta de Lourdes/
Ponta Verde, (706) Eustáquio 

Gomes/Ponta Verde, (710) 
Chã da Jaqueira/Ponta Verde, 
(712) Santos Dumont/Ponta 
Verde e (716) Clima Bom/
Ponta Verde.

Na semana passada, 
outras seis linhas receberam 
incremento no número de 
coletivos, especialmente nos 
horários de pico. Na ocasião, 
foram reforçados os itinerá-
rios 104 – Benedito Bentes/
Trapiche, 601 – Benedito 
Bentes/Jatiúca (Rota do Mar), 
703 – Benedito Bentes/Ponta 
Verde, 706 - Eustáquio Gomes/
Ponta Verde, 707 – Graciliano 
Ramos/Ponta Verde e 802 – 
Colina/Benedito Bentes.

MAIS 20 LINHAS  de ônibus que operam no Sistema Integrado 
de Mobilidade de Maceió (SIMM), ganham reforço.Maceió

NOVAS VIAGENS nos transportes públicos beneficiarão 8.800 mil usuários nos dias úteis

SMTT reforça linhas de ônibus e 
melhora atendimento a usuários 

REFORÇO NAS  

Linhas de ônibus tem o intuito de proporcionar maior conforto no embarque

INTERESSADOS

Podem enviar enviar currículo via e-mail ou comparecer presencialmente no Sine

Divulgação

Ascom Semtabes

   MAIS TRABALHO

Sine Maceió oferece 130 vagas 

de emprego em diferentes áreas 
A Prefeitura, por inter-

médio do Sine Maceió, está 
ofertando, a partir de hoje, 
130 vagas de emprego em 
diferentes áreas de atua-
ção para quem busca uma 
oportunidade no mercado 
de trabalho. Entre as vagas 
disponíveis, estão oportuni-
dades para pessoas portado-
ras de deficiência.

De acordo com o Sine 
Maceió, entre as oportu-
nidades ofertadas estão 
para fiscal de prevenção de 
perdas, mecânico, vende-
dor e secretária do lar. A 
lista completa de vagas e os 
requisitos podem ser confe-
ridas no site da Prefeitura de 
Maceió.

Os interessados podem 
enviar o currículo para o 
e-mail imosine.semtabes@

gmail.com ou entregar de 
forma presencial, sem a 
necessidade de agenda-
mento prévio, se dirigindo 
até o Sine Maceió, que fica 
localizado no 2º piso do 
shopping popular, no bairro 
do Centro. O horário de 
funcionamento do Sine é de 
08h às 14h, de segunda-feira 
a sexta-feira.

Para mais informações 
o Sine Maceió disponibiliza 
os telefones 0800 082 6205 e 
o whatsapp (82) 98879-1919, 
onde a população poderá 
tirar as dúvidas.

A relação de vagas de 
emprego ficará disponível 
no site da Secretaria Muni-
cipal do Trabalho, Abasteci-
mento e Economia Solidária 
(Semtabes) em www.maceio.
al.gov.br/semtabes.

   DURAÇÃO DE 60 DIAS

   ‘MACEIÓ TEM PRESSA’

Auxílio-transporte beneficia 
trabalhadores desempregados 

Implantação da nova rede de 
drenagem avança no Gama Lins 
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ESCÂNDALO de Rio Largo, que supostamente envolve o prefeito Gilberto Gonçalves 
e o presidente da Câmara Arthur Lira, foi matéria do Fantástico, da Rede Globo.Política
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Gilberto Gonçalves e Arthur 
Lira foram colegas de bancada no 
Partido da Mobilização Nacional 
(PMN) na Assembleia Legislativa 
de Alagoas. Participaram, como 
tal, de um gigantesco esquema de 
desvio de dinheiro, de cerca de 300 
milhões de reais, alvo da Operação 
Taturana, deflagrada pela Polícia 
Federal em 2007. Gonçalves foi 
preso, e Lira, afastado do cargo. 
Ambos foram indiciados. Conde-
nado por improbidade adminis-
trativa em duas instâncias, Arthur 
Lira até hoje recorre da sentença. 
Agora, um novo caso de desvio 
de dinheiro em Alagoas pode 
unir novamente os dois antigos 
aliados, hoje correligionários no 
partido Progressistas. O primeiro 
no papel de prefeito do municí-
pio de Rio Largo (AL), suspeito de 
desvio de 12 milhões de reais em 
contratos do município que envol-
vem recursos públicos federais. O 
segundo, presidente da Câmara 
dos Deputados, na condição de 
quem abastece os cofres da prefei-
tura com milhões de reais.

O que a Polícia Federal desco-
briu em Rio Largo, município 
de 75 mil habitantes na região 
metropolitana de Maceió, já moti-
vou a apresentação à Justiça de 
um pedido de prisão de Gilberto 
Gonçalves, no início de julho. 
A defesa conseguiu a suspen-
são temporária da investigação, 
por ela ter iniciado na primeira 
instância — prefeitos só podem 
ser processados criminalmente na 
segunda instância, graças à prer-
rogativa do foro privilegiado. Mas 
os investigadores aguardam uma 
nova decisão para dar continui-
dade ao caso na segunda instân-
cia. E a liminar não anula o que foi 
apurado até aqui, com fortes indí-

cios de desvio de dinheiro.
Um relatório e uma repre-

sentação da Polícia Federal, que 
vazaram durante a última semana, 
a p r e s e n t a m  u m  e s p a n t o s o 
esquema de desvio de dinheiro a 
jato. O resumo é que a prefeitura, 
abastecida com recursos públi-
cos federais das áreas da saúde, 
educação e assistência social, faz 
pagamentos para duas empresas, 
e as verbas voltam para o próprio 
prefeito imediatamente. O prefeito 
ordena os pagamentos, e seus 
funcionários e seguranças arma-
dos vão buscar o dinheiro sacado 
por representantes das empresas, 
segundo a Polícia Federal. Além da 
análise de movimentações bancá-
rias e da coleta de informações 
sobre laranjas envolvidos, a inves-
tigação conseguiu flagrar a rota do 
desvio do dinheiro.

As imagens impressionam. 
Durante quatro dias seguidos, 
pessoas a serviço da empresa 
Litoral Construções e Serviços 
Ltda sacam dinheiro da conta da 
empresa em uma agência da Caixa 
Econômica Federal em Rio Largo. 
Em seguida, em um Chevrolet Agile 
vermelho, dirigem-se até uma 
ruela que fica no meio do cami-
nho entre a agência bancária e a 
prefeitura. No beco, que não chega 
a 100 metros de extensão, o carro 
vermelho encosta ao lado de uma 
caminhonete Fiat Toro branca. Os 
vidros se abaixam, e uma caixa é 
repassada do carro vermelho para 
o carro branco. A Toro branca 
então retorna à prefeitura. Seus 
ocupantes, segundo a PF, são 
funcionários e seguranças arma-
dos do prefeito Gilberto Gonçal-
ves. Esse passo a passo ocorreu 
entre nos dias 30 e 31 de maio, 1º e 2 
de junho. Agentes da PF e câmeras 
de segurança nas ruas filmaram 
tudo. Em cada dia, foram saca-
dos 49 mil reais — segundo dados 
obtidos pela PF junto ao Conselho 

d e 
Controle de At ividades 
Financeiras (Coaf). Para os inves-
tigadores, os saques voltaram para 
o prefeito como pagamento de 
propina.

A Litoral é uma das empre-
sas envolvidas no caso. A outra 
é a Reauto Serviços e Comércio 
de Peças. Desde março de 2018 
até fevereiro de 2022, os valores 
repassados às duas empresas, 
somados, chegam a 18,4 milhões 
da prefeitura, segundo a PF. As 
fontes dos recursos são Fundo 
Nacional de Saúde/SUS, Fundo 
Municipal de Saúde e até precató-
rios do Fundo Nacional da Educa-
ção Básica (Fundeb). As empresas 
não possuem, porém, capacidade 
operacional para prestar os servi-
ços para os quais são contratadas, 
como o fornecimento de mate-
riais, de acordo com os investi-
gadores, “servindo apenas para 
emissão de notas fiscais visando 
lastrear os desvios perpetrados”. 
A Litoral, por exemplo, nunca 
possuiu empregados formal-
mente registrados, de acordo com 
pesquisas no Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados 
(Caged).

Otamanho do rombo nos 
cofres públicos pode ser de 12 
milhões de reais, segundo a PF, 
com os desvios no período da 
investigação, entre 2019 e 2022. 
Nesse período, foram realizados 
quase duas centenas de saques “na 
boca do caixa”, com o valor de 49 
mil reais — como aqueles flagra-
dos pela polícia. Segundo a PF, 
a escolha desse valor específico, 
49 mil, “claramente visa burlar 
o sistema de controle” do Banco 
Central e do Conselho de Controle 

das Atividades Financeiras (Coaf), 
que dispara alertas sobre saques 
a partir de 50 mil reais. Alguns 
desses saques “foram realizados 
imediatamente após repasses de 
recursos públicos efetuados pelo 
município de Rio Largo”, assinala 
o relatório.

A maior parte dos saques 
foi neste ano de 2022. “Entre 
01/01/22 e 15/06/22, a Litoral 
recebeu do município de Rio 
Largo/AL,  somente em uma 
conta, o valor de R$ 3.376.684,26, a 
partir da qual foram realizados 60 
(sessenta) saques no valor indivi-
dual de R$ 49.000,00, totalizando 
R$ 2.940.000,00”, escreveu a PF. Os 
donos da empresa, segundo a PF, 
“residem em uma humilde resi-
dência na periferia do longínquo 
município de São Paulo/SP”.

“O atual Prefeito de Rio Largo/
AL, Gilberto Gonçalves da Silva, 
comanda uma verdadeira orga-
nização criminosa instalada no 
seio da prefeitura municipal de 
Rio Largo/AL, destinada a desviar 
recursos públicos federais repas-
sados ao município, e também 
verbas municipais, no bojo dos 
mesmos contratos”, escreveu a PF 
em um relatório vazado. A inves-
tigação aponta que os secretários 
municipais de Finanças, Educa-
ção, Saúde e Assistência Social, 
atuavam em auxílio ao prefeito no 
esquema.

Para reforçar a vinculação 
entre o pagamento e o saque, a 
PF mostra que, no dia 7 de janeiro 
deste ano, a prefeitura fez quatro 
transferências em favor da Litoral, 
com valores totais de 333 mil reais 
(R$ 20.282,50, R$ 257.982,77, R$ 
49.479,03, R$ 5.511,35). No mesmo 
dia é realizado um saque da conta 
da empresa com o valor de 49 mil 
reais e, até a data de 14 de janeiro, 
são feitos outros seis saques no 
mesmo valor, totalizando 343 mil 
reais.

PREFEITO de Rio Largo Gilberto Gonçalves, suspeito de desvios milionários, é protegido de Presidente da Câmara Arthur Lira

O BECO 
DE LIRA

Breno Pires
Revista Piauí 



“É UM APETITE insaciável por dinheiro público”, 
diz delegado da Polícia Federal responsável pelo caso.Política
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“Em 6 (seis) dias úteis 
seguidos foram realizados 
7 (sete) saques na mesma 
conta da LITORAL, com o 
mesmo valor de R$ 49 mil 
reais, logo após tal conta 
ter recebido valores de Rio 
Largo/AL, remetidos pelo 
próprio Prefeito GILBERTO 
GONÇALVES, totalizando, 
apenas aí, a bagatela de 
R$ 343.000,00 (trezentos e 
quarenta e três mil reais) gual-
dripados dos cofres públicos 
de Rio Largo/AL! É um apetite 
insaciável por dinheiro 
público!! Ressaltando-se 
que essa dinâmica se repete 
ao longo de todo o período 
investigado, desde o início da 
‘contratação’ da LITORAL”, 
escreveu o delegado da Polí-
cia Federal responsável pelo 
caso.

O novo caso é esclarece-
dor sobre como é fácil desviar 
as verbas públicas federais 
que chegam nas prefeitu-
ras. O flagrante da prática do 
saque e devolução de valores 
joga luz sobre o tema mais 
comentado nos bastidores do 
Congresso, mas que ninguém 
admite em público e é muito 
difícil provar: a “volta”. Isto é, o 
recebimento, por deputados 
ou senadores, de dinheiro 
público desviado após o 
envio de emendas parlamen-
tares.

A Piauí mostrou que, no 
Maranhão, municípios têm 
até fraudado o SUS para 
ampliar o volume de recur-
sos públicos das emendas 
parlamentares (Farra ilimi-
tada, piauí_190, julho). São 
prefeituras que informam 
no SUS padrão de atendi-
mento nórdico e, conse-
quentemente, conseguem 
ter os cofres cheios, mas onde 
faltam médicos e equipamen-
tos e a população, empobre-
cida, precisa comprometer 
toda receita com atendimen-
tos particulares. Os repasses 
no Maranhão vêm, principal-
mente, do orçamento secreto 
— o inconstitucional instru-
mento criado pelo Execu-
tivo e pelo Congresso com 
que deputados e senadores 
podem ditar o destino de 
dinheiro público sem que 
seus nomes apareçam.

No caso de Rio Largo, 
c h a m a  a  a t e n ç ã o  q u e 
90,8 milhões de reais do 
orçamento secreto foram 
empenhados para os cofres 
municipais. Apenas um 
parlamentar admite ter 
indicado uma parte desses 
recursos. Ele é o presidente 
da Câmara dos Deputados, 
Arthur Lira, supervisor da 

destinação de 11 bilhões de 
reais do orçamento secreto. 
A quantia que ele assumiu 
para Rio Largo é de 16,7 
milhões. Há, portanto, 74,1 
milhões de reais empenha-
dos para o município sem 
que o autor da indicação 
seja identificado.

O desvio em série em Rio 
Largo, porém, pode nunca 
chegar a um nome de um 
parlamentar envolvido. Isso 
porque, em uma situação 
rara e constrangedora para 
o sistema judicial brasi-
leiro, vazou antes da hora 
um pedido da Polícia Fede-
ral para que o prefeito seja 
preso, buscas e apreensões 
e quebras de sigilos sejam 
feitas e outras medidas 
sejam tomadas. A primeira 
publicação na imprensa 
sobre o relatório da PF foi 
feita pelo site Novo Extra, de 
Maceió, na quarta-feira, dia 
27. A Agência Pública, no dia 
28, fez reportagem sobre o 
caso e contou que parte das 
emendas parlamentares 
foram enviadas por Arthur 
Lira — 8,9 milhões indica-
dos neste ano de 2022, na 
área da saúde.

O valor que Lira indicou, 
porém, é maior. No ano de 
2021, Arthur Lira admitiu ter 
enviado 3,413 milhões para 
atenção básica na saúde e 587 
mil para atenção de média e 
alta complexidade no muni-
cípio de Rio Largo. No ano de 
2020, indicou 3,741 milhões. 
Essas informações, hoje, são 
públicas, por força da inter-
venção do Supremo Tribu-
nal Federal, que determinou 
transparência total sobre os 
repasses das emendas de 
relator-geral do orçamento, 

a base do orçamento secreto. 
A soma dos três anos chega a 
16,7 milhões. A existência de 
74,1 milhões sem identifica-
ção, porém, ajuda a explicar 
por que as emendas de relator 
são chamadas de orçamento 
secreto.

No Brasil da aliança 
Bolsonaro-Centrão, o que 
Arthur Lira diz é lei. Assim, 
quando ele indicou os cerca 
de 9 milhões para Rio Largo 
este ano com o orçamento 
secreto, bastou 24 dias para 
o dinheiro cair na conta do 
prefeito Gilberto Gonçalves. 
No dia 29 de maio,

Arthur Lira protocolou no 
Congresso duas indicações 
de emendas para Rio Largo. 
A primeira, de 8,58 milhões 
de reais, e a segunda, de 
336,72 mil. Dois dias depois, 
o relator-geral do orçamento, 
Hugo Leal (PSD-RJ), encami-
nhou as duas indicações para 
o Ministério da Saúde. No 
dia 14 de junho, uma porta-
ria do Ministério da Saúde 
autorizou o direcionamento 
das verbas. Por fim, os 8,9 
milhões de reais caíram na 
conta do Fundo Municipal de 
Saúde de Rio Largo no dia 22 
de junho.

A indicação de Lira foi 
feita na véspera de a Polícia 
Federal flagrar pela primeira 
vez o saque e a entrega do 
suposto pacote de dinheiro 
por funcionários da Litoral a 
funcionários da prefeitura de 
Rio Largo.

A proximidade entre 
Arthur Lira e Gilberto Gonçal-
ves é visível em outdoors na 
cidade de Rio Largo e também 
em publicações nas redes 
sociais. “A saúde em Rio Largo 
tem a força do trabalho do 

Dep. Arthur Lira. Obrigado! 
Prefeito Gilberto Gonçalves”, 
lê-se em uma das publici-
dades ao ar livre. Até pouco 
tempo havia um outdoor que 
parabenizava a eleição de Lira 
como presidente da Câmara 
dos Deputados. Em fevereiro, 
o prefeito divulgou um vídeo 
em que reforça o papel de 
Lira no envio das emendas ao 
município.

“Um exemplo de huma-
nismo, de política, que Deus 
levanta, de coragem, em 
Brasília e em Rio Largo, como 
o Arthur Lira. Isso é senti-
mento humano. Dizer assim 
eu vou direcionar aquela 
emenda para Rio Largo. Para 
cuidar da boca das pessoas, 
cuidar dos dentes e da saúde. 
Isso é o que Arthur Lira tem 
feito em Brasília. Isso é o que 
o Arthur tem feito em Brasília 
junto ao Gilberto Gonçalves 
e a Gabriela”, disse Gilberto 
Gonçalves, ao lado de Lira, 
apresentando as instalações 
de um consultório odonto-
lógico municipal. “E quem 
manda isso para Rio Largo é 
Arthur Lira.”

Gabriela, ou simples-
mente Gabi Gonçalves, é 
a filha do prefeito de Rio 
Largo. No sábado, 30 de 
julho, ela foi oficializada 
como candidata a deputada 
estadual em Alagoas pelo 
Progressistas, partido que 
no estado é comandado por 
Arthur Lira.

Antes, no sábado 23 de 
julho, o prefeito recepcionou, 
em um evento de campa-
nha, o presidente da Câmara 
e o candidato ao governo de 
Alagoas apoiado por Arthur 
Lira, o senador licenciado 
Rodrigo Cunha, do partido 
União Brasil. “É sempre uma 
alegria voltar a Rio Largo e 
presenciar esse legado que 
estamos deixando aqui”, 
disse Lira.

Gilberto Gonçalves já foi 
preso três vezes e até hoje 
é lembrado por uma frase 
daquelas definitivas sobre 
corrupção na política brasi-
leira. “Eu quero meu dinheiro 
certo. Que é dinheiro de 
roubo, de corrupção”, disse 
Gonçalves, em uma ligação 
revelada no ano de 2008, 
para Roberto Menezes, que 
era o diretor de recursos 
humanos da Assembleia 
Legislativa de Alagoas na 
época dos fatos investigados 
na Operação Taturana. “Eu 
quero meu dinheiro. E não 
venha descontar INSS não, 
que isso é dinheiro roubado”, 
continuou o ex-deputado 
estadual. O interlocutor 

retruca, e Gonçalves ameaça. 
“Olhe, esse dinheiro é meu e 
é melhor você me dar do que 
a gente sair tudo algemado 
dessa porra”.

Hoje Gonçalves exalta a 
“Parceria tamanho GG” com 
Arthur Lira. “A parceria com 
o Deputado Arthur Lira não 
é de hoje, e tem realizado 
grandes sonhos da nossa 
gestão, trazendo mais saúde, 
educação, oportunidades e 
qualidade de vida para vocês 
que são parte da minha famí-
lia, e moram nesse coração 
tamanho GG”, publicou 
no instagram no dia 15 de 
janeiro. Dias antes, publicou 
a entrega de uma Unidade 
Básica de Saúde e de uma 
retroescavadeira, ao lado de 
Arthur Lira.

“Tudo isso aqui é fruto 
do trabalho do deputado 
Arthur Lira. Remédio para 
cuidar da saúde das pessoas. 
Nossa gratidão eterna a seu 
pai e a você, porque nada 
disso seria possível”, resu-
miu o prefeito.

A Piauí  procurou o 
prefeito Gilberto Gonçalves 
por meio da assessoria de 
imprensa e da sua defesa. O 
advogado Fábio Gomes disse 
que não pode fazer comen-
tários sobre o conteúdo do 
inquérito, porque “existe 
vedação legal para qualquer 
forma de comentário pela 
defesa tendo em vista que 
o procedimento tramita 
em segredo de Justiça”. “O 
que é possível aduzir é que 
o inquérito policial federal 
se encontra com a tramita-
ção suspensa por força de 
um habeas corpus conce-
dido pelo Tribunal Regional 
Federal da 5a Região, diante 
de indícios de ilegalidade e 
abuso patrocinados no curso 
do referido inquérito”, disse o 
advogado.

Ao presidente da Câmara 
dos Deputados, Arthur Lira, 
a piauí perguntou quais valo-
res ele assume ter indicado 
de emendas para Rio Largo, 
o que ele pensa sobre os indí-
cios de desvio de dinheiro 
revelados pela PF e se ele 
continuará enviando emen-
das para o município mesmo 
diante das suspeitas.

“O deputado Arthur Lira, 
assim como todos os depu-
tados e senadores, liberam 
emendas para todos os prefei-
tos que os apoiam”, disse a 
assessoria de imprensa por 
meio de uma nota. “Cabe aos 
órgãos de controle a fiscali-
zação eficiente para o bom 
uso dos recursos. É isso que 
apoiamos.”

Caso é esclarecedor sobre como é fácil desviar verbas públicas 



A Unidade Popular lançou 
ontem, no Clima Bom, suas 
candidaturas nestas eleições 
em Alagoas.

Na ocasião, foram confir-
mados os nomes de Lenilda 
Luna, para candidata à depu-
tada federal, e de Vânia Gomes 
e Deraldo Francisco, como 
candidatos à Assembleia 
Legislativa de Alagoas. Para os 
cargos de Governo e Senado, 
a UP deve indicar votos nos 
candidatos do Psol, Cicero 
Albuquerque e Mário Agra, 
respectivamente.

Lenilda Luna é jornalista 
e servidora pública federal, 
Vânia Gomes é catadora de 
materiais recicláveis e Deraldo 
Francisco também é jornalista. 
Lenilda e Vânia são ativistas de 
movimentos sociais e sindi-
cais e foram fundadoras da UP. 
Deraldo Francisco filiou-se 
ao partido durante a primeira 
participação da UP nas elei-
ções, na campanha municipal 
de 2020.

A eleição de 2020 foi impor-
tante para divulgar a nova sigla, 
após ter recebido o registro em 
dezembro de 2019. “Tivemos 
pouco tempo para organizar 
a campanha, mas as compa-

nheiras Lenilda e Vânia obtive-
ram 4.850 votos na disputa para 
a Prefeitura de Maceió, o que 
foi bastante significativo para 
um partido recém-criado, com 
poucos recursos e sem o direito 
de participar do horário eleito-
ral”, destaca o vice-presidente 
estadual da UP, Ivan Tenório.

Nestas eleições de 2022, a 
UP terá candidato à presidên-
cia da República. A Convenção 
Nacional foi realizada em 24 de 
julho, em Natal (RN), confir-
mando os nomes de Leonardo 
Péricles, como candidato à 
presidência, e Samara Martins 
como vice. O candidato à 
presidência, Leonardo Péri-

cles, esteve em Alagoas em sua 
pré-campanha fortalecendo a 
organização do partido para a 
luta contra o fascismo e pelo 
poder popular. “Queremos 
levar ao país a proposta de 
um Brasil com justiça social e 
participação popular”, conclui 
Ivan Tenório.

A Unidade Popular é o 
único partido criado depois 
da legislação mais rígida de 
2017, com a exigência de cole-
tar 491.967 assinaturas em 
pelo menos nove unidades da 
Federação. A UP foi legalizada 
em novembro de 2019, após ter 
coletado mais de 1,2 milhão de 
assinaturas no Brasil.

O ex-governador Ronaldo 
Lessa (PDT) é o candidato a 
vice na chapa de Paulo Dantas 
(MDB) ao Governo do Estado. 
O anúncio oficial da chapa foi 
feito no final da manhã, desta 
segunda-feira (1/8), na sede do 
MDB, em Maceió. 

Lessa disse que se sentia 
em casa, na sede do partido do 
qual já fez parte, lembrou sua 
trajetória de luta no campo das 
esquerdas e disse que estava 
se unindo a Dantas porque 
Alagoas não pode parar. 

Vice-prefeito de Maceió, 
eleito nas eleições de 2020, 
Lessa deixou o bloco liderado 
pelo prefeito JHC (PSB) para se 
juntar a Dantas levando pelo 

sentimento de oposição ao 
governo federal de Jair Bolso-
naro, candidato à reeleição 
pelo PL.

“Num momento como 
esse, que lutamos para garan-
tir a democracia, não podia 
permanecer num grupo que 
conta com o apoio de forças do 
atraso e defende o desgoverno 
de Jair Bolsonaro”, afirmou 
Lessa.

Ele acrescentou que, apesar 
do PDT ter o ex-ministro Ciro 
Gomes como candidato à 
Presidência e o MDB local 
apoiar a candidatura de Lula, 
“a aliança com Dantas é neces-
sária e importante para derro-
tar Bolsonaro em Alagoas”. 

Para o senador Renan 
Calheiros, que foi um dos prin-
cipais articuladores da entrada 
de Lessa na chapa de Dantas, 

o ex-governador vem para 
somar. 

“Ronaldo já tem um histó-
rico de luta no campo progres-
sista e sempre foi parceiro 
nosso, por isso nada mais 
natural que somar esforço em 
prol de uma Alagoas melhor e 
um Brasil melhor, para todos”, 
afirmou.

O candidato ao Senado e 
ex-governador Renan Filho 
(MDB) também deu boas 
vindas a Lessa e disse que o 
vice-prefeito fez a escolha 
certa, ao aceitar o convite para 
fazer parte da chapa de Dantas. 

O presidente em exercício 
do PDT em Alagoas, Juran-
dir Boia, falou em nome do 
partido e disse que estava 
muito satisfeito com a indi-
cação de Lessa para vice de 
Dantas. “O convite foi aceito 

porque Alagoas está no cami-
nho certo e precisamos dar 
um passo à frente, temos que 
avançar”, afirmou.

A ex-prefeita de Maceió, 
Kátia Born (PDT), também 
esteve presente à sede no MDB 
e se mostrou bastante feliz com 
a aliança entre os dois partidos, 
em torno da candidatura de 
Dantas. 

O governador foi o último 
a fazer uso da palavra, antes 
da foto oficial, com todos 
de braços dados e erguidos. 
Dantas lembrou que convidou 
Lessa para uma conversa, no 
Palácio República de Alagoas, 
assim que assumiu o comando 
do governo do Estado, para se 
aconselhar com o ex-governa-
dor.

“A experiência de Lessa 
como governador e prefeito 

de Maceió vem para somar 
a minha disposição para o 
trabalho. Alagoas precisava de 
uma chapa forte, comprome-
tida com o povo e os servidores 
públicos. Agora tem. Vamos à 
vitória”. 

Encerrados os discursos, 
o senador Renan pediu para 
que Lessa assinasse a Carta-
-Compromisso, reafirmando 
assim sua disposição do lutar 
por Alagoas, em defesa das 
causas populares e dos mais 
necessitados.  

No documento, os candi-
datos majoritários (Dantas, 
Lessa e Renan Filho) refirmam 
“o compromisso comum de 
trabalhar pelo bem de Alagoas 
e de seu povo, unindo forças 
em aliança política para 
vencer as eleições deste ano no 
Estado”.

PARA LESSA, não foi uma decisão simples, fácil, mas necessária. 
“O lado de lá, perdeu o bonde da democracia”, afirmou.Política

EX-GOVERNADOR diz que o sentimento de oposição ao governo federal o motivou a se associar ao MDB

Lessa assume vice de Dantas e 
diz que Alagoas não pode parar 

UNIDADE  

Popular lançou seus candidatos em convenção realizada ontem, no Clima Bom

Divulgação

   JÁ TEM O VICE

Rui diz que vai até o fim: “Não 
adianta espalhar mentiras”

A convenção do PSD em 
Alagoas está marcada para a 
próxima sexta-feira (5/08) e, 
salvo fato novo, vai confirmar 
o nome de Rui Palmeira como 
candidato a governador pelo 
partido. Tudo dentro do que 
vem sendo anunciado pelo 
pré-candidato desde o início 
deste ano.

Ainda assim, nos últimos 
dias, as especulações sobre 
uma eventual desistência do 
ex-prefeito de Maceió cresce-
ram. Na bolsa de apostas dos 
bastidores, Rui Palmeira deixa-
ria a disputa ao governo para 
concorrer a vaga de deputado 
federal ou para compor com o 
MDB, de Paulo Dantas.

Nem uma coisa, nem outra. 
O ainda pré-candidato a gover-
nador promete ir até o fim na 
disputa e já tem até o nome 
do candidato a vice definido. 
Será, segundo ele, Arthur Albu-
querque, indicado pelo Repu-
blicanos. Ao blog, Palmeira 
comentou as especulações, 
lembrando que enfrentou situ-
ação semelhante em outros 
momentos, incluindo o das 
filiações partidárias: “acho que 

só vai parar após a convenção, 
mas estamos firmes”, aponta.

O pré-candidato também 
adiantou que está avaliando 
um nome para o Senado na 
chapa: “Boa noite, Edivaldo! 
Arthur (Albuquerque) será 
o vice e estamos, junto com 
o Republicanos, avaliando 
nomes para o Senado”, afirmou 
por aplicativo.

“Alagoas não tem dono”
Durante ato em Junqueiro, 

registrado pelo blog Política 
Alagoana, Rui Palmeira disse, 
não tem dono”, afirma Rui em 
Junqueiro. Segundo o blog, o 
pré-candidato a governador 
de Alagoas esteve no sábado na 
cidade do Junqueiro, no Agreste, 
para participar do lançamento 
da pré-candidatura de André 
Silva para deputado estadual 
pelo Republicanos.

“Em um discurso feito para 
uma multidão no ginásio da 
cidade, Rui foi taxativo. ‘Aos 
que se acham donos do estado, 
quero dizer que eles podem ter 
mais recursos financeiros, mas 
tenho história de trabalho e o 
povo de Alagoas ao meu lado, e 
não adianta inventar fakenews, 
sou pré-candidato a governa-
dor’, afirmou”, diz trecho do 
blog.

   EM CONVENÇÃO

Unidade Popular confirma 
candidaturas de Alagoas
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Ricardo Rodrigues
Repórter 

Edivaldo Junior
Jornal de Alagoas 



Reconhecido por ser a 
maior unidade de média 
complexidade do Nordeste, o 
PAM Salgadinho, localizado 
no bairro do Poço em Maceió, 
possui quinze blocos com 
atendimentos especializados 
em saúde. Entre os serviços 
ofertados à população está 
o Centro de Especialidades 
Odontológicas (CEO), encon-
trado no Bloco F da unidade. 

O serviço de Endodontia 
estava suspenso desde 2017 
e com a chegada da pande-
mia do novo coronavírus, 
outros serviços odontológicos 
também ficaram sem funcio-
nar. No entanto, em 2021, após 
cinco meses da nova gestão, a 
Prefeitura de Maceió voltou 
a oferecer no CEO todas as 
especialidades relativas à 
saúde bucal, garantindo o 
compromisso e cuidado com 
os maceioenses.

Além da Endodontia, as 
outras especialidades que 
passaram a ser ofertadas no 
PAM Salgadinho são Perio-
dontia, Radiologia, Prótese 
Total, Odontopediatria, Esto-
matologia e atendimentos 
para pacientes com neces-
sidades especiais e Cirurgia 
Buco Maxilo, concentrados 
no Bloco F e realizados por 28 
profissionais.

O Bloco I - local para trata-
mento de pacientes com HIV e 
outras Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (ISTs) - também 
dispõe de um consultório 
odontológico exclusivo para 
o atendimento desses pacien-
tes. Ao todo, o CEO possui onze 
consultórios e um laboratório 
de prótese dentária.

Segundo a gerente de Saúde 
Bucal da Secretaria Municipal 
de Saúde, Ducy Lily Farias, o 
serviço especializado dispo-

nibilizado no CEO assegura 
ao usuário o cuidado integral 
à saúde. “O PAM Salgadinho 
contava com sete consultó-
rios odontológicos, hoje em 
dia já temos onze instalados 
que funcionam nos blocos F e 
I. É muito importante oferecer 
ao usuário todas as especiali-
dades odontológicas porque 
garantimos o cuidado integral 
ao paciente, como está preco-
nizado pelo Ministério da 
Saúde na política Nacional de 
Saúde Bucal e nos princípios 
do SUS, para que todo cidadão 
tenha direito ao acesso orde-
nado e organizado, de forma 
gratuita e com qualidade, aos 
sistemas de saúde”, explicou.

Para Sandrine Vieira, cirur-
giã-dentista e coordenadora 
do Centro de Especialidades 
Odontológicas, a atenção inte-
gral aos usuários é primordial 
durante a realização do aten-
dimento. “Enquanto coorde-
nadora do bloco F percebo 
a importância de ofertar um 
serviço especializado aos 
usuários, pois garante a inte-
gralidade das ações de saúde, 
em que esse mesmo usuário 
vem referenciado do aten-

dimento básico e no CEO é 
garantido o serviço de acordo 
com a especialidade ao qual 
foi encaminhado. Após a reali-
zação do procedimento há 
uma contrarreferência, onde 
o paciente retorna à Unidade 
Básica de Saúde, ao profis-
sional que o encaminhou, 
para continuar o tratamento 
previsto”, destaca.

No início da ampliação 
dos serviços, a expectativa 
era de que Maceió atendesse, 
mensalmente, aproximada-
mente 700 pessoas, com previ-
são de aumento gradativo nos 
números de procedimentos. 
Atualmente, a demanda chega 
a 1.620 usuários atendidos por 
mês, sendo 405 usuários a cada 
semana. 

Usuários aprovam  
o serviço
A dona de casa Josefa 

Messias da Silva esteve no 
Centro de Especialidades 
Odontológicas (CEO) do PAM 
Salgadinho para retirar os 
pontos da cirurgia que o filho 
Marcos Willamis, de 18 anos e 
portador do Espectro Autista 
fez, há uma semana, para a 

extração de um dente. 
Ela encontrava dificuldade 

para garantir um atendimento 
odontológico para o filho na 
região em que reside, no Trapi-
che da Barra, especialmente 
por conta do comportamento 
inquieto característico do 
próprio autismo, descobriu o 
atendimento no CEO há cerca 
de um ano, por indicação de 
outra mãe que tinha um filho 
com necessidades especiais 
atendido no local.

“Por conta da medica-
ção forte, meu filho sempre 
teve problemas nos dentes e 
se queixava de dor frequen-
temente. Eu ficava de mãos 
atadas porque não tinha para 
onde levar, nem dinheiro para 
pagar consulta particular, 
até saber que aqui meu filho 
poderia ser atendido, mesmo 
com as dificuldades que apre-
senta. Aqui o atendimento é 
maravilhoso e a equipe toda é 
preparada para atender bem 
os pacientes, principalmente 
os que têm necessidades espe-
ciais. Estou muito satisfeita”, 
relata.

Enquanto aguardava para 
ter seu retorno agendado, após 

a realização de uma pequena 
cirurgia para a extração de um 
dente, o agente de prevenção 
de perdas Márcio Henrique 
Souza também falou sobre o 
atendimento no CEO do PAM 
Salgadinho.

Ele não tinha conhe-
cimento que o Município 
dispunha, pelo SUS, do aten-
dimento especializado em 
diversas áreas da odontologia 
e foi realizar o procedimento 
no CEO com expectativa bem 
negativa, certo de que iria 
perder a manhã inteira na 
ação. Oriundo da Unidade 
Básica de Saúde Maria Tereza 
Holanda, no Ouro Preto, ele 
ficou surpreso com a rapidez 
com que foi atendido e reali-
zou o procedimento.

“Pensei que eu ia passar 
a manhã toda por aqui, mas 
fui muito bem acolhido pela 
equipe e pelo cirurgião-
-dentista, e o procedimento foi 
feito rapidamente. Fui surpre-
endido positivamente com o 
atendimento odontológico 
especializado aqui no PAM 
Salgadinho”, comenta.

Como ter acesso ao CEO
Todas as especialidades 

do Centro de Especialida-
des Odontológicas (CEO) são 
marcadas nas próprias Unida-
des Básicas de Saúde (UBS) 
por meio do Sistema Gestor 
de Regulação (SGR), exceto 
consultas para próteses dentá-
rias, que são marcadas no 
próprio PAM Salgadinho.

Na UBS, o paciente é 
avaliado por um clínico geral. 
Na ocasião, o profissional 
avalia o caso e, havendo neces-
sidade, encaminha o paciente 
ao CEO. A própria unidade 
realiza o agendamento para o 
centro especializado pelo SGR.

ATUALMENTE, a demanda chega a 1.620 usuários 
atendidos por mês, sendo 405 usuários a cada semana. Saúde

CENTRO oferece serviços de endodontia, periodontia, prótese total, odontopediatria, cirurgia buco maxilo, entre outros

Saúde bucal: PAM Salgadinho
garante assistência a usuários

EM MÉDIA,

1.620 usuários são atendidos por mês; Prefeitura voltou a oferecer no CEO todas as especialidades em saúde bucal

Victor Vercant/SMS
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A Unidade Popular lançou 
ontem, no Clima Bom, suas 
candidaturas nestas eleições 
em Alagoas.

Na ocasião, foram confir-
mados os nomes de Lenilda 
Luna, para candidata à depu-
tada federal, e de Vânia Gomes 
e Deraldo Francisco, como 
candidatos à Assembleia 
Legislativa de Alagoas. Para os 
cargos de Governo e Senado, 
a UP deve indicar votos nos 
candidatos do Psol, Cicero 
Albuquerque e Mário Agra, 
respectivamente.

Lenilda Luna é jornalista 
e servidora pública federal, 
Vânia Gomes é catadora de 
materiais recicláveis e Deraldo 
Francisco também é jornalista. 
Lenilda e Vânia são ativistas de 
movimentos sociais e sindi-
cais e foram fundadoras da UP. 
Deraldo Francisco filiou-se 
ao partido durante a primeira 
participação da UP nas elei-
ções, na campanha municipal 
de 2020.

A eleição de 2020 foi impor-
tante para divulgar a nova sigla, 
após ter recebido o registro em 
dezembro de 2019. “Tivemos 
pouco tempo para organizar 
a campanha, mas as compa-

nheiras Lenilda e Vânia obtive-
ram 4.850 votos na disputa para 
a Prefeitura de Maceió, o que 
foi bastante significativo para 
um partido recém-criado, com 
poucos recursos e sem o direito 
de participar do horário eleito-
ral”, destaca o vice-presidente 
estadual da UP, Ivan Tenório.

Nestas eleições de 2022, a 
UP terá candidato à presidên-
cia da República. A Convenção 
Nacional foi realizada em 24 de 
julho, em Natal (RN), confir-
mando os nomes de Leonardo 
Péricles, como candidato à 
presidência, e Samara Martins 
como vice. O candidato à 
presidência, Leonardo Péri-

cles, esteve em Alagoas em sua 
pré-campanha fortalecendo a 
organização do partido para a 
luta contra o fascismo e pelo 
poder popular. “Queremos 
levar ao país a proposta de 
um Brasil com justiça social e 
participação popular”, conclui 
Ivan Tenório.

A Unidade Popular é o 
único partido criado depois 
da legislação mais rígida de 
2017, com a exigência de cole-
tar 491.967 assinaturas em 
pelo menos nove unidades da 
Federação. A UP foi legalizada 
em novembro de 2019, após ter 
coletado mais de 1,2 milhão de 
assinaturas no Brasil.

O ex-governador Ronaldo 
Lessa (PDT) é o candidato a 
vice na chapa de Paulo Dantas 
(MDB) ao Governo do Estado. 
O anúncio oficial da chapa foi 
feito no final da manhã, desta 
segunda-feira (1/8), na sede do 
MDB, em Maceió. 

Lessa disse que se sentia 
em casa, na sede do partido do 
qual já fez parte, lembrou sua 
trajetória de luta no campo das 
esquerdas e disse que estava 
se unindo a Dantas porque 
Alagoas não pode parar. 

Vice-prefeito de Maceió, 
eleito nas eleições de 2020, 
Lessa deixou o bloco liderado 
pelo prefeito JHC (PSB) para se 
juntar a Dantas levando pelo 

sentimento de oposição ao 
governo federal de Jair Bolso-
naro, candidato à reeleição 
pelo PL.

“Num momento como 
esse, que lutamos para garan-
tir a democracia, não podia 
permanecer num grupo que 
conta com o apoio de forças do 
atraso e defende o desgoverno 
de Jair Bolsonaro”, afirmou 
Lessa.

Ele acrescentou que, apesar 
do PDT ter o ex-ministro Ciro 
Gomes como candidato à 
Presidência e o MDB local 
apoiar a candidatura de Lula, 
“a aliança com Dantas é neces-
sária e importante para derro-
tar Bolsonaro em Alagoas”. 

Para o senador Renan 
Calheiros, que foi um dos prin-
cipais articuladores da entrada 
de Lessa na chapa de Dantas, 

o ex-governador vem para 
somar. 

“Ronaldo já tem um histó-
rico de luta no campo progres-
sista e sempre foi parceiro 
nosso, por isso nada mais 
natural que somar esforço em 
prol de uma Alagoas melhor e 
um Brasil melhor, para todos”, 
afirmou.

O candidato ao Senado e 
ex-governador Renan Filho 
(MDB) também deu boas 
vindas a Lessa e disse que o 
vice-prefeito fez a escolha 
certa, ao aceitar o convite para 
fazer parte da chapa de Dantas. 

O presidente em exercício 
do PDT em Alagoas, Juran-
dir Boia, falou em nome do 
partido e disse que estava 
muito satisfeito com a indi-
cação de Lessa para vice de 
Dantas. “O convite foi aceito 

porque Alagoas está no cami-
nho certo e precisamos dar 
um passo à frente, temos que 
avançar”, afirmou.

A ex-prefeita de Maceió, 
Kátia Born (PDT), também 
esteve presente à sede no MDB 
e se mostrou bastante feliz com 
a aliança entre os dois partidos, 
em torno da candidatura de 
Dantas. 

O governador foi o último 
a fazer uso da palavra, antes 
da foto oficial, com todos 
de braços dados e erguidos. 
Dantas lembrou que convidou 
Lessa para uma conversa, no 
Palácio República de Alagoas, 
assim que assumiu o comando 
do governo do Estado, para se 
aconselhar com o ex-governa-
dor.

“A experiência de Lessa 
como governador e prefeito 

de Maceió vem para somar 
a minha disposição para o 
trabalho. Alagoas precisava de 
uma chapa forte, comprome-
tida com o povo e os servidores 
públicos. Agora tem. Vamos à 
vitória”. 

Encerrados os discursos, 
o senador Renan pediu para 
que Lessa assinasse a Carta-
-Compromisso, reafirmando 
assim sua disposição do lutar 
por Alagoas, em defesa das 
causas populares e dos mais 
necessitados.  

No documento, os candi-
datos majoritários (Dantas, 
Lessa e Renan Filho) refirmam 
“o compromisso comum de 
trabalhar pelo bem de Alagoas 
e de seu povo, unindo forças 
em aliança política para 
vencer as eleições deste ano no 
Estado”.

PARA LESSA, não foi uma decisão simples, fácil, mas necessária. 
“O lado de lá, perdeu o bonde da democracia”, afirmou.Política

EX-GOVERNADOR diz que o sentimento de oposição ao governo federal o motivou a se associar ao MDB

Lessa assume vice de Dantas e 
diz que Alagoas não pode parar 

UNIDADE  

Popular lançou seus candidatos em convenção realizada ontem, no Clima Bom

Divulgação

   JÁ TEM O VICE

Rui diz que vai até o fim: “Não 
adianta espalhar mentiras”

A convenção do PSD em 
Alagoas está marcada para a 
próxima sexta-feira (5/08) e, 
salvo fato novo, vai confirmar 
o nome de Rui Palmeira como 
candidato a governador pelo 
partido. Tudo dentro do que 
vem sendo anunciado pelo 
pré-candidato desde o início 
deste ano.

Ainda assim, nos últimos 
dias, as especulações sobre 
uma eventual desistência do 
ex-prefeito de Maceió cresce-
ram. Na bolsa de apostas dos 
bastidores, Rui Palmeira deixa-
ria a disputa ao governo para 
concorrer a vaga de deputado 
federal ou para compor com o 
MDB, de Paulo Dantas.

Nem uma coisa, nem outra. 
O ainda pré-candidato a gover-
nador promete ir até o fim na 
disputa e já tem até o nome 
do candidato a vice definido. 
Será, segundo ele, Arthur Albu-
querque, indicado pelo Repu-
blicanos. Ao blog, Palmeira 
comentou as especulações, 
lembrando que enfrentou situ-
ação semelhante em outros 
momentos, incluindo o das 
filiações partidárias: “acho que 

só vai parar após a convenção, 
mas estamos firmes”, aponta.

O pré-candidato também 
adiantou que está avaliando 
um nome para o Senado na 
chapa: “Boa noite, Edivaldo! 
Arthur (Albuquerque) será 
o vice e estamos, junto com 
o Republicanos, avaliando 
nomes para o Senado”, afirmou 
por aplicativo.

“Alagoas não tem dono”
Durante ato em Junqueiro, 

registrado pelo blog Política 
Alagoana, Rui Palmeira disse, 
não tem dono”, afirma Rui em 
Junqueiro. Segundo o blog, o 
pré-candidato a governador 
de Alagoas esteve no sábado na 
cidade do Junqueiro, no Agreste, 
para participar do lançamento 
da pré-candidatura de André 
Silva para deputado estadual 
pelo Republicanos.

“Em um discurso feito para 
uma multidão no ginásio da 
cidade, Rui foi taxativo. ‘Aos 
que se acham donos do estado, 
quero dizer que eles podem ter 
mais recursos financeiros, mas 
tenho história de trabalho e o 
povo de Alagoas ao meu lado, e 
não adianta inventar fakenews, 
sou pré-candidato a governa-
dor’, afirmou”, diz trecho do 
blog.

   EM CONVENÇÃO

Unidade Popular confirma 
candidaturas de Alagoas
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Ricardo Rodrigues
Repórter 

Edivaldo Junior
Jornal de Alagoas 



O diretor de futebol do 
CSA, Raimundo Tavares, 
disse neste domingo ao ge 
que se reuniu com o técnico 
Alberto Valentim e a pauta 
foi mudança de postura do 
time. Ele achou que faltou 
intensidade na derrota por 
3 a 1 contra o Ituano, no 
Rei Pelé, e fez cobranças 
também à comissão técnica.

- Houve, sim, a reunião! 
Mudança de postura de 
todos foi o assunto. O Valen-
tim vai ser mantido no cargo, 
mas vão sair alguns atletas. 
Durante a semana vamos 
conversar sobre a saída de 
jogadores - informou Tava-
res.

Sábado, o dirigente não 
bancou a permanência do 
treinador e disse que have-
ria uma reunião justamente 
para discutir de que forma o 
time pode reagir no campe-
onato. Após a conversa, 
preferiu segurar a comissão 

técnica.
C o m  V a l e n t i m  n o 

comando, o CSA dispu-
tou até agora nove jogos, 
vencendo um, empatando 
quatro e perdendo quatro 
também. O time está na 17ª 
colocação na Sèrie B, com 20 
pontos, e continua na zona 
do rebaixamento.

Sábado, o CSA enfrenta o 
Bahia às 16h30, em Salvador.

Fonte: GE/AL

O ASA de Arapiraca dá 
mais um passo rumo à Série 
C. Ontem, 31, o Fantasma 
recebeu o Afogados e venceu 
por 2 a 0, se classificando 
assim para a próxima fase do 
Campeonato Brasileiro da 
Série D.

O jogo aconteceu no Está-
dio Coaracy Da Mata Fonseca, 
em Arapiraca. E o time alago-
ano saiu com a vitória e com 4 
a 1 no agregado, porque tinha 
vencido fora por 2 a 0. Xande e 
Diego Rosa marcaram os gols 
da vitória no segundo tempo 
da partida.

O ASA enfrentará na 
próxima eliminatória o Rio 
Branco-AC que venceu nos 
pênaltis o Pacajus-CE, ainda 
ontem, no último jogo da 
fase.

1º TEMPO
Jogando com casa cheia, o 

ASA entrou em campo já com 
um pé e meio na classificação. 
Mesmo assim, entrou pressio-
nando e criando muitas chan-
ces desde o inicio do jogo.

O Afogados estava em 
maus lençóis com a pressão 

do time alagoano, até que 
aos 29 minutos, Erminío saiu 
na cara do gol e Félix teve 
que fazer uma falta dura na 
entrada da área. O juiz não 
pensou duas vezes e expul-
sou o jogador da Coruja. E 
a partir daí a missão que já 

era difícil se tornou quase 
impossível.

Apesar da pressão do ASA, 
o placar ficou inalterado e o 
Afogados saiu com o melhor 
pior resultado possível no 
primeiro tempo, que foi 
encerrado aos 47 minutos.

2º TEMPO
No segundo tempo o ASA 

voltou com mudanças, o 
técnico Jota colocou Didira 
e  Xande para melhorar 
ainda mais o setor ofensivo 
do time. Mas, por incrível 
que parece, foi o Afogados 

que começou melhor na 
segunda etapa, com lances 
que obrigaram o goleiro 
arapiraquense a fazer boas 
defesas.

O ASA estava acanhado 
e sem conseguir fazer muita 
coisa até que aos 15 minutos 
Thallyson fez uma boa jogada 
pelo lado esquerdo e cruzou 
uma bola rasteira. Aprovei-
tando o cruzamento, Ermí-
nio deu de letra para Xande 
sozinho só empurrar pro gol 
e inaugurar o placar para o 
Fantasma.

GOL NO FINAL
Com esse resultado o ASA 

que já estava com um pé e 
meio na vaga passou a ter 
os dois pés na próxima fase. 
O Afogados se jogou de vez 
ao ataque, deixando o jogo 
ainda mais animado, porém 
tentou, tentou e nada conse-
guiu fazer.

No apagar das luzes, 
aos 49, Assis apareceu pela 
esquerda e cruzou para Diego 
Rosa, que livre marcou o gol 
que selaria o resultado do 
jogo para o Fantasma.

EM BOA FASE, time fica a quatro jogos do acesso.Esportes
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EM CASA, time de Arapiraca vence o Afogados/SE por 2 a 0 e passa para a próxima fase do Brasileiro da Série D

ASA vence, avança e vê vaga do 
acesso à Série C mais próxima

   CSA   OPINIÃO

O Galo visitou o Vasco, 
defendendo uma invenci-
bilidade de 9 partidas, em 
São Januário, na noite desta 
quinta-feira 28. Não foi apenas 
uma derrota. O Vasco vinha de 
uma sequência de 3 jogos sem 
vitória, mudança no comando 
técnico e nem o torcedor mais 
otimista do Vasco esperava 
uma goleada.

O técnico Daniel paulista 
foi ousado e pagou caro por 
isso, trouxe um time sem 
nenhum volante de marca-
ção, deixando a zaga muito 
exposta, justamente pelo fato, 
do zagueiro Gilvan, voltar de 
contusão. Foram muitos erros 
individuais do time do CRB 
que resultaram em gols do 
adversário.

É bem verdade - que se o 

lindo gol do Galo fosse vali-
dado - a história do jogo seria 
outra, porém o se não entra 
em campo. O treinador rega-
teano ainda tentou ajustar o 
meio com a entrada do Uillian 
Correia, que entrou mal. E o 
Vasco ainda contou, com uma 
noite inspiradíssima, do jovem 
jogador Andrey santos que 
desequilibrou, sendo o melhor 
em campo.

Nem tanto ao céu, nem 

tanto ao inferno. Foi uma 
derrota acachapante? Foi, 
mas quando ganha, nem 
tudo está correto, do mesmo 
modo quando se perde. O 
Vasco está brigando pela 
vice-liderança com o Bahia, 
e esse não é o campeonato 
do CRB, infelizmente. Agora 
é não deixar se abater e jogar 
bem em casa contra a Ponte, 
que essa sim é a realidade 
regateana.

Diretoria informa que Alberto 
Valentim se mantém no cargo

Coluna do Galo: “Acaba! 
Acaba, pelo amor de Deus!”

COM CASA CHEIA,

Alvinegro de Arapiraca confirma classificação para a próxima fase da Série D ao ‘afundar’ o Afogados/SE: vitória por 2 a 0

CRB

Sofreu uma goleada de 4 a 0 para o Vasco em São Januário na última rodada
VALENTIM

já comandou o Azulão em nove jogos

Divulgação

Daniel Ramalho/CRVG

Morgana Oliveira / ASCOM CSA

Igor Vieira
Jornal de Alagoas 


