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Governador
Renan Filho já
reservou
R$112 milhões
para concursos

ACIMA DA LEI

GOLPISTA

Bruno Toledo pode ser condenado a pagar R$ 40 mil só de danos morais

Processo contra parlamentar tramita há 12 anos na Justiça; ex-esposa exige prisão

Deputado Arthur Lira pode ser
preso por dívida de R$ 300 mil

Deputado dá calote
em advogado e caso
vai parar na Justiça

CONCHAVO

Advogado
tentou "passar
a perna" na

própria cliente

VERGONHA

Vereador Edbornes
Leocádio é
acusado de não
pagar pensão
à filha

Arthur Lira teria apresentado recibo falsificado à Justiça para forjar pagamentos

Ex-advogado de Jullyene, Cleto Carneiro de Araújo
Costa, contra o qual ela entrou com representação

na OAB em Alagoas em abril de 2017

DESTAQUE

Renan Calheiros
é considerado
um dos senadores
mais influentes
nas redes Senador usa o Twitter para criticar

o governo de Bolsonaro

SEM NOÇÃO

Arthur Lira indica
empresário de
banda de forró
como presidente
da Embratur Gilson Machado Neto também é dono de

pousada autuada por poluir a natureza

SUSPEITO

Ex-prefeita
corrupta continua
em cargo de
confiança de
Rui Palmeira Lucila Toledo ganha para “trabalhar”

na Prefeitura de Maceió

MORDOMIAS

Collor é um dos
ex-presidentes
que mais dá
despesas à
populaçãoAlagoano gastou, em 2018, quase R$ 1 milhão;

Dilma lidera ranking

Esposa do ex-advogado de Jullyene hoje é funcionária de Arthur Lira

De imediato, percebe-se que o Bruno
Toledo, deliberadamente atingiu e

molestou a integridade moral do autor, no momento
que não pagou os valores que lhe pertence.
“ “

ADVOGADO DANIEL DOS SANTOS LEITE

Trabalhadores pedem uma posição do prefeito para melhorias à categoria

Servidores públicos protestam
mais uma vez por reajuste salarial

Rui Palmeira vem sendo inerte aos problemas de Maceió e quer eleger seu sucessor Marcelo Palmeira

A manhã de sexta-feira, 17, foi marcada por um
protesto em frente à Prefeitura de Maceió.

Mais uma vez, servidores públicos mu nicipais pedi-
ram a atenção de Rui Pal meira, que continua sem nen-
hum posicionamento (o que já é de se esperar).

“Estamos mais uma vez tentando uma posição da
prefeitura. Como sempre, não somos escutados pelo
prefeito. Precisamos fazer barulho para que isso acon-
teça”, disse o Presidente do Sindicato de Servidores
Municipais de Maceió, Sidnei Lopes

RUIM PALMEIRA

Jullyene Cristine Santos Lins foi enganada pelo
seu ex-marido e por seu ex-advogado
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MARIA DA PENHA

COQUEIRO SECO
Representantes da Prefeitura de Coqueiro Seco estiveram nesta

semana na Defesa Civil Estadual para aprofundar as informações contidas
no relatório final do Serviço Geológico do Brasil sobre a instabilidade no
solo do bairro do Pinheiro. A visita aconteceu por conta da ação civil públi-
ca contra o município, proposta pelo Ministério Público Estadual (MPE),
para que a prefeitura adote todas as medidas de prevenção necessárias
para evitar uma tragédia anunciada, com desdobramento para Coqueiro
Seco, por conta da lagoa Mundaú.

FLÁVIO BOLSONARO 2
No documento, os promotores citam casos em que teria havido uma

valorização excessiva de imóveis comprados por Flávio. Em 27 de novem-
bro de 2012, ele comprou, por 140 mil reais, um apartamento na Avenida
Prado Junior, em Copacabana – 15 meses depois, em fevereiro de 2014,
vendeu o imóvel por 550 mil reais, o que representa um lucro de 292%.
De acordo com o MP, de acordo com o índice Fipezap, utilizado do mer-
cado imobiliário, a valorização de imóveis no bairro ficou, no período, em
11%. Qual será a explicação do senador?

MARX BELTRÃO

FLÁVIO BOLSONARO
O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu à Justiça a quebra de

sigilo bancário e fiscal de 95 pessoas e empresas relacionadas ao senador
Flávio Bolsonaro. O MPE apontou indícios de que o parlamentar tenha
utilizado a compra e venda de imóveis para lavar dinheiro. Foram mais de
R$ 3 milhões de lucro em transações imobiliárias suspeitas.

SÉRGIO MORO
O então ministro da Justiça, Sérgio Moro, disse durante entrevistas

nessa semana que não aceitou a chefia da pasta em troca de uma cadeira
no STF (Supremo Tribunal Federal). O ex-juiz também comentou que
foi convidado para chefiar o ministério e que aceitou. O presidente Jair
Bolsonaro disse que Moro será o indicado para a próxima vaga do STF
que ficar disponível. Isto provavelmente acontecerá em novembro de
2020, com a aposentadoria do ministro Celso de Mello.

PORTO CALVO
A Prefeitura de Porto Calvo passará a administrar um forte do

Período Holandês no Brasil. O Instituto do Patrimônio Histórico
Artístico Nacional (Iphan) entregou à administração da riqueza patrimo-
nial ao governo municipal durante uma cerimônia nesta semana. O
Fortim Bass é o único exemplar de fortificação de terra, do século 17, que
chegou íntegro aos dias atuais. Ele se encontrava soterrado, ressurgindo
através de pesquisas arqueológicas.

A deputada federal Tereza Nelma protocolou, na segunda-feira,
13,  um projeto de lei que institui o Maio Laranja no Calendário Oficial
brasileiro. A iniciativa busca a realização de ações efetivas de conscienti-
zação e combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adoles-
centes.

APOIO

Dom João VI

Pessoalmente ainda não entendi o que
pensa Bolsonaro e sua tropa. Mas, em meio
a uma série de atos e atitudes impensáveis –
até então – o presidente, seus filhos, seu
guru Olavo de Carvalho e os ministros têm,
a todo instante, deixado o povo brasileiro e a
classe política em estado de atenção.

Ontem o deputado Eduardo
Bolsonaro, presidente da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional da
Câmara dos Deputados, afirmou que as
armas nucleares „garantem a paz‰ e que o

„politicamente correto‰ o impede de falar
sobre a possibilidade de guerra com a
Venezuela.  

Nesta quarta-feira o ministro da
Educação, Abraham Weintraub, surpreen-
deu os deputados federais. Enquanto
respondia a questionamentos de parla-
mentares no plenário da Casa ele disparou:
"Queria dizer que eu fui bancário, trabalhei
muito. Carteira assinada, a azulzinha, não
sei se vocês conhecem". Parte da turma,
claro, não gostou e rebateu, mas a maioria

ficou „pianinho‰.
Por enquanto sou apenas um dos mil-

hões de passageiros do avião brasileiro
comandado por Jair Bolsonaro. Portanto,
faço orações todos os dias para que não ten-
hamos nenhum desastre.

Discordo de Eduardo Bolsonaro e dou
nota 10 ao ministro da Educação. É até
interessante fazer uma pesquisa sobre os
nossos políticos, inclusive do governador.
Ele, eu sei que sabe o que é a azulzinha, só
não tenho certeza se foi utilizada.

A verdade que doeu: “Carteira assinada,
a azulzinha, não sei se vocês conhecem"

O vereador por Maceió, Ronaldo Luz (MDB), declar-
ou apoio aos jornalistas alagoanos, nesta sexta-feira, 17,
por meio das redes sociais. De acordo com Luz, a propos-
ta de redução do piso salarial da categoria é absurda.
“Temos a Comunicação como o 4º poder, atrás do
Executivo, Legislativo e Judiciário. É inviável você
reduzir o piso salarial de uma categoria, seja ela qual for.
Por isso, quero deixar claro que sou a favor dos jornalis-
tas e que eles podem contar comigo para o que for
necessário”, afirma Ronaldo Luz. O vereador relatou
ainda que está de portas abertas para “receber a catego-
ria e o Sindicato dos Jornalistas de Alagoas (SindJornal)
e, juntos, encontrarem alternativas para impedir a
redução salarial”.

Até quando Rui Palmeira vai conti -
nuar livre do Ministério Público do
Estado (MPE)? Com tantas denúncias
que tramitam no MPE, o prefeito de
Maceió continua gozando de bom admi -
nistrador. 

Uma imagem que não condiz com o
que a população está passando, sendo
multada no trânsito ou precisando espe -

rar anos para realizar um exame médico. 
Sem contar a imprensa que sempre

denuncia os absurdos propostos pelo
prefeito, como impedir que munícipes de
outras cidades desçam no centro da
cidade com ônibus complementares. 

Enquanto isso, o Ministério Público
continua se fazendo de surdo e a justiça
de cega. 

Justiça para quem precisa, nesse
caso povo. Polícia para quem precisa de
polícia, que no caso, são os políticos da
administração muicipal. 

Um dos maiores problemas enfrenta-
dos pelo povo é a demora para se obter
uma resposta do Poder Judiciário. Justiça
é para quem tem paciência! E a hora de
Rui deve chegar!

Nesta semana, a deputada estadual Cibele Moura (PSDB) proto-
colou na Assembleia Legislativa Estadual um projeto de lei que veda a
nomeação para cargos comissionados de pessoas que tiverem sido con-
denadas com base na Lei Maria da Penha. A medida é extensiva a toda
administração pública, direta e indireta, em todos os poderes do Estado.

„De qualquer maneira, D. João marcou
de forma indelével a história luso –brasileira,
fato que repercute até o presente, e cujo ápice
de seus treze anos de governo no Brasil foi sua
aclamação ao trono, cujos duzentos anos esta-
mos comemorando‰ ,Em outras palavras, „ „
D.João Maria José Francisco Xavier de Paula
Luiz Antônio Domingos Rafael de Bragança e
Bragança, ou, simplesmente, D. João VI,
assim aclamado, em 1818, no Rio de Janeiro,
como El Rey do reino Unido de Portugal e
Algarves, dÊ Aquem e d‰ Além-Mar em
˘frica, Senhor da Guiné e da Conquista,
Navegação e Comércio da Etiópia, Arábia,
Pérsía e ¸ndia‰.

Recebi, com satisfação, das mãos do
presidente da Câmara dos Deputados,
Rodrigo Maia, o majestoso livro intitulado D,
João VI – E A  Construção das Bases do
Estado Nacional - ; cento e cinquenta e três
páginas  compostas pela Produção editorial:
Edições Câmara/ Cedi, e, portanto, vale
reproduzir o que escrevera o presidente da
Câmara Alta do País.

„A publicação deste livro constitui-se
parte importante do conjunto das ações plane-
jadas pela Câmara dos Deputados para as
comemorações do Bicentenário da In de pen -
dên cia, fato de grandeza incomparável na his -

tó ria nacional.Com os fatos e as interpretações
reu nidos nesta obra, a Câmara dos Deputados
al meja que cheguemos a 2022 mais cons ci en -
tes dos feitos das gerações que nos preceder-
am a fim de que o Brasil conserve sua unidade
territorial, afirmando-se como a nação sober-
ana de que todos nós nos orgulhamos‰.

Vê-se no Sumário o conteúdo da história
luso-brasileira, a saber: Apresentação,
Prefácio, Capítulo I – Viva o Rei; Capítulo II
– D. João Maria José, o homem:
formação/casamento/regência.Capítulo III –
O mundo em que viveu, Transmigração da
corte para o Brasil. Capítulo IV – A obra: o
ministério no Brasil, Abertura dos Portos
(1808), Banco do Brasil, Imigração,
Agricultura e pecuária, Manufaturas e indús-
trias, Os correios, a abertura de caminhos, e
situação das capitanias.

Por outro lado, registra-se Melhoria da
tropa, Arquivo  cartográfico central, Melhoria
da cidade e da saúde pública, Administração
pública, Poder Judiciário e Polícia. Centros de
estudos superiores, Imprensa Régia, Missão
Artística  Francesa  de 1816, Biblioteca
Nacional, Os hábitos sociais, Situação da sede
da corte e elevação do Brasil a reino, Política
externa, Capítulo V – A volta , Considerações
finais e, finalmente, Referências .

Dir-se-ia que o documentário histórico
retrata com fidelidade toda a gestão de D.João
VI. E, portanto, merece respeito pela profun-
da pesquisa realizada e, ao mesmo tempo,con-
duz a acreditar nos ditames da historiografia
como um todo.

No entender do deputado Evandro
Gussi, Coordenador da Comissão Especial
Curadora Responsável  pelos  Festejos do
Bicentenário da Independência, assim
escrevera: „ Revelando admiração e respeito
pela personagem e pelas suas realizações, mas
sem perder a objetividade, o autor traça
esclarecedor painel do episódio que marcou
indelevelmente as histórias de Portugal e do
Brasil. No âmbito dos preparativos da cele-
bração do bicentenário da Independência,
acrescenta assim relevante  contribuição aos
estudos que visam proporcionar melhor
entendimento do processo de construção das
bases do Estado nacional brasileiro‰.Diga-se,
de passagem, a obra eminentemente histórica
resgata a veracidade dos fatos sem perder de
vista a brilhante iniciativa da Câmara dos
Deputados. Assim, consolida-se a história
luso-brasileira a serviço da grandeza da Pátria
Amada Brasil, capitaneada pelo presidente
eleito Jair Bolsonaro.Organização: Francis
Lawrence.

O presidente Jair Bolsonaro sancionou o Projeto de Lei (PL) nÀ
2.046/2015, de autoria do deputado federal Marx Beltrão (PSD).
Sancionado, o PL agora é lei e estabelece a obrigatoriedade de disponi-
bilização, em eventos públicos e privados, de banheiros químicos
acessíveis a pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. A
nova Lei, de nÀ 13.825/2019 já está em vigor em todo o país.
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DEPUTADO ATUANTE 

PASSAGEIRO MUNIDO
Policiais militares abordaram uma van na zona rural de São Sebastião, onde

encontraram um jovem que portava 50 munições. O material seria entregue a um
homem foragido da Justiça de Sergipe, que foi localizado dentro de uma residência
na mesma cidade. Uma espingarda ainda foi apreendida. 

BOULOS EM ALAGOAS
Com voz firme e mantendo o dis-

curso contra o governo do presidente
Jair Bolsonaro (PSL), o ex-candidato a
presidente pelo PSOL e líder do
MTST, Guilherme Boulos, defendeu
a continuidade da mobilização de
estudantes, professores e técnicos da
Universidade Federal de Alagoas
(Ufal), contra o corte linear de 30%
anunciado pelo Ministério da
Educação.

O deputado Yvan Beltrão (PSD) tem se destacado em sua estreia
como parlamentar na Casa de Tavares Bastos. Sempre presente nas
sessões da casa e muito bem relacionado com seus pares, Yvan tem
sido atuante em projetos e votações importantes para o povo
alagoano. Ele já se mostrou em outro momento preocupado com a
situação enfrentada pelos pequenos produtores e com o setor
sucroalcooleiro. 

SECULT EM AÇÃO 

LOA 2020
O PL foi enviado no dia 15 de maio e publicado na última quinta-feira, 16, no Diário Oficial do Estado

Governo de Alagoas reserva
R$112 milhões para concursos

O Governo de Alagoas prevê novos
concursos no próximo ano. É o que consta
no Projeto de Lei (PL) enviado à
Assembleia Legislativa do Estado e que
"dispõe sobre as diretrizes para a elabo-
ração e a execução da Lei Orçamentária de
2020 (LOA)".

O PL foi enviado no dia 15 de maio
e publicado na última quinta-feira, 16, no
Diário Oficial do Estado. O projeto resulta
de estudos e pesquisas realizados pela
Secretaria de Estado do Planejamento,
Gestão e Patrimônio (Seplag-AL) junta-
mente com a Secretaria de Estado da
Fazenda (Sefaz-AL).

Ainda segundo o documento, assina-

do pelo governador Renan Filho, a
margem líquida de expansão da despesa
calculada para 2020 será de R$112 mil-
hões. Conforme o PL: „Ressalta-se que
esse valor poderá ser utilizado na realização
de novos concursos públicos e na con-
tratação de servidores de concursos já real-
izados", diz trecho do projeto enviado à
Assembleia Legislativa‰. 

Além disso, ficam autorizados os
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário,
assim como o Ministério Público, o
Tribunal de Contas e a Defensoria
Pública, a realizarem concursos ainda este
ano. As seleções poderão ser para
reposição do quadro de pessoal, nas áreas

consideradas prioritárias pela
Administração Estadual. 

Os órgãos e poderes mencionados
acima ainda poderão, para o exercício de
2020, incluir a previsão para o aumento de
remuneração dos seus servidores, assim
como a implantação e alteração da estrutu-
ra de carreiras e a admissão ou contratação
de pessoal.

Para o ano de 2020, somente po -
derão ser realizados concursos: Existirem
cargos e empregos públicos vagos a
preencher; houver prévia dotação orça-
mentária para o atendimento da despesa; e
forem atendidas as exigências da Lei
Complementar Federal nÀ 101, de 2000.

NASCEU NA CONSULTA

Pregão Eletrônico SRP nº 01/2019-59º B I Mtz
Processo Administrativo Nr 64106.005016/2018-41
A União, presentada no 59º Batalhão de Infantaria Motorizado, do Exército 

Brasileiro, torna público para conhecimento dos interessados que realizará 
licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, do tipo maior desconto, para aquisição de combustíveis, 
por demanda, gasolina comum e diesel tipo S-10, para uso dos veículos do 
59º Batalhão de Infantaria Motorizado. Os interessados deverão consultar o 
Edital disponível no endereço http://www.59bimtz.eb.mil.br/index.php/licitacoes 
ou http://www.comprasgovernamentais.gov.br/. Entrega das propostas a partir 
de 16/05/2019 às 09h30min no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das 
Propostas: 03/06/2019 às 09h15min no site www.comprasnet.gov.br. Maiores 
informações no tel (82) 3202-5917 ou pelo e-mail salc59@hotmail.com. 

RODRIGO DIONIZIO GIACOMELLI – MAJ
Ordenador de Despesas Substituto do 59º BI Mtz

AVISO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO
59º BATALHÃO DE 
INFANTARIA MOTORIZADO

O superintendente da Secretaria de Estado da Cultura, Milton Muniz, esteve
representando a secretária Mellina Freitas na entrega dos kits de material didático
às alunas das Oficinas de Customização e Sustentabilidade Criativa. A entrega foi
realizada nas dependências da Base Comunitária do bairro do Jacintinho. Essa é
uma das muitas ações da pasta no bairro.

Uma mulher, de 19 anos, deu à luz quando chegou para fazer exames de rotina
no posto de saúde Hamilton Falcão, no Benedito Bentes.  O caso pegou de surpresa
os funcionários da unidade de saúde. A enfermeira Elbe Lins ˘lvares comentou que a
gestante, que é sua paciente, estava com nove meses e sentiu dores à noite. „Quando
chegou ao posto para consulta fui verificar e percebi que o colo estava dilatado e a bolsa
rompeu espontaneamente‰.

DESTAQUE

Renan Calheiros é considerado um dos
senadores mais influentes nas redes

Em primeiro lugar aparece o filho do presidente, senador Flávio Bolsonaro

Ao abrir o Seminário Internacional
Fa ke News e Eleições na noite desta quin-
ta-feira, 16, a presidente do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), ministra Rosa
Weber, afirmou que „a sociedade deve
estudar, compreender e acompanhar o
fenômeno das fake news para que seja
possível, ao menos, minimizar a sua esfera
de influência na salvaguarda da lisura de
exercício do bem maior, que é a democra-
cia‰.

O encontro debateu as implicações
da disseminação de notícias falsas e seus
efeitos no processo eleitoral e na
sociedade. A ideia é discutir formas de
impedir ou minimizar a divulgação de fake
news nas Eleições Municipais de 2020,
levando em conta a experiência adquirida
durante o último pleito, em 2018.

Em seu pronunciamento, a presi-
dente do TSE ressaltou que o seminário
propõe um amplo debate sobre as notícias
falsas no processo eleitoral e suas conse-
quências deformantes da vontade dos
eleitores, que diariamente são expostos a
uma ampla gama de informações prove-
nientes das mais variadas fontes, con-
fiáveis ou não, com diferentes olhares e
propósitos.

Rosa Weber lembrou que, nas
Eleições Gerais de 2018, a própria Justiça
Eleitoral foi vítima de ataques maciços,
com a divulgação, em larga escala, de
notícias falsas visando ao descrédito da
instituição, de seus integrantes e da sus-
peição do sistema eletrônico de votação.
„Mais uma vez, registro a total ausência
de comprovação, nestes mais de 20 anos

de utilização das urnas eletrônicas e dos
correspondentes sistemas de votação, de
qualquer fraude a deslegitimar o modelo‰,
enfatizou a ministra.

Além da presidente do TSE, partic-
iparam da mesa de abertura a encarregada
de Negócios a.i. da União Europeia no
Brasil, Claudia Gintersdorfer, o vice-pres-
idente do Supremo Tribunal Federal
(STF), ministro Luiz Fux, o ministro da
Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro,
a diretora do Serviço de Instrumentos de
Política Externa da União Europeia,Hilde
Hardeman, a procuradora regional da
República Raquel Branquinho e ovice-
presidente do Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB),
Luiz Viana Queiroz.

Própria Justiça Eleitoral foi vítima de ataques com notícias falsas

Presidente do TSE defende
estudo do fenômeno das fake news

Uma pesquisa revelada na  quarta-
feira, 15, apontou os 15 senadores mais
influentes quando o assunto é rede
social. De acordo com índice da FSB
Comunicação, o senador Flávio
Bolsonaro (PSL), filho do atual presi-
dente da República, é o líder do ranking,
seguido por Alvaro Dias (Podemos-PR)
e Humberto Costa (PT-PE). Em 15À
lugar está o alagoano Renan Calheiros
(MDB-AL).

Do Distrito Federal, a senadora
Leila Barros (PSB-DF) foi a que con-
seguiu a melhor colocação: ficou em 8À
lugar no ranking geral, mas superou os
colegas da bancada José Antônio
Reguffe (sem partido-DF) e Izalci Lucas
(PSDB-DF). Como a pesquisa só fala
dos 15 mais influentes, a colocação deles
não foi informada.

O índice é calculado levando-se em
consideração o número de seguidores, o
alcance, os posts, a eficiência, as inter-
ações e o engajamento registrados no
Facebook, no Instagram e no Twitter
durante o período de análise. A fórmula
utilizada no cálculo da nota do parla-

mentar atribui pesos diferentes a cada
critério das redes sociais.

A senadora do DF se destacou ao
relatar o projeto de lei que altera a Lei
Maria da Penha para permitir que dele-
gados e policiais possam aplicar medidas
protetivas de urgência às mulheres víti-
mas de agressão.

CONFIRA O RANKING
DOS 15 SENADORES

1. Flávio Bolsonaro (PSL-RJ)
2. Alvaro Dias (Pode-PR)
3. Humberto Costa (PT-PE)
4. Major Olímpio (PSL-SP)
5. Marcos do Val (Cidadania-ES)
6. Romário (Pode-RJ)
7. Jorge Kajuru (PSB-GO)
8. Leila Barros (PSB-DF)
9. Randolfe (Rede-AP)
10. José Serra (PSDB-SP)
11. Davi Alcolumbre (DEM-AP)
12. Capitão Styvenson (Pode-RN)
13. Jaques Wagner (PT-BA)
14. Rodrigo Cunha (PSDB-AL)
15. Renan Calheiros (MDB-AL)

ELEIÇÕES

Senador usa o Twitter para criticar
o governo de Bolsonaro
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ACIMA DA LEI

Processo contra parlamentar tramita há 12 anos na Justiça; ex-esposa exige prisão

A Justiça de Alagoas parece fazer vista
grossa quando se trata do processo de pen-
são alimentícia que envolve o deputado
federal Arthur Lira (PP). Há 12 anos nas
gavetas do Judiciário, a ação já conta com
sentença transitada em julgado. Agora, a
ex-esposa do parlamentar, Jullyene

Cristine Santos Lins, corre atrás para que
Lira seja preso. O valor da ação chega a R$
300 mil. 

O caso, na verdade, é formado por
três ações que tramitam 27… Vara Cível de
Família. Arthur Lira e Jullyene Cristine,
quando casados, tiveram dois filhos.

Desde a separação, Jullyene exige o
cumprimento da sentença que determinou
que o deputado efetue o pagamento de
pensão alimentícia dos filhos durante o
período de junho de 2012 a agosto de
2013. A decisão favorável à apelante foi
expedida em setembro de 2013 pela mag-
istrada Maysa Cesário Bezerra. Porém, a
defesa de Arthur Lira entrou com recurso. 

Segundo o parlamentar, um acordo
firmado por ambos o isentou de pagar as
pensões. Por outro lado, a defesa de
Jullyene  afirma que um contrato chegou a
ser assinado, mas que nunca foi cumprido
pelo deputado. Um pedido de prisão apre-
sentado no dia 14 de abril, os advogados
Saulo Lima Brito e Ruston Bezerra da
Costa Maia acusam o parlamentar de
incluir na ação de cumprimento de sen-
tença recibo falsificado que "comprovaria"
o pagamento de R$ 499.920,00 relativos à
pensão alimentícia dos filhos.

O recibo foi anexado aos autos do
processo pela defesa de Arthur Lira no dia
30 de julho do ano passado depois da
setença da juíza Maysa Bezerra, que não
faz mais parte do caso. Na petição encam-
inhada à juíza Nirvana Coelho, que hoje
conduz o processo, no início do ano passa-
do, os advogados de Jullyene também
acusam Lira de ter incluído no acordo que
ensejaria a extinção dos processos ainda em
2013 um imóvel de terceiros, sobre o qual
ele jamais teve qualquer participação, nem
mesmo como locatário.

“Carneiro foi substituído
como defensor de
Jullyene em 2016
depois de haver
passado quase um
ano de posse do
processo ao qual
pedira vistas e de não
ter comparecido sem
justificativa a duas
audiências do caso

“

ADVOGADOS SAULO LIMA BRITO

Deputado Arthur Lira pode ser
preso por dívida de R$ 300 mil

ALEXANDRE FROTA:

No ano passado, a Justiça de Brasília deferiu o pedido de protesto feito pelos
representantes de Mayã Frota contra o pai, Alexandre Frota. O nome do dep-
utado federal por São Paulo está negativado. Ou seja, Frota não pode requerer
financiamentos ou fazer compras através de crediários. A decisão certificada
pela diretora da 4… vara de Família de Brasília, Renata Bittar, se baseia nos
trâmites do processo que Mayã move contra Frota pela dívida de pensão ali-
mentícia. Também foi pleiteado ainda o pedido de prisão do ex-ator.

WELLINGTON CAMARGO:

O cantor Welington Camargo, conhecido também por ser irmão da dupla
Zezé di Camargo & Luciano e por ter sido alvo de um sequestro em 1998,
foi preso, em janeiro, em Goiânia, por falta de pagamento de pensão ali-
mentícia. Ele também foi deputado estadual por Goiás, entre 2002 e 2006.

DEPUTADO MAURO CARLESSE:

Em 2015, o deputado estadual Mauro Carlesse (PTB) foi preso no departa-
mento de assessoria militar da Assembleia Legislativa, em Palmas (TO). A pri -
são foi decretada por causa de um processo de execução de pagamento de pen -
são alimentícia contra o parlamentar, que corre na comarca de Barueri (SP).

PUNIÇÃO

Teve deputado e cantor preso; ator teve que pagar multa

Famosos não tiveram o tratamento
VIP dado pela justiça a Arthur Lira

CONCHAVO

Esposa de ex-defensor de Jullyene
foi contratada por Arthur Lira

O imóvel, localizado na Ponta
Verde, teria sido dado em doação aos fi -
lhos do casal com usufruto vitalício por
parte de Jullyene. Segundo já publicado
na imprensa, "os advogados da ex-mulher
de Lira afirmam que ele jamais foi oficial-
mente homologado perante a Justiça e
suas cláusulas nunca cumpridas". 

Lira também é acusado, em 2017,
de tentar enganar novamente  a juíza con-
dutora da ação de cumprimento de sen-
tença por parte dos defensores do de -
putado com ajuda do ex-advogado de
Jullyene, Cleto Carneiro de Araújo Costa
e contra o qual ela entrou com represen-
tação na Ordem dos Advogados do Brasil

em Alagoas em abril de 2017.
„Carneiro foi substituído como

defensor de Jullyene em 2016 depois de
haver passado quase um ano de posse do
processo ao qual pedira vistas e de não ter
comparecido sem justificativa a duas
audiências do caso‰, disse Saulo Brito.

Geniana Albuquerque de
Magalhães Carneiro Costa, esposa do
advogado, foi nomeada para um cargo de
confiança no gabinete de Arthur Lira,
onde permanece lotada até hoje. O fato
causou estranheza sobre a índole de
Carneiro, uma vez que poderia ter preju-
dicado todo o processo em favor do de -
putado federal. 

Advogado teria tentado
"passar a perna" na vítima

VERGONHA

Edbornes Leocádio já foi notícia por ser despejado de casa

E Arthur Lira faz escola na política
de Alagoas. O vereador por Barra de
Santo Antônio, Edbornes Leocádio, con-
hecido como Cuca (PTC), também está
com problemas na justiça. É que há mais
de anos não paga a pensao alimentícia de
sua filha. O vereador já foi intimado para
pagar o débito. Caso contrário poderá ser
preso. O valor do débito é em torno de R$
2 mil. O acusado é é filho do ex-prefeito
Edson Leocadio.

No ano passaodo, o vereador foi
despejado do imóvel onde morava por
falta de pagamento. O processo tramita
na Comarca de Paripueira no Poder
Judiciário no Estado de Alagoas.

De acordo com os autos, em 10 de
se  tembro de 2017, ele renovou um con tra -
to de locação do imóvel com uma du ra ção
de mais de um ano, no entanto, ele de -

 volveu o imóvel antes do período firmado.
Ele também teria deixado acumular

11 contas de energia no valor de R$2,397.
Com isso, o proprietário da casa ainda
tentou conciliar e negociar com o

vereador, mas como não obteve sucesso,
decidiu então partir para o judiciário.

Por conta desse impasse, o dono do
imóvel está impossibilitado de locar a casa
para outra pessoa. 

Vereador é acusado de não
pagar pensão à filha

Ex-advogado de Jullyene, Cleto Carneiro de Araújo Costa, contra o qual ela entrou com
representação na Ordem dos Advogados do Brasil em Alagoas em abril de 2017

Arthur Lira teria apresentado recibo falsificado à Justiça para forjar pagamentos

Esposa do ex-advogado de Jullyene hoje é funcionária de Arthur Lira
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“Estamos mais
uma vez tentando
uma posição da
prefeitura. Como
sempre, não somos
escutados pelo
prefeito. Precisamos
fazer barulho para
que isso aconteça

“

PRESIDENTE DO SINDICATO DE SERVIDORES

MUNICIPAIS DE MACEIÓ, SIDNEI LOPES

RUIM PALMEIRA

Trabalhadores pedem uma posição do prefeito para melhorias à categoria

Servidores públicos protestam
mais uma vez por reajuste salarial

O Ministério Público do Trabalho
(MPT) em Alagoas obteve mais uma
decisão da justiça contra a prática de uma
conduta corriqueira de desrespeito à dig-
nidade do trabalhador: o assédio moral
no ambiente laboral. Cobrança abusiva
de metas, xingamentos que humilham o
empregado ou termos que causem con-
strangimentos de natureza socioeconômi-
ca, étnica, de orientação sexual e que
afetem a autoestima do trabalhador são
exemplos da prática do assédio.

Desta vez, uma decisão da 7… Vara
do Trabalho de Maceió proibiu o Banco
do Nordeste do Brasil (BNB) de ofender
a integridade moral de seus funcionários
ou permitir que qualquer pessoa o faça,
com palavrões, gestos ou atos de qualquer
outra natureza que ofenda a moral dos
trabalhadores. A condenação é resultado
de ação civil pública ajuizada pelo MPT.

Com a condenação, o BNB está
obrigado a criar ou manter, interna-
mente, canal de reclamações sobre even-
tual comportamento ofensivo dos colegas

e superiores, garantindo o anonimato do
denunciante e denunciado. O objeto de
queixa interna deverá ser apurado e, se
for o caso, adotadas medidas corretivas
e/ou punitivas.

A sentença ainda determina que o
BNB promova, nos próximos 12 meses,
duas palestras e um curso direcionados
aos trabalhadores, administradores, dire-
tores, gerentes, coordenadores e/ou
supervisores sobre o tema, abordando o
assédio moral e o abuso do poder diretivo
em comparação com as funções exercidas
no banco.

O Banco do Nordeste poderá pagar
multa de R$ 30 mil, em caso de des-
cumprimento de cada obrigação. A
justiça também condenou o BNB a pagar
indenização de R$ 300 mil por dano
moral coletivo. O valor será destinado,
preferencialmente, a instituições
filantrópicas.

A decisão ocorreu em primeiro
grau, sendo passível de recurso para o
Tribunal Regional do Trabalho.

A manhã de sexta-feira, 17, foi mar-
cada por um protesto em frente à
Prefeitura de Maceió.

Mais uma vez, servidores públicos
mu nicipais pediram a atenção de Rui Pal -
meira, que continua sem nenhum posi-
cionamento (o que já é de se esperar).

Durante o ato, faixas com dizeres
„Prefeito Rui(m)zinho, sua gestão desres -
peita a educação‰ e sobre a falta de ati-
tude do prefeito tomaram conta do local.
Os manifestantes pedem reajuste e
reposição salarial de 2015 à 2019.

Para a surpresa dos servidores,

uma reunião foi marcada para aconte-
cer na próxima terça-feira, 21, às 16h
na Secretaria Municipal de Gestão.
Serão discutidas a proposta e a data
base.

Segundo o presidente do Sindicato
de Servidores Municipais de Maceió,

Sidnei Lopes, há anos eles aguardam por
esse posicionamento. 

„Estamos mais uma vez tentando
uma posição da prefeitura. Como sem-
pre, não somos escutados pelo prefeito.
Precisamos fazer barulho para que isso
aconteça‰, disse.

Desde o início de seu mandato, Rui
Palmeira vem sendo inerte aos problemas
de Maceió e, cada vez mais, se esconde a
fim de não resolver as questão da popu-
lação e trabalhistas. Maceió está aban-
donada e o setor público é a grande prova
disso.

SEM NOÇÃO

Gilson Machado Neto também é dono de pousada autuada por poluir a natureza

Arthur Lira indica empresário de banda
de forró como presidente da Embratur

O empresário da banda de forró
eletrônico Brucelose, Gilson Machado
Neto, apoiador de Jair Bolsonaro durante
campanha eleitoral, é o novo presidente da
Embratur. Ele foi indicado pelo deputado
Arthur Lira, líder do Centrão. Gilson
Machado entra no lugar de Paulo Senise,
que havia assumido o cargo há pouco mais
de uma semana.

Dono de uma pousada em Alagoas,
autuada pelo Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade (ICMBio)
exatamente por infringir regras de turismo
sustentável, será principal nome do órgão
responsável pela promoção do Brasil no
exterior. O terceiro presidente em cinco
meses e meio de governo Bolsonaro.

Sobrinho do ex-deputado federal
Gilson Machado, que foi líder do Governo
Collor, Neto é proprietário da Rádio
Maragogi FM e criador de Gado Nelore e
cavalos de raça no Tocantins, é hoje o
maior produtor de coco entre litoral norte
de Alagoas e litoral sul de Pernambuco.

Antes deste novo cargo, Gilson havia
sido indicado para a Secretaria de
Ecoturismo do Ministério do Meio
Ambiente. Vale mencionar ainda que Iran
Normande, responsável por multar sua
pousada em R$ 3.500 por descumprir as
normas da área de proteção, foi exonerado
no dia 31 de janeiro da chefia da APA
(˘rea de Proteção Ambiental) Costa dos
Corais, em Alagoas.

DIREITOS

Justiça proíbe Banco do Nordeste
de ofender funcionários

Gerentes da instituição xingavam trabalhadores que não batiam metas

Empresário da banda de forró eletrônico Brucelose, Gilson Machado Neto Arthur Lira indicou empresário ao cargo

Rui Palmeira vem sendo inerte aos problemas de Maceió e quer eleger seu sucessor Marcelo Palmeira



Maceió, 18/05/19 a 24/05 de 2019 A Notícia  / 07

Com 19 deputados presentes na
sessão desta quinta-feira, 16, o plenário da
Assembleia Legislativa aprovou o projeto
de lei ordinária nÀ 17/2019, de autoria do
deputado Bruno Toledo (PROS), que per-
mite a venda e consumo de bebida alcoóli-
ca em eventos desportivos no Estado de
Alagoas. Foram 12 votos a favor e seis con-
tra. O projeto segue agora para sanção do
chefe do Poder Executivo.

Pela proposta, a comercialização, dis -
ponibilidade e consumo de bebidas alcoóli-
cas em eventos desportivos no Estado de
Alagoas só serão permitidos desde a aber-
tura dos portões para o acesso do público
até o final da partida. Cabe ao responsável
pela gestão do ambiente em que realizará o
evento esportivo definir os locais nos quais
a comercialização, disponibilidade e o con-
sumo de bebidas serão permitidos.

Após a votação, o deputado Davi
Maia (DEM), relator da matéria, comem-
orou a aprovação e pediu para o gover-
nador sancionar o projeto o mais rápido
possível. „Quem quiser, ordeiramente,
beber sua bebida nos estádios, terá todo o
direito. É mais uma liberdade que estamos
dando para o consumidor tomar sua
própria decisão. O torcedor comum, caso
tenha exagerado no álcool, será repreendi-
do pelas autoridades‰, destacou.

O autor do projeto, deputado Bruno
Toledo, agradeceu aos colegas pela
aprovação da matéria e destacou que o
maior vencedor é o cidadão, que terá o seu
direito de escolha preservado. Toledo tam-
bém lançou a #SancionaGovernador, para
circular nas redes sociais. „A maioria das
pessoas que frequentam os estádios são
pessoas de bem e tem o direito de escolher
se querem beber ou não‰, afirmou.

Ainda se pronunciaram a favor do
projeto, os deputados Breno Albuquerque
(PRTB), Cibele Moura (PSDB) e Yvan
Beltrão (PSD). Breno Albuquerque infor-
mou que apresentará projeto de lei deter-
minando que os copos onde forem servidas
as bebidas sejam produzidos com material
biodegradável e sejam estampados com
mensagens educativas.

Projeto é do deputado Bruno Toleto, que desconsiderou a violência entre torcedores
ESPORTE

Assembleia Legislativa libera
"bebedeira" em estádios de futebol

O deputado estadual Bruno Toledo
(Pros) está sendo acusado de calote pelo
advogado Daniel dos Santos Leite. Um
processo contra o parlamentar já tramite
no Judiciário alagoano. A ação cobra ho -
norários advocatícios com danos morais,
além de pedido de tutela antecipada de
urgência. Segundo os autos do processo,
Toledo e Leite firmaram em junho de
2017 um contrato de prestação de serviços
advocatícios, que teve como objetivo liber-
ar um terreno no Loteamento Sambaíba,
na Serraria, que havia sido penhorado pela
Justiça Especializada. O advogado tam-
bém teve que deixar o imóvel a salvo de
quaisquer outras medidas constritivas, ori-
undas de ações em desfavor da alienante
Eliane Maria Siebel.

O bem imóvel adquirido pelo réu
[Toledo] pertencia à alienante. Devido o
deputado não ter efetuado o registro da
compra e venda do imóvel no ano de
2004, o bem fora penhorado pela Justiça
Trabalhista por dívidas trabalhistas oriun-
das da empresa alienante, requeridas pela
União.

O referido terreno penhorado pela
Justiça Trabalhista já se encontrava prestes
ir a leilão para pagamentos dos débitos de
INSS devidos pela empresa acima perten-
cente a ex – proprietária do bem imóvel.
„A minuta de contrato foi elaborada pelos
causídicos que atuaram no processo e de -
vidamente assinada pelo réu, para a exe-
cução dos trabalhos, cujos honorários seri-
am pagos da seguinte forma: a) 20%(vinte
por cento) sobre a avaliação atualizada do
imóvel realizada por corretor comum entre
as partes, cuja proteção jurídica é buscada
no presente contrato; b) Os valores seriam
devidos tão logo o imóvel em questão fosse
liberado e registrado em nome do con-
tratante e poderiam ser divididos em 5
parcelas mensais‰, esclareceu o advogado
no processo.

„Com a defesa apresentada no
processo pelos advogados, Toledo obteve
a liberação do bem imóvel, conforme sen-
tença proferida pelo Juízo no dia 13 de
dezembro de 2017, com data de recebi-
mento em 29 de janeiro de 2018, porém o
deputado não pagou os honorários con-
tratuais devidos até a presente data‰,
denunciou.

Portanto, o advogado requer em
sede de liminar a avaliação do imóvel, de -
signando perito judicial avaliador e conse-
quente bloqueio de 50% da quantia men-
cionada no laudo de avaliação nas contas
financeiras do réu.

„De imediato, percebe-se que o
Bruno Toledo, deliberadamente atingiu e

molestou a integridade moral do autor, no
momento que não pagou os valores que
lhe pertence. Dano moral é um dano
extrapatrimonial imposto ao sujeito de
direito que dá causa a reflexos subjetivos
de dor, desgosto, humilhação e outros sen-
timentos negativos. Não há dúvidas que a
impossibilidade do autor em receber o
valor referente a verba alimentar que lhe
era devido, lhe gerou todos os sentimentos
negativos acima referidos restando cristali-
no o direito de ser indenizado‰, diz a ação.

Caso condenado, o parlamentar
ainda pode ter que pagar 40 salários míni-
mos por danos morais, resultado em cerca
de R$ 40 mil. O processo foi protocolado
no dia 2 de maio.  

Bruno Toledo pode ser condenado a pagar R$ 40 mil só de danos morais
GOLPISTA

Deputado dá calote em advogado
e caso vai parar na Justiça

Coincidência ou não, o prefeito de
Maceió, Rui Palmeira, continua
fornecendo cargo de confiança à ex-
prefeita de Cajueiro Lucila Régia
Albuquerque Toleto, que teve seus bens
bloqueados pela justiça por improbidade
administrativa enquanto gestora.

Lucila, já nomeada como membro
da Comissão Geral de Controle
Financeiro da Secretaria Municipal de
Trabalho , Abastecimento e Economia
Solidária (Semtabes), ficou no último dia
15 de março à disposição da
Superintendência Municipal de
Iluminação de Maceió (SIMA), para que
não tenha prejuízo de suas funções regu-
lamentadas.

Ela teve seus bens bloqueados pela
Justiça de Alagoas por ter utilizado din-
heiro de uma das contas da prefeitura
para contratar ilegalmente apresentações
artísticas para o carnaval de 2014.

De acordo com a denúncia, o valor
das atrações foi superfaturado, chegando
ao total de R$ 84.272,43, e as licitações
continham diversas irregularidades.

Ex-prefeita
corrupta continua
em cargo de
confiança de
Rui Palmeira

SUSPEITO

Lucila Toledo ganha para “trabalhar”
na Prefeitura de Maceió

De imediato,
percebe-se que o
Bruno Toledo,
deliberadamente
atingiu e molestou a
integridade
moral do autor, no
momento que
não pagou os valores
que lhe pertence.

“
ADVOGADO DANIEL DOS SANTOS LEITE

“ Dano moral
é um dano
extrapatrimonial
imposto ao sujeito de
direito que dá causa
a reflexos subjetivos
de dor, desgosto,
humilhação e
outros sentimentos
negativos
“
ADVOGADO DANIEL DOS SANTOS LEITE

“

Quem quiser,
ordeiramente, beber
sua bebida nos
estádios, terá todo o
direito. É mais uma
liberdade que estamos
dando para o
consumidor tomar sua
própria decisão. O
torcedor comum, caso
tenha exagerado no
álcool, será repreendido
pelas autoridades

“

DEPUTADO DAVI MAIA (DEM)

“
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MORDOMIAS

Collor é um dos ex-presidentes
que mais dá despesas à população

Alagoano gastou, em 2018, quase R$ 1 milhão; Dilma lidera ranking

Presidentes brasileiros que deixam
o cargo não recebem pensão ou qual-
quer tipo de remuneração direta. Mas o
que lhes é oferecido chega a custar o
equivalente a R$ 12 mil por dia aos con-
tribuintes. Trata-se de gastos com até
oito servidores comissionados (motoris-
tas, seguranças, apoio pessoal e assesso-
ramento) a que cada um tem direito. Os
dados foram fornecidos pela Secretaria-
Geral da Presidência da República, por
meio da Lei de Acesso à Informação .

A União paga os salários, pas-
sagens e diárias em casos de viagens para
acompanhar o ex-mandatário. Além
disso, cada ex-presidente tem à dis-
posição dois carros e o pagamento das
despesas de combustível. Essas garantias
foram concedidas por meio da Lei
7.474/86 e pelo decreto 6.381/2008. 

Em 2018, os benefícios concedidos
a cinco ex-presidentes · José Sarney,
Fernando Collor, Fernando Henrique
Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e
Dilma Rousseff · custaram à União R$
4,6 milhões 

Nos quatro primeiros meses deste
ano, as despesas com servidores à dis-
posição deles e veículos chegaram a R$
1,45 milhão, já com a inclusão do ex-
presidente Michel Temer na lista.

O principal gasto é com o salário
dos servidores: R$ 1,33 milhão em
2019; e R$ 3,35 milhões em 2018. As
diárias e passagens aparecem em segui-
da, com custo de R$ 305,7 mil de
janeiro a abril de 2019; e R$ 1,11 milhão
em 2018. Os seis ex-presidentes têm
cada um dois carros à disposição.

Segundo o governo, por estarem em
contrato de comodato esses veículos não
geram "qualquer ônus para a Pre si dên cia
da República". "Os custos de ma nu tenção

e seguro desses carros cedidos em regime
de comodato não são de res pon sabilidade
da Presidência da Re pú bli ca e sim das
montadoras de veículos contratadas."

Os outros sete automóveis são da
fro ta própria da Secretaria de Ad mi nis -
tra ção da Presidência da República, sen -
do esta responsável pelo pagamento de

se guro e manutenção. O combustível de
to dos eles é custeado pela União: R$
8.207 entre janeiro e abril deste ano; e
R$ 79 mil em 2018.

ABUSO

Dos ex-presidentes, Dilma foi a que
mais custou aos cofres públicos em 2018.
As diárias e passagens de assessores que
acom panharam a petista em viagens cus ta -
ram R$ 257 mil e R$ 329,7 mil, respec ti -
vamente, totalizando R$ 586,8 mil. Os sa -
lários desses servidores totalizaram R$
735,8 mil. Também há o custo dos au to -
móveis, de R$ 45,7 mil. Ao final do ano,
as despesas totalizaram R$ 1,36 milhão.

Por meio de nota, a assessoria de
Dil  ma diz que ela "tem uma agenda de vi -

a  gens internacionais como convidada por
ins tituições como associações, uni ver si da -
des e fundações. Sempre viaja a con vite.
Os deslocamentos da segurança e assesso -
res são bancados pela Presi dên cia da Re -
pública, conforme a legislação em vigor".

Em seguida, aparece o senador li cen -
ciado Fernando Collor (PROS-AL), que
se afastou do cargo no começo de abril
para tratar de assuntos pessoais. Di á rias e
passagens de auxiliares dele custa ram no
ano passado R$ 267,6 mil, além de R$

659,1 mil em salários e R$ 38 mil com
combustível. Gasto total: R$ 964,7 mil. No
caso de Collor, cabe ressaltar o fa to de que
ele ocupou durante todo o ano passado o
cargo de senador. Além dos oito servidores
da Presidência da Re pú blica, ele tinha em
seu gabinete de Bra sí lia 21 funcionários e
mais 32 no es cri tó rio de apoio em Alagoas.

O ex-presidente José Sarney repre -
sen  tou gastos de R$ 813,3 mil em 2018,
sen  do R$ 664,6 mil com salários dos ser -
vi  dores, R$ 135,2 mil com salários e pas -

sa  gens desses funcionários e mais R$ 13,5
mil com combustível.

Fernando Henrique Cardoso foi o
que menos gastou com diárias e passa gens
dos servidores: R$ 19,9 mil. Os sa lá rios
dos assessores dele somaram R$ 746,4
mil; e as despesas com automóveis, R$
21,7 mil. Com isso, FHC custou à Uni ão
no ano passado R$ 788,1 mil.

Já o ex-presidente Lula, que foi pre -
so em abril do ano passado, representou
um gasto de R$ 665,8 mil, sendo R$

551,4 mil em salários de servidores, R$
100,6 mil em diárias e passagens e mais
R$ 13,7 mil com combustíveis e ma nu ten -
ção dos veículos.

Procurado, o Instituto Lula disse que
não responde pelos servidores, pois são
funcionários da Presidência da Repú bli ca.

Temer passou a ter direito aos be ne -
fí cios em janeiro deste ano. Até abril, as
des pesas somavam R$ 193 mil · R$
183,8 mil de salários, R$ 8.873 de diárias e
mais R$ 322,39 com combustível.

Senador licenciado possui staff de rei para "ajudar"  nos afazeres

José Sarney Fernando Henrique Cardoso Luiz Inácio Lula da Silva Dilma Rousseff Michel Temer

Collor conta com mais de 50 funcionários bancados pelo governo

“Além dos oito servidores da Presidência
da Re pú blica, ele tinha em seu gabinete
de Bra sí lia 21 funcionários e mais
32 no es cri tó rio de apoio em Alagoas

“


