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Hospital Veredas celebra o
Dia do Médico destacando legado

FRUTA PODRE

Tarso de Lima teria recebido cerca de R$ 2 milhões para arrematar um único imóvel

Laranja revela destino de dinheiro
sujo do senador Fernando Collor

Esposa de Tarso Sarmento,
Rachel Sarmento, faz parte da
quadrilha que recebeu a visita da PF.
Rachel Adora ostentar nas redes sociais

EM FAMÍLIA

Filhos de Fernando Collor
também participaram
de esquema de fraude

Senador é investigado por corrupção ativa e passiva,
peculato, falsificação e organização criminosa

Anselmo Brito se dá mal ao tentar difamar jornalista
TRIBUNAL DE CONTAS

Conselheiro acusou profissional sem provas e de maneira irresponsável

Conselheiro
é acusado
de humilhar
servidora

Anselmo Brito é famoso
por seu desprezo

pelos trabalhadores

DENÚNCIA

MUNDO DO CRIME

MPE pede impugnação
da candidatura de assaltante
que se elegeu conselheiro

DESCASO

Prefeito caloteiro põe em risco a vida
da população de Palmeira dos Índios

Com cinco meses de salários atrasados, servidores ameaçam cruzar osbraços

QUEIMANDO DINHEIRO

Empresa mentiu para fechar
licitação com a Prefeitura;
Rui Palmeira ignorou o fato

Documento comprova irregularidade
em estouro de fogos na virada de 2019

“Acredito que osalário do prefeito e
secretário estão em
dia, agora o nosso,
que trabalhamos
todos os dias sem falar
nas diversas viagens
que realizamos
diariamente, está 5
meses atrasado

“

Deoclécio usou menor de idade para fazer arrastão em restaurante
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Lêdo Ivo – Cântico

Alfredo Gaspar testa popularidade no
Rei Pelé com caminhada, selfies e gol de
pênalti após o CSA 2 x 2 AtléticoPrestes a
tomar a decisão mais delicada de sua vida, o
procurador geral de Justiça Alfredo Gaspar de
Mendonça tem aproveitado integralmente as
horas de folga para chegar mais próximo do
povo e mostrar seu lado „gente como a
gente‰.

Que ele está focado na candidatura a
prefeito de Maceió não há dúvida. Mas para
disputar o pleito precisa abandonar sua bril-
hante carreira no Ministério Público do
Estado. Para os que ainda não sabem, ele pre-
cisa se desligar definitivamente e, em caso de
derrota nas urnas, será um ilustre desempre-

gado. Imagine o tamanho da decisão.
Pois bem... Alfredo Gaspar corre contra

o tempo e não para de estudar que caminho
seguir. Se por uma via solo, com o apoio do
grupo de Renan Filho ou de Rui Palmeira. É
outra decisão que fará toda diferença.

Enquanto corre e estuda por qual via
seguir, Alfredo Gaspar tem seguido à risca as
recomendações de sua assessoria de marketing.
Ontem, no Rei Pelé, ele circulou por vários
setores do estádio, acenou para a torcida, fez
seguidas selfies e, após o empate entre CSA e
Atlético, pela Série A do Brasileirão, o xerife
testou sua pontaria na cobrança de pênalti.

O vídeo mostra que a facilidade para
balançar a rede ficou por lá.

Alfredo Gaspar testa popularidade no Rei Pelé com caminhada,
selfies e gol de pênalti após o CSA 2 x 2 Atlético

Poeta-escritor-imortal da Academia
Brasileira de Letras (ABL), foi em vida um
homem que passou todo seu  tempo a serviço
das letras nacionais. E, por isso, consagrou-se
no seu tempo imitando Machado de Assis que,
por sua vez,  criou a Casa das Letras que lhe
serviu como estuário de suas ideias.Desse
modo, o preclaro coestaduano serviu de exem-
plo quer na seara literária,  quer na dignidade de
um homem público probo.

Conheci-o numa solenidade na Academia
Alagoana de Letras(AAL). E, sendo assim,
aproximei-me de sua pessoa e sapequei: Admiro
sua inteligência Dr. Lêdo Ivo. Ele então me
cumprimentou dizendo: „ Não me chame de
doutor.Sou um escritor modesto que leio seus
artigos no Jornal de Alagoas‰.Fiquei deveras
lisonjeado tendo um leitor daquele quilate.
Voltei daquele sodalício muito feliz por  tê-lo
conhecido. Inclusive, pediu-me meu endereço e
mandou por Sedex todas suas valorosas obras.

Edições Orfeu publicou dezenas de livros
de lavra dos acadêmicos. Dentre eles, destaco
Cântico recheado de poemas imorredouros.Por
exemplo, A Casa. „ É uma casa apenas/ onde
rapazes e mocas/ dançam danças que ignoram/
a vastidão do blue./ A ventania passa/ passam a
primavera, a viagem,/ passa até o pressentimen-

to/ do vento no mar./ É uma casa apenas/ e um
céu azul e banco/ enquanto em outro céu, out-
ras casas/ erguidas estão.‰

Dir-se-ia ser um poeta moderno sem se
preocupar com a rima como fizeram os clássicos
Cassimiro de Abreu/Castro Alves. Nem por isso
deixou de ser um poema com densidade
literária Muito pelo contrário, fez valer  sua
verve a ponto de se destacar na ABL. E o fez
com tanta propriedade que fora respeitado pelos
seus ilustres pares.

Por outro lado, ressalto A Chuva Sobre a
Cidade. „ Chove sobre a cidade/ e a chuva inun-
da o asfalto, difunde o desastre e o desencontro/
e procura abate as palmeiras que no fim da
tarde/ queriam apenas – graça plena – as estre-
las./ Os trovões reboam, espantando os pás-
saros/ que vieram refugiar-se no meu quarto./
Os relâmpagos, fotógrafos do absoluto, ilumi-
nam / as pessoas que passam/ - são outros ros-
tos, minha irmã, são as faces/ revoltadas porque
as divindades impossibilitaram os idílios, / a
chegada pontual a uma casa, o já adiado tres-
passe com o inefável./ As sarjetas recebem final-
mente a Poesia. Como são belos./ e nítidos os
barcos de papel/ que navegam buscando os
reinos fantásticos, os inacessíveis!/ A chuva tem
uma canção.Jamais uma alegria/ para saudar sua

gentileza. Jamais uma ode,/ um himeneu, uma
ecóloga deploratória. / Meu irmão, deixa que a
goteira molhe tuas últimas/ poesias. Pouco
importa que amanha é imensurável. A chuva te
ensina/ a ser invariável sem se repetir‰.

Linguagem erudita. Passa a narrar com
tanta ênfase que chegou a esquecer a rima. Sa -
tisfaz a minha curiosidade seu desenrolar po é tico.
Presumo que queria deixa dizer seu pen sa mento
guardado na sua memória.E, por ex ten são,
trouxe o belo figurando seu poema com ex -
travagante gosto pela literatura. Fez-se poeta, fez-
se prosador. Contista, romancista que en can tou a
beleza da poesia que irradia o canto dos cisnes.

No que diz respeito Balada do Homem,
nota-se seu linguajar apurado com  gosto de
fazer leitor com sofreguidão.‰ A mulher que
dança/ dança com outro./ A mulher que anda/
com outro./ A mulher que sorri/ sorri para
outro‰. Reparo novamente que a rima está na
prosa feita com muita eloquência. Dr. Lêdo Ivo
foi, em vida, um escritor internacional.
Aliás,morou vários anos na Cidade Luz.
Epicentro da cultura europeia. Lugar lindo que
conheci in loco com meu filho Francis
Lawrence e minha esposa advogada Aurilene
Morais da Veiga. Viagem inesquecível que gosto
de ressaltar.Tenciono voltar a Paris. 

RUI E RENAN

O que leva um homem a envolver toda a
família no mundo do crime? Pai, mãe, irmão,
sogro, filho, todos metidos em falcatruas para
enriquecer ainda mais outro bandido, que
embora já podre de rico, sempre faz de tudo
para roubar mais dinheiro público. Mas o que
leva um pai de família cometer tamanho
desatino? Dinheiro, poder, ambição? Ou
ameaças, chantagens?

E depois que a casa cai, o chefão fica
protegido com as mordomias do Senado e os
plebeus falsos ricos ficam submetidos à Justiça
dos meros mortais. Ladrão político e rico sem-
pre tem vantagens e seus fiéis seguidores. Tanto
é que conseguem se reeleger não importa o
rombo que causem aos cofres públicos. 

Já os plebeus não passam de meros
otários úteis que são usados como peças de um
jogo que somente os grandes poderosos con-
hecem as regras. Não adianta confissões,
delações ou outro tipo de acusação. O chefe do
crime está passos à frente blindado por advo-
gados caros e um meio de comunicação usado
para manobras.

Agora, para os idiotas úteis estão sen-
tenças, congelamento de contas, humilhação
pública e condenações. Bem feito!

PRESO
O ex-secretário dos governos Renan Filho e Téo Vilela, Jardel

Aderico da Silva, está preso no sistema prisional de Alagoas. Ele foi
encaminhado na quinta-feira a uma ala especial do Presídio Baldomero
Cavalcanti, na parte alta da capital. O ex-secretário de Prevenção à
Violência (Seprev) Jardel Aderico é apontado nas investigações do
Ministério Público Estadual da Paraíba como integrante de uma orga-
nização criminosa, beneficiado em esquema que envolvia contratos com
unidades de saúde e de educação da Paraíba.

O prefeito Rui Palmeira (PSDB) não está sendo
avaliado pela população da capital. Segundo pesquisa
do Ibrape, divulgada nesta quarta-feira, 16, 47 % dos
eleitores não concorda com a forma de gestão do
prefeito. Já quando o assunto é governo do estado,
Renan Filho (MDB) é bem avaliado. Isso porque 70 %
dos pesquisados disseram que aprovam a adminis-
tração do filho do senador Renan Calheiros.
Comparando Palmeira e Calheiros, a aceitação do gov-
ernador é bem maior: 49% consideram o governo de
Renanzinho “bom” contra 38% de Rui.

LAURENTINO VEIGA

Pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa e Ensino
(Ibrape), entre os dias 11 e 14 de outubro deste ano, revelou que 62%
da população de Maceió não aprova a gestão do governo de Jair
Bolsonaro (PSL). Ao todo foram entrevistados cerca de 5.000
eleitores com 16 anos ou mais. A margem de erro máxima é de 3,0
pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados
encontrados no total da amostra.

AÇÃO DA OAB
A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Alagoas, através

da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente, e a Caixa de
Assistência dos Advogados, conseguiram acompanhamento psi-
cológico individualizado para o irmão gêmeo do menino de sete anos
encontrado morto no Clima Bom, em Maceió, no último fim de sem-
ana. A psicóloga, que é conveniada com a CAA-AL, realizará o tra-
balho de forma voluntária. A criança estava desaparecida desde a
tarde de sexta-feira (11), quando a mãe pediu que ele fosse até o tra-
balho do padrasto para entregar um talher. O irmão gêmeo da vítima
teria presenciado o momento em que uma mulher se aproximou do
local e levou a criança em uma bicicleta. O menino foi encontrado no
dia seguinte, próximo ao local, com perfurações na cabeça e no
pescoço.

MANCHA DE ÓLEO
Coruripe foi o primeiro de Alagoas a decretar estado de

emergência em virtude das manchas de óleo encontradas nas praias da
cidade, que vêm sofrendo com o problema ambiental há 12 dias. O
anúncio foi feito pelo prefeito Joaquim Beltrão, por meio das redes
sociais. O gestor municipal informou que esteve reunido com
secretários municipais para tratar do decreto 1105/2019, que determi-
na situação de emergência na cidade. 

ECONOMIA
A Braskem poderá voltar a ser negociada na Bolsa de Nova

York. A companhia entregou na tarde de quinta-feira (17) o for-
mulário 20-F de 2018 à SEC (Securities and Exchange
Commission), órgão regulador do mercado de capitais americano e
regularizou sua situação na bolsa dos Estados Unidos. O formulário
20-F é um documento que as companhias estrangeiras com títulos
negociados nas bolsas americanas têm de fornecer às autoridades reg-
uladoras dos EUA. A petroquímica brasileira havia atrasado a entrega
dos formulários referentes aos anos de 2017 e de 2018, pois precisou
realizar procedimentos e análises adicionais sobre os seus processos e
controles internos. 

Lá vem Rafael Tenório subindo a ladeira
De novo? Mais uma vez? Será que agora

vai?
São algumas das perguntas e chacotas

mais comuns, quando o empresário e presi-
dente do CSA, Rafael Tenório, insinua que
vai disputar uma eleição.

Para não dizer que não foi, no pleito pas-
sado ele se planejou para disputar uma das
nove vagas de federal, mas acabou virando

primeiro suplente de Renan Calheiros.
Filiado ao Podemos, que tem Tácio

Melo como presidente estadual, Rafael tem
tudo para aprontar mais uma pegadinha. A
pista vem com a mudança de domicílio
eleitoral, que passou de Joaquim Gomes para
Maceió. A transferência aconteceu a poucos
dias. Por que será?

Ligado ao grupo liderado pelo MDB é

provável que o presidente azulino seja lançado
como candidato a prefeito (pouco provável)
ou vice (mais provável). Vice de quem? Eu até
tenho uma opinião, mas prefiro aguardar mais
uns dias.

Para não ser cruel, deixo você opinar:
Rafael vice de JHC, de Ronaldo Lessa, de
Davi Davino ou de Alfredo Gaspar de
Mendonça?
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PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Motoristas ameaçam cruzar os
braços após calote de Júlio Cezar

Serviço de saúde do município corre o risco de ficar comprometido

Motoristas que fazem o transporte da
Secretaria Municipal de Saúde de Palmeira
dos ¸ndios denunciaram na quarta-feira,
16, a falta de pagamento salarial. Segundo
um deles, que preferiu não se identificar,
são 5 meses de atraso. „Estamos colocando
combustíveis do nosso próximo bolso, isso
é muita falta de respeito. Procuramos o
secretário Dr. Márcio Henrique que não
nos dá nenhuma expectativa de quando
vamos receber", relatou.

"Acredito que o salário do prefeito e
secretário estão em dia, agora o nosso, que
trabalhamos todos os dias sem falar nas
diversas viagens que realizamos diaria-
mente, está 5 meses atrasado. Tenho
família que depende do meu trabalho‰.

O prefeito de Palmeira Júlio Cezar
(PSD) indicou o vice-prefeito Dr. Márcio
Henrique para assumir a Secretaria
Municipal de Saúde no dia 29 de junho. O
cargo estava ocupado pela técnica Lígia
Angélica, que assumiu a pasta desde a
saída de Katia Born.

"Márcio é um coringa no governo.
Está pronto para assumir qualquer área.

Pessoa de minha extrema confiança, com-
petente, meu amigo, confidente e, acima
de tudo, honesto e leal", afirmou o Júlio
Cezar durante a posse do amigo.

Mas essa carta coringa tem demon-
strado uma incompetência surreal para o
devido cargo. Há saúde de Palmeira dos
¸ndios está largada às baratas. São diversas
denúncias quase diárias do péssimo atendi-
mento da UPA, falta de médicos nos posto
e medicações, que muitas das vezes não
consegue sequer suprir a necessidade men-
sal.

Um dos maiores ponto desse proble-
ma não é a falta de recurso, sendo que o
total gasto somente em setembro foi de R$
2.521.183,84.

Em um áudio veiculado nas redes
sociais, o titular da pasta da Saúde de
Palmeira dos ¸ndios e vice-prefeito, Márcio
Henrique, afirmou que a notícia não pro-
cede. Explicou que os recursos para a
saúde disponibilizados pelo governo federal
não são suficientes, no entanto, não está se
descuidando da saúde da população de
Palmeira dos ¸ndios. 

“Acredito que osalário do prefeito e
secretário estão em
dia, agora o nosso,
que trabalhamos
todos os dias sem falar
nas diversas viagens
que realizamos
diariamente, está 5
meses atrasado

“

O Procurador Geral do Município
de Palmeira dos ¸ndios Marcondes
Oliveira está na contra-mão dos anseios
do prefeito em relação ao empréstimo de
R$10 milhões que precisa de aprovação
na Câmara de Vereadores

Na última sessão ordinária da
Câmara de Vereadores, Marcondes
Oliveira (que foi convidado a participar)
praticamente desmentiu o prefeito Júlio
Cezar que fez um apelo aos vereadores
de Palmeira dos ¸ndios para aprovar a
alteração no Projeto de Lei que autoriza
o Município a contrair um empréstimo
milionário junto a CEF com celeridade.

"Não tem prazo para apresentar o

projeto  à Caixa. Não tem prazo",
respondeu o procurador ao vereador
Cristiano Ramos que tentava entender a
pressa do prefeito em alterar o PL. A
declaração está gravada em vídeo posta-
do no facebook da sessão da Câmara.

Com a declaração do procurador,
os vereadores ficaram mais à vontade e
sem a necessidade de apreciar com
urgência o projeto, que ainda não teve as
explicações das alterações e o impacto
financeiro que causará no FPM caso seja
aprovado remetidas ao Legislativo. A
observação revela que a equipe técnica da
prefeitura não fala a mesma linguagem
do prefeito Júlio César.

Procurador do Município
desmente prefeito na
Câmara de Vereadores

RUSGAS
Procurador do Município desmente
prefeito na Câmara de Vereadores
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MUNDO DO CRIME

MPE pede impugnação de candidatura de
conselheiro tutelar que tramou assalto

Celso Deoclécio estava acompanhado de menor de idade para praticar o crime

O cerco está se fechando para Celso
Deoclécio dos Santos, candidato eleito ao
Conselho Tutelar da Região IV em
Maceió. O Ministério Público Estadual
fez um pedido de impugnação do
Registro de Candidatura do candidato. O
caso está nas mãos do promotor de justiça
Ubirajara Ramos. Ele, que já foi preso em
flagrante em 2014 por roubo majorado, é
acusado de usar um menor de idade para
participar do esquema criminoso. 

O A Notícia conseguiu o depoimen-
to do adolescente às autoridades. E o
jovem foi claro: Celso estava com a arma
de fogo durante assalto no estabelecimen-
to Cervejaoke, em Rio Largo. O crime
aconteceu em 2014. „Celso que anunciou
o assalto e começou a recolher os per-
tences dos clientes‰, disse. 

Celso e José Esdras, outro partici-
pante no assalto, também teriam forçado

Luiz Carlos, outro envolvido no processo,
de assumir o roubo. 

Agora, eleito, o criminoso Celso
Deoclécio irá cuidar de crianças e jovens
da região IV compreende os bairros de
Bom Parto, Mutange, Bebedouro, Chã
de Bebedouro, Chã da Jaqueira, Santa
Amélia, Petrópolis, Fernão Velho e Rio
Novo. Hoje em liberdade provisória,
Deoclécio já teve sua candidatura ao
Conselho Tutelar impugnada algumas
vezes, mas no último concurso, de acordo
com o denunciante, surgiu novamente
como candidato, sem maiores problemas
e se elegeu para o quadriênio 2020/2024
com 404 votos, ficando em 4À lugar.

Deoclécio responde o processo em
liberdade tendo que se apresentar a cada
três meses na justiça pela ação criminosa.
Ele fazia parte de um trio de bandidos for-
mado por dois jovens - ele era um deles na

época -, e um adolescente. Eles foram
presos no dia 23 de julho daquele ano
portando 13 celulares roubados e seis
munições de calibre 38.

Em outubro do mesmo ano, a
justiça concedeu liberdade provisória de
Celso Deoclécio. Na época da ação crim-
inosa, a polícia informou que eles teriam
invadido e assaltado um bar e restaurante,
no Salvador Lyra. E, quando faziam uma
suposta „partilha‰ dos produtos, teriam
sido flagrados.

Durante as investigações, imagens
do estabelecimento foram divulgadas e
uma das vítimas do restaurante os recon-
heceu.  Apesar de ter sido candidato
eleito, ele continua respondendo ao
processo em liberdade. Um de seus par-
ceiros de crime, José Esdras Luiz,  teve a
liberdade provisória revogada por não se
apresentar corretamente à justiça.

Diante das denúncias de irregulari-
dades na condução da eleição para
escolha dos novos conselheiros tutelares,
ocorrida no último dia 06, no município
de Dois Riachos, a defensora pública
Letícia Silveira Seerig ingressou com
ação civil pública, nesta quinta-feira, 17,
solicitando a anulação da votação. 

Na petição, a defensora pública
requer a realização de nova eleição, em
local adequado à quantidade de eleitores
do município e em observância a todas
as normas do edital, bem como a prorro-
gação do mandato dos conselheiros atu-
ais, pelo tempo necessário até a finaliza-
ção do novo pleito. 

De acordo com as denúncias apre-
sentadas por eleitores, muitas pessoas
não conseguiram votar devido ao tumul-
to gerado pela falta de espaço e às pou-
cas urnas disponibilizadas no local em
que aconteceu a eleição, na Escola
Municipal São Sebastião. Também há
relatos que seus nomes não constavam
nas relações de eleitores e os portões do
local foi fechado 20 minutos antes do
horário previsto no edital.  

Para a defensora pública, os prob-
lemas no dia da eleição feriram os princí-
pios da igualdade e da soberania popu-
lar.  „Seja por conta do local em que foi
realizada a eleição, seja em virtude do

pequeno número de urnas disponibi-
lizadas para que fosse realizada a
votação, o fato é que não se oportunizou
a todos os cidadãos de Dois Riachos o
direito de escolha dos Conselheiros
Tutelares de forma isonômica, motivo
pelo qual parte da população tem
demonstrado total inconformismo por
não ter conseguido participar da escolha
dos novos Conselheiros Tutelares.
Dessa forma, solicitamos ao Judiciário, a
anulação da eleição, determinando que
outra seja realizada em local adequado e
com quantidade de urnas suficientes
para atender a quantidade de eleitores‰,
explicou.

ACP foi ingressada após moradores apresentarem abaixo-assinado ao órgão
DOIS RIACHOS

Defensoria quer o cancelamento e
nova eleição para conselho tutelar
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Instituição conta com mais de quatrocentos médicos oferecendo o melhor para os pacientes

Hospital Veredas celebra o Dia
do Médico destacando legado

Com a missão institucional de
oferecer soluções integradas em saúde e
bem estar, o Hospital Veredas, em
homenagem ao Dia do Médico,
comemorado na sexta-feira, 18, celebra
as sólidas parcerias com seu corpo
médico, com o qual somam décadas e
gerações.

Com mais de quatrocentos médi-
cos trabalhando ativamente, nas mais
diversas especialidades, a instituição
tem apostado na força deste time, asso-
ciada ao seu potencial estrutural para
alcançar o crescimento projetado para
os próximos anos.

"Estamos em pleno processo de
requalificação, temos investido em
infraestrutura, ampliando serviços, fir-
mando parcerias Hospitais consolida-
dos nacionalmente, mas acreditamos
que a nossa força maior está nas pes-
soas, nos profissionais que dedicam-se,
junto conosco, a elevar este Hospital ao
patamar merecido, em especial aos
grandes médicos que aqui temos,
alguns aqui conosco há décadas, con-
struindo sua história, formando seus
filhos na mesma profissão e aqui
conosco, isto muito nos orgulha", afir-
ma o presidente do Veredas, Edgar
Antunes Neto, que também é médico.

“É uma grandedádiva poder
compartilhar do
mesmo ofício no
mesmo ambiente
de trabalho com
meu pai. Além do
exemplo e segurança
que a figura dele
tão experiente tão
perto me traz

“

PEDRO E ANTÔNIO MADEIRO

“Destes novosfrutos, destaco,
com orgulho,
meus filhos,
nos quais
vejo grande
potencial e
desejo uma
carreira grandiosa
também neste
hospital

“

MARCOS MADEIRO

GERAÇÃO

Hospital Veredas conta com atendimento “em família”

Pais e filhos compartilham juntos o amor pela medicina
Herdeiro de um grande legado,

nisto estão inclusos os profissionais que
ali atuam, o Hospital Veredas comemora
a solidez e experiência de médicos reco -
nhecidos nacionalmente aliados às novas
gerações que chegam ou se formam lá
mesmo. 

Exemplos a serem seguidos são os
cirurgiões Marcos, José Nunes, Lourival
Cezar e a diretora médica Marta
Oliveira, que há décadas desenvolvem
com maestria a Medicina, têm em
comum o legado transmitido aos filhos,
que também constroem no Veredas suas
carreiras.

Marcos Madeiro, desde seu retorno
do Rio de Janeiro, em 1983, onde com-
pletou a sua formação cirúrgica, fixou-se
no então Hospital do Açúcar, onde
exerceu a atividade cirúrgica e de ensino,
participando da formação de vários
cirurgiões de renome no estado de
Alagoas e outros estados do País. 

Hoje, ao lado dos seus filhos, Pedro
e Antônio Madeiro, que seguem a espe-
cialização do pai em cirurgia geral e vide-
olaparoscopia, formam uma grande
equipe cirúrgica, algo bonito de se ver. 

"Sou grato ao hospital pela acolhida
e abertura ao meu trabalho, ao qual

deposito, durante todos estes anos, dia a
dia, o meu melhor, tanto aos meus
pacientes, no ambulatório e centro cirúr-
gico, quanto à docência, à Residência
Médica, que oxigena o hospital com
novos e dedicados profissionais. Destes
novos frutos, destaco, com orgulho,
meus filhos, nos quais vejo grande poten-
cial e desejo uma carreira grandiosa tam-
bém neste hospital", reconhece Marcos
Madeiro.

O mesmo sentimento de gratidão à
intuição e orgulho pelos filhos, são com-
partilhados pelo cirurgião plástico
Lourival Cezar de Oliveira, ladeado

pelos seus filhos, a cirurgiã plástica
Emanuella Oliveira e o mastologista
Persis Oliveira.

"Hospital Veredas, onde temos esta-
belecido uma parceria há 43 anos, desde
05/01/1976, trabalhando exclusivamente
nestas salas cirúrgicas, hoje, vendo na sala
de cirurgia ao lado uma filha seguir o
mesmo ofício, o mesmo propósito, e
noutra, mais adiante, outro filho também
operando. Uma saga construída espon-
taneamente, de pai para filhos.
Observamos ainda, o mesmo orgulho
sendo vivenciado pelos companheiros de
anos, a exemplo de Marcos Madeiro e José

Nunes e filhos", destaca Lourival Cezar.
Nas redes sociais, Dr Lourival

recebe homenagem dos filhos. "É uma
grande dádiva poder compartilhar do
mesmo ofício no mesmo ambiente de
trabalho com meu pai. Além do exemplo
e segurança que a figura dele tão experi-
ente tão perto me traz. Trabalhar no
ambiente onde ele exerce a medicina
com uma abnegação singular há 40
anos... me traz de graça a simpatia,
reconhecimento e prestígio entre os
médicos e colaboradores. É uma grande
honra e responsabilidade que lido com
muita alegria e gratidão".

Dr Marcos, ao centro, ao lado dos filhos Pedro (de azul) e Antonio que também são médicos

Dra Emanuella, referência em transplante capilar,
segue a mesma especialidade do pai

O mastologista Persis Oliveira é dos grandes
médicos da nova geração Veredas
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VIRADA 2019

Empresa contratada mentiu para fechar licitação com a Prefeitura; Rui Palmeira ignorou o fato

Documento comprova irregularidade
em estouro de fogos na virada de 2019

O conselheiro do Tribunal de
Contas do Estado (TCE) Anselmo
Brito, que há três anos acusou o diretor
de comunicação da instituição Geraldo
Câmara de se locupletar comercialmente
da TV Cidadã, explorando-a e receben-
do "jabás‰, acaba de receber uma ducha
fria da Justiça alagoana. 

Ambas as acusações do conselheiro
contra o jornalista, de improbidade e de
peculato, foram arquivadas por incon-
sistência e falta de provas.

Na época, Brito utilizou a sessão
plenária e as redes sociais para imputar a
todos os jornalistas da TV Cidadã a
acusação de „TV Bajulação e Jabá‰ colo-
cando em xeque a seriedade dos profis-
sionais daquela emissora liderados por
Geraldo Câmara.

Com absoluto constrangimento,
apesar de ter respondido publicamente a
acusação, Câmara, que está no cargo
pela segunda vez na gestão do presidente
Otávio Lessa, permaneceu todo este
período no aguardo das decisões que se
apresentam através do Ministério
Público e da 3a Vara Criminal, em
ambos os casos inocentando-o e não
deixando dúvidas quanto à sua integri-
dade moral.

Indagado sobre o que pretende
fazer, Câmara disse "estar se reunindo
com os advogados para tomar as medi-
das cabíveis que o levem a ser ressarcido,
sobretudo moralmente dos prejuízos
sofridos apesar de manter inabalável sua
credibilidade junto à opinião pública de
Alagoas que bem o conhece".

O estouro dos fogos de artifício da
virada de 2018/2019 ainda dá o que
falar. O evento, organizado pela
Prefeitura de Maceió, não deixou de ser
visto com desconfiança. As
Irregularidades na licitação para a con-
tratação de empresa e sua inexecução
contratual do serviço não realizado con-
forme acordado, vem à tona agora. Um
novo documento surge que pode com-
plicar a situação para o prefeito Rui
Palmeira (PSDB).

O gestor tucano foi alertado que a
empresa Cielo Pirotecnia Ltda teria
repassado informações erradas na lici-
tação sob sua documentação de habili-
tação, quanto ao seu serviço prestado na
Prefeitura de Aracaju/Sergipe.  Mesmo
com o alerta, o Executivo de Maceió,
com a anuência de todos os órgãos com-
prometidos na licitação, Arser, Fmac e o
próprio gabinete do prefeito, deram con-
tinuidade e firmaram o contrato.  

A empresa Cielo Pirotecnia Ltda, di -
fe rentemente do que era exigido pela Pre -
fei tura, possivelmente não trabalhou com
em barcações marítimas em Aracaju/SE,
vin do a juntar atestado de capacidade téc -
ni co, possivelmente duvidoso no pregão
ele trônico da PMM nÀ 111/2018 processo
administrativo: 1500.013801/2018, elabo-
rado pela Arser, o que pode ser conferido
no site da agência, no qual disponibiliza -
mos o link, http://www.licita cao.ma -
ceio.al.gov.br/visualizar/811. Na pasta de
habilitação, encontra-se o atestado inserido 

A M.A LUCCA & CIA LTDA, pes-
soa jurídica de direito privado, personaliza-
da de CNPJ sob nÀ 82.406.356/0001-94,
empresa esta que ingressou com represen-
tação no TCE/AL sob nÀ 814/2019, em
que tem como Cons. Fernando Ribeiro
Toledo, alegou em sua inicial, assim como
no Agravo a dúvida sob o atestado em que
habilitou a Cielo Pirotecnia Ltda, o que foi
desprezado pelo julgador.

Objetivando comprovação de que o
ates tado possuía incertezas, a M.A
LUCCA & CIA LTDA, decidiu interpelar
este ano o órgão responsável pela expedi -
ção do atestado técnico encontrando-se no
aguardo da resposta da FUNCAJU – Fun -
da ção Cultura Cidade de Aracaju. Em rá -
pi da pesquisa no youtube, sob o réveillon
de Aracaju 2017/2018, verifica-se que pos -
si velmente os fogos de artifícios foram efe-
tuados na areia da praia, como era efetua-
do anos atrás em Maceió, conforme link:
https://youtu.be/vzRjys8AXY8 e
https://youtu.be/mCulmk7v8eA.

A M.A LUCCA & CIA LTDA en -
con tra-se de cópia do processo que origi-
nou o atestado técnico em questionamen-
to, proveniente do contrato nÀ 39 – Pro -
jur/Funcaju/2017, sob a modalidade de
con vite no valor de R$ 70.000,00, onde
não encontra-se qualquer descrição de
even to marítimo ou em balsas, muito me -
nos a quantidade de utilização de balsas.

Denúncias encaminhadas ao
Tribunal de Contas do Estado (TCE) lev-
antaram 11 erros na realização dos serviços

contratuais. Através de uma conversa no
Whatsapp, um representante da Cielo teria
tentado alugar as balsas da M.A Lucca,
empresa concorrente. Claro que a
Prefeitura de Maceió rebateu a denúncia e
o TCE desconsiderou as provas encamin-
hadas à Corte, tendo sido retido o valor de
R$ 659.306,00 ora contratado, já que
encontrava-se sob análise da procuradoria
do município, sob possível sanção e glosa
de valores contratuais pela inexecução do
serviço contratado.

Lembrando que aos valores a serem
glosados possuem como fundamentação a
inexecução sob a ausência de apresentação
de balsas marítimas e rebocador no valor
de R$ 212.825,10 sob o item 1 do contrato
do réveillon de Maceió 2018/2019.

Em função do relatório do Corpo de
Bombeiro, enviado ao MP/AL, fica claro
outros descumprimentos, frente ao contra-
to e ao TAC – Termo de Juste de Condu -
ta, do Ministério Público.

O contrato firmado com a mesma
empresa, mas com a Prefeitura de Aracaju,
mostra que não há balsas no serviço, colo-

cando em xeque a informação de que o
serviço foi realizado conforme contratado.

Hoje,  a mesma empresa encontra-se
ha bilitada em Aracaju, para efetuar o ré vei -
llon de 2019/2020, vencedora do pregão
ele trônico nÀ 156/2019 sob processo ad mi -
nis trativo nÀ 23.370/2019, efetuado na pla -
ta forma do BB Licitações-e.

Atualmente encontra-se sob licitação
no vamente a prestação de serviço, de show
pi rotécnico para o réveillon 2019/2020 de
Ma ceió, elaborado pela Arser, conforme
pro cesso administrativo: 3700-
075546/2019 e pregão eletrônico:
147/2019     tendo como secretaria interes -
sa da, a de Turismo, onde antes era a
FMAC, link: http://www.licitacao.ma -
ceio.al.gov.br/visualizar/1447.

O procedimento licitatório já foi sus-
penso uma vez e republicado novamente,
agora agendado para o dia 24/10/2019,
encontrando-se dentro lapso temporal
para impugnação do edital, ou seja, os
próximos capítulos desta mine-serie
podem se tornar uma novela, podendo
parar no poder judiciário a atual licitação.       

Anselmo Brito
perde ações
movidas contra
jornalista

TRIBUNAL DE CONTAS
Conselheiro teria acusado
profissional sem provas e
de maneira irresponsável

Conselheiro é acusado de humilhar  servidora
Anselmo Brito é famoso por seu desprezo pelos trabalhadores

Ao chegar a mais um dia de trabal-
ho, a diretora de Movimentação de
Pessoal (Dimop), do Tribunal de Contas
de Alagoas (TC-AL), foi surpreendida
pela abordagem grosseira e truculenta do
conselheiro Anselmo Brito.

Acompanhado por seguranças,
Brito se gurou no braço da servidora
fazendo acu sa ções em voz alta. Ainda fez
questão de filmar a cena constrangendo

ainda mais a tra ba lhadora. O motivo
seria porque ela, que cui da da aposenta-
doria e pensões do funci o nalismo
alagoano, levou trabalho para casa.

A agressividade foi testemunhada
por di  versas pessoas que trabalham na
Corte. Mas, esse não foi um fato isola-
do. A presi den te do Sindicato dos
Trabalhadores do Tri bunal de Contas
de Alagoas (Sin dicontas), Ana Maria

Gusmão, em denúncia, afirmou que o
desprezo de Anselmo Brito pelos servi-
dores é recorrente. O sindicato contabi-
liza pelo menos outras 20 agressões ver-
bais do conselheiro. Em uma delas,
Brito chegou a chamar os sindicalistas
de burros. O caso aconteceu em agosto.

Entende-se por assédio moral a
exposição dos trabalhadores a circun-
stâncias humilhantes, degradantes e

constrangedoras, repetitivas e prolon-
gadas durante a jornada de trabalho e no
exercício de suas funções. O último
escândalo protagonizado pelo consel-
heiro pode ter sido a gota dÊágua para o
sindicato, que pode protocolar denúncia
à corregedoria da casa. „Isso tem que
parar, o trabalhador deve ser tratado
com respeito sempre‰, destaca Ana
Maria.

DENÚNCIA
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SE LIGA
A Caixa iniciou uma nova etapa

da liberação do Saque Imediato do
FGTS. Os trabalhadores nascidos em
janeiro que não possuem contam no
banco poderão sacar até 500 reais de
cada conta ativa ou inativa do fundo.
Serão cerca de 4,1 milhões de pessoas
beneficiadas. 

SEGUE COBRANDO
Diante dos últimos acontecimentos em Fortaleza/CE, onde um prédio de sete

andares desabou deixando ao menos dois mortos, o deputado Galba Novaes
(MDB) usou a tribuna da Assembleia para destacar a importância da fiscalização e
vistoria em prédios públicos e privados. Novaes informou ainda que estará apresen-
tando projeto de lei no parlamento alagoano para que a obrigatoriedade seja esten-
dida para todo o Estado.

TARTARUGAS OLEADAS
Mais uma tartaruga marinha foi encontrada oleada, na praia de Maragogi, e foi

encaminhada para o centro de despetrolização em Aracaju-SE. Antes da transferência,
foi feita a limpeza de grande parte do óleo que cobria o animal pela equipe do Instituto
Biota de Conservação. Já são nove tartarugas e um golfinho encontrados oleados em pra-
ias do Litoral Norte e Sul de Alagoas.

CONCURSO ABERTO
Mais uma prefeitura, desta vez a

de Mata Grande, anunciou a divul-
gação, a partir do dia 21 deste mês, do
edital de concurso público para
preenchimento de cargos efetivos no
Poder Executivo Municipal. O aviso
foi publicado no Diário Oficial dos
Municípios.

COMEÇOU AS PESQUISAS
O Ibrape acaba de realizar uma nova pesquisa com eleitores da

capital. Se a eleição fosse hoje, o vereador Davi Davino (PP) seria
o mais votado como 8,7% das intenções de votos. O vereador Chico
Filho (PP) ficaria em segundo, com 5,5% dos votos. Na sequência,
os mais citados foram Galba Novais (MDB), com 5%, Kelmann
Vieira (PSDB) 4,8%, Fátima Santiago (PP) 4,3%, Eduardo Canuto
(PSDB) 4,1% e Lobão (PR) 4%.

PARTIDO TURBINADO
As movimentações pré-eleitorais

em torno do PTB, partido presidido no
es tado pelo deputado estadual Antônio
Al buquerque, vão no sentido de aumen-
tar a participação da legenda em diversos
mu nicípios alagoanos na próxima
eleição. Nos últimos dias, as divulgações
de novas filiações foram feitas pelo dep-
utado estadual e pelo filho, o deputado
federal Nivaldo Albuquerque. Ambos
mantêm uma base política quantitativa-
mente expressiva pelo interior do estado.

MAIS DINHEIRO
A Prefeitura de Maceió também

vai receber „oxigênio‰ no final deste
ano. Graças, ressalte-se a pressão dos
prefeitos e da ação dos congressistas,
Maceió vai receber da cessão onerosa –
o leilão do pré-sal, marcado para
novembro – pelo menos R$ 46 mil-
hões, O dinheiro, que poderá ser usado
para cobrir o rombo da previdência ou
para investimentos, ainda pode subir
de valor, a depender do resultado do
leilão.

CÂMARA
O Fundeb é considerado uma fonte importante de recursos para o financiamento da rede pública de ensino

A Comissão Especial do Fundeb
realiza audiência pública na próxima
terça-feira (22) para discutir a propos-
ta em tramitação na Câmara dos
Deputados que torna permanente o
Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica
e de Valorização dos Profissionais da
Educação (PEC 15/15).

"É urgente encaminhar uma boa
proposta sobre o novo Fundeb, con-
siderando que o fim do atual fundo, já
no próximo ano, trará gravíssimos pre-
juízos à educação nacional.

Precisamos potencializar o debate e
avançar na tramitação legislativa para
que a cooperação federativa se realize,
e de forma equilibrada", justifica a
deputada Professora Rosa Neide (PT-
MT) em seu requerimento para a
audiência.

O Fundeb é considerado uma
fonte importante de recursos para o
financiamento da rede pública de ensi-
no no País. Criado em 2006, em sub-
stituição ao Fundef (que vigorou a
partir de 1997), o fundo reparte recur-
sos da União entre estados e municí-

pios. A legislação atual extingue o
fundo em 2020. A audiência está pre-
vista para as 14h30, no plenário 13.

Foram convidados para o debate:
o secretário de Educação do Estado de
Pernambuco e vice-presidente do
Conselho Nacional de Secretários de
Educação (Consed), Frederico
Amancio; o presidente da União
Nacional dos Dirigentes Municipais
de Educação (Undime), Luiz Miguel
Martins Garcia; e a presidente do
Movimento Todos Pela Educação,
Priscila Fonseca da Cruz.

Comissão debaterá proposta que torna
Fundeb permanente na próxima terça

NOVO LÍDER
Parlamentar foi eleito no ano passado para o seu primeiro mandato de senador pelo Solidariedade

Senador Eduardo Gomes (TO) chegou ao
MDB apadrinhado por Renan Calheiros

“

“

SENADOR EDUARDO GOMES (TO)

Na política desde os anos 1980, o
novo líder do governo Jair Bolsonaro no
Congresso, Eduardo Gomes (TO), foi
eleito no ano passado para o seu primeiro
mandato de senador pelo Solidariedade,
mas, antes mesmo da posse, migrou para
o MDB, incentivado pelo hoje correli-
gionário Renan Calheiros (AL).

Discreto, Gomes usa o microfone da
Ca sa poucas vezes, concentrando sua atu-
ação política nos bastidores. É considerado
do baixo clero do Congresso, embora ocu -
pe a segunda secretaria da Mesa Diretora.

Deputado federal por três mandatos
consecutivos antes de chegar ao Senado,

Gomes fez fez parte do chamado centrão
na Câmara, ainda filiado ao Solidariedade,
onde conheceu Bolsonaro.· Fomos de -
putados juntos por 12 anos. Tínhamos
um bom tratamento pessoal. E também
sou muito amigo do (Alberto) Fraga.
Nascemos na mesma cidade · disse, em
referência ao ex-deputado federal e amigo
de Bolsonaro, que também teve influência
na escolha de Augusto Aras como procu-
rador-geral da República.

Além do Solidariedade, já foi do PS -
DB e PSB. Ao MDB, chegou com o estí -
mu lo de Renan Calheiros, quando o se na -
dor disputava com Simone Tebet (MS) a

in dicação para ser o candidato do partido
à Presidência do Senado. Gomes ficou do
lado do senador, que foi o escolhido pelo
MDB, mas desistiu da candidatura ao co -
mando da Casa quando já havia maioria
clara por Davi Alcolumbre (DEM-AP).

„Sou colega do Renan. Apoiei. Mas
depois que ele desistiu, votei no Davi, de
quem sou amigo há mais de 20 anos‰,
comentou Gomes, lembrando que tam-
bém foi colega do presidente do Senado
na Câmara. Depois de apoiar Renan e
acabar votando em Alcolumbre, con-
seguiu um assento na Mesa Diretora da
Casa e se aproximou do governo.

Sou colega do Renan.
Apoiei. Mas depois
que ele desistiu,
votei no Davi, de
quem sou amigo há
mais de 20 ano

ME DIGA COM QUEM TU ANDAS

Deputado que desceu a rampa do Planalto
com Collor é delatado por corrupção

Leandro Nunes de Azevedo, ex-
assessor do governo da Paraíba, afirmou,
em delação premiada, que o secretário de
Turismo, Ivan Burity, atuava como oper-
ador de esquemas de propinas no Estado.
Suas confissões são investigadas no
âmbito da Operação Calvário, que
começou mirando contratos na Saúde e
se alastrou para outras áreas do governo.

Político de longa data, o secretário
de Turismo da Paraíba já foi deputado
federal nos anos 90 e ficou marcado por
ser o único que votou contra a abertura
de processo de impeachment do então
presidente Fernando Collor, além de tê-
lo acompanhado na saída do Palácio do
Planalto após a renúncia, em 1992. Ele
pediu demissão assim que foi preso.

O ex-assessor ficou preso em todo o
mês de fevereiro na Operação Calvário II,
deflagrada pelo Ministério Público
Estadual contra fraudes em repasses de
R$ 1,1 bilhão somente na Saúde. Os ter-
mos foram firmados com a Cruz
Vermelha Brasileira, filial do Rio Grande
do Sul e o Instituto de Psicologia Clínica,
Educacional e Profissional.

Após a prisão, ele passou a colabo-
rar. A primeira atingida por suas declar-
ações foi a ex-secretária Livânia Farias,
que foi presa e também acabou firmando
acordo com a Promotoria. No dia 9, a
Calvário chegou à quinta fase e levou à
cadeia Burity.

Segundo Leandro Nunes Azevedo,
Burity Âtinha diversos contatos com
fornecedores, a exemplo de fardamentos,
livros etc, principalmente relacionados à
Secretaria de Educação, relacionando
como exemplo a empresa Brink Mobil. 

Leandro diz  ainda Âque com a
aproximação de Livânia e Ivan Burity o
mesmo começou a trazer algumas
empresas para fornecer para a Secretaria
de EducaçãoÊ. Narra ainda que Ivan
Âfazia a intermediação com a empresa, a
respeito do valor a ser acertadoÊ. „Ivan
levava as informações para Livânia, sobre
empresas que dariam „retorno‰.

Segundo o delator,  Burity Âfazia
a intermediação além de acompanhar
o fornecimento do material e o recebi-
mento do dinheiro pela empresaÊ.
„Leandro diz que Livânia sempre
acompanhava e às vezes pedia para
que Leandro entrasse em contato com
Ivan para que o mesmo fosse falar com
ela e tratar sobre os supracitados
assuntos. Segundo Leandro, Livânia
inclusive informava a Ivan quando as
empresas recebiam os pagamentos e
cobrava do mesmo uma posição‰, afir-
ma o MP, ao analisar a delação de
Leandro.

Ivan Burity foi o único parlamentar a votar contra abertura do processo de impeachment do ex-presidente

Audiência de custódia de Ivan Burity, na Paraíba
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FIM DA LINHA!

Laranja de Collor confessa que dinheiro
sujo foi transferido para empreiteira

Tarso de Lima teria recebido cerca de R$ 2 milhões para arrematar um único imóvel

HISTÓRICO

EM FAMÍLIA

Em seu depoimento à PF,
Sarmento confessou que parte do din-
heiro utilizado nas aquisições foi trans-
ferida pela CCB Engenharia, que tem
contratos „vultosos‰ em Alagoas. Entre
os dias 27 de setembro de 15 de out-
ubro, o assessor teria recebido cerca de
R$ 2 milhões para arrematar um único
imóvel. A empreiteira, de acordo com as
investigações, tem como sócios os seus
pais e um cunhado. Para a PGR, quan-
do ainda chefiada por Dodge, há elos
que ligam a empreiteira a Sarmento, que
tem registrado em seu CPF uma Range
Rover – valor em torno de R$ 400 mil.
O automóvel, no entanto, foi declarado
ao Tribunal Superior Eleitoral pelo
próprio senador, nas eleições de 2018. A

polícia também localizou transações
financeiras realizadas por Sarmento com
um dos filhos de Collor, que emprestou
ao assessor jurídico R$ 830 mil.

Além de lavagem de dinheiro,
Collor dá um passeio pelo Código
Penal: é investigado por corrupção ativa
e passiva, peculato, falsificação e organi-
zação criminosa. Em 1992, a acusação
de seu envolvimento em esquema de
corrupção chefiado por seu ex-
tesoureiro de campanha Paulo César
Farias ganhou força em uma entrevista
de ISTOÉ com o motorista Francisco
Eriberto França – reportagem que levou
ao impeachment do presidente. Mais:
entrou na ciranda do hoje marajá um
cheque-fantasma utilizado pelo ex-pres-

idente na compra de um Fiat Elba. Em
seu Facebook, Collor nomeou a trama
autorizada por Fachin como uma „his-
torieta criada pelo malicioso engenho
mental de integrantes da PF e setores do
MP (⁄) movidos por manifesta má-fé e
espírito emulativo‰. Fernando Collor,
por óbvio, não fará o mesmo de décadas
atrás: pedir para a população sair às ruas
vestida de verde e amarelo contra a nova
ofensiva do Judiciário. Hoje, ele é um
arremedo do que um dia foi.

Na época, o povo optou pelo
preto. Tanto ele quanto nós não
sabíamos que a história brasileira tragi-
camente se repetiria (e não como farsa)
com o atual presidente da República,
Jair Bolsonaro, dando o mesmo murro

na mesma ponta de faca. A ganância do
ex-mandatário o envolveu, também, em
2015, em suposto esquema de cor-
rupção na Petrobras, quando teve
apreendido na Casa da Dinda uma
Ferrari, um Porsche e uma
Lamborghini. Fernando Collor ganhou
nome na política no partido da ditadura
militar (ARENA), rompeu com tal
regime de exceção quando percebeu a
força popular da campanha pela eleição
„Diretas Já‰ e se tornou o primeiro
presidente a subir a rampa do Palácio
do Planalto pelo voto popular. Foi
esperança que logo esgarçou para os
que acreditam em salvadores da Pátria.
Como foi dito acima, a história tragica-
mente se replica.

Senador ganhou nome na política no partido da ditadura militar

Na época, o povo optou pelo preto.
Tanto ele quanto nós não sabíamos que a
história brasileira tragicamente se repetiria
(e não como farsa) com o atual presidente
da República, Jair Bolsonaro, dando o
mesmo murro na mesma ponta de faca. A
ganância do ex-mandatário o envolveu,
também, em 2015, em suposto esquema
de corrupção na Petrobras, quando teve
apreendido na Casa da Dinda uma

Ferrari, um Porsche e uma Lamborghini.
Fernando Collor ganhou nome na

política no partido da ditadura militar
(Arena), rompeu com tal regime de
exceção quando percebeu a força popular
da campanha pela eleição „Diretas Já‰ e se
tornou o primeiro presidente a subir a
rampa do Palácio do Planalto pelo voto
popular. Foi esperança que logo esgarçou
para os que acreditam em salvadores da

Pátria. Como foi dito acima, a história
tragicamente se replica.

Fernando Collor sofreu impeach-
ment sob acusação de corrupção coman-
dada pelo então tesoureiro Paulo César
Farias (foto). Foi assassinado a tiros em
1996, em Maceió, ao lado da namorada,
Suzana Marcolino. Posteriormente, o ex-
presidente foi absolvido no processo pelo
Supremo Tribunal Federal.

Senador é investigado por corrupção ativa e passiva, peculato, falsificação e organização criminosa

Filhos de Collor também participaram de esquema de fraude

Povo veste preto contra Fernando Collor

O gosto por falcatruas está no tem-
peramento, um dos componentes da
personalidade – e, a certa altura da vida,
o portador dessa não virtude não se
emenda mais não. Que o diga o senador
Fernando Collor de Mello. Lá está ele

novamente sob os holofotes de um pos-
sível esquema de lavagem de dinheiro.

A sua trajetória, entre o Palácio do
Planalto (ou, melhor, a Casa da
Dinda), e Alagoas obedece a uma trá -
gica alegoria da história da república

brasileira, nascida a fórceps e que se
tornou uma colcha de retalhos de
políticos endinheirados que até se arvo-
ram em possuir o direito de resolver
divergências ideológicas com armas nas
mãos: o pai do ex-„caçador de mara-

jás‰, por exemplo, matou a tiros um
colega no plenário – na verdade, errou
o alvo e assassinou José Kairala,
enquanto queria mesmo era matar
Silvestre Péricles.

De volta aos holofotes do pre-

sente, Collor agora é investigado pela
Polícia Federal por participar de um
esquema de arremate de imóveis em
leilões públicos para lavagem de di -
nheiro, atividade que lhe teria rendido
cerca de R$ 6 milhões.

Nos últimos tempos, o senador é
ma is visto cochichando pelos cantos do
Con gres so Nacional, menos na tribuna.
Mas a ro tina teve de mudar, Collor a uti-
lizou para se defender dessa acusação,
após o minis tro do STF Edson Fachin
ter autorizado o cumprimento de man-
dados de busca e apre ensão em
endereços ligados ao se na dor – a oper-
ação, requerida pela ex-procuradora-
geral da República Raquel Dodge,
desembarcou no STF porque parla-

mentares têm prerrogativa de foro espe-
cial.

O ex-presidente, de acordo com a
PF, teria participado do esquema em
2010, 2011, 2012 e 2016, valendo-se, é
claro, de um „laranja‰ com a finalidade
de escamotear a sua participação como
beneficiário das operações. O „laranja‰
seria o seu assessor jurídico Tarso de
Lima Sarmento, salário mensal de R$
4,6 mil, mas, paradoxalmente, com-
prador de imóveis de R$ 2 milhões.

Tarso de Lima Sarmento e esposa Rachel Sarmentos
são apontados como os laranjas do parlamentar

na compra de R$ 6 milhões em imóveis

Esposa de Tarso Sarmento,
Rachel Sarmento, faz parte da
quadrilha que recebeu a visita da PF.
Rachel Adora ostentar nas redes sociais


