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Bolsonaro e o carnaval

DEU NO O GLOBO!

“RELIGIOSO”

POBREZA
„O Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza 

(Fecoep) e a Lei Orçamentária Anual‰ é o tema da audiência pública, 
proposta pela deputada Jó Pereira, que ocorre na próxima segunda-feira 
(29), às 15h, no plenário da Assembleia Legislativa. A parlamentar é 
autora de uma emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) que 
obriga o Governo do Estado a trazer, no Orçamento Anual, um anexo 
específico do Fecoep, para dar mais clareza e transparência à previsão 
orçamentária para o ano seguinte e a execução dos recursos. 

JUSTIÇA
O Poder Judiciário de Alagoas funciona em regime de plantão 

nesta segunda (29) e terça (30), feriado estadual alusivo ao Dia do 
Evangélico. Os prazos e atividades serão retomados na quarta (1À).A 
suspensão consta no ato normativo nÀ 8/2021. No Tribunal de Justiça 
(TJAL), no Centro, o atendimento das demandas urgentes ficará a 
cargo do presidente da Corte, desembargador Klever Loureiro. Já no 
Fórum da Capital, no Barro Duro, os plantonistas serão os juízes 
Luciano Andrade de Souza (área cível) e João Paulo Martins da Costa 
(área criminal).No interior, as sedes dos plantões serão as comarcas de 
Rio Largo, Palmeira dos ¸ndios, São José da Tapera, Penedo e São Luís 
do Quitunde. A lista dos juízes plantonistas e das circunscrições atendi-
das pode ser conferida aqui.O feriado do Dia do Evangélico está pre-
visto no decreto nÀ 56.880/2017 do Governo de Alagoas.

LAURENTINO VEIGA

A R T I G O

Lula e Renan Calheiros (MDB-AL) vão se encon-
trar nas próximas semanas para discutir o cenário 
eleitoral de 2022. O senador, que desponta como um 
dos principais defensores de uma aliança do MDB 
com o petista em 2022, quear aproveitar sua ida a 
São Paulo para fazer exames de rotina para conver-
sar pessoalmente com Lula. Eles evitaram se encon-
trar nos últimos meses devido à CPI da Covid, que 
tinha Renan como relator. Nas duas viagens do 
petista a Brasília não houve agenda entre ambos. 
Lula e Renan não queriam passar a impressão que o 
ex-presidente poderia ter qualquer envolvimento na 
condução da comissão, que tinha Bolsonaro e inte-
grantes do governo como principais alvos.

Pra não dizer, dizendo

O jornal A Notícia é uma publicação semanal - Endereço para correpondência: 
Av. Menino Marcelo, nº 140, Condomínio Park Shopping, Bloco 01, 

Apto 101, Cidade Universitária, Maceió- AL – CEP 57073-470  
CNPJ: 27.649.153/0001-10 Fone: (82) 99907-9975

Os artigos assinados são de responsabilidade de seus autores, não representando, necessariamente, a opinião deste jornal.

Lourdes Lucena 
Diretora Administrativa 

lourdeslucenasantos@gmail.com

Wellington Sena 
Diretor Geral 

artsenna10@gmail.com

Fernando Oliveira 
Editor Geral 

art_sena@hotmail.com

WWW.ANOTICIAALAGOAS.COM.BR

E X P E D I E N T E

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), 
disse, nesta 6… feira, que reza „todo dia‰ para que o ano de 2021 
acabe. Ele declarou que a todo momento é preciso „enfrentar uma 
crise diferente‰ e que a „bateria vai diminuindo com o tempo‰. O 
deputado deu a declaração em entrevista ao Jornal da Manhã, da 
Jovem Pan. „No Brasil nós temos toda hora que enfrentar uma crise 
diferente. Todo dia eu rezo para acabar esse ano, porque a bateria vai 
diminuindo com o passar dos dias‰, disse. „Nós tínhamos crises de 3 
em 3 meses, hoje nós temos crises semanais e temos que acostumar 
com elas, mas são absolutamente desnecessárias‰, completou. 

Já escrevera um poeta: Se 
existe uma coisa inexorável na vida 
é o tempo. Há entre o homem e o 
tempo contradições bem fatais. O 
homem diz mas não faz, o tempo 
não diz e faz. O homem não traz 
nem leva, o tempo leva e traz.     
Dêvis Portela de Melo, viçosense 
de boa cepa, a pedido de seu 
irmão/escritor/engenheiro agrô-
nomo Dênis, mexeu no baú de 
suas memórias transformando 
num livro - Pra não dizer que pas-
sei em branco – composto na 
Imprensa Oficial Graciliano Ramos 
- retratando em crônicas o que esc-
revera na Gazeta de Alagoa e no 
Opinião, quer como secretário de 
Cultura de Divaldo Suruagy, quer 
como jornalista-advogado mar-
cando sua passagem na vida púb-
lica de homem probo.  

Herdou, certamente, a hones-
tidade de seu inolvidável genitor 
José Maria de Melo, deputado fed-
eral, presidente da Academia 
Alagoana de Letras. Ei-lo a esc-
rever: Rapidamente, Corrupção 
Tem História, Sempre Cabe Mais 

Um, Plumas, Mulheres e Políticos, 
O Canto dos Candidatos, Entre o 
Céu e a Terra, Todo Relógio Quer 
Corda, O Peso da 
Responsabilidade, Mudança de 
Comando, Vale Tudo, Pela Cor, 
Verdades e Mentiras, Uma Coisa e 
Outra, Política e Pecuária, Entre 
Ingênuos e Espertos, Lembrando 
uma Época.  

„Em julho de 1963, assumi a 
Casa Civil do governo, sentindo-
me – e realmente sendo – um legí-
timo „perna de pau‰ numa equipe 
onde sobressaíam nomes de 
expressão de Afrânio Lages, Ib 
Gatto Falcão, Deraldo Campos, 
Antônio Gomes de Barros, Marcos 
Bernardes de Mello, Coronel João 
Mendes de Mendonça, dentre out-
ros; que integravam o quadro de 
auxiliares de confiança do Major 
Luiz Cavalcanti, que embora gen-
eral não abdicara da patente com a 
qual se tornara popular e admirado 
entre seus conterrâneos‰. 

Por outro lado, dissertou 
sobre a Idade Nova, 
Envelhecendo. „Ao comemorar os 

meus 40 anos, tive como convi-
dada especial a atriz Vera Fischer, 
no ardor dos seus 24 anos. Que 
viera à Alagoas participar do 
Festival de Cinema de Penedo‰. 
Texto enxuto capaz de falar num 
português coloquial sem divagar a 
vulgaridade.  

Vale reproduzir os versos de 
Bastos Tigre: „Entra pela velhice 
com cuidado/ Pé ante pé, sem pro-
vocar rumores/ Que despertem 
lembranças do passado/ Sonhos de 
glória, ilusões de amores/ Do que 
tiveres do pomar plantado / 
Apanha os frutos e recolhe as 
flores; Mas lavra ainda e planta o 
teu eirado/ Que outros virão colher 
quando tu fores‰. 

Dêvis Portela de Melo con-
tribuiu no Correio de Maceió, 
importante órgão criado na década 
de sessenta do Século XX, que não 
sobreviveu até esses dias. Ainda 
depois, durante alguns meses, no 
período 1977-1978. Deixou, por-
tanto, marcas indeléveis que a poe-
ira do tempo não conseguirá apa-
gar. 

Bolsonaro diz que é contra o 
Carnaval. Na verdade, é uma tát-
ica. Afinal, quem votou nele é 
aquele povo dos bons costumes 
que não gosta de ver ninguém se 
divertindo. Assim ele agrada esse 
pessoal alfinetando emissoras e 
governadores que querem usu-
fruir da data festiva. E com o dis-
curso “Não ao carnaval”, 
Bolsonaro ainda finge que se pre-
ocupa com a covid-19.  

Jair representa tudo de ruim 
na política brasileira. É rude, 
ignorante, nocivo, com inteligên-
cia limitada. Mas vale lembrar 
que ele foi contra a vacina. Se 
Bolsonaro tivesse atuado antes, 
vidas seriam preservadas e o car-
naval poderia ser uma realidade. 
Ele também é contra máscara, 
uma medida contra a covid. 

A única coisa que Bolsonaro 
não é contra é ser bancado pelo 
dinheiro público. Ele e a família. 
Nesta semana, o presidente rev-

elou mais uma vez sua face. Em 
discussão acalorada com um 
apoiador no cercadinho do 
Alvorada, disse que não irá 
fechar os aeroportos brasileiros 
como medida para conter a che-
gada de uma nova variante da 
Covid-19 ao País. 

O bate boca começou logo 
após Bolsonaro fazer um lamento 

sobre a abordagem da imprensa 
sobre o seu governo. “Você tá 
vendo muito a Globo aí…
Pessoal, vocês têm que aprender 
a conviver com o vírus, infeliz-
mente”, concluiu antes de encer-
rar o bate boca. O pior é que o 
brasileiro além de ter que con-
viver com o vírus, tem que con-
viver com Bolsonaro. 
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 Renan Filho entrega pavimentação de 
vias e anuncia reconstrução de ponte

Governador também entregou equipamentos para a educação, saúde e agricultura familiar

Cartão Cria alcança a marca de 
100 mil famílias em Alagoas

Com repasse mensal de R$ 100 para gestantes e crianças até 6 anos de idade

CAMPESTRE

Ao inaugurar a pavimentação 
de vias urbanas pelo Pró-Estrada, 
em Campestre, o governador de 
Ala goas, Renan Filho, anunciou a 
che gada de mais investimentos 
para o município se comprome-
tendo com a reconstrução da ponte 
e do aces so à Usina Santa Tereza, 
que liga o estado de Alagoas a Per -
nam bu co. O anúncio foi feito 
durante so lenidade dos 27 anos de 
Eman ci pa ção Política do local.  

„Hoje, no aniversário da ci -
da de vamos entregar as obras do 

pro gra ma Pró-Estrada em uma 
nova e ta pa que veio para cá. 
Vamos iniciar a reconstrução da 
ponte que liga Cam pestre a ˘gua 
Preta, e liga também Alagoas a 
Pernambuco, e va mos reconstruir 
a estrada que liga a ci dade de 
Campestre até a ponte, é uma 
estrada importante‰, explicou Re -
nan Filho, ao reafirmar que Cam -
pes tre é sempre prioridade para o 
Go verno de Alagoas.  

Além das obras anunciadas, 
um conjunto de investimentos foi 

en  tregue pelo chefe do Executivo 
pa  ra fortalecer as áreas da educa-
ção, saú  de e infraestrutura, auxili-
ando no de  senvolvimento e econ-
omia do mu  nicípio. A transform-
ação na edu ca  ção chegou através 
da autorização pa ra construção de 
uma creche CRIA, com capaci-
dade para aten der 200 crianças, 
ofertando alimen ta ção nutritiva e 
material pedagógi co adequado. 
Esse equipamento so zi nho gera 
cerca de 40 empregos di re tos e 
movimenta a economia local. 

O Cartão CRIA acabou de 
alcançar a marca de 100 mil famíl-
ias alagoanas cadastras no maior 
programa estadual de transferência 
de renda do Brasil. Isso significa 
que, em Alagoas, gestantes e crian-
ças, que vivem em situação de vul-

nerabilidade social, agora recebem 
o benefício mensal de R$ 100 reais 
para garantir mais cuidados com o 
desenvolvimento durante a pri-
meira infância.   

Lançado em fevereiro deste 
ano, como uma das ações do 

Programa CRIA – Criança 
Alagoana, o Cartão CRIA está pre-
sente em todos os municípios ala-
goanos, nas casas das famílias que 
possuem em sua composição ges-
tantes e crianças com até 6 anos, 
além de crianças portadoras da sín-

drome do Zika vírus.   
O recurso é garantido desde a 

gestação até a criança completar 6 
anos, e está sendo utilizado para 
compra de alimentos, proporcion-
ando uma melhor nutrição na fase 
mais importante do desenvolvi-
mento infantil. Com o repasse 
direto do valor de R$ 100 reais por 
família, o Cartão CRIA também 
faz uma injeção de recursos na 
economia dos municípios, especi-
almente dos pequenos negócios. 

O Cartão CRIA acabou de 
alcançar a marca de 100 mil famíl-
ias alagoanas cadastras no maior 
programa estadual de transferência 
de renda do Brasil. Isso significa 
que, em Alagoas, gestantes e crian-
ças, que vivem em situação de vul-
nerabilidade social, agora recebem 
o benefício mensal de R$ 100 reais 
para garantir mais cuidados com o 
desenvolvimento durante a pri-

meira infância.   
Lançado em fevereiro deste 

ano, como uma das ações do 
Programa CRIA – Criança 
Alagoana, o Cartão CRIA está pre-
sente em todos os municípios ala-
goanos, nas casas das famílias que 
possuem em sua composição ges-
tantes e crianças com até 6 anos, 
além de crianças portadoras da sín-
drome do Zika vírus.   

O recurso é garantido desde 
a gestação até a criança completar 
6 anos, e está sendo utilizado para 
compra de alimentos, proporcion-
ando uma melhor nutrição na fase 
mais importante do desenvolvi-
mento infantil. Com o repasse 
direto do valor de R$ 100 reais 
por família, o Cartão CRIA tam-
bém faz uma injeção de recursos 
na economia dos municípios, 
especialmente dos pequenos 
negócios.

AÇÃO SOCIAL
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MPF aciona a Justiça contra o Cesmac 
por processo seletivo “relâmpago”

Ação busca anulação do certame para transferência externa do curso de Medicina
ENSINO

O Ministério Público Federal 
(MPF) ajuizou ação civil pública 
(ACP) contra a Fundação 
Educacional Jayme de Altavila 
(Fejal), instituição mantenedora 
do Centro Universitário de Maceió 
(Cesmac), por violação aos prin-
cípios da publicidade, razoabili-
dade e finalidade em edital de 
transferência externa para ingresso 
no curso de medicina. 

A ACP, de autoria da procu-
radora da República em Alagoas 
Niedja Kaspary, é fruto de averi-
guação realizada no âmbito da 
Notícia de Fato de nÀ 
1.11.001.001160/2021-70, e tem 
como objetivo a anulação pela 
Justiça do processo seletivo, cujo 
prazo de inscrição expirou em 
menos de 24 horas. 

Com base na NF, o MPF 
constatou que não houve tempo 
hábil para a devida publicidade ao 
certame, o que prejudicou os inter-
essados nas vagas disponibilizadas 
pelo edital, acarretando, assim, na 
ausência de lisura do referido pro-
cesso seletivo. Por este motivo e, 
entendendo que foram feridos os 
princípios da publicidade, razoabil-
idade e finalidade, o MPF pede a 
elaboração de um novo edital em 
que sejam restabelecidos os quanti-
tativos de vagas à disposição do 
contingente de candidatos que 
foram lesados. 

Destacou a procuradora, na 
ACP, que o edital contrariou prát-
ica da própria instituição, pois, em 
certames semelhantes, o edital foi 
divulgado com antecedência, com 
divulgação ampla e contendo pra-
zos razoáveis. 

Na ação é destacado que os 
prazos exíguos no processo de 
transferência desnaturam a 
exigência legal de processo sele-
tivo, prevista na Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional 
(LDB - Lei 9.394/96, art. 49), não 
podendo admitir, como ocorreu, a 
divulgação de edital numa sexta-

feira, com prazo de inscrição inici-
ado na segunda-feira subsequente 
e finalizado na terça-feira 
seguinte, com duração de apenas 
21 horas, e com prova objetiva no 
dia posterior. 

Apontou o MPF, ainda, que 
não foram adotados mecanismos 
de publicização do edital, como 
avisos, anúncios pop-up, e-mails 
com newsletter ou notificações 
push, além de que o edital de 
transferência externa não podia 
ser acessado a partir da página 
principal da instituição de ensino. 

Ressaltou, ainda, que a justi-

ficativa de „urgência‰, devido à 
necessidade de surgimento de 
novas vagas decorrentes da desis-
tência ou da transferência de seus 
estudantes para outras faculdades, 
não se confirmou, uma vez que a 
faculdade lançou posteriormente, 
com prazos de inscrição já encer-
rados e provas aplicadas, edital 
complementar fazendo subir de 5 
para 11 vagas disponíveis. 

Na ação, a procuradora da 
República Niedja Kaspary desta-
cou que o certame torna-se irreg-
ular e faz jus ao acionamento da 
Justiça por sua anulação. „Não 

houve, assim, tempo hábil para a 
devida publicidade ao certame, 
[...] acarretando, assim, na ausên-
cia da devida lisura do referido 
processo seletivo. Assim, em 
última análise, o objetivo da pre-
sente demanda é a intervenção 
judicial com determinação à 
demandada para que o processo 
seletivo seja imediatamente reab-
erto, em prazo razoável e em con-
sonância com o que se exige um 
processo seletivo para ingresso no 
ensino superior, oferecendo-se as 
vagas disponíveis no edital ques-
tionado‰.
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Para a construção do 
Alamedas, foi investido um total de 
R$ 152 milhões, recursos que são 
provenientes do Ministério do 
Desenvolvimento Regional 
(MDR), por meio do Programa 
Casa Verde e Amarela, criado pelo 
Governo Federal para garantir o 
financiamento habitacional de pes-
soas de baixa renda. São quatro res-
idenciais no complexo a ser inaugu-
rado, batizados de Farol, Pontal, 
Pajuçara e Jatiúca, que, juntos, 
somam 1.920 apartamentos, abrig-
ando mais de 7.600 pessoas na 
parte alta de Maceió. Boa parte dos 
que possuem cadastro na Secretaria 
Adjunta de Habitação de Maceió é 
de comunidades carentes, que 
moram de aluguel ou vivem em 
condições precárias, dividindo o 
teto com a família inteira em barra-
cos sem qualquer estrutura. 

Cada unidade do Alamedas 
tem área total de 43m² e é formada 
por cozinha, sala, banheiro e dois 
quartos. Os novos moradores terão 
à disposição uma área de lazer, com 
brinquedos infantis espalhados nas 
dependências do complexo, quad-
ras de esportes, salão de festas, bici-
cletário e ciclovia.

Falta muito pouco para 1.920 
famílias carentes de Maceió 
materializarem o sonho de ter uma 
casa própria. A Prefeitura já con-
cluiu as obras do complexo res-
idencial Alamedas, no Benedito 
Bentes, e iniciou as tratativas com a 
Caixa Econômica Federal (CEF) 
para que o sorteio das unidades 
seja providenciado. A previsão da 
Secretaria Adjunta de Habitação 
do Município é de que, até o fim 
deste ano, os trâmites burocráticos 
com a instituição financeira este-
jam superados e os empreendimen-
tos possam ter condições de 
receber os futuros moradores.  

Até lá, a documentação de 
quem tem cadastro na Prefeitura 
está sendo analisada criteriosa-
mente pela Caixa, a fim de apron-
tar a lista dos que estarão aptos, 
seguindo os critérios estabelecidos 
pelo Governo Federal. O sorteio só 
será marcado após a verificação dos 
dados. 

Moradora da orla lagunar, 
dona Fátima da Silva está na expec-
tativa de ser contemplada com uma 
moradia. Ela procurou o órgão 
municipal, efetuou o cadastro para 
habitação popular e diz que não vê 
a hora de conquistar aquele que 
considera o maior de seus desejos.  

„Estou muito ansiosa pela 
minha casa própria. Fiz a inscrição 
e agora aguardo pelo sorteio. Quem 
sabe eu não serei uma das ganhado-

ras, né? Tenho fé em Deus que vou 
conseguir o meu apartamento‰, 
declarou Fátima da Silva.Assim 
como ela, centenas de pessoas dire-
cionadas pela Coordenadoria 
Executiva de Defesa Civil de 
Maceió e pela Secretaria Municipal 
de Assistência Social (Semas) fiz-
eram o cadastro habitacional e, 
consequentemente, devem partici-
par dos sorteios das moradias a 
serem inauguradas. 

O secretário-adjunto de 
Habitação de Maceió, Eduardo 
Rossiter, diz que o maior desafio da 
gestão nesta pasta é trabalhar duro 
para reduzir o déficit habitacional 
na capital. Dados levantados pela 
Associação das Empresas do 
Mercado Imobiliário de Alagoas 
(Ademi-AL) e atualizados recente-
mente mostram que há carência de, 
aproximadamente, 30 mil casas no 
município.„Temos trabalhado dia-

riamente para transformar a vida 
dos maceioenses. O prefeito JHC já 
entregou 1.500 unidades habita-
cionais e vamos seguir nesse ritmo 
para oferecer dignidade às famílias 
por meio da casa própria. Em todo 
o conjunto habitacional Alamedas, 
teremos 1.920 apartamentos, com 
uma superestrutura, e, em breve, a 
Prefeitura de Maceió entregará 
para quem mais precisa", declarou 
Rossiter.

CASA PRÓPRIA

Residencial concluído vai contemplar 
1.920 famílias carentes em Maceió

Expectativa é que moradores possam ocupar as moradias ainda este ano 

ESTRUTURA

No Benedito Bentes, a Pre fei -
tu ra de Maceió já entregou o Vale 
Ben tes 2 e o Oiticica 1, totalizando 
1.000 unidades habitacionais. No 
mes mo bairro, o complexo Oiticica 2 
– com 500 casas – está pronto e se rá 

entregue em breve.Na Santa Amé lia, 
mais três residenciais estão em con-
strução: Diana Simon, Pe dro 
Teixeira I e II. Juntos, vão abri gar 
mais de 4.700 pessoas em 1.180 
apartamentos. Já no Santos Du mont, 

os conjuntos residenciais Má rio 
Peixoto I e II devem ser en tre gues em 
2022, com 192 casas em cada con-
junto. 

No bairro do Vergel do Lago, o 
Condomínio Parque da Lagoa se gue 

à todo vapor. Em cinco me ses de 
construção, o empreendi men to conta 
com 17 blocos de apar tamentos estão 
levantados. Ao to do, 1.776 famílias 
contempladas com mais dignidade à 
beira da Lagoa Mundaú.

MAIS EMPREENDIMENTOS
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COVID-19

Anvisa pode liberar vacina Pfizer 
para crianças em dezembro

A Agência Nacional de Vi gi -
lân cia Sanitária (Anvisa) pode libe-
rar a vacina da Pfizer contra a Co -
vid-19 para crianças entre 5 e 11 
anos de idade a partir da primeira 
quinzena de dezembro. Segundo a 
Anvisa, o pedido da farmacêutica 
Pfizer/BioNTech está em análise 
desde o dia 12 de novembro e tem 
prazo de até 30 dias para ter uma 
resposta da agência.  

Na última segunda-feira (22), 
o laboratório da Pfizer/BioNTech 
anunciou que o resultado de um 
estudo preliminar apontou para  
eficácia de 100% da vacina para 
pessoas entre 12 e 15 anos de idade 
e que completaram o esquema 
vacinal com duas doses do imuni-
zante. O estudo acompanhou 
2.228 participantes por sete dias 
durante mais quatro meses após a 
segunda dose e conseguiu compro-
var esse resultado.  

De acordo com a líder méd-
ica de vacinas da Pfizer no Brasil, a 
Dra. Julia Spinardi, o estudo pre-
tendia avaliar a persistência da 

proteção usada na vacina no corpo 
das pessoas imunizadas. Segunda 
ela, „esse valor de eficácia foi aval-
iado cerca de quatro meses após a 
conclusão do esquema vacinal pri-
mário, ou seja, se avaliou que 
mesmo depois desse período, após 
receber as duas doses da vacina, ela 
se manteve segura [no corpo 
humano] e com uma eficácia de 
100%‰, destacou. 

Nesse sentido, as  equipes da 
Se cretaria Municipal da Saúde de 
São Paulo (SMS) começaram, nes -
ta quinta-feira (25), a ir até às esco-
las da rede municipal e estadual 
pa ra aplicar a segunda dose da va -
cina contra a Covid-19 nos adoles-
centes de 12 a 17 anos de idade. Os 
pais ou responsáveis precisam assi-
nar um documento autorizando a 
imunização. Existe um modelo de 
autorização que será levado pelas 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs) durante essas visitas.  

De acordo com a Pfizer 
Brasil, a eficácia da vacina na pop-
ulação com faixa-etária acima de 

16 anos já foi comprovada e con-
segue proteger em até 90% contra 
a Covid-19. É o que explica a dou-
tora Julia Spinardi. „Na população 
acima de 16 anos de idade, já foi 
anunciado que mostramos uma 
eficácia de cerca de 90% para a 
população vacinada após seis 
meses da segunda dose do 
esquema vacinal‰, disse a médica. 

Agora, a Pfizer Brasil aguarda 
análise da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre 
a recomendação ou não das vaci-
nas para a população entre 5 e 11 
anos de idade aqui no Brasil. O 
processo ainda está  no começo, 
mas já foram apresentadas inform-
ações favoráveis em estudos euro-
peus e nesta quinta-feira, a Agência 
Europeia de Medicamentos 
(EMA)  liberou a vacina para esse 
público.  

Nesta semana, a Anvisa apre-
sentou uma avaliação sobre o 
cenário de doses de reforço para o 
Brasil, além de ter anunciado a 
aprovação da dose de reforço da 

Pfizer. A dose de reforço refere-se à 
aplicação de uma dose a mais na 
população, além do esquema de 

vacinação primário (uma ou duas 
doses, dependendo da vacina 
usada).

O laboratório anunciou que um estudo preliminar apontou para eficácia de 100% da vacina

PRF promove dia de cinema para crianças 
da oncopediatria do Hospital Veredas

A campanha Policiais Contra 
o Câncer Infantil, promovida pela 
Polícia Rodoviária Federal com o 
apoio da Rede de Proteção da 
Criança e do Adolescente de 
Alagoas, tem o objetivo de trazer 
mais alegria para as crianças que 
estão em tratamento oncológico. 
Pensando nisso, a PRF convidou os 
pacientes da oncopediatria do 
Hospital Veredas para fazer um pas-

seio no shopping com direito a 
cinema, pipoca e muita diversão.  

A experiência foi inesquecível 
e incrível para os pacientes que 
estiveram no cinema pela primeira 
vez. Ter qualidade de vida enquanto 
enfrenta um tratamento oncológico 
é primordial para auxiliar no resul-
tado positivo, por isso, participar de 
atividades deste tipo ajuda no trata-
mento contra o câncer, pois é com-

provado que o bem-estar e a alegria 
contribuem para o fortalecimento 
do sistema imunológico.  

Além da sessão de cinema, em 
um ato de empatia, alguns policiais 
rodoviários rasparam a cabeça para 
encorajar as crianças em trata-
mento. 

Todo translado foi feito no 
ôni bus da Polícia Rodoviária 
Federal.

PRF leva pacientes da oncopediatria 
para um dia de lazer no cinema

Crianças da 
Oncopediatria 

do Hospital Veredas 
tem dia de cinema 

promovido pela PRF

Em ato de 
empatia, policiais 

rodoviários federais 
raspam a cabeça 

para apoiar 
crianças com câncer
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Nesta semana, o ministro 
Luiz Eds on Fachin, do Supremo 
Tri bu nal Federal (STF), publicou 
a íntegra de seu relatório na ação 
penal con tra o senador e ex-pres-
idente Fer nando Collor de Mello 
(Pros-AL). No processo, relatado 
por Fa chin, o político é investi-
gado por cor rupção passiva, lava-
gem de di nhei ro e peculato.Collor 

é acusado de receber propina para 
viabilizar um contrato de troca de 
bandeira de pos tos de combustí-
vel, firmado en tre a Derivados do 
Brasil (DVBR) e a BR 
Distribuidora, subsidiária da Pe -
trobras.  

O senador também teria 
viabi li  zado a celebração de con-
tratos de cons trução de bases de 

distribuição de combustíveis entre 
a UTC En ge nha ria S/A e a BR 
Distribuidora. Col lor e outras oito 
pessoas foram acu sadas de cor-
rupção passiva, pe cu lato, lavagem 
de dinheiro, organi za ção crim-
inosa, obstrução de inves ti gação, 
violação de sigilo funcional qua -
lificado e fraude ao caráter com -
pe titivo de licitação.A denúncia 

foi apre sentada em 2016 pelo 
então Pro curador-Geral da 
República Rodrigo Janot.  

De acordo com a acusação, 
uma organização criminosa 
funcio nou na BR Distribuidora 
entre 2010 e 2014 para desvio e 
lavagem de di nhei ro. E contaria 
com a influência do Partido 
Trabalhista Brasileiro (PTB), em 

especial de Collor, senador pelo 
Estado de Alagoas.A de nún cia 
lista uma série de crimes de la -
vagem de dinheiro, dentre eles 
apon ta que Collor adquiriu veícu-
los de luxo, mas eles foram pagos 
ou fi nan ciados pela ˘gua Branca 
Par ti ci pa ções Ltda, „empresa de 
ocultação patrimonial do parla-
mentar‰.

CASOS DE FAMÍLIA

Fernando Collor foge 
de exame de DNA 
com medo de perder 
parte de herança

Maria Alice diz que é filha do falecido Arnon de Mello

RELATÓRIO

Investigação de corrupção contra Collor caminha no Supremo
Senador teria recebido propinas milionárias de subsidiária da Petrobras

A Câmara dos Deputados 
apro vou nesta quinta-feira (25) a 
Me dida Provisória 1063/21, que au -
to riza os postos de combustíveis a 
com prarem álcool combustível (eta-
nol hidratado) diretamente de pro -
du tores e importadores. Os distri -
bui dores poderão continuar atuan -
do. A MP será enviada ao Senado. 

A medida foi aprovada na for -
ma do texto do relator, deputado 
Au gusto Coutinho (Solidariedade-
PE), que incorpora trechos da MP 
1069/21, permitindo a venda direta 
aos postos também para as coopera -

ti vas de produção ou comercializa-
ção de etanol e as empresas comerci -
a lizadoras desse combustível. Au -
gus to Coutinho afirmou que a me di -
da aprovada tem pontos inovadores 
para diminuir o custo dos combustí-
veis. "A usina pode vender para os 
pos tos da região, barateando os cus-
tos de frete", espera. 

A MP 1069/21, ainda penden -
te de votação, permitiu a antecipa-
ção das regras da MP 1063, que en -
vol vem também o pagamento de 
PIS/Cofins. Assim, produtores e im -
por tadores poderão vender etanol 

di retamente a postos de combustí-
veis e ao transportador-revendedor-
retalhista (TRR). 

Na votação em Plenário, foi 
apro vado destaque do PT que re ti -
rou uma das novidades da MP, a 
per missão para a venda de combus -
tí veis de outros fornecedores dife -
ren tes do vinculado à bandeira do 
pos to. Um decreto que regulamen-
tou o tema (Decreto 10.792/21) exi -
ge que o posto, se optar por vender 
com bustíveis (gasolina e diesel, in -
clu sive) de outros fornecedores, de -
ve rá identificar a origem.  

Caso a MP seja convertida em 
lei sem esse dispositivo, o decreto 
per derá a validade. Também autori -
za do pela MP a vender etanol aos 
pos tos, o transportador-revendedor-
re talhista (TRR) atualmente pode 
re vender apenas óleo diesel, lubrifi -
can tes e graxas.Os TRR atuam 
com prando esses produtos a granel 
pa ra armazenamento e venda fraci -
on ada a empresas e indústrias que os 

u sam, por exemplo, para abastecer 
tan ques de geradores ou como com-
bustível.  

Com a mudança, os TRR po -
de rão fazer o mesmo com o etanol. 
O relator incluiu ainda dispositivo 
pa ra permitir a revenda varejista de 
ga solina e etanol hidratado fora do 
es tabelecimento autorizado, mas 
dentro do território do município 
on de se localiza o revendedor.

Sob risco de ser condenado por corrupção no Supremo Tribunal Federal 
(STF), o senador por Alagoas Fernando Collor dribla a Justiça em outro caso 
delicado. Desde 2017, uma possível irmã dele tenta na Justiça obrigar o sena-
dor a fazer teste de DNA para obter os direitos à herança do ex-senador Arnon 
de Mello. Collor foge das notificações.  

Maria Alice, 55 anos, diz que a mãe, assessora de Arnon, engravidou no 
gabinete e foi demitida pelo pai de Collor. Ela lista os famosos carrões do sena-
dor — aqueles apreendidos pela Lava-Jato e que agora podem resultar em con-
denação no STF — como sinais da “extrema riqueza” do irmão.  Já ela vive 
com 2.000 reais mês. A informação saiu nesta sexta-feira,  26, no site da Veja.

COMBUSTÍVEL

Câmara aprova MP que autoriza postos a 
comprar etanol diretamente de produtores

Medida agora deve seguir para o Senado
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O vereador do Rio de Janeiro 
Car  los Bolsonaro (Republicanos), fi -
 lho do presidente Jair Bolsonaro, aci -
 onou nesta quinta-feira o Su pre mo 
Tribunal Federal (STF) contra os 
senadores Renan Calheiros (MDB-
AL) e Omar Aziz (PSD-AM), inte-
grantes da cúpula da CPI da Covid 
no Senado. O caso será ana  lisado 
pelo ministro Nunes Ma r ques.  

A noticia-crime aponta supos-
tos crimes de abuso de autoridade 
co metidos pelo relator e pelo presi -

dente da comissão, que em seu re la -
tó rio final acabou por indiciar o ve re -
ador por incitação ao crime e dis se -
minação de fake news durante a pan-
demia. 

Na ação encaminhada ao 
Supremo, Carlos Bolsonaro diz que 
Aziz e Renan, respectivamente, com-
eteram crimes como prevaricação e 
abuso de autoridade ao longo das 
investigações. 

"O Relatório Final produzido 
pelo primeiro noticiado não aponta 

qualquer prova ou descreve qualquer 
fato que possa ser imputado ao noti-
ciante, a sugestão de indiciamento é 
mera repetição de narrativas antigas, 
reproduções de publicações feitas 
em rede social com informações 
totalmente desconexas dos fatos que 
deveriam ser apurados pela CPI, e o 
pior: sem qualquer relevância jurí-
dica", argumenta o vereador na peça. 

Segundo Carlos Bolsonaro, 
"após todo o espetáculo criado pela 
CPI, a estrutura da narrativa que 

constitui a imputação feita contra o 
noticiante, resume-se a uma dezena 
de publicações feita pelo noticiante, 
em sua própria rede social, absoluta-
mente inconsistentes e insuficientes 
para atribuir a prática de algum fato 
ilícito". 

O trâmite de uma notícia-
crime no STF prevê que o relator 
peça posicionamento da 
Procuradoria-Geral da República 
(PGR), que avaliará a existência de 
elementos para pedir a abertura de 

uma investigação sobre os crimes 
apontados, ou se o caso deve ser 
arquivado. 

Ao pedirem o indiciamento do 
filho do presidente, os parlamentares 
argumentaram que o vereador inci-
tou a morte ao divulgar notícias fal-
sas nos momentos em que foi con-
trário à população se vacinar contra a 
Covid-19. Ainda segundo o doc-
umento, Carlos Bolsonaro ainda 
estimulou as pessoas a irem para ruas 
durante a pandemia.

Filho do presidente foi um dos indiciados na CPI da Covid

Vereador Carlos Bolsonaro aciona 
Supremo contra Renan Calheiros

FOGO EM BRASÍLIA

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira (PP-AL) 
afirmou que, no momento, não há 
acordo na casa para prosseguir 
com a tramitação da Proposta de 
Emenda Constitucional (PEC) 
que reduz a idade de aposentado-
ria dos ministros do Supremo 
Tribunal Federal (STF) e de out-
ros tribunais superiores de 75 
anos para 70.  

Nesta quarta, 24, Lira deter-
minou a criação de uma comissão 
especial para analisar outra PEC 
relacionada à corte, a que amplia 
de 65 para 70 anos a idade máx-

ima para nomeação nos tribunais, 
de autoria do deputado Cacá 
Leão (PP-BA). „[Para] A PEC do 
deputado Cacá já foi criada 
comissão. A outra não tem acordo 
na Casa para prosseguir‰, comen-
tou Lira sobre as propostas ao fim 
da sessão parlamentar. 

A PEC que diminui a idade 
de aposentadoria foi aprovada na 
Comissão de Constituição, 
Cidadania e Justiça (CCJ) da 
Câmara nesta terça, 23, por 34 
votos a 25. De autoria da depu-
tada Bia Kicis (PSL-DF), ela rev-
oga outra, a ÂPEC da BengalaÊ, 

que foi aprovada em 2015, que 
alterou a idade de aposentadoria 
dos 70 anos para 75, o contrário 
do que se propõe neste momento.  

Se o texto for aprovado pelos 
plenários da Câmara e do Senado, 
e se mantiver a previsão de que as 
regras sejam válidas para a atual 
composição do STF, o presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) 
poderia indicar outros dois nomes 
para a corte, já que Rosa Weber e 
Ricardo Lewandowski têm 73 
anos. Nas regras atuais, os dois se 
aposentam somente em 2023, no 
próximo mandato presidencial.

Presidente da Câmara criou comissão especial para avaliar outra PEC
PEC que reduz idade de 

aposentadoria dos ministros 
não tem acordo para ser votada

STF


