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ESCÂNDALO 

Empresa usa vendedor 
alagoano como laranja 
em esquema de fraude

DE OLHO

Algás prepara investigação em postos 
de combustíveis, diz fonte do A Notícia

Fraude em medidor de vazão de gás natural já foi registrada em Recife

COVID 19

Prefeitura premia 
empresas com 100% 
dos funcionários 
vacinados 

Juiz eleitoral cassa mandato de 
vereadores em Palmeira dos Índios

 Sidny Targino e Carlos Gurubas estiveram em chapa beneficiada por laranjas
FRAUDE

SEM GOLPE

Alagoano ignora pedidos de impeachment: “defendemos as eleições”
‘Militares são protetores da Nação e não 
de qualquer presidente’, diz Arthur Lira

PERDE DE NOVO

Pacheco rejeita pedido de 
Bolsonaro por impeachment 
de Alexandre de Moraes

ELEIÇÕES

Ex-presidente tem feito acenos para 
lideranças do MDB no Nordeste

Ex-presidente Lula deve 
visitar Alagoas para 
aproximação com 

governador Renan Filho
Senado justificou a decisão citando a 

preservação da independência entre os Poderes

SEGURANÇA 

Promotor de Justiça 
defende uso de 
câmeras corporais 
em militares
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JHC é sem dúvida a bola 
da vez para o governo do 
Estado. Em todas as pesquisas 
sempre aparece em primeiro 
lugar sem enxergar no retrovi-
sor o nome do segundo colo-
cado, a diferença é sempre exor-
bitante. Isso, graças aos 
Calheiros que nunca se preocu-
pam em fazer sucessores. Renan 
Filho e Renan Calheiros sempre 
são cobrados quando se trata de 
sucessão.  

Mas parece que ambos não 
fazem muita questão. Apesar 
das últimas eleições terem ten-
tado emplacar Alfredo Gaspar 
na Prefeitura de Maceió, após a 
derrota, os Calheiros se manti -
veram no foco. Filho pretende 
alcançar o Senado e Renan 
Calheiros voltou ao seu prota -
gonismo em Brasília com a CPI 
da Pandemia.  

Os Calheiros planejam 
defender Alagoas lá no Centro-

Oeste, deixando o estado para, 
quem sabe, o prefeito de Maceió 
JHC, que foi destaque na imu -
nização da capital. Há boas 
chances de ele desenvolver um 
bom trabalho no Executivo esta-
dual após ter passado algum 
tempo no Município.  

Mas há quem ache muito 

cedo para JHC assumir um 
estado. Só o tempo dirá. No 
entanto, as eleições de 2022 
devem borbulhar de uma forma 
diferente. Parece que PT e 
Bolsonaro (sem partido) vão ser 
grandes rivais. Que a popula-
ção vote consciente sem agres-
sões e outro tipo de violência. 

Cavalo selado e alimentado

PROS em Brasília

CPI DA PANDEMIA

PETISTA
O ex-presidente Lula (PT) minimizou nesta quinta-feira (26) o 

embate a de polarização a ser protagonizado por ele e o presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) na provável corrida ao Planalto em 2022. 
Segundo o líder petista, a diferença que o atual mandatário encampa 
uma "polarização" fascista, com ataques à democracia."Só não tem 
polarização onde não tem disputa. No mundo inteiro, todas as eleições 
têm polarização. Já polarizei com Collor, com FHC, com Serra, com o 
Alckmin", reforçou ele, que participa participa da inauguração de uma 
policlínica no bairro de Narandiba, em Salvador.„A diferença hoje é 
que a democracia está enfrentando uma polarizacão fascista com um 
bando de milicianos‰, declarou Lula.

VACINAÇÃO

A Pfizer e a BioNTech anunciaram a assinatura de um acordo 
com a farmacêutica brasileira Eurofarma para a produção de vacina 
contra a covid-19. A vacina será produzida no Brasil e distribuída em 
toda a América Latina. De acordo com o comunicado das empresas, as 
atividades de transferência técnica, desenvolvimento no local e instala-
ção de equipamentos começarão imediatamente. A Eurofarma vai 
receber o produto de instalações dos Estados Unidos. A expectativa é 
que o laboratório brasileiro seja capaz de produzir 100 milhões de doses 
por ano, que devem começar a ser entregues em 2022.

JUSTIÇA
O Ministério Público Federal em Alagoas (MPF/AL) ajuizou uma 

ação civil pública contra a União, pedindo liminar para o imediato abas-
tecimento da rede estadual de saúde com agulhas e seringas tecnica-
mente adequadas para a vacinação contra a covid-19, política pública 
que é a maior prioridade estadual e nacional. A mesma ação requer o 
fornecimento de ultrafreezers necessários para o armazenamento ade-
quado, seguro e eficaz dos imunizantes da Pfizer. A ação movida junto 
à 2… Vara da Justiça Federal em Alagoas pelo grupo de trabalho do MPF 
em Alagoas que acompanha o enfrentamento à covid-19 no estado pede 
liminarmente que a União seja condenada a apresentar, em 48 horas, e 
a executar imediatamente o plano que garanta o abastecimento imedi-
ato de seringas e agulhas a todos os municípios alagoanos, para vacina-
ção contra covid-19, atualmente, no quantitativo de 45.550 unidades 
para vacinação dos grupos contemplados no Plano Nacional de 
Imnização (PNI), garantindo-se o fornecimento da logística possível e 
necessária para que o fornecimento seja contínuo e aumentado, con-
forme aumento de demanda, decorrente do avanço do PNI.

LAURENTINO VEIGA

A R T I G O

Lideranças do Pros, em Alagoas, foram a Brasília para reunião 
com o presidente nacional do partido, Eurípedes Júnior. O evento, 
que aconteceu ontem, 25, contou com o presidente estadual da sigla 
Adeilson Bezerra e o vice Marçal Fortes. Também esteve no encontro 
o ex-prefeito de Ibateguara Geo Cruz, que teve sua ficha de filiação 
abonada pelo próprio Eurípedes Júnior. „Geo Cruz é pré-candidato 
a deputado federal. Vamos lutar para ingressá-lo na bancada ala-
goana, em Brasília‰, disse Bezerra, mais conhecido como o Mago das 
Coligações.
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E X P E D I E N T E

O senador Renan Calheiros (MDB-AL), informou nesta quinta-
feira, no início da sessão da CPI da Covid, que tem atualizado a lista de 
investigados pela comissão. Um dos nomes que está sendo incluído é do 
empresário José Alves, da Vitamedic. De acordo com o relator, Alves é 
o "maior produtor de ivermectina"· Ele tem relação com esse trata-
mento precoce, esse tratamento medieval que o governo utilizava como 
politica pública, remédio para curar vaca · afirmou Renan, que é 
relator da CPI.Na sessão, o senador Humberto Costa (PT-PE) leu 
denúncia de que a empresa Prevent Senior obrigou médicos a receitar 
remédios sem eficácia contra a Covid-19 e a trabalhar mesmo estando 
infectados pelo novo coronavírus.

„A Psicologia procura com-
preender e explicar os nossos pen-
samentos, sentimentos e compor-
tamentos, e desta forma tornar a 
nossa vida melhor, lançando luz 
sobre os nossos medos, traumas, 
recalques e frustrações‰. 

Nesse tempo de pandemia, a 
Editora Planeta publicou o valo-
roso livro: 50 Ideias de Psicologia 
que você precisa conhecer, de 
autoria do renomado professor 
Adrian Furnham, membro da 
British Psychological Society. 
Articulista dos jornais britânicos 
Sunday Times e Daily Telegraph, 
autor de 55 livros, conferencista 
internacional. 

O autor em epígrafe, escolheu 
temas de relevância dividindo-os 
em subtítulos, a saber: 
Comportamento anormal, O efeito 
placebo, Em guerra contra o vício, 
Fora da real, Neurótico não, só dif-
erente, Lobo em pele de cordeiro, 
Estresse, Ilusões visuais, 

Psicofísica, Alucinações, Delírios, 
A consciência, Psicologia positiva, 
Inteligência emocional, Para que 
servem as emoções? Terapia cogni-
tiva, O QI e você, O efeito Flynn, 
Inteligências múltiplas, Diferenças 
cognitiva. 

Por outro lado, dissecou 
sobre Personalidade e sociedade, 
Racionalidade e Resolução de 
problemas, Cognição, 
Desenvolvimento, Aprendizagem, 
O cérebro; Vasta bibliografia e 
glossário suficientes para dissipar 
dúvidas dos consulentes. Obra 
completa àqueles militantes da área 
e, ao mesmo tempo, profissionais 
interessados na rainha das ciências 
sociais. 

Fiquei contente em saber que 
um psicólogo, pela segunda vez, 
fora ganhador do cobiçado Prêmio 
Nobel de Economia no século 
XXI. Em outras palavras, a psicol-
ogia fora criada na década de 1870, 
influenciando os gênios Darwin, 

Marx, Freud - Pai da Psicanálise. 
Esses pensadores mudaram o com-
portamento da sociedade daquela 
época até os dias atuais. Inclusive, 
brilharam no século XIX com seus 
inventos científicos. 

Na contracapa do Manual, 
vê-se que a psicologia está em toda 
parte da sociedade e conhecer essa 
fascinante área é conhecer a nós 
mesmos, e entender porque faze-
mos determinadas coisas. É desco-
brir que muitas vezes não somos 
neuróticos, mas apenas diferentes. 

Esta crônica, quero dedicar a 
minha querida sobrinha psicóloga 
Luciana. Casada com um inte-
grante do Ministério Público 
Estadual Dr. Saulo Ventura. 
Ambos exercem suas profissões 
com zelo e competência na prós-
pera Arapiraca. O direito e a psicol-
ogia andam de mãos dadas a ser-
viço da população da Terra de 
Manoel André. VIVA A PSICO -
LOGIA !!! 
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Circula nos bastidores a 
informação de que a Algás, distri -
buidora alagoana de gás natural, 
está investigando quem vem apli-
cando golpes a partir da fraude em 
medidores de vazão em postos de 
combustíveis. Uma fonte do A 
Notícia informou que tudo acon-
teceria com a ajuda de uma 
empresa do Rio de Janeiro que já 
está sendo considerada uma qua -
drilha, que atua em vários estados. 
E mais, que estaria se aproveitando 
que a Algás está aumentando o for-
necimento de gás natural nos 
postos. Uma dessas fraudes foi 
encontrada em Pernambuco. 

A Copergás, Companhia 
Pernambucana de Gás, detentora 
da concessão pública de distribui-
ção e venda de gás natural no 
estado de Pernambuco, cortou 
nesta semana o fornecimento de 
gás natural ao posto Nodepel, 
localizado na Imbiribeira, bairro de 
Recife. A equipe técnica da com-
panhia esteve no local para substi-
tuir o medidor de vazão quando 
constatou que o lacre do equipa-
mento antigo estava rompido.  

O equipamento foi trocado. 
Porém, três dias depois, quando 
voltaram ao local, os técnicos con-
stataram que o lacre foi rompido 
novamente. A informação foi pub-
licada no blog do jornalista Alberes 
Xavier, que apurou que o posto é 
de propriedade da Ipiranga. Em 
Alagoas, a distribuidora já estaria 
ciente da situação e atuando para 
autuar a empresa.  

O golpe não é algo novo. Em 
2008, o estado de São Paulo che-
gou a receber denúncias de fraude. 
„Um mercado que, no começo, a 
gente achou que era impossível de 
ser fraudado porque o gás vem 
canalizado. Hoje eles estão conse-
guindo adulterar não o produto, 
mas eles adulteram a quantidade 
que é vendida e a quantidade que é 
cobrada‰, afirmou, na época, um 
dono de posto que preferiu não se 
identificar. 

A maioria das fraudes é feita 
antes que o gás vá para a bomba de 
abastecimento. Os golpistas 
mexem no medidor, o equipa-
mento que registra a passagem do 
combustível. A regulamentação e a 

comercialização do gás natural são 
efetuadas em unidades de volume 
referidas à condição-base de pres-
são, temperatura e compressibili-
dade e também a uma condição de 
referência do poder calorífico, esta-
belecendo desta forma uma refer-
ência de valor energético para o 

metro cúbico do gás na condição-
base.  

O medidor de gás natural 
típico, no entanto, totaliza somente 
o volume deste energético nas con-
dições de operação no local da 
medição. Sendo o gás natural um 
fluido compressível, torna-se nec-

essária a adoção de métodos acei-
tos para realizar a conversão do 
volume na condição de operação 
no local no volume na condição de 
base. Assim, um medidor de gás é 
utilizado para medir o volume de 
gases combustíveis, tais como gás 
natural e GLP.

Algás prepara investigação em postos 
de combustíveis, diz fonte do A Notícia

Fraude em medidor de vazão de gás natural já foi registrada em Recife

O ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) confirmou sua 
possível ida à Alagoas durante sua 
caminhada pelo Nordeste. A 
informação foi confirmada nesta 
quarta-feira, 25, em uma coletiva 
concedida à imprensa no Rio 
Grande do Norte. 

A conversa com os jornalistas 
aconteceu antes do lançamento do 
Programa Nordeste Acolhe, que irá 
conceder um auxílio de R$ 500 aos 
órfãos da pandemia de covid-19. 
Cada estado, que faz parte do 
Consórcio aderiu ao projeto, e irá 
beneficiar centenas de crianças e 
adolescentes. 

Durante visitas a estados do 
Nordeste, além da recomposição 
com o PSB, Lula tem feito acenos 
para lideranças do MDB no 
Nordeste, como é esperado que 
faça em Alagoas, governada por 

Renan Filho (MDB-AL). Além de 
do governador, Lula também tem 
sinalizado que pretende conversar 
com o presidente nacional do 
MDB, deputado Baleia Rossi 
(SP)."Ainda falta passar pelos esta-

dos de Sergipe, Alagoas e Paraíba.  
Quando for à Paraíba, eu vou 

pedir uma audiência com o govern-
ador e vamos visitá-lo de forma civ-
ilizada. Nós vamos conversar com 
o MDB, conversar com PSB e 

vamos conversar com todo mundo. 
É assim que o Brasil precisa se 
acostumar‰, garantiu.Vale ressaltar 
que desde o começo de junho Lula 
tem investido na construção dessas 
alianças políticas locais para refor-

çar seu palanque em estados do 
Nordeste, além de discutir sobre a 
pandemia e a retomada da econ-
omia. 

Em caravana pela região nos 
últimos dias, Lula tem cortejado 
prefeitos e governadores para 
formar alianças e tentar neutralizar 
o avanço de Bolsonaro na região. 
Dentre as regiões brasileiras, o 
Nordeste é o segundo maior colé-
gio eleitoral, com quase 40 milhões 
de eleitores, atrás apenas do 
Sudeste. 

Enquanto ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) têm cen-
trado suas ações e articulações nos 
estados do Nordeste. Por um lado, 
Bolsonaro busca crescer na região, 
enquanto o líder petista tenta 
manter o favoritismo que o seu par-
tido mantém há mais de uma 
década entre os nordestinos.

ELEIÇÕES

Ex-presidente tem feito acenos para lideranças do MDB no Nordeste

DE OLHO

Lula deve visitar Alagoas para aproximação com Renan Filho
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SEM GOLPE

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira (PP-AL), 
voltou a afastar a possibilidade de 
impeachment do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) e disse 
que não crê que militares apoiem 
um golpe contra o Congresso e o 
STF (Supremo Tribunal Federal). 
As declarações foram feitas pelo 
político durante entrevista à 
GloboNews. 

Mais de 130 pedidos de 
impeachment de Bolsonaro já 
foram protocolados na Câmara. 
Arthur Lira, aliado do presidente, é 
a figura a quem cabe fazer uma pri-
meira análise dos pedidos, 
podendo aceitá-los ou rejeitá-los. 
Na entrevista, Lira, no entanto, 
afastou a possibilidade de levar o 
assunto adiante no Congresso. 

"São temas sensíveis. Eu acho 
que o impeachment é uma ruptura 
traumática no sistema democrát-
ico. Nós estamos a um ano das 
eleições. Nós defendemos as elei-
ções", disse Lira.  

Questionado se enxerga a pos-
sibilidade de golpe, Lira foi enfático 
ao responder que não vê nenhuma 
chance de "ruptura" no sistema 
democrático. 

"Estamos absolutamente tran -
qui los. Nós não acreditamos em ne -
nhum tipo de ruptura da democra-
cia do País. Os militares são cons ci -
entes, eles são protetores da Nação, 

e não de qualquer presidente. Nós 
temos que ter paciência, muita con-
versa. Mas é absolutamente normal 
o clima. Não há qualquer especula-
ção nesse sentido." 

Ainda durante a entrevista a 
Ro berto D'Avila, o presidente da 
Câ mara também comentou o clima 
de ebulição entre os Poderes, em 
Bra sília, a partir de ataques cons tan -
tes feitos por Bolsonaro.O mandatá -
rio tem atacado adversários políticos 
e ministros do STF, como Ale xan -
dre de Moraes e Luís Roberto Bar -
roso, também presidente do TSE 
(Tribunal Superior Eleitoral). Ele 
questiona, por exemplo, a legitimi-
dade de urnas eletrônicas e a segu-
rança do sistema eleitoral brasileiro. 

"A gente tem tentado [conver-
sar]. Nós fomos bastante assertivos. 
Você pode até ter uma vontade pop-
ular, e aí eu faço um mea-culpa de 
todos os lados. O Legislativo preci-
sava, sim, ter se colocado de 
maneira mais rápida. O Judiciário 
precisa demonstrar boa vontade. E o 
presidente precisa deixar de ques-
tionar o sistema eleitoral. É preciso 
que todos sentem na mesa. Com 
diálogo, as coisas começam a fluir", 
minimizou.

Alagoano ignora pedidos de impeachment: “defendemos as eleições”

‘Militares são protetores da Nação e não 
de qualquer presidente’, diz Arthur Lira

PERDE DE NOVO

Senado justificou a decisão citando a preservação da independência entre os Poderes

O presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco, anunciou nesta 
quarta-feira (25) que rejeitou o 
pedido de impeachment contra o 
ministro Alexandre de Moraes, do 
Supremo Tribunal Federal (STF). 
O pedido havia sido apresentado 
pelo presidente da República, Jair 
Bolsonaro, em caráter pessoal, e será 
arquivado. 

Pacheco explicou que subme-
teu a denúncia de Bolsonaro contra 
Moraes à Advocacia do Senado, que 
emitiu um parecer técnico consider-
ando a peça sem adequação legal. 
Além do aspecto jurídico, Pacheco 
justificou a decisão citando a preser-
vação da independência entre os 
Poderes, e disse acreditar que ela é 
uma chance para que as crises insti-

tucionais sejam deixadas para trás. 
„Há também o lado político de 

uma oportunidade dada para que 
possamos restabelecer as boas rela-
ções entre os Poderes. Quero crer 
que esta decisão possa constituir um 
marco de pacificação e união 
nacional, que tanto pedimos, e é 
fundamental para o bem-estar da 
população e para a possibilidade de 
progresso e ordem no nosso país‰. 

Pacheco comunicou a rejeição 
do pedido num pronunciamento à 
im prensa. Ele estava acompanhado 
pe lo vice-presidente do Senado, Ve -
neziano Vital do Rêgo (MDB-PB). 
Segundo a Advocacia do Senado, a 
denúncia apresentada contra 
Alexandre de Moraes não conseguiu 
demonstrar que o ministro tenha 
cometido atos descritos pela lei 
como crimes de responsabilidade 
(Lei 1.079, de 1950). Dessa forma, 
o documento apresenta „manifesta 

ausência de tipicidade e de justa 
causa‰, de acordo com o parecer. 

Pacheco disse que acolheu a 
recomendação porque considerou o 
documento „bem fundamentado‰ e 
concorda com as ponderações. „O 
Estado democrático de direito exige 
que só se instaure processo dessa 
natureza quando exista justa causa. 
Não é o caso. Cumpro a 

Constituição e a lei. Um pedido de 
impeachment sem adequação deve 
ser rejeitado‰. 

A Advocacia destaca que o 
pedido de impeachment se baseia 
no mérito de atos e decisões de 
Moraes, o que não é suportado em 
nenhuma das hipóteses de impeach-
ment de magistrados.

Pacheco rejeita pedido de Bolsonaro por 
impeachment de Alexandre de Moraes
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DE OLHO EM 2022

 Lideranças sindicais dos servidores 
públicos se unem para projeto político

União se faz necessária pela defesa dos direitos dos trabalhadores

Juiz eleitoral cassa mandato de 
vereadores em Palmeira dos Índios

 Sidny Targino e Carlos Gurubas estiveram em chapa beneficiada por laranjas

Os representantes das enti-
dades sindicais, como o presidente 
do Sindicato dos Policiais Civis de 

Alagoas (Sindpol), Ricardo 
Nazário, o presidente do Sindicato 
dos Guardas de Alagoas 

(Sindguarda), Carlos Pisca, diri-
gente do Sindicato dos Servidores 
da Saúde do Município de Maceió, 

Alessandro Fernandes, uniram-se e 
estão conversando com outros sin-
dicatos para o lançamento de candi-
daturas de deputado federal, depu-
tado estadual, senador e govern-
ador, fomentado pelos servidores 
públicos do Estado e dos 
Municípios. 

Para Carlos Pisca, essa união 
se faz necessária pela defesa dos 
direitos dos servidores. „Os servi-
dores públicos, das três esferas, pre-
cisam ter representantes em cada 
Casa, porque estamos sendo massa-
crados pelos gestores. Não temos 
uma voz ativa dos trabalhadores 
nem na Câmara Municipal de 
Maceió nem na Assembleia 
Legislativa e nem na Câmara dos 
Deputados‰. 

Uma das lideranças desse 
movimento, o dirigente dos policiais 
civis Ricardo Nazário pontua a pre-
ocupação com a precarização 

imposta aos serviços públicos pelos 
governos. „Nesse caos, nasce a 
união dos servidores públicos para 
termos representantes no 
Legislativo e no Executivo, trabal-
hando e defendendo os servidores 
públicos e a excelência da prestação 
dos serviços públicos‰, disse. 

Outra liderança do movi-
mento, representante do Sindsaude, 
sin dicato que representa os servido -
res da Saúde em Maceió, Ales -
sandro Fernandes explica a impor-
tância desse projeto. „É de suma 
importância que a categoria dos ser-
vidores públicos tenham um repre-
sentante na Assembleia Legislativa, 
principalmente, nesse momento 
muito conturbado onde estamos 
sendo atacados com a retirada de 
direitos. Por isso, essa união das 
entidades sindicais será imprescin-
dível para que essa cadeira na Casa 
Tavares Bastos seja alcançada‰.

FRAUDE

O juiz eleitoral da 10° Zona 
Eleitoral de Palmeira dos ¸ndios 
André Parizio Maia Paiva proferiu 
na quarta-feira, 25, sentença no 
processo acerca das candidaturas 
laranjas no município. A decisão 
atinge somente os integrantes do 
PRTB. O juiz absolveu os inte-
grantes do PSB e do PSD da prát-
ica ilícita do uso de candidaturas 
laranjas. 

O magistrado decidiu que 
„todos os candidatos do PRTB 
(eleitos ou não) devem ser atingi-
dos pelo reconhecimento da fraude 
perpetrada, independente do seu 
conhecimento acerca da ilicitude''. 
A trama teria sido engendrada ou 
aquiescida (com participação deci-
siva) pelas pessoas de Abrão 
Paulino da Silva, José Flávio Silva 
Targino, Maria Fabiana Silva 

Targino e Jéssica Roberta Freitas 
dos Santos Duarte, as quais deve-
rão ficar inelegíveis pelo prazo de 
08 (oito) anos. Sobre os demais, 
não há prova inconteste que 
sabiam ou concordaram com a 
fraude, motivo pelo qual, seguindo 
os parâmetros fixados pelo TSE, a 
inelegibilidade não se aplica. 

„Pelo exposto, julgo parcial-
mente procedente a presente 
demanda Eleitoral, extinguindo o 
presente feito com resolução de 
mérito, nos termos do art. 487, 
inciso I do CPC, aplicável subsidi-
ariamente, cominando as seguintes 
consequências: 1) Cassação do reg-
istro de candidatura, dos respecti-
vos diplomas e, por consequência, 
dos mandatos (no caso dos eleitos) 
dos candidatos do PRTB nas elei-
ções municipais de Palmeira dos 
¸ndios do ano de 2020, quais 
sejam: Sidny Targino da Silva 
(eleito), José Carlos da Silva 
Guruba (eleito), Abrão Paulino da 
Silva (suplente), Calyne Dayane 
Lima dos Santos (suplente), Luis 

Andre Coelho da Paz de Medeiros 
Netto (suplente), Everton Morais 
dos Santos (suplente), Josmario 
Tavares da Silva (suplente), 
Eronildes Florencio da Silva (sup-
lente), Ivanildo Bernardo Rio (sup-
lente), Maria do Amparo 
Rodrigues Ferro Costa (suplente), 
Antônio Umbelino Silva (sup-
lente), Marcos André Monteiro de 
Almeida (suplente), Eber Carlos 
Góes Sales Leão de Oliveira (sup-
lente), Márcia Maria Vasconcelos 
Oliveira dos Santos (suplente), 
Esmeralda Onilda Gonzaga (sup-
lente), José Rogério Ferro (sup-
lente), Maria Quitéria Guedes 
(suplente), Gilberto Agostinho 
Cordeiro (suplente), Israel Cirilo 
da Silva (suplente), Givaldo José da 
Silva (suplente), Lúcio Carlos 
Fonseca Medeiros (suplente), nos 
termos do art. 22, inciso XIV, da 
Lei Complementar n.À 64/90�.  

O juiz ainda decidiu que fi -
cam inelegíveis „aqueles que efeti -
va mente praticaram ou anuíram 

com a conduta fraudulenta com -
pro vada nos autos, a qual incidirá 
nas eleições a se realizarem nos 08 
(oi to) anos subsequentes à eleição 
do ano de 2020, quais sejam: 
Abrão Paulino da Silva, José Flá vio 
Silva Targino, Maria Fabiana Sil va 
Targino e Jéssica Roberta Frei tas 
dos Santos Duarte, nos ter mos do 
art. 22, inciso XIV, da Lei 
Complementar n.À 64/90; 3) In -
validação de todas as candidaturas 
elencadas no Demonstrativo de 
Regularidade de Atos Par ti dá rios 
DRAP, apresentado no RCand nÀ 
0600048-16.2020. 6.02.0010, 
procedendo-se com a readequação 
do resultado das eleições propor-
cionais, atribuindo a nulidade a 
todos os votos direcionados ao 
Partido Renovador Trabalhista 
Brasileiro – PRTB e seus candida-
tos, nas eleições proporcionais 20 
20, no Município de Palmeira dos 
¸ndios/AL, e, consequentemente, 
procedendo com o recálculo dos 
competentes quocientes eleitorais‰.

Vereadores Guruba e Sidny Targino tem os mandatos cassados

Juiz eleitoral da 10° Zona Eleitoral de Palmeira dos Índios André Parizio Maia Paiva 
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Empresa usa vendedor alagoano 
como laranja em esquema de fraude

“Típico caso de recomendar prisão”, diz Renan Calheiros, relator da CPI

Diante dos indícios de irregu -
la ridades envolvendo a FIB Bank, o 
re lator da CPI da Covid no Senado, 
Renan Calheiros (MDB-AL), suge-
riu a prisão de Roberto Pereira Ra -
mos, sócio da empresa, após contra -
di ções no depoimento na quarta-fei -
ra (25) e suspeitas de irregularida -
des. „Típico caso de recomendar 
pri são‰, avaliou o senador. No en -
tan to, na avaliação do presidente da 
CPI, senador Omar Aziz (PSD-
AM), é de que o depoente está pro -
te gido por um habeas corpus. Mas 
co gitou adotar "medidas mais drás-
ticas". 

Vice-presidente da CPI, o se -
na dor Randolfe Rodrigues (Rede-
AP) apresentou durante a sessão um 
ví deo em que um vendedor de Ala -
go as diz ter tido sua assinatura 
falsifi cada e seu nome usado indevi -

da mente como sócio ativo do FIB 
Bank. A empresa atua como uma 
fia dora e ofereceu garantia financei -
ra de R$ 80,7 milhões no contrato 
fir mado entre a Precisa Me di ca men -
tos e o Ministério da Saúde para 
forne cimento de 20 milhões de 
doses da vacina Covaxin. O contrato 
de compra da Covaxin, que totali-
zava R$ 1,6 bilhão, foi cancelado 
após suspeitas de irregularidades. 

O vendedor relatou na grava-
ção que descobriu que constava co -
mo sócio do FIB Bank em 2015, 
quan do tentou financiar uma moto 
em Alagoas e descobriu ter restrição 
de crédito por participar do quadro 
so cietário de empresas de São Pau -
lo.„Meses depois, fui demitido do 
em prego que tinha e não consegui 
re ceber meu seguro desemprego por 
ainda participar do quadro soci-

etário dessas empresas, sendo uma 
delas a FIB Bank‰, contou. O 
relator da CPI afirmou que o FIB 
Bank é uma empresa „que foi criada 
com laranja, em Alagoas, para 
garantir fiança para os grandes con-
tratos da República, inclusive para 
licitação‰.„Quer dizer, é uma coisa 
escabrosa sobre qualquer aspecto‰, 
afirmou Calheiros. 

Além do caso de Geraldo, os 
dois sócios da MB Guassu, a dona 
do terreno de R$ 7,5 bilhões que in -
te gra o patrimônio do FIB Bank, es -
tão mortos. E teriam feito uma mo -
vimentação em nome da empresa 
depois de mortos.„Nenhum outro 
depoimento foi tão carregado de 
tantas irregularidades até agora‰, 
afirmou a senadora Eliziane Gama 
(Cidadania-MA).Senadores tam-
bém apontam a ligação do FIB 

Bank com Marcos Tolentino, amigo 
pessoal do líder do governo na 
Câmara, deputado Ricardo Barros 
(PP-PR)."Marcos Tolentino é o ver-
dadeiro dono da FIB BanK, sendo 
uma espécie de sócio oculto da 
empresa. Por ser amigo de Ricardo 
Barros teria facilitado a emissão da 
carta fiança em favor da Precisa 
Medicamentos para satisfazer os 

interesses do deputado na execução 
do contrato da Covaxin", disse o 
senador Rogério Carvalho (PT-SE). 

Para a senadora Simone Tebet 
(MDB-MS), a utilização da 
empresa FIB BanK como garanti-
dora do contrato entre a Precisa 
Medicamentos e o Ministério da 
Saúde na compra da vacina Covaxin 
foi uma "artimanha".

ESCÂNDALO DA COVAXIN

Circula nas redes sociais um 
santinho do senador e ex-pres-
idente Fernando Collor de Mello 
na campanha de 1989 com o slo-
gan "Brasil acima de tudo, Deus 
acima de todos". Ele é #FAKE. 
Uma busca reversa na imagem 
mostra que o cartaz tem, na ver-
dade, os slogans "Vamos construir 
um Brasil novo" e "Collor é pro-
gresso".  

É possível se certificar disso 
ainda consultando o trabalho "A 
imagem do poder: um olhar sobre 
os cartazes eleitorais brasileiros nas 
eleições presidenciais de 1989", de 
Miguel Antonio Cotrim, e repor-
tagens sobre as eleições de 1989. 

A versão que circula nas redes 
foi manipulada digitalmente para 
inserir o slogan de Bolsonaro sobre 
a imagem de Collor. Bolsonaro 
passou a usar o bordão em 2016, 
quando votou pelo afastamento da 
então presidente Dilma Rousseff. A 
expressão, depois, deu nome à coli-
gação PSL/PRTB que o elegeu 
presidente e virou um dos motes da 
campanha. 

Esta montagem já foi des-
mentida por Boatos.org, E-farsas, 
Estadão Verifica, UOL Confere e 
Lupa. O site Aos Fatos entrou em 
contato com a assessoria do polít-
ico, mas não obteve resposta até a 
publicação desta checagem.Busca reversa nas imagens mostra que a foto original tem outros slogans

REDES SOCIAIS

É fake panfleto de Collor de 1989 com slogan idêntico a de Bolsonaro

Mariana Ximenes termina namoro com Victor Collor
Chegou ao fim o relaciona-

mento de Mariana Ximenes e 
Victor Collor. De acordo com o jor-
nal Extra, a atriz que encerrou o 
namoro de 10 meses e não aconte-
ceram brigas. O motivo para o fim 
da relação de Mariana com o filho 
de Thereza Collor e Pedro Collor 
de Mello teria sido por divergências 
quanto ao futuro dos dois.  

„Chegou aquele momento 
em que ela quer formar uma 
família, ter filhos, viver sossegada e 
Victor ainda não se sente maduro 
para isso. Não está pronto como 
ela‰, revelou um amigo do empre-
sário ao jornal. Mariana Ximenes 
completou 40 anos recentemente e 
nunca escondeu o desejo de ser 
mãe.  

Tanto que congelou seus óvu-
los para ganhar tempo frente à mãe 
natureza. „Acaba deixando uma 
tranquilidade maior, porque temos 
a tecnologia a nosso favor‰, disse 
ela, em entrevista ao Extra, em abril 
deste ano, enquanto ainda namo-
rava Victor, e disse não saber se 
encararia uma produção independ-
ente.

Atriz manteve um relacionamento com o filho de Thereza Collor
FAMOSOS
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Pesquisa apontou que as incertezas trazidas pela pandemia fizeram aumentar o consumo de cigarros

O número de fumantes no 
mun do aumentou para 1,1 bilhão 
se gundo levantamento da revista 
mé dica britânica The Lancet, pu -
bli cado em maio de 2021, reu nin do 
dados de 204 países. E, segundo 
ou tra pesquisa da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), os fu -
man tes brasileiros aumentaram seu 
con sumo de cigarro em 34% desde 
o início da pandemia, em 2020. Es -
ses dados estão na base da discus-
são da Associação Médica Bra si lei -

ra (AMB) durante o Dia Nacional 
de Combate ao Fumo, comemo ra -
do no próximo domingo, 29 de 
agosto.  

Os dados da Fiocruz apontam 
que 34% dos fumantes brasileiros 
declararam ter aumentado o 
número de cigarros fumados 
durante a pandemia diante de sen-
timentos como isolamento, tristeza, 
depressão, ansiedade, medo, pior 
qualidade de sono, perda de rendi-
mentos e a incerteza sobre a vida e 

o futuro.  
 longo dos anos, as medidas 

sanitárias contra o fumo e a propa-
ganda negativa com imagens e 
informações sobre causar impotên-
cia, cânceres e cardiopatias, trouxe, 
aparentemente, uma redução do 
número de fumantes, mas com a 
pandemia enfrentamos esse 
aumento no consumo de cigarros. 
A dependência que a nicotina pro-
voca é muito grande, além disso, o 
cigarro possui mais de 4.700 sub-

stâncias tóxicas‰, aponta o pneu-
mologista e intensivista João 
Geraldo Simões Houly, professor 
de Medicina do Centro 
Universitário Tiradentes 
(Unit/AL). 

Houly, que também é diretor 
Executivo do Hospital do Coração 
de Alagoas, alerta que é preciso dif-
erenciar o número de fumantes do 
número de consumo de cigarros. 
Esta analogia e sua ligação com as 
incertezas trazidas pela pandemia 

encontra correspondência também 
no fato de que a própria 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS) registrou aumento no con-
sumo de álcool durante o isola-
mento social.  

E, não custa lembrar, álcool e 
cigarro são drogas lícitas que 
podem ser adquiridas com facili-
dade por pessoas maiores de 18 
anos, comumente utilizadas como 
Âcano de escapeÊ das tensões e dores 
do dia a dia.

Pneumologista alerta para riscos 
do aumento do consumo de cigarros
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MACEIÓ
Selo será entregue aos estabelecimentos que comprovarem que seus colaboradores foram imunizados

A Prefeitura de Maceió vai 
criar um selo para identificar as 
empresas e órgãos da administração 
pública com 100% dos funcionários 
vacinados contra a Covid-19. Foi a 
maneira que a gestão encontrou 
para incentivar a imunização na cap-
ital. Isto se deu após discussão com 
o setor produtivo, na tarde desta 
quarta-feira (25). 

Os estabelecimentos que con-
seguirem esta proeza serão premia-
dos e ainda terão os nomes ampla-
mente divulgados pelo município. 
Para conquistá-lo, será necessário 
comprovar a aplicação das doses dos 
colaboradores, por meio da apresen-
tação dos respectivos cartões de 
vacinação ou mostrar as inform-
ações do aplicativo Conect SUS, 
que contém os dados individualiza-
dos e indicará se a pessoa recebeu a 
primeira dose ou se já completou o 
ciclo de imunização. 

No selo, constará a mensagem 
de que todos ali receberam a vacina, 

garantindo segurança aos frequenta-
dores. A novidade, segundo o coor-
denador do Gabinete de Gestão 
Integrada (GGI) de Enfrentamento 
à Covid-19, Claydson Moura, já vai 
estar disponível a partir da semana 
que vem. 

Além disto, a prefeitura pediu 
aos representantes do setor econôm-
ico da capital que incentivem os seus 
trabalhadores a tomarem a vacina o 
quanto antes, de modo a resguardar 
a própria saúde e a do próximo, evi-
tando que outras medidas sejam 
adotadas mais à frente para evitar 
aumento de casos de coronavírus na 
população. 

Outra solicitação é para as 
empresas adotem o termo de recusa 
da vacina ao trabalhador que optar 
por não se imunizar. Assim, estes 
estabelecimentos se resguardam de 
possíveis implicações que possam 
ser adotadas no sentido de penalizar 
os que agirem desta maneira. 

„Maceió está se preparando 

para a retomada total da economia e 
da normalidade social, além de 
estarmos às vésperas do verão e da 
alta temporada, onde milhares de 
pessoas chegam para as férias. Não 
podemos correr o risco de permitir a 
proliferação do coronavírus nem de 
suas variantes. A vontade ou 
crença/crendice pessoal de quem 
quer que seja não pode se sobrepor 
à coletividade. Todos devem se vaci-
nar‰, destacou Claydson Moura. 

Com a oportunidade para se 
expressar, representantes do setor 
produtivo elogiaram o empenho da 
prefeitura na campanha de vacina-
ção e aprovaram a iniciativa de se 
fazer uma campanha educativa com 
os trabalhadores do segmento para 
orientá-los acerca da importância da 
imunização. 

Ele pediu a união do setor pro-
dutivo e atitude rigorosa para que a 
convocação da vacinação seja aten-
dida imediatamente. Atualmente, 
Maceió iniciou a vacinação dos 

adolescentes com a primeira dose, 
mas manterá a imunização para a 
segunda dose e de outros grupos e 
idades que sejam determinados pelo 
Ministério da Saúde. Mais de 25 mil 
pessoas deixaram de comparecer, 
até agora, para completar o ciclo. 

„O setor de bares e restau-
rantes foi um dos que mais sofreram 
nesta pandemia. Muitos negócios 
fe chados, trabalhadores demitidos e 

dí vidas acumuladas. Fizemos uma 
cam panha interna para incentivar os 
co laboradores a tomarem a vacina e 
es ta ação tem surtido grande efeito. 
De fendemos que as empresas que 
con seguirem a vacinação de todos os 
fun cionários devem ser premiadas‰, 
ava liou Brandão Júnior, presidente 
da Associação Brasileira de Bares e 
Res taurantes em Alagoas (Abrasel-
AL).

Prefeitura vai premiar empresas com 100% 
dos funcionários vacinados contra Covid-19

SEGURANÇA 

Equipamentos permitem a gravação de imagens das ações de cada membro da corporação

Após visita realizada em batal-
hões da Polícia Militar de São Paulo, 
o promotor de Justiça Magno 
Alexandre Moura, que exerce a 
presidência do Conselho Estadual 
de Defesa dos Direitos Humanos 
representando o Ministério Público 

do Estado de Alagoas, reforçou o 
seu posicionamento para que PMs 
alagoanos passem a fazer uso de 
câmeras corporais. Ele vai ratificar 
sua opinião sobre o tema em nova 
reunião que ocorrerá com a 
Secretaria de Segurança Pública de 

Alagoas, ocasião em que destacará 
os resultados positivos da experiên-
cia paulista.  

Magno Alexandre Moura 
esteve em São Paulo integrando a 
comitiva formada por represen-
tantes da Polícia Militar de Alagoas, 

da Secretaria de Estado da Mulher e 
dos Direitos Humanos (Semudh) e 
da Secretaria de Estado da 
Ressocialização e Inclusão Social 
(Seris). As autoridades foram con-
hecer de perto a experiência do 
projeto de câmeras corporais que 
atualmente estão em uso em vários 
batalhões da PM paulista. Os equi-
pamentos permitem a gravação de 
imagens em tempo real das ações de 
cada membro da corporação. 

„Tivemos a oportunidade de 
acompanhar o funcionamento dessa 
metodologia e seus benefícios con-
quistados desde quando ela come-
çou a ser executada. Se eu já tinha 
opinião formada sobre o quanto essa 
forma de trabalho rende melhores 
resultados, após a visita técnica, 
estou ainda mais convencido a res-
peito da sua eficácia. Vou continuar 
defendendo junto aos dirigentes das 
forças de segurança o uso das câm-
eras corporais pelos militares. Isso 
permite uma defesa mais justa no 
julgamento de conflitos ligados às 

abordagens e divergências de discur-
sos, assegurando os direitos individ-
uais da população, do cidadão abor-
dado e do próprio policial, que terá 
a chance de demonstrar que os pro-
tocolos para a realização de opera-
ção policial foram seguidos‰, alegou 
o promotor de Justiça. 

De acordo com a Polícia 
Militar de São Paulo, as câmeras 
corporais não podem ser desligadas 
pelos PMs e são controladas à dis-
tância, com transmissão em tempo 
real. Por meio delas, os coman-
dantes podem acompanhar as ocor-
rências em diferentes regiões do 
estado e o dia a dia de trabalho das 
equipes fica registrado, com as gra-
vações sendo armazenadas em 
nuvem, e colocadas à disposição da 
Justiça, casos solicitadas. As imagens 
também servem para aperfeiçoa-
mento do trabalho do policial mili-
tar, para as devidas orientações por 
seus oficiais superiores que podem 
fazer observações para o aperfeiçoa-
mento da técnica policial.

Promotor de Justiça defende uso 
de câmeras corporais em militares


