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Casos de 
dengue em 

Alagoas 
cresceram 
140% em 

junho

ALERTA

Renan Calheiros sobre 
ministro Braga Netto: 
“deve ser exonerado”

DEMOCRACIA AMEAÇADA ALIANÇAS

‘Covarde’, diz Felipe Neto sobre 
presidente da Câmara Arthur Lira

Alagoano já foi criticado por youtuber por ignorar pedidos de impeachment
NAS REDES SOCIAIS

Adeilson Bezerra ofusca 
live do decadente 

presidente Bolsonaro

Golpistas usam Plano 
Collor em nova fraude 
contra contribuintes

Bolsonaro escolheu 
‘amigo querido’ de 

Renan para a Casa Civil

TJ aumenta auxílio-alimentação para três salários mínimos
Presidente da Corte disse que “reajuste” foi necessário: ganhamos pouco

LUXO

Sindpol orienta que 
policiais, aposentados 

e pensionistas se 
engajem em campanha

DEVOLUÇÃO 

 Foi Ciro Nogueira 
quem repassou ameaça 

de Braga Netto a 
Arthur Lira, dizem 

fontes

BASTIDORES

SUPEROU JAIRATENÇÃO

Biu de Lira firma contrato de R$ 
1,9 milhão com empresa de aliado
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O Judiciário de Alagoas vi -
rou notícia nacional após aumento  
no auxílio-alimentação dos juízes 
do estado. As declarações do pres-
idente do Tribunal de Justiça 
Klever Loureiro pegaram mal.  

Segundo o desembargador, o 
Faustão e a Xuxa têm salários mil-
ionários. Já os magistrados, con-
forme Loureiro, recebem pouco. 
“Não é salário estratosférico de 
maneira nenhuma”, disse. 
Acontece que ele esqueceu que 
apresentadores recebem salários 
de empresas privadas e não do 
contribuinte.  

Com o aumento, juízes vão 
receber - só de auxílio alimentação 
- o valor de três salários mínimos. 
No ano passado, uma pesquisa 
revelou que o Judiciário brasileiro 
pagou remuneração mensal acima 
de R$ 100 mil a 8.226 juízes ao 
menos uma vez entre setembro de 
2017 e abril de 2020. Isso mesmo o 
teto constitucional do setor público 

ser de R$ 39,3 mil por mês. 
No mesmo período, foram fei-

tos ao todo 13.595 pagamentos 
além dos R$ 100 mil. Isso porque 
houve casos de magistrados que 
receberam o montante em mais de 
uma ocasião. Vencimentos acima 
de R$ 200 mil foram pagos 565 
vezes a 507 juízes. Os números são 
resultado de levantamento feito nas 
folhas de pagamento do Judiciário. 

Em tempo de pandemia, 
aumentar salários é imoral. E o 
exemplo deveria vir da Justiça, que 
tem o dever de também organizar 
toda uma sociedade. A Justiça está 
realmente pobre, mas de espírito. 
O Judiciário precisa repensar suas 
atitudes perante à população, já 
que oferecem uma Justiça morosa. 
Pobreza é o que o brasileiro 
comum passa. 

Justiça pobre

PRESIDENTE COM MEDO

PRESIDENTE COM MEDO II

Para o senador, é uma busca de contestar desde já uma eleição que 
ele poder perder em 2022, quanto tentará a reeleição.Renan Calheiros 
acredita que Proposta de Emenda Constitucional que cria o voto 
impresso nem chegará ao plenário da Câmara dos Deputados, sendo 
derrubada ainda na fase de tramitação da comissão especial.Mas, diz, 
caso isso venha a acontecer, no Senado a PEC não passa. „ O voto 
impresso não terá chance de ser aprovado no Senado. Servirá apenas de 
pretexto para retrocessos institucionais e contra os quais o Senado tam-
bém se insurgirá‰, acrescentou.

SEM PARENTESCO
O desembargador Otávio Leão Praxedes esclarece que não tem 

qualquer parentesco com o acusado de provocar acidente automobilís-
tico na Avenida Fernandes Lima, em Maceió, na manhã de sexta-feira 
(23). Praxedes também reforça que seus familiares não têm qualquer 
vínculo com o acusado. "Não conheço o rapaz acusado e entendo que 
cada um deve assumir a responsabilidade pelos seus atos, sejam ou não 
familiares meus", afirma o desembargador.

COM A BATATA QUENTE

 Uma pesquisa encomendada pelo MDB de Alagoas junto ao Ins -
ti tuto Ibrape traz um resultado preocupante para o presidente da Câ -
ma ra, Arthur Lira, que é do Estado. O levantamento questionou se os 
ala goanos acham que Lira deveria abrir o processo de impeachment de 
Bol sonaro e mais da metade concordou: 60% acham que sim, 33% 
que não e 7% não sabem ou não responderam. O presidente da Câ ma -
ra já declarou diversas vezes que não vê condições para autorizar o im -
pe achment do presidente da República. O instituto ouviu 2.000 alago -
anos entre os dias 15 e 18 de julho. A margem de erro é de 3 pontos.

HOMOFOBIA
Um médico alagoano denunciou um colega de profissão por 

compartilhar conteúdos homofóbicos no grupo de WhatsApp da 
Cooperativa dos Anestesistas de Alagoas (Coopanest/AL). O aneste-
sista Rafael Peterson prestou queixa nesta quinta-feira (22) no 
Ministério Público de Alagoas (MP-AL). O grupo reúne mais de 90 
médicos anestesistas do estado. O médico contou que as duas men-
sagens foram divulgadas na tarde desta quinta. Ele disse que uma delas 
retrata uma interlocução entre crianças e dois pais do sexo masculino 
que pedem aos pais que não deixem que as crianças assistam ao vídeo 
porque promove a destruição da família.

LAURENTINO VEIGA

A R T I G O

O relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros (MDB-AL), 
disse que o presidente Jair Bolsonaro não vai ganhar no grito o debate 
sobre a votação da proposta de emenda constitucional que cria o voto 
impresso no sistema de urnas eletrônicas no Brasil.„No grito, Bolsonaro 
não ganhará‰, disse Renan Calheiros ao comentar a defesa do pres-
idente da República pela aprovação do voto impresso no Congresso 
Nacional, chegando a afirmar que, sem o que ele chama de voto audi-
tável, não haverá eleição no ano que vem.Segundo o relator da CPI da 
Covid, o discurso de Bolsonaro reflete o „desespero‰ de quem, para ele, 
perdeu „competitividade eleitoral‰. 

A Saga dos Veiga
No majestoso Livro do primo-

ir mão Judá Fernandes de Lima, um 
ge nuíno Tangerino (2002), encon-
tra-se A Saga dos Veiga, fruto de 
acu rada pesquisa in loco na Terra 
de Camões, Eça de Queiroz e Fer -
nan do Pessoa: Tudo vale a pena 
quan do a alma não é pequena. Por 
is so, Dr. Judá merece encômios pelo 
em preendimento literário em prol 
dos clãs Veiga/Teixeira/Fernan -
des/Vas concelos/Costa. A sua ver-
são tem credibilidade pela densida -
de histórica. 

No citado livro, vê-se a origem 
ver dadeira, o Brasão da Família Vei -
ga na íntegra: „O Mais antigo dos 
Vei ga foi João Esteves da Veiga, ri -
co-homem, Senhor de Salvaterra de 
Ma gos, Montargil, Vila Nova de 
Monçarros, Vacariça, e se chamou 
da Veiga por seu pai ter o senhorio 
de toda a Veiga de Santa Maria, so -
bre nome que perdurou nos descen-
dentes, tendo desta forma originado 
a Família dos Veiga, Família está de 
vá rios ramos com nobreza, com di -
rei to a Brasão de Armas, entre elas 
os Veiga de Vila Viçosa, os Veiga 

Ná poles. O Brasão de Armas de Jo -
ão Esteves da Veiga foi concedido 
por Dom João I, Rei de Portugal em 
1.430‰. 

O pioneiro lusitano Lourenço 
Fer reira de Melo Sucupira da Veiga, 
apor tou no Valle do Parayba nos i -
dos de 1838. Adquiriu léguas de ter -
ra ao padre Manoel Marques. Edi fi -
cou a Capela São Lourenço anexa à 
Ca sa-Grande com seu famoso So -
bra dão. Morrendo, deixou que seu 
pri mogênito Luís Veiga de Araújo 
Pes soa           (meu bisa), desse conti -
nui da de aos bens, isto é, a pecuária 
in tensiva, bem como fizesse prospe -
rar o engenho de beneficiamento de 
algodão. 

Perecendo repentinamente, 
seu filho mais velho José Luís da 
Vei ga Lima (Capitão Cazuza), meu 
avô paterno, viúvo pela primeira vez, 
ca sou-se com minha avó Josefa Tei -
xei ra de Vasconcelos Lima (Dona 
Moç a -1834-1908). Durante doze 
anos de matrimônio, deixou sete fi -
lhos na orfandade: Luís Veiga, An -
to nina (Nina), Mário Veiga, Maria 
Vei ga Sandes, Gertrude Magna (ge -

ni tora do autor), Romeira, e, final-
mente, Maria Veiga Rocha, minha 
sau dosa mãe que se encontra noutra 
dimensão. 

Quando nasci em 03 de feve -
rei ro de 1946, a então Villa de Paulo 
Ja cinto, fundada pelo meu trisavô 
lu sitano, pertencia a Quebrangulo, 
ter ra do famoso escritor Graciliano 
Ra mos, desmembrando-se no dia 2 
de dezembro de 1953. ¤ época, ti -
nha como prefeito o saudoso profes-
sor José Aurino de Barros, pai do fa -
le cido professor e economista Djal -
ma Barros, proprietário da Casa do 
Co legial.       As reminiscências me 
fize ram voltar ao tempo de adoles -
cen te. Na década de sessenta, apor-
tei na bela Maceió a fim de dar 
conti  nuidade a minha educação. 

Ao escritor Dr. Judá Fer nan -
des de Lima, filho ilustre de Viçosa, 
ra dicado na próspera Arapiraca, 
saú do pela feliz iniciativa trazendo à 
to na a historicidade de nossos 
ancestrais. Aliás, tornou-se sua obra 
fonte de pesquisa permanente às 
novas e futuras gerações do clã dos 
Veiga de Paulo Jacinto. 
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Com o foco de campanhas e 
pre venção direcionado para o co ro -
navírus, muitas doenças ficaram 
„es quecidas‰. Uma delas é a den -
gue, que tem apresentado um au -
men to preocupante em Alagoas. Só 
no primeiro semestre de 2021 ma is 
de 500 casos da doença foram no -
tificados, sendo em junho o ma i or 
número, com um aumento de 
140% em comparação ao mês an te -
rior. Os dados são do Sistema de In -
formação de Agravos de Noti fi ca ção 
(Sinan) do Ministério da Saúde. 

A principal razão do aumento 
de casos da doença é o período chu -
 voso, que provoca o acúmulo de 
água em terrenos baldios e em cons -
truções ou residências aban do nadas. 
A consequência é a proli fe ração do 
Aedes aegypti, o mos qui to vetor da 
dengue, zika e chikungunya, deix-
ando a sociedade mais exposta. 

E, com o medo do coronaví-
rus, até os primeiros sintomas são 
con fundidos. De acordo com Ana -
cás sia Lima, biomédica e professo ra 
do curso de Medicina do Centro 
Uni ver sitário Tiradentes (Unit /AL), 
é importante saber distinguir os sin-
tomas da dengue e da Covid-19, o 
principal deles sendo que a den gue 
não costuma causar sintomas respi-
ratórios.  

„Ambas têm sintomas 
comuns como febre, dor de cabeça, 
dor muscular, dor ao redor dos 
olhos, cansaço, mal-estar. Mas os 
sintomas respiratórios, como 

coriza, nariz entupido, tosse com 
produção de escarro não costumam 
ocorrer na dengue, também não 
são comuns na dengue a dor no 
peito, falta de ar e alteração do 

olfato e paladar‰, alerta Anacássia 
Lima. 

A especialista lembra que sin-
tomas gastrointestinais como enjoo, 
vômitos e diarreia também podem 

ocorrer na Covid-19. Já quanto à 
dengue, são sintomas peculiares as 
manchas vermelhas na pele e san-
gramentos de mucosas, que são 
sugestivos de casos mais graves.

Casos de dengue em Alagoas 
cresceram 140% em junho

ALERTA
Com o foco na prevenção da Covid, cuidados para erradicar o Aedes ficaram em segundo plano

O Sindicato dos Policiais 
Civis de Alagoas (Sindpol) orienta 
os policiais civis, aposentados, pen-
sionistas e seus familiares a compar-
tilharem a campanha pela devolu-
ção do desconto previdenciário de 
14% dos aposentados e pensionis-
tas abaixo do teto do INSS. 

O desconto previdenciário de 
14% ocorreu durante o período de 
abril de 2020 a maio de 2021, 
sendo cessado a partir da grande 
mobilização do Sindpol, dos poli-
ciais civis e servidores públicos, que 
resultou na aprovação da Lei 
Complementar nÀ 85/2021, a qual 
extinguiu o desconto dos aposenta-
dos e pensionistas abaixo do teto do 
INSS. 

O presidente do Sindpol, Ri -
car do Nazário, ressalta que o Go -
ver no de Alagoas pode fazer essa de -
volução sem comprometer ne nhum 
recurso ou finanças do Estado. 

O sindicalista cita a privatização 
da Casal em R$ 2 bilhões, além dos 
empréstimos de mais de R$ 1 bilhão, 
e superávit da receita do Estado. O 
Governo também está concedendo 
renúncia fiscal a empresários em 
torno de 700 milhões por ano.   

De acordo com a imprensa, 
nos últimos 14 meses, o montante 
acu mulado com o desconto previ -
den ciário foi entre R$ 100 milhões 
a R$ 140 milhões. E a devolução 
re presentaria um mês de provento 
ou pensão. 

„O prejuízo financeiramente e 
psicologicamente vai durar mais de 
dois anos. Se o governo não 
devolver esse dinheiro, o servidor 
não conseguirá honrar com as 
dívidas que fez, como aluguel, 
atraso com plano de saúde, dívida 
de cartão de crédito, porque o sal-
ário não aumenta. E devolvendo 
esse dinheiro, os policiais irão pagar 
suas dívidas que ficaram atrasadas. 
Temos relato de colegas devendo 
agiota para poder cumprir o com-
promisso do mês. O aposentado 
que pediu dinheiro à família para 
comprar remédio. O governo do 
Estado devolvendo esse dinheiro, 
irá reparar esses prejuízos‰, disse 
Ricardo Nazário. 

Sindpol orienta que policiais, aposentados e pensionistas se engajem em campanha

14%
Sindicalista diz que devolução não irá comprometer finanças do Estado
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Bolsonaro escolheu ‘amigo querido’ 
de Renan Calheiros para a Casa Civil

Ciro Nogueira foi cumprimentado pelo relator da CPI da Pandemia no primeiro dia da comissão
ALIANÇAS

2x11 828,44 
 
2x6 451,88

Jair Bolsonaro colocou na 
Casa Civil, que ironia, um „amigo 
querido‰ de Renan Calheiros – um 
dos seus principais adversários no 
Congresso. 

„Eu quero também cumpri-
mentar este amigo querido Ciro 
Nogueira, grande líder, amigo dil-
eto. Para além de eventual qualquer 
divergência, eu sou amigo de muita 
gente aqui no Senado Federal, nesta 
comissão também muito mais, mas 
nenhum é mais meu amigo quanto 
meu amigo é o senador Ciro 
Nogueira‰, disse Calheiros, de 

improviso, durante seu primeiro dis-
curso na CPI da Pandemia, em 27 
de abril. 

O futuro chefe da Casa Civil, 
por sinal, declarou voto em Omar 
Aziz para presidente da CPI, que se 
tornou alvo de ataques de Bolsonaro 
nos últimos meses. 

Apesar da amizade, Calheiros 
não falou com Nogueira após o 
anúncio da sua ida para o Palácio do 
Planalto. Coube ao líder do MDB 
no Senado, Eduardo Braga, entrar 
em contato com ele para confirmar a 
notícia. (Com Gustavo Maia)

Tribunal de Justiça aumenta 
auxílio-alimentação para 
três salários mínimos

Presidente da Corte disse que 
“reajuste” foi necessário: ganhamos pouco

LUXO NO JUDICIÁRIO

O Tribunal de Justiça de 
Alagoas dobrou o auxílio-alimenta-
ção dos magistrados estaduais em 
uma resolução publicada no último 
dia 21. Com a decisão, o valor vai 
de R$ 1.520,22 para R$ 3.040,44 
ao mês. 

O desembargador Klever 
Loureiro, presidente do TJ-AL, jus-
tificou a decisão afirmando que 
juízes ganham "pouco", se compa-
rado a outras atividades do setor pri-
vado. 

O valor do auxílio dos magis-
trados é definido com base no sa -
lário de um juiz no início de carreira 
(hoje, de R$ 30.404,42). A resolu-
ção determinou que o benefício 
seria equivalente a 10% do salário. 
Antes, era de 5%. 

A resolução, assinada por 
Loureiro, afirma que a "implanta-
ção integral do auxílio é condicio -
nada à disponibilidade orçamen-
tária e conveniência da 
Administração. Além disso, a re -
solução estaria em "simetria consti-
tucional com o Ministério Público e 
obedecida a limitação temporal da 
Lei Complementar 173/2020, que 
proíbe aumentos de despesa com 
pessoal durante pandemia". 

Quando o aumento for posto 
em prática, o auxílio-alimentação da 

magistratura alagoana passará a ser 
do mesmo valor de outro benefício 
já dado aos juízes, o "auxílio plano 
de saúde", pago também no valor 
de R$ 3.040,44. 

 
OUTRO LADO 
 
A Associação Alagoana de 

Magistrados - ALMAGIS, em vir-
tude de algumas notícias descontex-
tualizadas, vem a público esclarecer 
que o auxílio-alimentação consiste 
em verba autorizada pelo Conselho 
Nacional de Justiça e paga a todos 
os juízes brasileiros, não se tratando 
de exclusividade do Estado de 
Alagoas.  

Embora tal verba tenha sido 
majorada pelo egrégio Tribunal de 
Justiça, seu efetivo pagamento só se 
dará se houver disponibilidade orça-
mentária e conveniência adminis-
trativa, conforme dispõe a 
Resolução nÀ 9/2021. 

A ALMAGIS apoia a delibe-
ração do Tribunal de Justiça de 
Alagoas e a atuação de seu pres-
idente, Des. Klever Rêgo Loureiro,  
bem como destaca que os nossos 
magistrados não têm medido esfor-
ços para prestar um serviço eficiente 
e adequado a todos os jurisdiciona-
dos alagoanos. 
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ENSINAMENTOS COLLORIDOS

Adeilson Bezerra ofusca live do decadente presidente Bolsonaro

SUPEROU JAIR 

O Tribunal de Contas da 
União (TCU) emitiu alerta para 
um novo golpe financeiro que uti-
liza o nome do órgão para prom-
eter compensações financeiras ref-
erentes ao Plano Collor, medida 
que foi usada para estabilizar a 
inflação a partir do ano de 1990. 
Segundo informou a Corte, na 
dinâmica do golpe, estelionatários 
se passam por servidores do órgão 
e informam às vítimas que elas 
têm valores a receber decorrentes 
de perdas financeiras. 

Como condição para que a 
vítima receba o dinheiro, o crim-
inoso exige um depósito bancário, 
antecipado, em conta bancária 
apontada por ele. O TCU 
informou que recebeu denúncias 
de que os criminosos têm feito 
contatos via telefone, e que o 
golpe está direcionado especial-
mente a servidores aposentados, 
mas que toda a sociedade deve 
estar atenta. 

„O tribunal esclarece que, 
em hipótese alguma, entra em 

contato direto com cidadãos exig-
indo depósitos bancários. Boa 
parte das ocorrências de golpe tem 
sido contra servidores aposenta-
dos, que parecem ser as vítimas 
preferidas dos criminosos‰, 
informou o comunicado do TCU. 

O especialista em Segurança 
Digital Eduardo Pinheiro alertou 
que é preciso desconfiar sempre 
de ofertas que parecem tentadoras 
demais. Ele destacou que entre os 
alvos preferidos dos criminosos 
estão os aposentados.„As pessoas 
precisam desconfiar de tudo. Ao 
receber propostas tentadoras, 
devem procurar os canais oficiais 
como o respectivo órgão ou sindi-
catos para checar a veracidade da 
informação‰, afirmou o especial-
ista.  

Não é a primeira vez que o 
TCU alerta sobre tentativas de 
golpe usando o nome do tribunal. 
Em 2019, o órgão também emitiu 
um alerta acerca da mesma 
dinâmica de fraude, usando a 
prerrogativa do Plano Collor.

Golpistas usam Plano Collor em 
nova fraude contra contribuintes

Alerta foi emitido pelo Tribunal de Contas da União que envolve nome do órgão

O presidente do Pros, em 
Ala go as, o advogado Adeilson 
Bezerra, ma is conhecido como 
„Mago das Co ligações‰, mostrou 
toda sua po pu laridade em live real-
izada ontem, às 19h30, dia 20, nas 
redes sociais. 

Ele e a professora Joaninha 
con versaram sobre os desafios da 

Edu cação no estado. O assunto 
con quis tou o interesse de mais de 
2250 participantes, que estiveram 
online acompanhando o bate-papo. 

Bezerra foi contratado por 
um gru po de professores para 
defender seus direitos ao Fundo de 
Ma nu tenç ão e Desenvolvimento 
da Edu ca ção Básica (Fundeb). 

Eles trataram de tirar dúvidas 
acerca dos precatórios devido aos 
professores. 

Para se ter uma ideia da 
popu la ridade de Bezerra, o pres-
idente Jair Bol sonaro realizou uma 
live no mes mo horário e conseguiu 
reunir pou co mais de 600 pessoas, 
mostrando sua decadência como 

líder do go verno federal. 
O advogado, que nem é 

candi da to e nem tem cargo eletivo, 
mostra sua influência e importân-
cia na po lítica local. O pouco enga-
jamento na live do Bozo virou 
meme na cio nal. Já o lado sério do 
advogado Adeil son Bezerra garan-
tiu uma boa au diência.

Advogado foi contratado por um grupo de professores para defender o Fundeb
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‘Covarde’, diz Felipe Neto sobre 
presidente da Câmara Arthur Lira

Alagoano já foi criticado pelor youtuber por ignorar pedidos de impeachment

Felipe Neto, que sempre usa 
as redes sociais para se manifestar 
so bre política, nesta quinta-feira 
(22), reagiu à publicação de 
Arthur Li ra, presidente da 
Câmara dos De pu tados, (PP-
AL), sobre a suposta ame aça feita 
pelo ministro da De fe sa, o gen-

eral Braga Netto, que teria con -
dicionado as eleições de 2022 à 
apro vação do voto impresso em 
pauta no Congresso.  

Lira disse no Twitter: „A 
des pei to do que sai ou não na 
imprensa, o fato é: o brasileiro 
quer vacina, quer trabalho e vai 

julgar seus repre sen tantes em 
outubro do ano que vem através 
do voto popular, secreto e sober-
ano‰. 

Na sequência, o youtuber  
foi di reto e reto e chamou o par-
lamentar de covarde. Vale lem-
brar que Ne to já havia criticado 

Arthur Lira por ele não pautar os 
pedidos de im peachment do pres-
idente Jair Bolsonaro (sem par-
tido). 

Arthur Lira negou que tenha 
re cebido, por meio de um 
interme di ário, um recado do 
ministro Braga Net to com uma 

ameaça que condi ci onava a reali-
zação das eleições de 2022 à ado-
ção do voto impresso. Em con-
versa com Barroso, Lira e Bra ga 
Netto negam ameaça golpis ta. 
Negou também que tenha 
conver sado sobre o tema com Jair 
Bolsonaro.

NAS REDES SOCIAIS

Pai do presidente da Câmara 
dos Deputados, Arthur Lira (PP-
AL), o prefeito Benedito de Lira 
(PP) firmou contrato de R$ 1,9 
mi lhão com a empresa de paren -
tes de um de seus principais alia-
dos.  A informação é do jornal A 
Fo lha de S.Paulo. Benedito co -
manda Barra de São Miguel ·a 
33 km de Maceió. O caso é inves-
tigado pelo Ministério Público de 
Alagoas. A Promotoria de Justiça 

de São Miguel dos Campos, 
cidade vizinha a Barra de São 
Miguel, instaurou um procedi-
mento de notícia de fato para apu-
rar o processo licitatório. A 
empresa MLG da Silva Siqueira 
& Cia, cujo nome fantasia é Posto 
São Francisco de Assis, foi con-
tratada por Benedito em junho, 
na modalidade registro de preços, 
para o fornecimento de até R$ 1,9 
milhão em gasolina e óleo diesel 

por um período de 12 meses. A 
firma pertence aos empresários 
Ulisses Siqueira e Maria de 
Lourdes Siqueira. Eles são sogros 
de Inaldo Barbosa Alves, aliado 
de Benedito que é superinten-
dente municipal de Transportes e 
Trânsito, cargo que tem status de 
secretário. A Prefeitura de Barra 
de São Miguel afirma que o con-
trato com o posto de combustíveis 
foi firmado após realização de 

pregão eletrônico e nega que haja 
qualquer irregularidade. Com 
trajetória política que inclui os 
cargos de senador, deputado e 
presidente da Assembleia 
Legislativa alagoana, Benedito é 
desde janeiro prefeito de Barra de 
São Miguel, cidade de 8.400 hab-
itantes conhecida pelas praias e 
casas de veraneio. Este é o ter-
ceiro município alagoano em que 
Benedito exerce mandato.

Biu de Lira firma contrato de R$ 1,9 milhão com empresa de aliado
Situação pegou mal para o braço direito de Bolsonaro na Câmara

DEU NA FOLHA 

A des pei to do que 
sai ou não na 

imprensa, o fato 
é: o brasileiro 
quer vacina, 

quer trabalho e 
vai julgar seus 

repre sen tantes em 
outubro do ano que 
vem através do voto 

popular, secreto e 
soberano
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O presidente do Senado, Ro -
dri go Pacheco, reagiu às ameaças à 
re alização de eleições em 2022 atri -
buí das ao ministro da Defesa, Wal -
ter Braga Netto. Reportagem publi -
ca da nesta quinta-feira (22), do jor-
nal O Estado de S. Paulo, sustenta 
que Braga Netto disse ao presidente 
da Câmara dos Deputados, Arthur 
Li ra, que não haverá eleições no 
pró ximo ano sem a aprovação do 
vo to impresso pelo Congresso. Em 
no ta, o ministro da Defesa emitiu 
opi nião sobre o sistema eleitoral e 
ne gou que tenha usado interlocuto -
res para se comunicar com o presi -
dente da Câmara. 

Em sua manifestação, o presi -
dente do Senado ressaltou a clareza 
do texto constitucional. „Discussões 
so bre o sistema político-eleitoral, 
for mas de financiamento de campa -
nhas, voto eletrônico ou impresso, 
entre outros temas, cabem ao 
Congresso Nacional, a partir do 
debate próprio do processo legisla-
tivo e com respeito às divergências e 
à vontade da maioria‰, ressaltou 
Pacheco em postagem no Twitter. 

O presidente do Senado acres -
cen tou: „Seja qual for o modelo, a 
re alização de eleições periódicas, in -
clu sive em 2022, não está em 
discus são. Isso é inegociável. Elas 
irão acontecer, pois são a expressão 
mais pura da soberania do povo. 
Sem elas não há democracia e o país 
não admite retrocessos‰. O senador 
Hum berto Costa (PT-PE) ressaltou 
que não é papel das Forças Arma -
das discutir temas políticos e disse 

es perar que Braga Netto seja ouvido 
pe lo Congresso a respeito da ame -
aça que teria dirigido a Arthur Lira. 

„Bolsonaro vem preparando o 
terreno para um golpe. É funda-
mental que todas as forças demo-
cráticas do país manifestem o seu 
total repúdio a essas ameaças gol-
pistas. E a melhor maneira de 
respondermos a essas tentativas é 
por meio da resistência e mobiliza-
ção popular‰, manifestou-se. 

O senador Renan Calheiros 
(MDB-AL) declarou que Braga 
Netto deve ser exonerado, pois „foi 
colocado onde está exatamente 
para isso: para ameaçar as institui-
ções‰; ele também acusou 
Bolsonaro de „manter a sociedade 
refém de sua obsessão continuísta‰. 
O senador Jorge Kajuru (Podemos-
GO) perguntou se „Braga Netto é 
o dono do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE)‰. O senador Paulo 

Rocha (PT-PA) entende que o 
ministro da De fesa está „mergul-
hado na pauta i deológica do bolso-
narismo e fler tan do com a 
inconstitucionalida de‰. E o sena-
dor Jaques Wagner (PT-BA) con-
trastou a posição atri buí da a Braga 
Netto com a de dez ex- secretários 
de defesa dos Estados Unidos, que 
rejeitaram os "rompantes golpistas" 
do então presidente Donald 
Trump.

General do Exército teria dito que não haverá eleições ano que vem

Renan Calheiros sobre ministro 
Braga Netto: “deve ser exonerado”

DEMOCRACIA AMEAÇADA

BASTIDORES

 Foi Ciro Nogueira quem repassou ameaça 
de Braga Netto a Arthur Lira, dizem fontes

Braga Netto acreditou que poderia intimidar o Congresso

Integrantes do governo e do 
Con gresso garantem que foi o sena-
dor Ciro Nogueira (PP-PI) quem re -
passou a ameaça do ministro da De -
fesa, general Braga Netto, „de que 
não haveria eleições em 2022 se não 
houvesse voto impresso auditável‰, 
ao presidente da Câmara, Ar thur 
Lira (PP-AL). Braga Netto, do alto 
de sua arrogância e de seu bol so -
narismo exacerbado, acreditou que 
poderia intimidar o Congresso ao 
ameaçar o país com um golpe mi -
litar. Ciro e Lira, que de bobos não 
têm nada, se aproveitaram do fato 
para disparar um tiro no ministro e 
nos principais militares que ocupam 
cargos estratégicos no Planalto. 

Como dizem integrantes do gov-
erno, foi a vingança do Centrão, que 
foi levado para o governo pelas mãos 
do militar mais próximo do pres-
idente Jair Bolsonaro, o general Luiz 
Eduardo Ramos, que está perdendo 
a Casa  Civil para Ciro Nogueira. 
Foi Lira quem fez chegar o delírio de 
Braga Netto ao jornal Estado de S. 
Paulo. Os personagens principais 
desta crise continuarão negando ofi-
cialmente o que fizeram e falaram. 
Mas todos sabem que Braga Netto 
ameaçou, sim, com um golpe mili-
tar. E que tanto Ciro quanto Lira 
decidiram posar de protetores da 
democracia. (Vicente Nunes, do 
Correio Braziliense)

Senador Ciro 
Nogueira (PP-PI)
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“É importante que não embarcamos nessa mentira”, afirmou Othoniel Pinheiro 

Jair Bolsonaro mente à população 
sobre fragilidade da urna eletrônica

O presidente Jair Bolsonaro 
vol tou a atacar o Tribunal Superior 
Elei toral (TSE) na segunda-feira, 
19, em encontro com apoiadores pe -
la manhã, quando afirmou que o 
pro cesso eleitoral com urna eletrôni -
ca no Brasil é fraudulento. Bol so na -
ro disse novamente que sua priori -
da de é o voto impresso para as elei-
ções de 2022, reforçando que „elei-
ções não auditáveis não é eleição, é 
frau de‰.  

O defensor público Othoniel 
Pi nheiro lamenta esse posiciona-
mento por parte do Chefe do Exe -
cu tivo, afirmando que as urnas ele -
trô nicas são totalmente auditáveis 
em todas as fases do processo, que 
en volve a inserção do programa, a 
la cração, a votação e a divulgação 
dos resultados.  

„É um absurdo que o presi -
dente da República tente desacredi-
tar o sistema de votação eletrônica 
uti lizando-se de mentiras e delírios 
pa ra inflamar os seus seguidores 
con tra a Justiça Eleitoral, pois todo o 
tra balho do TSE é feito na mais am -
pla publicidade e fiscalização, que 
en volve, inclusive, o teste de segu -
ran ça com ataques de hackers e o to -
tal acompanhamento do Ministério 
Pú blico, da Polícia Federal, da 
OAB, dos partidos políticos e de ou -
tros que queiram acompanhar os 
trabalhos‰, argumentou Othoniel.

Porém, o voto impresso 
tende a ser barrado na Câmara dos 
Deputados depois que o 
Presidente do TSE, Ministro Luís 
Roberto Barroso, reuniu-se com 
parlamentares para discutir a pro-

posta no dia 21 de junho. De 
acordo com Bolsonaro, após o 
encontro, diversos parlamentares 
que eram a favor do voto impresso 
mudaram de opinião sobre o tema. 

Nesse panorama, Othoniel 

Pinheiro afirma que o próprio 
Bolsonaro sabe que as urnas são 
confiáveis, mas que faz questão de 
propagar mentiras contra o TSE 
com o objetivo de desestabilizar o 
processo eleitoral de 2022. „É 

importante que a população não 
dê credibilidade a esses delírios do 
Presidente da República ou cor-
rentes mentirosas de whatsapp e 
procure se informar por órgãos ofi-
ciais‰ finaliza Pinheiro. 

Presidente sabe que urnas são confiáveis
APENAS JOGO

PRESIDENTE COM MEDO!

Pesquisa encomendada pelo 
MDB de Alagoas junto ao 
Instituto Ibrape mostra que 61% 
dos alagoanos desaprovam a ges-
tão de Jair Bolsonaro no Planalto. 
Na terra do relator da CPI da 
Pandemia, Renan Calheiros, o 
presidente é aprovado por 36% 
dos entrevistados, enquanto 3% 
não responderam. 

Quando a pergunta é sobre a 
aprovação do governador Renan 
Filho, a diferença em relação a 
Bolsonaro se mostra gritante. 
Segundo a pesquisa, 76% dos ala-
goanos aprovam a gestão do filho 
de Calheiros enquanto 20% 
desaprovam. O instituto ouviu 

2.000 alagoanos entre os dias 15 e 
18 de julho. A margem de erro é 
de 3 pontos. 

Ainda segundo pesquisa, o 
ex-presidente Lula venceria o 
atual presidente Jair Bolsonaro 

(sem partido) no estado por uma 
ampla margem de votos se as elei-
ções presidenciais fossem disputa-

das hoje. De acordo com a pes-
quisa, Lula teria 55% dos votos 
válidos em Alagoas contra 26% de 
Bolsonaro.  

Ciro Gomes faria a terceira 
via, com 3% dos votos. Os indeci-
sos, brancos e nulos somariam 
16%. Para fazer o cruzamento dos 
dados, o Instituto Ibrape ouviu 2 
mil eleitores a partir de 16 anos na 
região do agreste, zona da mata, 
sertão, grande Maceió, litoral Sul 
e Norte.O intervalo de confiança 
estimado é de 95% e a margem de 
erro máxima é de 3,0 pontos per-
centuais para mais ou para menos 
sobre os resultados encontrados 
no total da amostra.

Bolsonaro perde batalha da popularidade para o clã Calheiros em AL
Pesquisa mostra 61% dos alagoanos desaprovam a gestão do presidente

SAIU NA VEJA!


