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dentro da 
Polícia Militar
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Arthur Lira e Rodrigo Cunha preparam 
armadilha para JHC perder a prefeitura

Vice de Maceió, Ronaldo Lessa se mantém calado sobre possível rasteira

COLECIONANDO VÍTIMAS

Senador planejou mudar de partido para 
prejudicar campanha de adversário

 Rodrigo Cunha tenta 
armar mais um golpe 
contra Rui Palmeira

CLÃ BELTRÃO EM CRISE

Vereador licenciado e secretário de Estado coleciona aliados para as próximas eleições

Marx usa irmã, presidente 
do Podemos, para impedir 
candidatura de vereadores

Kelmann Vireira e Eduardo Canuto estão na mira do deputado federal

JUSTIÇA CEGA
Ivan Brito, no ano passado, 

foi denunciado à Corregedoria 
e alvo da Polícia Federal

Juiz investigado 
é promovido a 
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por merecimento

RUSGAS
Lira disse que obras 
da saúde de Alagoas 

são elefantes brancos

Renan Filho 
e Arthur Lira 
trocam farpas 
no Instagram



MACEIÓ, 19/03 A 25/03 DE 2022 - ANO XXII - EDIÇÃO 849 - R$ 2,00 2

FAKE

COMBUSTÍVEL

LAURENTINO VEIGA

A R T I G O

A Tríade Cristã

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 
Diagramação e Artes 
artsenna10@gmail.com

AdrianoRamos 
Departamento Jurídico 

adrianoramos34@hotmail.com

WWW.ANOTICIAALAGOAS.COM.BR

E X P E D I E N T E

É mentira que o ex-presidente Lula pediu para que Renan Filho 
concluísse seu mandato de governador por Alagoas. O fato faria com que 
Filho desistisse da campanha ao Senado. 

Segundo uma fonte próxima ao governador, Lula é o maior entusi-
asta da campanha de Renan Filho. Conforme um site de Alagoas, a 
estratégia de Filho não disputar o Senado seria pela polarização com Jair 
Bolsonaro (PL) apresentada em pesquisas. „Lula entende que, se o gov-
ernador não se desincompatibilizar do cargo para disputar a única vaga do 
Estado no Senado Federal, seu palanque poderá ser ampliado, propor-
cionando vantagem nas urnas‰, escreveu o site. No entanto, aliados dos 
Calheiros fazem questão de reforçar que se trata de fake news e que 
Renan Filho cogita, sim, com apoio de Lula, a campanha ao Senado.

˘lvaro Queiroz, teólogo, filó -
sof o, sócio efetivo da Associação 
Ala goana de Imprensa (AAI), re -
me te ra à minha pessoa, três livros: 
Mis são do Porto de Pedras 
(Primícias da Evangelização nas 
Alagoas), Clero e Política nas 
Alagoas, Capítulos de História da 
Igreja.  

A Tríade Cristã enfatiza a 
Igreja em vários momentos:  a 
igreja na Idade Antiga, a Igreja na 
Idade Média, a Igreja na Idade 
Moderna, a Igreja na Idade 
Contemporânea. Além disso, 
comenta o período colonial (No 
século XIX), A primeira 
República, A era do populismo, A 
guerra contra os Caetés, A custódia 
de Santo Antônio do Brasil, A 
Missão do Porto de Pedras (1598-
1619), A Santo Amaro, Época do 
domínio Holandês (1630 -1654), 
Algumas figuras Expressivas e 
Século XX. 

As três memoráveis obras, 
foram compostas na Gráfica do 
Cesmac, fundada pelo professor-
historiador Douglas Apratto 
Tenório. Por essas razões, presta 
relevantes serviços aos alagoanos 
escritores. Instituição criada pelo 

inolvidável Padre Teófanes Araújo 
de Barros. Cujo pensamento fora 
brotar uma Universidade para 
atender aos comerciários, pessoas 
pobres que não podiam estudar na 
UFAL. 

O Cesmac, por sua vez, me 
deu oportunidade única de 
lecionar Economia nos cursos de 
Engenharia de Produção, Civil, 
Medicina Veterinário, no Curso de 
Direito (Arapiraca, Palmeira dos 
¸ndios, Marechal Deodoro e na 
capital durante 25 anos.            

O Mestre ˘lvaro Queiroz, 
pela sua sapiência acadêmica, tor-
nou-se o papa da Igreja Católica 
local. Isto é, já atingiu a marca de 
seu 18À livro narrando sobre a 
História da Santa Igreja Católica 
Apostólica Romana como um 
todo. O Apóstolo consciente de seu 
papel em benefício dos católicos do 
mundo inteiro. Professor do 
vetusto Seminário, professa sua fé 
através de seus memoráveis livros.  

No tocante ao livro Capítulos 
de História, apresenta quatro capí-
tulos. Didaticamente, ligados às 
questões doutrinárias, norteia seu 
pensamento acadêmico exemplifi-
cando suas ideias de forma aces-

sível aos consulentes. E, por conse-
guinte, defende a Igreja dos maldo-
sos no mundo atual. As denomina-
ções evangélicas criaram diversas 
igrejas e, portanto, retalham a his-
tória de Cristo levando a interpre-
tações nebulosas.  

Existe sim, uma só Igreja, um 
único Deus, capaz de levar a 
palavra do Evangelho às nações do 
mundo inteiro. „A Religião de 
Cristo está profundamente enrai-
zada na alma do povo alagoano. 
Quem toma as estradas logo se 
depara com inúmeros cruzeiros, 
vários nichos, diversas capelas e 
igrejas Matrizes, símbolos ostensi-
vos e efetivos a Fé Cristã de nossa 
gente. Faz 400 anos que esta Fé foi 
implantada em nosso território‰. 

O símbolo da Fé herdada dos 
colonizadores portugueses, sus-
tenta a convicção dos católicos bra-
sileiros. Como exemplo, cito o Pe. 
Antônio Vieira, seguidor de Cristo 
que deixou exemplos de solidarie-
dade aos índios, aos escravos 
explorados pelos os algozes do 
poder daquela época. Louvo a edi-
torizaçao do autor, formulando 
votos que outras obras brotem para 
a sustentação da Tríade Cristã. 

Todos já conhecem a fábula do escorpião e do 
sapo, animais peçonhentos com instinto de trair por 
natureza. Na política não é diferente. De vez em 
quando o membro de determinado partido político 
se volta contra sua própria agremiação.  

Critica seus pares, o presidente do partido, os 
membros que foram eleitos para os mais diferentes 
cargos. Em outros casos, são partidos diferentes, 
mas mesmo assim, encontram brechas para prejudi-
car adversários. É o xadrez político.  

Rodrigo Cunha, quem diria, parecia tão amigo 
de JHC. Fez até campanha ao lado dele. E agora, 
estaria tramando a queda do amigo. A traição na 
política é real. Marx Beltrão também estaria no 
mesmo esquema. Mas, desta vez, contra vereadores 
que podem derrotá-lo nas urnas.  

Política é busca por sobrevivência. Essa dis-
puta por poder fica mais evidenciada na política 
porque as ações, de maneira geral, são alardeadas, 
e essas traições passam a ser tratadas até como 
ocorrências corriqueiras. A maioria dos políticos 

não se ilude com demonstrações de amizade, pois 
sabem que seu melhor amigo hoje poderá ser seu 
grande adversário amanhã. 

Aprendem também a deixar algumas frestas 
nos confrontos que estabelecem, já que nos dias vin-
douros talvez tenham de reconsiderar seus ataques. 
Que venham os próximos traídos. 

Em nota disparada para a imprensa nesta sexta-feira (18), a atual ges-
tão da Petrobrás utiliza argumentos infundados para justificar os aumentos 
colossais nos preços da gasolina, do álcool e do gás de cozinha em 2022, 
sendo o último deles anunciado no dia 10 de março. Para a Federação 
Ðnica dos Petroleiros (FUP), os excessivos reajustes demonstram total 
falta de respeito do governo do presidente Jair Bolsonaro e da atual gestão 
da estatal com a população, uma vez que eles são os grandes responsáveis 
pelos preços dos combustíveis, pois mantém a política de Preço de 
Paridade de Importação, implantada pelo ex-presidente Michel Temer e 
por Pedro Parente em outubro de 2016, que não leva em conta os custos 
nacionais de produção do petróleo e derivados, mas leva em consideração 
os custos de importação de derivados, o preço do barril de petróleo no mer-
cado internacional e a cotação do dólar.

REBATEU CRÍTICAS

Fernando Oliveira 
Editor Geral 

josefernandomartins@gmail.com

Os escorpiões e os sapos da política alagoana

DEU NA IMPRENSA!
Se depender exclusivamente do presidente da Câmara 

dos deputados, Arthur Lira (PP), o candidato do seu 
grupo para o governo de Alagoas será mesmo o prefeito 
JHC (PSB). Para isso, o prefeito de Maceió deixaria o 
partido socialista e assumiria o controle na capital da 
União Brasil. A chapa proposta por Lira teria como can-
didato a vice-governador o jovem Daniel Barbosa, filho 
do prefeito de Arapiraca, Luciano Barbosa, e como can-
didata ao Senado, a deputado Jó Pereira, prima do pres-
idente da Câmara. Para a deputada ser a candidata, o 
deputado estadual Davi Filho, que hoje é o nome do 
grupo para concorrer com Renan Filho (MDB), passaria 
a compor a chapa de federal. As informações são de que 
o prefeito JHC ficou entusiasmado com a articulação, 
mas não bateu o martelo. Quem espera ansioso pela 
definição é o vice-prefeito, Ronaldo Lessa (PDT).

O secretário de Infraestrutura de Alagoas, Maurício Quintella, pub-
licou na noite desta quarta-feira (16) um pronunciamento desmentindo e 
rebatendo falas de um vídeo divulgado pelo ministro do Desenvolvimento 
Regional de Bolsonaro sobre o Canal do Sertão, maior obra hídrica de 
Alagoas e da região Nordeste, que já atende mais de 400 mil alagoanos do 
Semiárido.„Eu fico espantado com essas coisas. A gente ver o ministro do 
Desenvolvimento Regional de Bolsonaro fazendo mais um ataque a 
Alagoas e ao Nordeste. O pretexto da vez foi o Canal do Sertão, obra que 
só tem 5% de recursos desse Governo. 95% do valor já investido na obra 
foi dos governos anteriores a ele‰, disparou o secretário.Quintella ressaltou 
que a atual gestão federal pouco fez para que a obra avançasse e que agora 
estaria tentando posar de responsável por um empreendimento que vive 
sérios problemas de repasse de verba da União. „Tivemos imensas dificul-
dades para que essa pequena contribuição do Governo Bolsonaro che-
gasse ao Nordeste e a Alagoas, para que o Trecho 4 fosse concluído. A 
nossa população, principalmente no Sertão, se lembra dos problemas 
causados pelos atrasos de lá de Brasília. Teve até ameaça de greve nos can-
teiros por falta de pagamento. As obras do Canal ficaram quase paralisa-
das por causa deles‰, argumenta.
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Vice de Maceió, Ronaldo Lessa se mantém calado sobre possível rasteira

E não é só contra Rui 
Palmeira que o senador Rodrigo 
Cunha tenta puxar o tapete. Se 
Cunha, com a ajuda do deputado 
federal Arthur Lira, conseguir fazer 
com que JHC dispute o governo do 
estado, o prefeito de Maceió per-
derá apoio, poder e muito dinheiro 
para bancar a candidatura do pai, o 
ex-deputado federal João Caldas. 
JHC, uma vez saindo da prefeitura 
para se candidatar não teria mais 
retorno.  

Segundo bastidores, os depu-
tados e presidentes dos partidos em 
Brasília, apesar de receberem bem 
o prefeito JHC e a principal vítima 
do possível golpe, João Caldas, 
respectivamente pai e filho, a mai-
oria não quer que João Caldas 
retorne à Câmara dos Deputados. 
Então, se JHC sair candidato ao 
governo do estado, os recursos 
estariam voltados para sua eleição 
e, não tanto, para o pai a deputado 
federal. 

„Por isso, Rodrigo Cunha e 
Ar thur Lira estão articulando para 
que, o quanto antes, JHC assine 
que es tá saindo da prefeitura, deix-
ando o car go para Ronaldo Lessa, 
o vice, que se mantém calado, 
vendo o pla no da rasteira se apro -
ximar‰, in for mou uma fonte à 
reportagem. Quem está assistindo 

de camarote to da essa movimenta-
ção é a turma dos Calheiros, que 
também seria su pos tamente bene-
ficiada politica men te com a queda 
do jovem prefeito.  

„Cunha tenta minar a candi-
datura de Rui Palmeira ao governo  
e tirar a prefeitura de JHC, que 

saindo do Executivo, terá todas as 
portas fechadas. Nem JHC e João 
Caldas conseguiriam voltar ao 
poder‰, disse. Em Brasília, pres-
identes de grandes partidos já estão 
sabendo das intenções, esses que 
„estão comendo na palma da mão‰ 
do presidente da Câmara, Arthur 

Lira. Entregar a prefeitura nas 
mãos de Ronaldo Lessa não seria 
nem a ultima opção, todos conhe-
cem Lessa quando está no poder. 

„Ronaldo Lessa quando está 
no poder se transforma, não é con-
fiável. Um interlocutor procurou 
Lessa na Barra de São Miguel para 

informar do plano que está em 
andamento. Lessa sairia benefici-
ado ganhando uma prefeitura com 
R$ 11 bilhões para gastar em 2022. 
Caso não aconteça o golpe, Lessa 
disputaria o Senado. Os Calheiros 
aguardam a finalização do plano 
estratégico contra JHC‰.

Arthur Lira e Rodrigo Cunha preparam 
armadilha para JHC perder a prefeitura

COLECIONANDO VÍTIMAS

Senador planejou mudar de partido para prejudicar campanha de adversário

Que o inexpressivo senador 
Rodrigo Cunha e o ex-prefeito de 
Maceió Rui Palmeira sempre tiv-
eram o „nariz torcido um contra o 
outro‰, isso nunca foi segredo. 
Porém, ninguém esperava que 
Cunha, o parlamentar que banca de 
bom moço em frente aos eleitores, 
estaria tramando mais um grande 
golpe contra Palmeira. Tudo para 
se eleger governador de Alagoas.  

Antes de declarar irreversível a 
candidatura ao governo, Rodrigo 
Cunha procurou Rodrigo Pacheco 
para tentar se filiar ao PSD para 
impedir a candidatura de Rui 
Palmeira que já o ultrapassa nas 

pesquisas. Gilberto Kassab, ao 
saber do fato, achou sorrateira e 
ridícula a atitude do senador, que 
vem armando uma armadilha 
pouco antes do prazo da filiação 
partidária. 

Com medo de ser esquecido 
pelo partido e ter que cumprir o 
mandato de senador, Cunha come-
çou a jogar baixo. Ele considerou 
que, se fosse para o PSD, teria 
amplo apoio, limando Palmeira 
conseguindo os votos dos eleitores 
do prefeito JHC e do deputado fed-
eral Arthur Lira, possíveis aliados.  

Mas, ambos acham que 
Cunha não tem carisma e nem púb-

lico para uma majoritária: o raio não 
cai duas vezes no mesmo lugar. 
Tudo por causa de seu desempenho 
pífio no Senado Federal. Agora, o 
que sobrou para o senador foi tentar 
congelar partidos para eliminar 
adversários.  

Muitos consideram Rodrigo 
Cunha uma página virada na pol-
ítica alagoana. Tereza Nelma e Rui 
Palmeira já tiveram dissabores com 
Cunha dentro do PSDB, hoje um 
partido nanico. Hoje, sobra para 
Cunha viver do passado trágico de 
sua família, usando o assassinato de 
Ceci Cunha, a própria mãe, como 
autopromoção.

 Rodrigo Cunha tenta armar mais 
um golpe contra Rui Palmeira
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O vereador licenciado de 
Maceió Kelmann Vieira deve sur-
preender muita gente nas eleições 
deste ano. Vieira tem tudo para se 
destacar na disputa a deputado 
federal. Hoje, o também delegado 
da Polícia Civil atua na Secretaria 
de Estado de Prevenção à 
Violência (Seprev). Kelmann 
Vieira pode ser a pedra no sapato 
de muitos deputados que tentam 
suas reeleições, um deles é o já 
enfraquecido Marx Beltrão. 

Beltrão, sem muito sucesso, 
vem buscando apoio, já que sua 
família perdeu várias prefeituras no 
litoral sul de Alagoas. Sem contar 
as brigas e birras dentro do próprio 
clã. Já Kelmann Vieira é uma 
aposta mais viável para conseguir 
apoiadores. Ele já conta com o 
apoio do sogro Cícero Cavalcante. 

Sendo assim, conseguiria 
englobar prefeituras focadas em 
sua campanha: Matriz do 
Camaragibe e São Luís do 
Quitunde, governadas pela 
Família Cavalcante, é bem rela-
cionado com um grande número 
de vereadores da capital e interior. 
Sem mencionar o apoio da própria 
esposa, a deputada estadual Flávia 
Cavalcante. Somando com todos  
esses tem proximidade com pres-
idente da ALE, Marcelo Victor, 
que além de um grande entusiasta 
de sua candidatura, vem ofere-

cendo apoio incondicional a 
Kelman Vieira. Diga-se de passa-
gem, um excelente patrocinador. 

Por outro lado, Marx tem 
per di do a popularidade que pode 

levá-lo  à derrota e não se reeleger. 
Após o falecimento do grande 
líder do li to ral sul, Coruripe e 
adjacentes, Jo ão Beltrão, o poderio 
da família en trou em decadência. 

E as eleições des te ano devem 
comprovar tal fato. Va le destacar 
que Kelmann Vieira ain da tem seu 
eleitorado na capital e de vários 
vereadores de mandato. Ma rx, 
hoje, não passa de um cego em 
pleno tiroteio, não sabe pra onde 
cor rer.  

E se correr o bicho pega, se 
fi car o bicho come. Será mais uma 
gran de perda para o clã dos 
Beltrão? Va mos esperar até o dia 2 
de abril. Re nata Abreu, presidente 
do Po de mos, se reuniu recente-
mente com al guns deputados, 
como Marcelo Vic tor e Eduardo 
Canuto, e o ex-de pu tado federal 
Givaldo Carimbão pa ra falar sobre 
o partido. Na reu nião, citou que 
Beltrão teria um com promisso 
para fortalecer o Po demos. 

Esse acordo não saiu do 
papel. „Marx não pegou o 
Podemos para re solver a situação 
do partido e, sim, pa ra prejudicar 
quem pode competir com ele‰, 
disse uma fonte do A No tícia.   

„Na verdade, ele teme perder 
as duas únicas prefeituras que lhe 
res tam, São Luiz do Quitunde e 
Ma triz de Camaragibe, coman-
dada pe los dois filhos de Cícero 
Ca val can te. E nos bastidores 
Kelmann Viei ra já não esconde 
um certo convite feito por Marcelo 
Victor‰, finalizou uma pessoa 
próxima de ambos.  

CLÃ BELTRÃO EM CRISE

Vereador licenciado e secretário de Estado coleciona aliados para as próximas eleições

Marx usa irmã, presidente do Podemos, 
para impedir Kelmann de se candidatar

Em outras palavras, Marx Bel -
trão está usando o partido para im -
pe dir candidatura dos vereadores de 
Ma ceió Kelmann e Eduardo Ca -

nuto. Beltrão, que é irmão da pres-
idente do Podemos, em Alagoas, 
Jeannyne Beltrão, está fazendo de 
tudo para enfraquecer a sigla.  

Ele usa a irmã como marionete 
para minar candidaturas. Diferente -
mente de Kelmann e Canuto, caso 
Beltrão perca, ele fica sem mandato. 

Já os vereadores têm mais dois anos 
de legislatura pela frente.  

Marx Beltrão, assim como Ro -
drigo Cunha, estão vendo suas car-

reiras ameaçadas. Agora, vale tudo 
para passar os adversários para trás 
de maneira covarde. Prefere passar 
rasteira do que encarar as urnas.

Maior medo de Marx Beltrão é perder as mordomias do cargo de deputado

O deputado federal Arthur 
Lira (PP) e o governador Renan 
Filho (MDB) trocaram farpas nas 
redes sociais após o principal ali-
ado do presidente Jair Bolsonaro 
(PL) afirmar que as unidades de 
saúde construídas pelo govern-
ador em Alagoas são „elefantes 
brancos‰. Como resposta, Renan 
Filho afirmou que a „atitude é um 
desrespeito com os profissionais 
de saúde e também com as pes-

soas que foram salvas nestes hos-
pitais e suas famílias, principal-
mente, durante a pandemia‰.  

Toda a discussão aconteceu 
durante a noite de quinta, 17.Fato 
curioso é que o vídeo de Arthur 
Lira foi gravado no mesmo estú-
dio em que o ministro Rogério 
Marinho gravou outro vídeo no 
dia 16 para também atacar Renan 
Filho ao apontar supostas irregu-
laridades cometidas pelo gestor 

durante as obras do trecho ala-
goano do Canal do Sertão.„O 
próximo governador terá muitos 
desafios, pois terá que administrar 
estruturas muito pesadas e onero-
sas. Nosso Estado recebeu muitos 
recursos do governo federal, den-
tre eles, o excesso de arrecadação 
do ICMS. Da gasolina que você 
paga‰, afirmou Lira em vídeo. 

Dados oficiais, porém, mos-
tram que o fator que mais pesou 

para o aumento do preço nos últi-
mos meses não foi o ICMS, mas 
sim os reajustes feitos pela 
Petrobras. O imposto estadual 
compõe uma parte importante do 
valor que os motoristas pagam 
nos postos, mas os percentuais 
cobrados não sofreram alterações 
recentemente. O último reajuste 
anunciado pela estatal foi no 
último dia 10. O preço médio de 
venda da gasolina para as distrib-

uidoras passou de R$ 3,25 para 
R$ 3,86 por litro, um aumento de 
18,8%. Para o diesel, o preço 
médio passou de R$ 3,61 para R$ 
4,51 por litro, uma alta de 
24,9%.„Na política, existem pes-
soas que trabalham e pessoas que 
só sabem criticar quem trabalha. 
Vamos continuar trabalhando 
para cuidar dos alagoanos‰, 
respondeu Renan Filho na publi-
cação.

Renan Filho e Arthur Lira trocam farpas no Instagram
RUSGAS

Kelmann Vireira e Eduardo Canuto 
estão na mira do deputado federal
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Policial promete denunciar casos de 
corrupção dentro da Polícia Militar
O militar Élcio Sarmento irá 

procurar a Justiça para denunciar 
diversos supostos casos de corrup-
ção e atitudes errôneas que estar-
iam acontecendo dentro da Polícia 
Militar. Polêmico, Sarmento 
informou que não poupará em 
dizer tudo o que sabe. Um dos 
casos que ele deve citar aconteceu 
em dezembro de 2018. O fato 
chegou a ser noticiado pela 
imprensa.  

„Na noite desta quinta-feira, 

um homem fugiu após uma tenta-
tiva de homicídio no bairro Santo 
Antônio, no município de 
Penedo. O que parecia uma ocor-
rência rotineira teve desdobra-
mentos depois da polícia desco-
brir que a arma e o carro usado no 
assalto pertenciam a um policial 
militar‰, cita trecho de uma maté-
ria. 

„A PM se deu conta quando 
registrou a ocorrência na delegacia 
regional de Penedo, depois de o 

criminoso abandonar a arma e o 
carro usados no crime. Na DP con-
statou-se que a pistola tem registro 
da Polícia Militar de Alagoas. O 
carro também havia sido locado pelo 
Governo do Estado‰, destacou a 
reportagem da época. 

É o nome desse militar que ele 
irá denunciar. O caso é que todos 
sabiam de quem se tratava, mas 
segundo Sarmento, a Corregedoria 
da PM não chegou a apurar o fato. 
„Por que só mandam apurar fatos 
contrários a mim?‰, indagou.  A 
arma e o veículo Gol apreendido, na 
matéria citada, conforme o PM, 
estariam à disposição do coronel 
Nascimento. Em outra denúncia, 

disse ainda que o filho de Marcos 
Sampaio, que foi comandante-geral 
da PM em Alagoas, foi pego usando 
a arma da polícia. „Isso caracteriza 
improbidade administrativa. Ele 
também estava usando o carro da 
PM. Por que o silêncio? Cadê a 
investigação‰. 

„Outro caso de repercussão 
também envolve o coronel 
Nascimento. Uma pessoa próxima e 
íntima dele, fato que foi abafado, é 
suspeito de crime de mando. O 
assassinato teria ocorrido em 
Penedo‰. Contou que também con-
hece nomes envolvidos em desvio 
financeiro e de equipamentos da 
PM. „Vou através do meu advogado 

procurar o juiz e procurador militar 
para oficializar essas denúncias para 
que sejam investigadas. Tudo é verí-
dico. A lei tem que ser para todos. O 
comandante-geral tem que ser 
isento, fazer o certo‰. 

Élcio Sarmento ressaltou 
ainda que está sendo vítima de acu-
sações falsas, como abandono de 
serviço. „Me acho perseguido e asse-
diado moralmente pelo coman-
dante-geral. Os praças são humilha-
dos, os poderosos poupados‰. 
Atualmente, a PM é chefiada pelo 
coronel Wellington Bittencourt. 
Sarmento fez os desabados em 
áudio em um grupo formado por 
integrantes da corporação. 

Élcio Sarmento irá oficializar denúncias de improbidades e perseguição

JUSTIÇA CEGA

O Pleno do Tribunal de Jus -
ti ça de Alagoas (TJAL) promoveu 
o ma gistrado Ivan Vasconcelos 
Brito Jú nior ao cargo de desem-
bargador, pe lo critério de mereci-
mento, em ses são de terça-feira 
(15). Os de sem bargadores analisa-
ram itens ob jetivos e subjetivos, 
que resultaram na pontuação de 
93,69 para Ivan Brito. O pres-
idente do Tri bunal, Klever 
Loureiro, ressaltou a expectativa 
da Corte para receber o novo inte-
grante. „Ele apresenta-se como 
um bom colega, será bem-vindo e 
irá nos ajudar na entrega de uma 
jurisdição mais rápida‰. 

Ivan Brito, atualmente titular 
da 1… Vara Cível da Capital com-

porá a 4… Câmara Cível do TJAL. 
Ele frisou sua disposição para con-
tribuir com o engrandecimento do 
Judiciário. „Venho para somar com 
os demais desembargadores, aos 
quais agradeço a votação. 
[Pretendo] contribuir e aprender 
com eles. O colegiado impõe isso, 
essa troca de ideias‰, disse. O mag-
istrado também comentou a impor-
tância pessoal que atribui à con-
quista. "Recebo com muita alegria e 
também com um misto de tristeza 
pela ausência da minha mãe, que 
partiu recentemente. Para mim é 
uma honra compor o Tribunal de 
Justiça de Alagoas, já que sou mag-
istrado há mais de 30 anos". 

Os critérios objetivos analisa-

dos são previstos em lei como pré-
requisitos para concorrer. 
Envolvem dados de produtividade 
e cumprimento de metas do 
Conselho Nacional de Justiça, por 
exemplo. Os critérios subjetivos 
dizem respeito à qualidade das 
sentenças, e envolvem aspectos 
como a tecnicidade e o bom 
emprego de citações jurídicas nas 
decisões. Concorriam à vaga, ao 
lado de Ivan Brito, os magistrados 
Manoel Cavalcante de Lima Neto 
(88,62 pontos), Alberto Jorge 
Correia de Barros Lima (86,69), 
José Cícero Alves da Silva (83,54), 
Antônio José Bittencourt Araújo 
(80,83) e Antônio Emanuel Dória 
Ferreira (80,35). 

 
INVESTIGAÇ›ES 
 
Em novembro do ano pas-

sado, a Polícia Federal (PF) defla-
grou a Operação Pecunia Non 
Olet, que investigou um suposto 
esquema de venda de sentenças no 
Tribunal de Justiça de Alagoas 
(TJAL). Um dos alvos foi o 
desembargador Celyrio 
Adamastor Tenório Accioly.Os 
agentes da PF cumpriram um 
mandado de busca e apreensão no 
gabinete do desembargador, na 
sede do TJAL. Segundo a PF, há 
indícios de que o magistrado 
adiou um julgamento e proferiu 
decisões favoráveis a uma empresa 

do ramo da educação.  
Também foram investiga-

dos:  o juiz Ivan Brito; o sócio da 
Faculdade Raimundo Marinho, 
Antônio Manuel; o dono de um 
cartório, Vitor Sarmento, e o 
irmão dele, Tiago; e os advoga-
dos Fernando Costa e Felipe de 
Pádua. Ainda em 2021, o nome 
do juiz, agora desembargador, 
chegou à Corregedoria-Geral da 
Justiça (CGJ) a partir de denún-
cia de suposto esquema 
envolvendo o próprio magistrado 
com outro  empresário, dono de 
uma construtora. Ivan 
Vasconcelos Junior ajudaria em 
fraudes processuais com a finali-
dade de beneficiar a construtora. 

Ivan Brito, no ano passado, foi denunciado à Corregedoria e alvo da Polícia Federal

Juiz investigado é promovido a 
desembargador por merecimento

Matheus Bruno que é muito amigo do coronel Nascimentos, usava um carro 
alugado pelo estado e que hoje é o representante da glock em Alagoas

Élcio Sarmento informou que não poupará em dizer tudo o que sabe
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PAISAGENS

Revitalização da orla lagunar faz 
renascer orgulho em morar na região

Já não é novidade que Maceió 
é dona da orla marítima mais bonita 
do Brasil. Mas o que tem ganhado 
des taque pela beleza com que vem 
se apresentando para moradores e 
tam bém nas redes sociais é a orla la -
gu nar. Prefeitura de Maceió está 
transformando a região. 

A região que por décadas con -
vi veu com o abandono do Poder 
Pú blico, mas que sempre foi dona 
de uma paisagem naturalmente des -
lum brante, aos poucos começa a 

atra ir os olhares de quem passa por 
lá e, mais do que isso, começa a 
con vidar as pessoas que moram ali 
a viver e ocupar seus espaços. 

O motivo da transformação é 
o projeto „Eu Amo a Lagoa‰, da 
Pre feitura Municipal, que já realizou 
obras por mais de um quilômetro da 
ave nida que margeia a Lagoa Mun -
daú, iniciando pela Levada em dire-
ção ao Vergel do Lago.Nos primei-
ros 500 metros, com obras entre -
gues no mês passado, foi feita a re -

cu peração da ciclovia, das calçadas e 
do meio-fio, melhorias no canteiro 

central, pintura de faixas, 
limpeza de entulhos e, o 

que mais agradou a 
população, um 

espaço de convi-
vência com areia, 
g r a m a , acesso à 
lagoa, um parquinho 
infantil e um balanço 
de 5 metros de 
altura.

O projeto „Eu Amo a Lagoa‰ 
pre tende recuperar toda a extensão 
da orla lagunar, de aproximadamen -
te 5 quilômetros, divididos em dez 
tre chos. Enquanto conclui as obras 
do segundo, o Município já avança 
no terceiro e quarto trechos, che gan -
do ao residencial Parque da La go a, 
destinado aos moradores da re gi ão. 

Nessas áreas será realizada ini -
ci almente a limpeza e a recupe ra ção 
do asfalto, da ciclovia e das cal ça das, 
além de melhorias na iluminação. 

“Eu Amo a Lagoa” Paisagens

O resultado foi instantâneo. 
Crianças e adultos passaram a 
frequentar os espaços, de dia e à 
noite, com brincadeiras, encontros, 
dança, e o orgulho de morar na orla 
da Lagoa Mundaú. 

Márcia Frias que o diga. Ela 
nasceu e se criou na lagoa e, agora, 
seus netos também estão crescendo 
na região. „Amo a lagoa, minha vida 
é aqui. Quando venho do colégio 
com meus netos, deixo brincar um 
pouquinho no parque, e aqui na 
quadra eles jogam bola‰, conta. 

„Tudo agora ficou melhor, o 

balanço, o parquinho, a areia onde 
as crianças brincam, vem grupo de 
dança, vem gente jogar bola. A orla 
está ficando bonita e a reforma vai 
melhorar para a gente, que mora 
aqui‰, destaca Maxwel Faustino, 
pescador e morador da região. 

A segunda etapa, com mais 
500 metros, está prestes a ser con-
cluída. Além das reformas em ciclo-
via e calçadas, ordenamento de bar-
racas, retirada de entulhos e reforço 
na iluminação, os moradores vão 
ganhar mais duas áreas de convivên-
cia e três quadras de esporte. 

Nessas áreas, foi feita a limpeza 
de entulhos e outros resíduos, e 
foram abertos acessos à lagoa, que 
receberam areia da praia e vão gan-
har mesas e bancos. Ao lado deles, 
as quadras estão sendo reformadas e 
pintadas e irão ganhar traves e redes 
novas para estimular a prática de 
esportes pela população local. 
„Antigamente, aqui era noite e dia o 
pessoal brincando, aí foi quebrando 
e o pessoal não teve mais o gosto de 
brincar. Depois da reforma, tenho 
certeza que vai ficar melhor‰, res-
salta Maxwel. 

Quem também aprovou a 
revitalização foi o pescador José 
Demétrio. Ele trabalha há mais de 
40 anos na região, tirando o sus-
tento da Lagoa Mundaú, e conta 
que já houve um tempo em que os 
turistas paravam no local para fazer 
fotos. Com a limpeza, a orla lagu-
nar voltou a mostrar sua beleza. 
„Ninguém via a margem da lagoa. 
Mas agora vê. Espero que façam 
mais espaços como aquele do bal-
anço‰, diz.


