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Fato foi relatado pelo 
ex-presidente da Pfizer 

no Brasil, Carlos Murillo 

EDUCAÇÃO

Projeto do 
prefeito JHC, Bolsa 
Escola Municipal 
é aprovada por 
unanimidade na 
Câmara de Maceió

ORÇAMENTO

Prefeitura 
conseguiu 
economizar R$ 50 
mil em combustível 
na Segurança 
Comunitária

SEBRAE

MEIs de Maceió 
têm até dia 24 para 
se inscreverem 
no Programa Salto 
de aceleração 
de negócios

Bolsonaro 
atrasou vacina 
que salvaria 
milhares de 
brasileiros

MORTES PODERIAM SER EVITADAS

Deputado provoca família Bolsonaro 
ao questionar foto com Lira e Collor

“Se o Renan Calheiros é vagabundo, Arthur Lira e Fernando Collor, são o que?”, disse
MAS COM PORCOS SE MISTURA

Puxa Sacos: Presidente recebe título ‘sem 
nenhum valor’ de cidadão maceioense

ACUSAÇÕES SEM FUNDAMENTO
Dinheiro investigado na compra de 

respiradores foi devolvido aos cofres

MPF diz que governo  
do estado não desviou 
recursos federais

Olívia Tenório demonstra 
revolta nas redes sociais com 
relação a visita presidencial

CRÍTICA

Deputado Chico Tenório propõe 
criação da delegacia especializada 

PROTEÇÃO DO IDOSOVERGONHOSO
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DESCABIDO

JUSTIÇA

Quem diria que fofocas de 
internet e memes conseguiriam 
interferir na política brasileira. As 
fake news são as mais perigosas. 
Em época de pandemia, essas 
notícias falsas contaminaram 
parte da população. Os absurdos 
compartilhados foram vários: 
covid-19 é na verdade uma bacté-
ria, que maçarico mata o corona-
vírus, que vacina tem chip líquido 
e por aí vai. Fico pensando nas 
cabeças pensantes (só que não) 
que acreditam em tamanha babo-
seira sem fonte alguma.  

Fake news pode matar e prej-
udicar toda uma nação. Jair 
Bolsonaro foi eleito a partir dessas 
notícias falsas. Esses textos são 
compartilhados por pessoas, que 
muitas vezes sabem que é mentira, 
mas gostariam que aquela inform-
ação publicada fosse verdade. Ou 
seja, passa a mentira adiante 
sabendo que a “reportagem” não 
tem crivo algum. E uma dessas 

pessoas é Carluxo, o próprio filho 
de Bolsonaro. E não é só ele. Os 
outros também usam mentiras a 
seu favor. Quanto aos eleitores, 
poucos se importam com isso.  

Não é de hoje que mentiras 
são divulgadas como verdades, 
mas foi com o advento das redes 
sociais que esse tipo de publicação 
popularizou-se. A imprensa inter-
nacional começou a usar com 
mais frequência o termo fake news 

durante a eleição de 2016 nos 
Estados Unidos, na qual Donald 
Trump tornou-se presidente. Na 
época em que Trump foi eleito, 
algumas empresas especializadas 
identificaram uma série de sites 
com conteúdo duvidoso.  

Sim, fake news virou modo de 
fazer política. Chegamos ao ponto 
de valorizarmos a mentira, logo o 
brasileiro que adora votar em 
“cidadão honesto e de bem”.

Fake News, novo jeito 
de fazer política

A Ordem dos Advogados 
do Brasil Seccional Alagoas 
(OAB-AL), por meio da Co mis -
são de Direitos Humanos, está 
acompanhando o caso de uma 
de núncia realizada por um advo -
ga do sobre uma agressão sofrida 
por um reeducando de 62 anos, 
den tro do Sistema Penitenciário 
de Alagoas. Segundo a denúncia, 
o reeducando teria supostamente 
so frido diversas lesões pelo cor -
po, decorrente de um espanca-
mento por um agente penitenci-
ário em uma das unidades prisi -

o nais. A Comissão esteve no lo -
cal e diversos hematomas foram 
cons tatados no corpo da vítima. 
Con forme explicou a presidente 
da Comissão, Anne Caroline Fi -
delis, todos os encaminhamentos 
foram realizados. „A CDH está 
acom  panhando o caso, esteve no 
Sis  tema Prisional e diversos en -
ca minhamentos aos órgãos e au -
toridades competentes foram 
efetuados. O objetivo é assegurar 
a colheita de elementos para 
apuração e esclarecimento dos 
fatos‰, pontuou Anne Caroline.

SERVIÇO
Professores de todo o Brasil 

já podem se inscrever nos cursos 
de atualização "Repensando o cur-
rículo", on-line e gratuitos, ofereci-
dos pela Faculdade de Educação e 
o Núcleo de Pesquisas em Novas 
Arquiteturas Pedagógicas (NAP) 
da Universidade de São Paulo 
(USP) em parceria com o 
Instituto iungo. Essa é a segunda 

edição da iniciativa e serão dispo-
nibilizadas quatro opções de cur-
sos com carga horária de 120 
horas, realizados simultaneamente 
para 100 professores cada, totali-
zando 400 vagas. Podem partici-
par educadores dos anos finais do 
Ensino Fundamental e do Ensino 
Médio do quadro efetivo ou tem-
porário de escolas públicas.
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E X P E D I E N T E

PERDA
O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, 

desembargador Klever Rêgo Loureiro, lamenta profundamente 
o falecimento do juiz e professor John Silas da Silva, ocorrido 
na tarde de quinta-feira (13), aos 70 anos de idade, na cidade 
de Maceió. Segundo o desembargador, John Silas ao longo de 
sua carreira como magistrado, prestou relevantes serviços à 
Justiça Estadual, notabilizando-se pela dedicação às varas 
criminais de Arapiraca e Maceió, especialmente na condução 
de julgamentos no Tribunal do Júri. John Silas da Silva ingres-
sou na magistratura alagoana em setembro de 1995 e atual-
mente era titular da 8ª Vara Criminal da Capital – Tribunal do 
Júri. O juiz também era professor na Universidade Federal de 
Alagoas de Direito Processual Civil, Ética Profissional e tam-
bém atuava no Escritório Modelo da instituição. O juiz John 
Silas foi internado com a Covid-19 no dia 10 de março deste 
ano no Hospital Memorial Arthur Ramos e foi transferido para 
o Hospital do Coração no dia 27 do mesmo mês, onde precisou 
utilizar a ECMO (Membrana de Oxigenação Extra Corpórea). 
John Silas faleceu por volta das 16h desta quinta-feira.

O vereador de Roteiro Flá -
vio Ribeiro indignou os colegas 
de plenário ao declarar que ele 
pas saria "trotes" nas sessões da 
Câ mara. Isso é: fazia requeri-
mentos sabendo que seria ne ga -
do apenas para tumultuar os tra -
ba lhos da casa. Ele mesmo de -
cla rou em vídeo „as pegadinhas‰ 
que faz contra os outros vereado -
res. Mas quem é Flávio Ribeiro? 
Trata-se de um oposicionista do 
Executivo, que é legítimo, porém 
ele se opõe também de forma 
agressiva ao próprio parlamento 

do qual pertence. Está no pri-
meiro mandato e já demonstra 
uma falta de humildade e de 
conhecimento do regimento e 
das regras de convivência do 
próprio colegiado. Arrogância e 
soberba têm sobrado nos seus 
pronunciamentos. „"Fiquem 
sabendo, meus vereadores e ami-
gos, que tem requerimento que 
coloco aqui só para testar vocês, 
para vocês votarem não‰, disse 
alegando que os colegas de 
Plenário estão tentando omitir 
informações da população.

Justa Homenagem
LAURENTINO VEIGA

A R T I G O

O médico/escritor Antônio 
Arnaldo Camelo, ex-edil da capital 
por seis legislaturas, sugeriu ao 
dinâmico vereador Davi Davino - 
através do Projeto de Lei nÀ 
77/2020 que, por sinal, fora apro-
vado por unanimidade pelos seus 
pares, na Sessão de 10 dezembro 
de 2020, sancionada pelo prefeito 
JHC. 

A Câmara Municipal de 
Maceió Decreta: Art. 1À – Fica 
denominada de „Jornalista Francis 
Lawrence Morais da Veiga‰ A Rua 
„BC‰, em projeto, do loteamento 
José Aprígio Vilela, Benedito 
Bentes e Serraria, (Registro na 
SMCCU NÀ 667). 

Diante do fato consumado 
pela Egrégia Casa Mário 
Guimarães, tenho por obrigação e 
delicadeza agradecer essa Excelsa 
Homenagem ao meu saudoso filho 
caçula. Ademais, minhas queridas 
filhas Professora da Seune/Fama 
Vanessa Pollyanna, 
Administradora/Advogada Vanissa 
Veiga, meus amados Netos Hugo 

Daniel e Kennedy Costa Veiga, 
meus compadres Jonhe -Rosinha 
AbÊs, minhas irmãs professoras 
Jeva e Tereza Veiga, meus diletos 
sobrinhos sergipanos Dr. Jean 
Paul, empresário Karl Veiga e 
minha querida sobrinha Karoline 
Cabral. 

Parodiando Francis Bacon: „ 
To choose time is to save time‰. 
Em português tupininquim: 
Escolher o tempo é aproveitar o 
tempo. Esse conselho Francis 
Lawrence cumpriu à risca. 
Começou sua vida profissional 
como Assessor de Comunicação 
do TJ/AL. Depois, submeteu-se a 
um certame nacional da Caixa 
Econômica Federal de Alagoas 
logrando sucesso. 

Com sua sanfona fez o 
poema do amor, enamorando vár-
ias moças à sua altura. 
Infelizmente, faleceu prematura-
mente no dia 19/05/2020, vítima 
da Covid-19. Exercia suas rel-
evantes funções na Agência da 
Caixa em Arapiraca. Não deixou 

descendente. 
Amar é a única coisa que dar 

sentido a vida, como dissera 
Vinícius de Moraes: „Quem já pas-
sou/ Por esta vida e não viveu/ 
Pode ser mais, mas sabe menos do 
que eu/ Porque a vida só se dá/ 
Para quem se deu/ Para quem 
amou, pra quem chorou/ Pra quem 
sofreu/ Ai/ Quem nunca curtiu 
uma paixão/ Nunca vai ter nada, 
não/ Não há mal pior/ Do que a 
descrença/ Mesmo o amor que não 
compensa/ É melhor que a solidão/ 
Abre os teus braços, meu irmão, 
deixa cair/ Pra que somar se a 
gente pode dividi? / Eu franca-
mente já não quero nem saber/ De 
que não vai porque tem medo de 
sofrer\ Ai de quem não rasga o 
coração/ Esse não vai ter perdão‰. 

Francis, com seu sorriso 
espontâneo, conquistou uma 
legião de amigos por onde passou. 
Soube angariar simpatia e, ao 
mesmo tempo, somou, dividiu, 
multiplicou suas alegrias na sua 
meteórica trajetória bem-sucedida. 
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A visita do presidente da 
república, Jair Bolsonaro (sem par-
tido) no estado de Alagoas causou 
revolta na vereadora por Maceió, 
Olívia Tenório (MDB). O pres-
idente foi recebido por uma multi-
dão na manhã desta quinta-feira 
(13/05), e o que mais chamou 
atenção foi a falta de cuidados, e 
os desrespeito as normas de dis-
tanciamento social em prevenção a 
COVID 19. 

Entre as pessoas que rece-
beram o presidente de manhã e no 
resto dos eventos que ele compare-
ceu no estado durante o dia, eram 
raras as pessoas que usavam as 

máscaras de forma correta. O 
próprio presidente desembarcou 
na capital alagoana sem o equipa-
mento de proteção. A vereadora 
Olívia Tenório destacou em suas 
redes sociais que as máscaras são 
de uso obrigatório no estado de 
Alagoas desde o mês passado, que 
o descumprimento da lei pode 
gerar multas, e cobrou providên-
cias das autoridades públicas: 
„Vocês gostariam que alguém che-
gasse na casa de vocês e desrespei-
tassem as leis que vocês criaram? 
Pois é, foi isso que o presidente 
fez: é lei aqui em Alagoas o uso 
obrigatório de máscaras em locais 

públicos!‰ 
A vereadora, que tomou 

recentemente a primeira dose 
vacina por estar grávida, reforçou a 
população o pedido de cuidados: 
„Tenham cuidado com a saúde de 
vocês e a do próximo. Isso não é 
política, isso é vida real. Não inter-
essa se você é esquerda, se você é 
direita, se você gosta ou não do 
presidente. É importante que a 
gente se cuide, não só por nós, 
mas pelos outros. Essa doença é 
séria, ela mata! Mata rico, mata 
pobre, mata branco, mata preto. 
Ela não está escolhendo‰, ressal-
tou Olívia.

Olívia Tenório demonstra revolta nas redes 
sociais com relação a visita presidencial

CRÍTICA
Segundo vereadora, apoiadores de Bolsonaro não zelaram pelo distanciamento social

A Assembleia Legislativa de 
Alagoas deve analisar na próxima 
semana uma indicação do depu-
tado Francisco Tenório (PMN), 
que pede ao governador do 
Estado, Renan Filho (MDB), e ao 
secretário estadual de infraestru-
tura, Maurício Quintella, para que 
empreendam esforços no sentido 
de promover a criação e implanta-
ção de uma delegacia especiali-
zada na proteção do idoso. 

Para o autor da proposição, 
que é delegado aposentado da 

Polícia Civil de Alagoas, a ideia 
da indicação é proporcionar mais 
segurança e cuidado, visto que 
muitos idosos sofrem atos crim-
inosos tanto dentro como fora de 
casa. Se a matéria for aprovada, 
será encaminhada ao Governo do 
Estado para as devidas providên-
cias. „Os idosos também são víti-
mas de crimes comuns como 
furto, roubo e estelionato, porém, 
a maioria das queixas decorrem 
de violência, muitas vezes cometi-
das pelos próprios filhos, por isso, 

os registros são mais complica-
dos. Os crimes recorrentes são 
por ofensa moral e financeira‰, 
destacou o deputado. 

De acordo com dados da 
Secretaria Estadual de Segurança 
Pública de Alagoas, as denúncias 
do Disk 181 aumentaram em 
13% desde o início da pandemia. 
Os bairros do Vergel, Jacintinho e 
Clima Bom, em Maceió, concen-
tram a maioria das denúncias 
recebidas no período. „Outro 
detalhe que chamou a atenção é 

que os crimes ocorriam na pró-
pria residência da vítima e, na 
maioria dos casos, ficou consta-
tado que o agressor é o próprio 

filho, que geralmente usa drogas e 
extorque a vítima para comprar 
entorpecente‰ disse Francisco 
Tenório.

Deputado Chico Tenório propõe criação da 
delegacia especializada na proteção do idoso

ASSEMBLEIA
Denúncias de maus tratos aumentaram em 13% desde o início da pandemia

Pregão Eletrônico SRP nº 03/CR NE-I/ FUNAI /2021
OBJETO: Registro de Preços para Contratação de empresa especializada nos 
serviços de administração e gerenciamento de frota.
ABERTURA: 26/05/2021 às 09h (horário de Brasília) no site: 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Retirada do edital no site ao lado e 
www.funai.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO

FUNDAÇÃO 
NACIONAL DO 
ÍNDIO - FUNAI

MINISTÉRIO DA 
JUSTIÇA E 

SEGURANÇA PÚBLICA
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O senador Renan Calheiros 
(MDB-AL) respondeu na quinta-
fei ra (13) ao ataque do presidente 
Jair Bolsonaro e pediu: "Pare com 
a baixaria". Em discurso em Ala -
go as, reduto eleitoral de Renan, 
Bol so naro repetiu o xingamento 
de "va gabundo" usado por seu 
filho, o se nador Flávio Bolsonaro 
(Re pu bli canos-RJ), contra o 
relator da Co missão Parlamentar 
de In qué ri to (CPI) da Covid. 

„Se Jesus teve um traidor, te -
mos um vagabundo inquirindo 
pes soas de bem no país. É um cri -
me o que vem acontecendo com 
es sa CPI", disse o presidente. Em 
um intervalo da CPI, Renan deu a 
ré plica. Para o senador, Bolsonaro 
defende "interesses próprios". 

"Se ele não respeita a CPI, 
por favor, pare com baixaria. Ele 
tem seus interesses e defende seus 
in teresses próprios. Suas agressões 
são socos no ar. A CPI não vai su -

cum bir a isso, vai cumprir seu pa -
pel", disse Renan. O senador disse 
ain da que Bolsonaro foi a Alagoas 
para inaugurar uma obra já inau-
gurada.  

O viaduto da solenidade com 
o presidente foi inaugurado pelo 
go vernador Renan Filho, filho de 
Re nan Calheiros, em dezembro de 
20 20. Houve liberação parcial das 
fai xas para o trânsito, e as demais 
fo ram liberadas gradativamente 
neste ano. 

"Acabo de ser informado que 
o presidente foi a Alagoas em avião 
pre sidencial inaugurar obra já 
inau gu rada. E me atacar pessoal-
mente e atacar esta comissão par-
lamentar de inquérito. Em 
resposta ao presi den te da 
República, dizer que o que nos 
preocupa verdadeiramente é o 
número de mortes que acontece -
ram no Brasil. São mais de 428 mil 
vitimas", disse Renan.

Presidente repetiu o xingamento de 'vagabundo', usado pelo filho Flávio Bolsonaro
CONFRONTO

ACUSAÇÕES SEM FUNDAMENTO
Dinheiro investigado na compra de respiradores foi devolvido aos cofres

'Pare com baixaria', diz Renan 
Calheiros em resposta a Bolsonaro

Relatório do Ministério Pú bli -
co Federal de Alagoas encamin-
hado à CPI da Pandemia, em 
Brasília, mostra que o estado não 
desviou verbas federais. O doc-
umento é um balde de água fria 
contra bolsonaristas que acusam 
Renan Filho de surrupiar dinheiro 
público. O relatório foi realizado 
pela procuradora federal Niedja 
Kaspary com informações refer-
entes até o dia 6 de maio. O 
número do procedimento é o 
1.11.000.000637/2020- 19, que 
tramita desde junho de 2020. A 
análise de Niedja é sobre a negoci-
ação de respiradores a partir do 
Consórcio do Nordeste, fato fracas-
sado após calote da empresa que 
forneceria os equipamentos.  

Governadores da região che-
garam a pagar R$ 48.748.572,82 
pelos respiradores durante a pri-
meira onda da covid-19. Alagoas 
pagou R$ R$ 4.448.750,00 por 30 
respiradores, no entanto, conseguiu 
a devolução dos recursos investidos. 
Esse assunto foi explicado várias 

vezes pelo governador Renan Filho 
e pelo secretário de estado da Saúde 
Alexandre Ayres. Porém, opositores 
usam o acontecido para levantar 
suspeitas contra o filho do senador 
Renan Calheiros, relator da CPI 
que está sendo um calo bem dolo-
rido no governo de Jair Bolsonaro.  

Quando o escândalo aconte-
ceu, o governo do estado emitiu a 
se  guinte nota: „O Estado de Ala go -
as ingressou na Justiça com uma 
ação de cobrança com pedido de 
tu tela de urgência contra o 
Consórcio In terestadual de 
Desenvolvimento Sus tentável do 
Nordeste (Consórcio Nordeste), 
para reaver o recurso de R$ 
4.488.750 milhões. Este valor foi 
re passado pelo Governo de Alagoas 
pa ra aquisição de 30 respiradores, 
equi pamentos fundamentais para o 
en frentamento à pandemia da Co -
vid-19. A solicitação feita pela Se -
cretaria Estadual de Saúde (Sesau) 
foi judicializada pela Procuradoria 
Geral do Estado (PGE) na Vara da 
Fazenda Pública‰. 

Em junho, o fato voltou a ser 
notícia, mas tendo uma resposta 
positiva. „O Governo de Alagoas 
recebeu, o reembolso do valor 
investido na compra de 50 respira-

dores para equipar Unidades de 
Terapia Intensiva (UTIs) destina-
das ao tratamento de pacientes 
acometidos pela Covid-19, mas que 
nunca chegaram ao estado. Os 

equipamentos foram adquiridos no 
dia 27 de abril por meio de compra 
coletiva realizada pelo Consórcio 
Nordeste e teriam fabricação euro-
peia‰, disse o G1 na ocasião.

MPF diz que governo  do estado não desviou recursos federais
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EDUCAÇÃO

Projeto do prefeito JHC, Bolsa Escola 
Municipal é aprovada na Câmara

A previsão é que o programa tenha a duração de três meses

SEBRAE

 MEIs de Maceió têm até dia 24 para se inscreverem 
no Programa Salto de aceleração de negócios

Serão selecionados 200 microempreendedores individuais para receber capacitação online

Estão abertas até o dia 24 de 
maio as inscrições para o programa 
Salto em Maceió, que vai oferecer 
capacitação gratuita para 200 
Microempreendedores Individuais 
(MEI) da capital. A metodologia do 
Salto combina elementos de ponta 
do mundo das incubadoras e aceler-
adoras de negócios, com foco no 
uso das novas mídias e no desenvol-
vimento profissional e pessoal. Para 
se inscrever, o MEI pode acessar o 
site https://conteudos.impacthubflo-
ripa.com.br/aplicacaosalto2021 , 
preencher um rápido formulário 
com dados para o perfil pessoal e 
também sobre o próprio negócio. E 
para obter informações mais amplas 
sobre o que é o programa, também 
pode acessar o endereço www.sal-

toaceleradora.com.  
Ao ser uma das pessoas sele-

cionadas a participar do Salto, o 
MEI passará por uma jornada de 
capacitação empreendedora, com 
foco no empreendedor, no seu 
negócio e no crescimento. São três 
etapas, por isso o nome salto, 
fazendo referência a cada uma delas. 
O programa é 100% online e gratu-
ito. As capacitações terão início em 
8 de junho e, durante oito semanas, 
em encontros online, os partici-
pantes receberão mentoria de profis-
sionais e facilitadores em oficinas e 
laboratórios de prática.  

A aceleração contará com 
capacitação nas áreas de finanças, 
mercado, alto desenvolvimento, 
modelo de negócio, marketing digi-

tal e pitch. „Sem dúvidas, será uma 
excelente oportunidade para os 
MEIs de Maceió darem um salto 
em seus negócios‰, destaca a ana-
lista da Unidade de 
Competitividade e 
Desenvolvimento (UDC) do Sebrae 
Alagoas, Tatiana Eigler. Para ser 
viabilizado na capital alagoana, o 
Sebrae Alagoas e a Prefeitura de 
Maceió assinaram um convênio no 
último dia 3, quando José Arthur 
Botelho, coordenador do Impact 
Hub, que desenvolveu a 
Metodologia Salto, participou do 
ato por meio de videoconferência. 
Ele destacou como funciona a apli-
cação da metodologia, que no 
Nordeste começa agora por Maceió. 

 „O nosso grande objetivo 

com essa metodologia é fazer com 
que o MEI cresça, aumente as ven-
das e tenha mais conhecimento 
sobre marketing e vendas‰, disse ele 
na ocasião da assinatura do convê-
nio. Importante: só serão seleciona-
dos os 200 primeiros inscritos com a 
situação regularizada com relação ao 
Documento de Arrecadação do 
Simples Nacional (DAS) e com a 
Declaração Anual de Faturamento 
(DASN-SIMEI). Em Alagoas são 
mais de 100 mil MEIs ativos, sendo 
55 mil deles somente em Maceió e 
que têm chances de serem selecion-
ados. Devido ao novo coronavírus, 
os empresários da pequena empresa 
podem contar com o atendimento 
do Sebrae de forma apenas remota 
até o dia 14 de maio. 

A equipe do Sebrae está mobi-
lizada para atender as demandas dos 
empresários, que também podem 
contar com a estrutura de cursos 
online e gratuitos do portal EAD 
Sebrae com mais de 100 opções de 
cursos, basta acessar 
https://www.sebrae.com.br/sites/Por
talSebrae/cursosonline. O empre-
sário pode entrar em contato com a 
instituição pelos canais remotos e 
digitais, como o portal 
sebrae.com.br/alagoas, telegram 
t.me/sebraealagoas, whatsapp e 
Telefone 0800 570 0800, chat e e-
mail fale.sebrae.com.br, instagram 
@sebraealagoas, twitter @sebraeala-
goas, facebook /SebraeAlagoas, you-
tube @sebraealagoas e o linkedIn 
Sebrae Alagoas.

O projeto do prefeito JHC 
para criação do Programa Bolsa 
Escola Municipal (BEM), que irá 
ofertar auxílio financeiro aos estu-
dantes da Rede Municipal, foi 
aprovado, por unanimidade, na 
Câmara dos Vereadores de 
Maceió, na quinta-feira (13). 

Em suas redes sociais, o pre-
feito explicou que o BEM é um 
programa inédito da Prefeitura de 
Maceió, que irá destinar às famílias 
dos estudantes do Município até 
R$300, garantido segurança ali-
mentar, diminuindo a evasão esco-
lar e possibilitando que eles reto-
mem seus vínculos com as 
unidades escolares depois de um 
tempo longo afastados por conta 
da pandemia. 

„Com isso, a gente vai garan-
tir a 50 mil matriculados que sejam 
beneficiários desse programa, que 
vai de R$ 70 a R$300 reais por 
mês. Quem for da primeira infân-
cia (0 a 6 anos) vai receber R$100 
e para o ensino fundamental R$70 
reais e vai variar de acordo com 
cada família e o número também 
de alunos matriculados de cada 
família‰, detalhou. 

O prefeito ressaltou ainda que 
o programa deve incentivar a 
perma nên cia dos estudantes nas 
escolas. „A rede de ensino munici-
pal só veio di minuindo o número 
de matriculados, ou seja, a gente 
vem perdendo alu no a cada dia e 
agora nós conse gui mos voltar a 

crescer o número de ma trículas. A 
gente espera até o dia 24 de maio 
aumentar ainda mais‰, disse. 

O prefeito ainda falou sobre a 
im portância da redução da evasão 
es colar para os maceioenses. „Com 
is so, nós vamos conseguir resgatar 
crianças para o ambiente escolar, 
que lugar de criança é na escola, 
pa ra podermos fazer uma educação 
de qua lidade, mudar os indica-
dores e, atra vés da educação e do 
conhecimento, transformar a nossa 
cidade, o nosso estado e a nossa 
nação‰, fi nalizou o prefeito. 

A previsão é que o programa 
te nha a duração de três meses. O 
se cre tário municipal de educação 
também reforçou a importância da 
apro vação do projeto. „Desde já eu 
parabenizo o conjunto de verea-
dores de Maceió, que gentilmente 
e sensi vel mente cumpriram seu 
chamado e apro varam esse projeto 
que é tão im por tante para educa-
ção. O projeto foi aprovado para 
todos aqueles que es tão matricula-
dos na rede municipal, os mais de 
49 mil estudantes, to dos receberão. 
Mais uma forma de com bater a 
evasão‰, completou o secretário.

“Com isso, a gente 
vai garantir a 50 mil 

matriculados que sejam 
beneficiários desse 

programa, que vai de 
R$ 70 a R$ 300 reais 
por mês. Quem for da 

primeira infância 
(0 a 6 anos) vai receber 
R$ 100 e para o ensino 
fundamental R$ 70 reais 
e vai variar de acordo 
com cada família e o 
número também de 
alunos matriculados
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Deputado provoca família Bolsonaro 
ao questionar foto com Lira e Collor

“Se o Renan Calheiros é vagabundo, Arthur Lira e Fernando Collor, são o que?”, disse

O deputado estadual Arthur 
do Val (Patriota-SP), integrante do 
MBL (Movimento Brasil Livre), 
provocou a família Bolsonaro ao 
questionar a foto onde o presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) surge 
ao lado do presidente da Câmara, 
deputado Arthur Lira 
(Progressistas-AL), e do senador e 
ex-presidente Fernando Collor de 
Mello (PROS-AL)."Alô, Flávio 
Bolsonaro, responde uma coisa: se 
o Renan Calheiros é vagabundo, 
Arthur Lira e Fernando Collor, 
que posaram para fotos com seu 
papai hoje, são o quê?", ques-
tionou, nas redes sociais. 

Do Val, que também é con-
hecido pelo pseudônimo de 
"Mamãe Falei" e tido como ex-
apoiador de Bolsonaro, referia-se 
ao episódio de ontem, em que o 
senador Flávio Bolsonaro 
(Republicanos-RJ) chamou Renan 
Calheiros (MDB-AL) de "vaga-
bundo" durante a sessão da CPI da 
Covid, no Senado. No momento, 
houve troca de ofensas e a sessão 
foi suspensa pelo presidente da 
CPI, Omar Aziz (PSD-AM). 

"Vamos tentar colocar vacina 
nos braços dos brasileiros e não ten-
tar fazer palanque, como o senador 
Renan Calheiros tenta fazer. A todo 
momento, querendo aparecer... 
Imagina um cidadão honesto sendo 
preso por vagabundo, que é o sena-
dor Renan Calheiros?!", afirmou 
Flávio Bolsonaro. "Vagabundo é 
você que roubou dinheiro do pes-

soal do gabinete", rebateu Renan, 
referindo-se às denúncias de "racha-
dinha" que envolvem o filho do 
presidente Jair Bolsonaro. A foto 
em que Bolsonaro aparece ao lado 
dos outros dois políticos foi feita 
nesta quinta-feira.  

O chefe do Executivo desem-
barcou no estado para participar de 
três solenidades oficiais, entre elas a 

"inauguração" de um viaduto que 
está aberto ao público desde dezem-
bro de 2020.A presença de 
Bolsonaro em Maceió foi alvo de 
críticas do senador Renan 
Calheiros, que teceu comentários 
negativos sobre a visita durante a 
CPI da Covid.O senador alagoano é 
pai do governador do estado, Renan 
Filho, que inaugurou a obra no ano 

passado.  
Com o episódio de hoje, 

houve um acirramento entre o pres-
idente e o relator da Comissão 
Parlamentar de Inquérito.O viaduto 
custou R$ 102 milhões e era um 
sonho antigo da capital alagoana. 
Serviu para desafogar o trânsito em 
uma das áreas mais críticas da 
cidade.

MAIS COM PORCOS SE MISTURA

Na visita que fez nesta se ma -
na a Alagoas para relançar um via -
du to que já havia sido inaugurado 
pelo governador Renan Filho, Jair 
Bol sonaro recebeu uma placa de 
„cidadão maceioense‰.  

O título, porém, nunca foi 
apro vado pela Câmara dos Vere -
ado res da capital alagoana. Ou se ja, 
trata-se de uma homenagem fal sa, 
sem valor algum. Um pro je to para 
conceder a honraria trami ta no 
Legislativo local e seria vo ta do no 
último dia 27, mas acabou re tirado 
da pauta após pressão das entidades 
da sociedade civil orga ni zada 
MCCE, Caras Pintadas e NCIA. 

A placa foi entregue na 
quinta-feira, 13, pelo vereador 
Leonardo Dias, autor do projeto 
que sequer foi aprovado. „O 
projeto em questão foi retirado de 
pauta pelo autor e se encontra na 
presidência. Só volta ao plenário 
quando houver condições de 
segurança sanitária reconhecidas 
pelas autoridades de saúde‰, 
informou a Câmara dos 
Vereadores. 

Além de Bolsonaro, o verea-
dor propôs dar o título também 
aos ministros da Infraestrutura, 
Tarcísio Gomes de Freitas, e do 
Turismo, Gilson Machado. O 

projeto seria votado no último dia 
27 de abril. Mas acabou retirado 
da agenda, em acordo com o 

autor, após uma grande pressão 
de entidades e políticos contrários 
à entrega. 

As imagens da entrega do 
documento falso foram transmiti-
das ao vivo pela TV Brasil. 

Projeto sequer foi aprovado pela Câmara de Vereadores
VERGONHA!

Puxa Sacos: Jair Bolsonaro recebe título 
‘sem nenhum valor’ de cidadão maceioense
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Carlos Murillo, ex-presidente 
da Pfizer no Brasil, afirmou nesta 
quinta-feira (13) à CPI da Covid 
que o governo brasileiro ignorou 
três ofertas de doses da vacina con-
tra o coronavírus apresentadas pela 
farmacêutica ainda em agosto do 
ano passado.  

 Segundo Murillo, a Pfizer 
ofertou contratos de vacinas ao 
Ministério da Saúde nos dias 14, 18 
e 26 de agosto. Todas as propostas 
da farmacêutica norte-americana, 
segundo ele, continham duas 
opções: 30 milhões de doses ou 70 
milhões de doses. No entanto, ele 
disse que o governo brasileiro não se 
manifestou.  

„Eu não poderia afirmar, obje-
tivamente, que [o governo] dificul-
tou a conversa. O que posso afirmar 
é as condições que foram ofertadas 
e o tempo de validade da nossa 
oferta. Não tivemos resposta posi-
tiva, nem negativa sobre ela‰, disse.  

Em seu depoimento, o ex-
presidente da Pfizer no Brasil disse 

que a farmacêutica estabeleceu con-
tatos iniciais com países do mundo 
inteiro sobre uma possível vacina 
entre os meses de maio e junho de 
2020. „O objetivo da Pfizer foi sem-
pre acesso equitativo e justo para 
nossa vacina e não se priorizou nen-
hum país‰, afirmou.  

 As primeiras reuniões de rep-
resentantes da empresa com autori-
dades brasileiras, sobretudo do 
Ministério da Saúde, para tratar 
sobre o imunizante ocorreram em 
maio e junho, segundo Murillo. No 
dia 16 de julho, a Pfizer apresentou 
uma espécie de „expressão de inter-
esse" ao órgão. Neste documento, a 
farmacêutica diz que informou as 
condições do processo em anda-
mento com outros países do 
mundo.  

 Após outro encontro no dia 6 
de agosto, o Ministério da Saúde 
manifestou possível interesse na 
compra do imunizante, de acordo 
com o ex-presidente da Pfizer no 
Brasil. Como consequência disso, 

Murillo detalhou que a empresa 
realizou a primeira oferta ao gov-
erno brasileiro.  

Na proposta inicial, a Pfizer 
apresentou duas opções de compra 
para o Brasil: a primeira, com 30 
milhões de doses. A segunda, com 
70 milhões. Neste caso, o crono-
grama previa a entrega de 500 mil 
doses até o final de 2020; 1,5 mil-
hão no primeiro trimestre de 2021;  
5 milhões no segundo trimestre; 33 
milhões no terceiro; e 30 milhões no 
quarto trimestre deste ano.   

Segundo Murillo, a Pfizer vol-
tou a ofertar 70 milhões de doses ao 
Ministério da Saúde em 18 de 
agosto, com o seguinte cronograma: 
1,5 milhão ainda em 2020; 1,5 mil-
hão no primeiro trimestre de 2021; 
5 milhões no segundo; 33 milhões 
no terceiro, e 29 milhões no quarto 
trimestre.  

 Já em 26 de agosto, a farma-
cêutica fez uma nova proposta com 
o mesmo quantitativo de doses, 
sendo 1,5 milhão ainda em 2020; 

3,5 milhões no primeiro trimestre 
de 2021; 14 milhões no segundo; 
26,5 milhões no terceiro, e 25 mil-
hões no quarto trimestre.   

Assim como na primeira 
oferta, a Pfizer também colocou 
uma outra opção de compra de 30 

milhões de doses pelo governo bra-
sileiro nas propostas seguintes. 
„Sem resposta‰ das autoridades 
brasileiras, a empresa resolveu 
enviar uma carta ao presidente da 
República, Jair Bolsonaro, manifes-
tando interesse em um acordo. 

Carlos Murillo afirmou que Executivo não respondeu propostas que previam até 70 milhões de doses

A Secretaria Municipal de 
Segurança Comunitária e Convívio 
Social (Semscs) registrou uma 
redução de mais de R$ 50 mil em 
gastos com combustível de janeiro 
até maio. Em comparação com o 
mesmo período do ano anterior, a 
queda chega a 25%. Em contrapar-
tida, o órgão intensificou o número 
de fiscalizações. Até o momento, a 
secretaria atendeu 334 denúncias 
feitas pela população e realizou 64 
operações de fiscalizações e ordena-
mento da cidade. 

O feito é resultado de um 
modelo de consumo racional ado-
tado pelo secretário Thiago Prado, 
que tem como objetivo uma melhor 
aplicação do dinheiro público. „A 
realização de um planejamento 
estratégico das ações de fiscalização 
possibilitou uma maior eficiência e 

eficácia, evitando consumo desnec-
essário‰, destacou Prado. 

Um levantamento feito pela 
Semscs aponta redução de R$ 
53.856,90, em comparação com o 
primeiro quadrimestre do ano pas-
sado. Nos primeiros quatro meses 
de 2020 foram gastos R$ 
170.621,89, já neste ano, R$ 
116.764,99. Com relação ao 
número de litros, o consumo caiu 
de 93.116,19 para 17.492,18. 

O controle é feito diariamente 
com o objetivo de potencializar os 
recursos da melhor forma possível. 
De acordo com o coordenador 
financeiro, Luciano Negrão, o setor 
de logística monitora a quilometra-
gem. O motorista anota em uma 
planilha o destino que ele está se 
deslocando e a quilometragem ini-
cial e final do veículo. 

„Estamos fazendo um tra-
balho de controle e conscientização 
da correta utilização dos recursos 
públicos, atuando em várias frentes 

de trabalho, como combustível e 
veículos, energia, água, papel e 
impressões‰, explicou o coordena-
dor. O intuito da secretaria é mos-

trar que, com a utilização con-
sciente dos recursos, é possível 
reduzir os desperdícios e investir 
em melhorias para a população.

CPI DA COVID

Governo não respondeu ofertas de 
vacinas da Pfizer em agosto de 2020

ORÇAMENTO

Prefeitura conseguiu economizar R$ 50 mil 
em combustível na Segurança Comunitária

O feito é resultado de um modelo de consumo adotado pelo secretário Thiago Prado


