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Segurança 
Comunitária 
ganha 
investimentos 
na formação 
de agentes

ALTO NÍVEL

CONFUSÃO

Ninguém se entende na chapa bolsonarista, 
que não quer apoiar Bolsonaro

Cunha, Collor e Lira: 
oposição que planeja 
destruir Calheiros está 
destruindo a si mesma

FAKE NEWS

Imagem circula no Facebook com 
mais de 5,1 mil compartilhamentos

É antiga foto de Alexandre de 
Moraes cumprimentando Renan

EM JACUÍPE

Presidente da Câmara prova do próprio veneno rumo ao ostracismo
REVIRAVOLTA

A vitória de Dantas, Marcelo 
Victor e Renan Calheiros 

contra o escorpião Arthur Lira

Vereador pediu a presença da Guarda Municipal durante discussão dos precatórios
BAIXARIA

Siderlane Mendonça trata professores 
como marginais na Câmara de Maceió

Governador Paulo Dantas 
inaugura alça viária e 

anuncia mais investimentos

São mais de R$ 4 milhões investidos na infraestrutura de desenvolvimento urbano
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E X P E D I E N T E

Saudade é dor que não mata/ 
Sem remédio que dê jeito/ Saudade 
é dor que não mata/ mas deixa mar-
cas no peito. Ronaldo Cunha Lima, 
Poeta-escritor, Deputado 
Estadual/Federal, Senador, 
Governador da Paraíba, terra de 
José Américo de Almeida, José Lins 
do Rego, Zé Limeira, poeta do 
absurdo, Zé da Luz. 

Alagoas teve Francis Lawrence 
Morais de Veiga, filhão da profes-
sora da antiga Fadima, Aurilene 
Morais da Veiga, advogada com 
militância no TRT-Al -      in memo-
riam. Graduou-se  pelo Centro 
Universitário CESMAC em 
Publicidade, Jornalismo e Direito. 
Tocava divinamente acordeon 
(músico profissional). Amava a vida, 
o trabalho. Assessor de 
Comunicação do Egrégio Tribunal 
de Justiça do Estado de Alagoas. 
Submeteu-se a um certame nacional 
na Caixa Econômica Federal 
logrando sucesso entre milhares de 

concorrentes.  
Francis sempre será lembrado: 

Hoje, amanhã e sempre/ Viveu 
decentemente/ Também faço meu 
repente/ Porque trago-lhe na mente/ 
Fez uma legião de amigos/ culti-
vando-os no seu mundo perfeito/ 
Adquiriu respeito/ E, portanto, 
levava no peito/ Foi gerente da 
Caixa Econômica em Arapiraca/ 
Deixou bela marca/ Eu, pai que o 
adorava/ Estimava e lhe queria bem/ 
Partiu deixando-me triste até os 
confins da mente/ Deus cuide de sua 
boa alma eternamente. 

No trágico dia 19 de maio de 
2020, ou seja, no Hospital Chama, 
vitimado do vírus da Covid -19, par-
tiu sem se despedir de mim, das 
manas Vanessa Pollyanna, lente da 
Seune/FAMA, advogada Vanissa 
Veiga, dos sobrinhos Hugo 
Daniel/Kennedy Veiga. Os amáveis 
compadres John-Rosinha Ab‰s 
foram ao Parque das Flores levar a 
solidariedade ao querido afilhado. 

Naquela oportunidade, chorei feito 
menino-homem vendo meu querido 
Francis sendo sepultado. 

O vate potiguar Zé Luiz poe -
tizou:  

„Toda terra precisa da ajuda 
dos poetas e sábios do seu solo/ Que 
seria de Troia sem Apolo/ Que seria 
da China sem ter Buda/ Que seria 
do Chile sem Neruda/ Que seria de 
nós se essa Nação/ Não tivesse 
Catulio da Paixão‰. Francis, nesses 
dois anos de saudade, é pura emo-
ção.   

O poeta Antônio Vicente havia 
perdido uma filha e, cantando com 
Zezé Lulu, versejou: Sinto relem-
brar-me de minha filha, a carícia. 
Zezé Lulu disparou na deixa: 
Quando eu soube da notícia/ Que 
morreu tua filhinha/ Passei o dia na 
feira/ Mas, alegria não tinha/ Com 
muita pena da tua / Com mais cui-
dado na minha/ Sempre terei sau-
dade do amado Francis Lawrence 
Morais das Veiga. 

Fernando Oliveira 
Editor Geral 

fernand.oliveira1985@hotmail.com

Chapa Fake

Sem noção
O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta 

quinta-feira (19) que o Brasil não teve “nenhum prob-
lema social” durante a pandemia de covid-19 porque o 
governo federal acolheu os mais vulneráveis. A declar-
ação foi dada no Congresso no Mercado Global de 
Carbono, no Rio de Janeiro.O chefe do Executivo vol-
tou a lamentar que a condução da crise sanitária foi 
tirada de sua mesa presidencial, mas que o país “fez 
sua parte”.É importante dizer, porém, que o STF 
(Supremo Tribunal Federal) deu autonomia para esta-
dos e municípios adotarem medidas para evitar o con-
tágio do coronavírus, mas não proibiu o governo fed-
eral de agir para combater a pandemia.

De volta ao cargo

George Santoro reassumiu na segunda-feira, 16, o cargo de secre-
tário da Fazenda, de onde foi exonerado no último dia 4 deste mês. O 
governador Paulo Dantas devolveu o cargo a Santoro, uqe estava à 
frente da Sefaz há sete anos, e vai substituir Artur Rogério Ferreira, 
empossado pelo então governador em exercício Klever Loureiro. 
Também foram nomeados os secretários da Receita Estadual, Luiz 
Dias; do Tesouro Estadual, Monique Assis e de Gestão Interna, Paloma 
Tojal. A partir das nomeações, o Governo de Alagoas entra para a his-
tória como o primeiro escalão com o maior número de mulheres já reg-
istrado, segundo assessores de Dantas. São 12 mulheres no comando 
das principais pastas do Executivo estadual. „É com muito orgulho e 
felicidade que retorno a esta pasta que já comandei por mais de 7 anos", 
disse Santoro na posse. Confira os currículos dos novos secretários:

O que esperar de uma chapa 
que nem se entende? É candidato a 
governador que recusa o candidato 
a presidente. É senador que não vai 
se reeleger, então, aliados estão 
pulando fora do barco. É um 
palanque do jeito que a extrema 
direita gosta, um palanque fake, que 
nem pode acontecer. E também 
com políticos fake.  

Collor não representa a nova 
política, como disse Bolsonaro. 
Então, essa jovialidade é fake. 
Cunha não está certo que vencerá as 
eleições a governador. Toda essa 
pompa é falsa, ou seja, fake. Arthur 
Lira não quer saber da 
Constituição, só quer poder. Então, 
todo esse papo de democracia tam-
bém é fake. 

É fake em cima de fake. 
Pessoas falsas que fazem muito mal 
ao Brasil. Será um palanque de der-
rotas. Lira conseguirá se reeleger, 
Cunha permanecerá no Senado e 
Collor vai se aposentar à força. E 

perder a eleição e, por consequên-
cia, ficar sem mandato pode ser um 
problema gigante para quem já tem 
um cardápio enorme de dores de 
cabeça.  

O ex-presidente acumula uma 
dívida de 390 milhões de reais junto 
à Receita Federal, que inclui dívidas 
previdenciárias e passivos tributár-
ios de suas empresas. Collor tam-
bém é réu em um processo no 
Supremo Tribunal Federal por cor-
rupção passiva, lavagem de dinheiro 
e organização criminosa. O ex-pres-
idente foi apanhado na Operação 

Lava-Jato.  
Durante os governos do PT, 

seu partido, o PTB, controlava uma 
das diretorias da BR Distribuidora. 
Para ganhar contratos na estatal, as 
empreiteiras pagavam propina a 
vários políticos da legenda. As 
investigações revelaram que apenas 
o ex-presidente recebeu 29 milhões 
de reais, dinheiro, em grande parte, 
usado na compra de carros importa-
dos, uma de suas paixões. Será que 
vão fazer os eleitores acreditarem 
que denúncias contra Collor são fal-
sas também?

O empresário e ex-presidente do CSA, Rafael Tenório (MDB) vai 
assumir a vaga de senador por Alagoas no lugar de Renan Calheiros 
(MDB). Essa será a primeira vez que Rafael, suplente do parlamentar vai 
assumir a cadeira de Renan Calheiros. O processo de transição está mar-
cado para o dia 4 de junho. Rafael assumirá a vaga porque Calheiros irá 
tirar uma licença, para cuidar da coordenação política das campanhas de 
Paulo Dantas ao governo estadual e de Renan Filho ao Senado. A 
mudança de nome, no entanto, pode dar outros rumos às votações na 
casa, já que Tenório é apoiador do presidente Jair Bolsonaro, enquanto 
Renan Calheiros é crítico.

Tenório senador

Lira na CNN

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), 
rebateu as críticas que Décio Padilha, presidente do Comitê Nacional 
de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos 
Estados e do Distrito Federal (Comsefaz) de que o projeto de lei que 
Lira pretende colocar em votação na próxima semana e que estabe-
lece um teto para o ICMS em produtos como energia e combustível 
pode ser inconstitucional. „Eles descumprem leis nós não. PLP 11 
que o diga. Vamos ao debate‰, disse à CNN Arthur Lira. O PLP 11, 
ou projeto de lei complementar 11 foi aprovado pelo Congresso 
Nacional e na prática prevê a redução da alíquota do ICMS pelos 
estados. Segundo o governo, porém, o PLP não foi cumprido, o que 
motivou um questionamento por parte da Advocacia-Geral da União 
(AGU) no Supremo Tribunal Federal (STF).
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Presidente da Câmara prova do próprio veneno rumo ao ostracismo
REVIRAVOLTA

Revanche: a vitória de Dantas, Victor e 
Renan contra o escorpião Arthur Lira

Vai ser difícil a chapa „contra 
Calheiros‰ engatar em Alagoas. O 
motivo? Nem mesmo os inte-
grantes dela se entendem. Querem 
unir forças, mas se perdem na ideo-
logia. A primeira incoerência vem 
do presidente da Câmara Arthur 
Lira (PP), que aposta suas fichas 
no senador Rodrigo Cunha, que 
deve disputar o governo estadual. 
No entanto, Lira é apoiador de 
Bolsonaro. Ao contrário de Cunha 
que disse que não irá subir no 
mesmo palanque com o presidente 
que busca a reeleição. Ou seja, 

Bolsonaro não terá um grande 
nome para o apoiar em Alagoas, já 
que os Calheiros vão fazer cam-
panha para Lula.  

E a desunião não acaba por 
aí. Bolsonaro, pelo o que dizem, 
também não quer ser apoiado por 
Rodrigo Cunha. Vale lembrar que 
o presidente foi contra a cassação 
de deputado Talvane 
Albuquerque, que foi condenado 
pelo assassinato da parlamentar 
Ceci Cunha, mãe do senador 
Rodrigo Cunha. O motivo de 
Bolsonaro foi aquela porcaria de 

praxe. Bolsonaro chegou a recon-
hecer que Tavares foi o mandante 
do assassinato da deputada,, mas 
justificou o crime dizendo que Ceci 
havia participado de algum 
esquema de venda do partido. E 
ainda ironizou ao dizer que ela era 
vista como „santa‰ por ter sido 
assassinada. 

No meio disso tudo, tem 
Fernando Collor que está deses-
perado para ser reeleito senador. 
Por mais que o grupo de comuni-
cação de Collor faça campanha 
diária contra Renan Calheiros, as 

pesquisas não mentem: o Collorido 
vai perder o cargo. Atrás de sobre-
vivência, Collor até se fantasiou de 
camarada de 30 aninhos de idade 
para posar ao lado de Bolsonaro 
que o chamou (pasmem) de nova 
política. Sim, para Bolsonaro, 
Collor, ex-presidente com 72 anos 
de idade, faz parte da nova política 
brasileira.  

Como senador, Collor já sabe 
que perdeu. Ele pode ser suposta-
mente corrupto, mas não é burro. 
Mas, segundo bastidores, Arthur, 
que é o dono desse tabuleiro de 
xadrez político, nem quer Collor 
como senador, nem como govern-
ador. O desafio de Collor é montar 
o palanque. O ex-presidente teria a 
humildade suficiente para voltar a 
disputar um cargo para deputado 
federal ou estadual para não perder 
a dinheirama da política? Bem, 

Collor é inteligente, mas humilde 
nem tanto. Depois do fracasso 
Arthur x Calheiros, o povo ala-
goano irá presenciar o embate 
Arthur x Collor.  

E Bolsonaro, onde fica? Bem, 
analistas dizem que se Bolsonaro 
não reagir nas pesquisas, pois os 
números com margem de erro são 
os mesmos desde o ano passado, 
apoiadores vão começar a desapa-
recer aos poucos. Quem quer ficar 
ao lado de perdedor, não é? E se 
Bolsonaro perder, esses apoios vão 
desaparecer como mágica no dia 
primeiro de janeiro do ano que 
vem. Ou talvez, até mesmo antes. 
Apoiar Bolsonaro, com queda de 
popularidade e discurso golpista, 
está sendo arriscado para deputa-
dos, senadores e governadores. 
Como  duvidar das urnas que os 
elegeram?

CONFUSÃO

Cunha, Collor e Lira: oposição 
que planeja destruir Calheiros 
está destruindo a si mesma

Ninguém se entende na chapa bolsonarista, que não quer apoiar Bolsonaro

Quem ri por último ri melhor. 
É o que dizem. Depois do pres-
idente da Câmara dos Deputados 
Arthur Lira tentar instituir um golpe 
em Alagoas, ele acabou saindo perd-
edor. Paulo Dantas foi eleito govern-
ador-tampão, Marcelo Victor mos-
trou sua desenvoltura, mais uma 
frente, como presidente da 
Assembleia Legislativa, e a Família 
Calheiros conseguiu colocar seu 
sucessor no cargo deixado por 
Renan Filho. E o escorpião Arthur 
Lira? Acabou sendo esmagado pela 
própria armadilha. 

Ninguém pode negar que o se -
nador Renan Calheiros (MDB) é, 
de fato, um exímio articulador e en -
xadrista quando se trata da arte de 
fazer política.  A vitória de Paulo 
Dan tas e, do vice, o médico Dr. 
Wan derley, continua sendo apenas 
um embate antecipado de 2022, en -
tre Calheiros e o deputado federal 

Arthur Lira (PP). A luta será de 
gigantes (nem tanto por parte da 
oposição aos Calheiros). 

Analistas políticos dizem que 
com toda essa polêmica, Arthur Li -
ra saiu enfraquecido e os Calheiros 
mais fortes. Durante o duelo de 15 
dias sobre a eleição do governador-
tam pão, Lira e Renan Calheiros tro -
caram farpas na imprensa na cio nal. 
Alagoas virou destaque de gran des 
portais, fato que envolveu até o 
Supremo Tribunal Federal (STF). 

Sem contar o ganho partidá rio 
do MDB com deputados da As sem -
bleia Legislativa. Renan Ca lhei ros 
conseguiu unir mais aliados. 

Do outro lado, Lira conquis-
tou inimigos. Calheiros fez parte dos 
diálogos, articulou tudo e foi Âpeça 
chaveÊ para que Paulo Dantas che-
gasse ao Governo de Alagoas. De 
fato, não se pode negar que o sena-
dor alagoano é imponente em artic-

ular e faz política muito bem feita 
nos bastidores. Enquanto isso, Lira 
na surdina ficou se reunindo com 
partidos tentando puxar o tapete de 
vários. Não conseguiu. Será que o 
poder de Lira só abrange Brasília? 
Em Alagoas, o aliado de Bolsonaro 
não parece ter tanto poderio.  

Lira vai apostar em Bolsonaro 
até o fim das eleições decretando sua 
pró pria queda. Já o senador Renan 
Ca lheiros é um personagem que sa -
be os caminhos do poder em Brasília 
des de que a nova República foi ins -
ta lada. Segundo a revista Veja, „ele 
se prepara para voltar ao centro do 
po der, desta vez de mãos dadas com 
Lu iz Inácio Lula da Silva (PT), de 
quem já foi aliado durante os anos 
do petismo no poder – mesmo com 
Dil ma Rousseff, votou pelo im pe a -
chment, mas, como presidente do 
Senado, articulou para preservar os 
direitos políticos da ex-pre sidente‰.
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Vereador pediu a presença da Guarda Municipal durante discussão dos precatórios

BAIXARIA

O vereador João Catunda 
expôs nas redes sociais declarações 
polêmicas do também vereador 
Siderlane Mendonça sobre a dis-
cussão do pagamento dos precatór-
ios aos professores municipais. 
Mendonça chegou a solicitar a 
presença da guarda municipal 
„com medo‰ dos profissionais da 
educação. Tal fato revoltou os tra-
balhadores. „Tratando os profis-
sionais da educação como 
maloqueiros e isso é um absurdo‰, 
disse Catunda no Instagram. O 

fato aconteceu no dia 18, quarta-
feira. 

Os seguidores do vereador 
tam bém expuseram suas opiniões 
so bre o fato. „Que absurdo, viu? 
Tra tar educadores como se fossem 
mar ginais. Servidores que só esta-
vam em busca de seus direitos! 
Acre dito que Siderlane estava com 
me do das canetas Bic que os pro fes -
sores portavam‰, escreveu um. „Na 
hora de prometer valorizar a edu -
cação para se eleger soube fa zer, 
cumpra a promessa‰, disse outro. 

Já para imprensa, Siderlane 
Men donça, que atuou por vários 
anos como professor, classificou o 
di reito como essencial para valori za -
ção de uma das mais importantes 
ca tegorias do funcionalismo púb-
lico. No entanto, na Câmara, Men -
donça foi vaiado após dizer te mer 
por sua segurança e pedir a pre -
sença da Guarda Municipal, co mo 
resposta ao pedido de João Ca tunda 
para inclusão de requerimento de 
convocação da secretária de Gestão 
do Maceió, Rayanne Te nório. 

Catunda informou que quer 
prestação de esclarecimentos sobre 
uma possível lista de pagamento 
inicial dos precatórios – agora 
dividido em lotes, não de forma 
única. 

 „Simplesmente o vereador 
João Catunda foi aplaudido e eu fui 
vaiado, e eu como tenho resguardo 
pela minha própria vida, peço a 
presença da guarda municipal pela 
segurança de todos e que esse 
requerimento não seja colocado 

amanhã. Que seja convocado 
através de um ofício a guarda 
municipal e que na terça-feira da 
semana que vem nós colocamos 
esse requerimento em votação‰, 
falou Siderlane Mendonça, líder do 
governo JHC, na Câmara 
Municipal, durante sessão que era 
acompanhada por um grupo de 
professores.  

A sessão ficou suspensa por 
mais de uma hora após o pedido de 
Catunda. No retorno dos trabal-

hos, o presidente da casa Mário 
Guimarães, Galba Neto, lembrou 
que, entre as atribuições da 
Câmara Municipal elencadas no 
art. 18 da lei orgânica do muni-
cípio, está a convocação de secre-
tários municipais visando oferecer 
esclarecimentos sobre assuntos de 
interesse do município. Os pré-req-
uisitos para tal solicitação foram 
preenchidos pela proposição da 
comissão de Educação, presidida 
pelo vereador João Catunda.  

Siderlane Mendonça trata professores 
como marginais na Câmara de Maceió
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EM JACUÍPE

O Governo de Alagoas segue 
le vando mais desenvolvimento e 
qua lidade de vida para todos os mu -
nicípios alagoanos. O governador 
Paulo Dantas, ao lado do secretário 
de Transportes e Desenvolvimento 
Urbano, Mozart Amaral, esteve no 

município de Jacuípe na tarde de 
quinta-feira (19), para inaugurar o 
anel viário de acesso à cidade, como 
também assinar a ordem de serviço 
para implantação de um kit do 
Minha Cidade Linda. 

São mais de R$ 4 milhões in -

ves tidos na infraestrutura de desen -
vol vimento urbano.O governador 
Pau lo Dantas aproveitou a oportuni -
da de para anunciar a pavimentação 
de todas as ruas do município e a re -
cons trução da via acesso ao povoado 
Igre jinha, atendendo a um pedido 

do prefeito Amaro Júnior.„Para 
mim é uma honra estar aqui em Ja -
cuí pe, onde o prefeito Amaro Júnior 
tem dado exemplo de gestão, cui -
dan do tão bem do seu povo. Es ta -
mos entregando estas importantes 
obras para a cidade e gostaria de 

apro veitar a oportunidade para 
anun ciar que o Governo de Alagoas 
vai pavimentar todas as ruas do mu -
ni cípio, em especial às do Conjunto 
Ama ro Félix. Além disso, vamos re -
cons truir o acesso ao povoado 
Igrejinha‰, disse. 

Paulo Dantas também anun-
ciou a pavimentação da estrada que 
interliga os municípios de Jacuípe e 
Campestre, facilitando o desloca-
mento da população entre as 
cidades e também quem queira 
seguir para o estado de 
Pernambuco.O prefeito Amaro 
Junior agradeceu ao governador 
Paulo Dantas pela atenção que tem 
tido com as demandas de Jacuípe. 
„Desde antes de assumir o 
Governo de Alagoas, o Paulo 

Dantas já tinha uma atenção espe-
cial com Jacuípe, e no dia de sua 
posse ele me garantiu que a aten-
ção será redobrada. Prova disso são 
os anúncios que ele fez aqui. O 
povo de Jacuípe merece‰, agrade-
ceu em seu discurso. 

A alça viária inaugurada em 
Jacuípe facilitará o acesso da pop-
ulação ao município. Foram 1,6 
quilômetros de estrada recon-
struída e pavimentada com um 
total de R$ 4 milhões investidos. Já 

o Minha Cidade Linda implantada 
na cidade possuirá um parque 
infantil e uma academia de ginás-
tica, beneficiando mais de 7 mil 
jacuipenses. O valor que será inves-
tido para a obra é de R$ 92,8 
mil.Estiveram presentes na soleni-
dade o ex-governador Renan Filho, 
os prefeitos de Campestre, Nielson 
Mendes, o „Pino‰; o prefeito de 
Porto de Pedras, Henrique Vilela; e 
a prefeita de Porto Calvo, Eronita 
Lima. 

São mais de R$ 4 milhões investidos na infraestrutura de desenvolvimento urbano

Governador Paulo Dantas inaugura alça 
viária e anuncia mais investimentos
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Guardas 
municipais 
vivem nova 
realidade

Mais de 400 certificados de capacitação foram entregues aos guardas municipais de Maceió

Na atualização do 
curso de formação da 
Guarda Municipal, os 

agentes tiveram acesso 
a diversos conteúdos

ALTO NÍVEL

Cursos de formação e mel-
hores condições de trabalho vêm 
sendo a nova realidade dos agentes 
da Guarda Municipal de Maceió 
(GMM). Após anos sem inves-
timentos, a Prefeitura de Maceió 
promoveu 19 cursos desde janeiro 
de 2021. As conquistas vão desde 
as capacitações constantes até a 
liberação do porte funcional de 

arma de fogo. São iniciativas que 
oferecem uma sensação de segu-
rança maior do maceioense e uma 
guarda mais motivada para trabal-
har em prol da sociedade. 

Uma preparação maior deixa 
os guardas aptos para respostas 
rápidas e seguras em seu dia a dia. 
Alex Pereira, secretário adjunto da 
Secretaria Municipal de Segurança 

Comunitária e Convívio Social 
(Semscs), reforça a importância 
destes treinamentos. 

„A Guarda Municipal de 
Maceió faz parte do Sistema Ðnico 
de Segurança Pública e por isso 
temos que prezar em manter a 
qualidade dos nossos agentes sem-
pre em alto nível‰, justifica Pereira. 

De acordo com o secretário 

adjunto, as capacitações com-
preendem as mais diversas áreas 
atendendo às demandas dos diver-
sos zgrupamentos. „São eles que 
estão nas ruas diariamente. E as 
especializações aperfeiçoam as téc-
nicas profissionais, garantindo 
uma prestação de serviço cada vez 
melhor ao povo maceioense‰, 
completou Alex Pereira.

„A Coordenação de Ensino 
e Instrução (CEI) sempre está 
oferecendo cursos e capacitações 
para os guardas municipais com 
objetivo de preparar e qualificar 
os servidores com capacitações 
continuadas. Dessa forma ofe-
recer a população e aos turistas 
que nos visitam, um serviço de 
segurança pública de qualidade‰, 
ressalta o coordenador de ensino 
e instrução da Semscs‰, 
Raimundo Maia Júnior. 

Com a conclusão do curso 
de Instrução Armamento e Tiro, 
os guardas municipais receberam 
da Polícia Federal o porte fun-
cional de arma de fogo, outra 
grande conquista segurança púb-
lica de Maceió. Todo o curso 
seguiu a matriz curricular da 
Secretaria Nacional de Segurança 
Pública (Senasp), do Ministério 
da Justiça e Segurança Pública.  

Ao final da segunda turma 
da Instrução de Armamento e 
Tiro, mais 32 guardas municipais 
estarão aptos a portarem pistolas 
e revólveres nas ruas da capital.

Segurança Comunitária 
ganha investimentos 

na formação de agentes

No total, 426 certificados 
foram entregues aos servidores, em 
17 formações, entre os principais 
cursos oferecidos estão: 1° curso de 
aperfeiçoamento da Guarda 
Municipal; curso de capacitação e 
enfrentamento da violência contra 
mulher, crianças e adolescentes; 
atualização do curso de formação da 
guarda municipal; primeira e 
segunda turma do curso e instrução 
de armamento e tiro, entre outros. 

Outros dois cursos estão em 
andamento: uma capacitação turís-

tica para o Grupamento de Apoio 
ao Turista (GAT); e a segunda 
turma do curso de Instrução de 
Armamento e Tiro (IAT), onde 
serão entregues mais 64 certificados. 
Gerando ao todo, 490 certificados 
de formação em 19 capacitações. 

Para o guarda municipal e 
aluno da segunda turma do curso de 
Instrução Armamento e Tiro, 
Jobenildo de Lima, os agentes de 
segurança estão mais preparados e 
prontos para prestar um melhor ser-
viço à população.  

„A atualização do curso de 
formação foi de extrema importân-
cia para todos os integrantes da 
Guarda Municipal de Maceió, visto 
que ficamos vários anos sem nen-
hum investimento em capacitação. 
Isso nos traz uma preparação mel-
hor para o dia a dia, nos qualifi-
cando para que a gente ofereça a 
sociedade um melhor serviço. E 
agora com o curso de porte arma, 
vamos estar mais preparados para 
enfrentar qualquer situação nas ruas 
de Maceió ‰, disse. 

Durante as capacitações, os 
guardas municipais tiveram acesso a 
aulas sobre: legislação penal, abor-
dagem em veículos, atendimento 
pré-hospitalar. Eles receberam 
ainda atualizações sobre imobiliza-
ção e algemação, técnico-tático de 
confronto corporal, violência 
doméstica, código de ética da 
Guarda Municipal, noções de abuso 
de autoridade e Doutrina Tática 
Convencional, atualização dos 
métodos de uso da arma, entre out-
ros conteúdos práticos e teóricos.

Fotos - Alberto Jorge
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FAKE NEWS

Circula nas redes sociais 
uma publicação com uma imagem 
mostrando o ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) 
Alexandre de Moraes cumprimen-
tando o senador Renan Calheiros 
(MDB-AL). O texto que acom-
panha a fotografia diz que „só no 
Brasil é normal ver um político 
com 17 denúncias por corrupção, 
lavagem de dinheiro‰ se encon-
trando com „um juiz da institui-
ção que o julga‰.  

Por meio do projeto de veri-
ficação de notícias, usuários do 
Facebook solicitaram que esse 
conteúdo fosse analisado. „Só no 
Brasil é normal ver um político 
com 17 denúncias por corrupção, 
lavagem de dinheiro se encon-
trando com um juiz da instituição 
que o julga.‰Texto da imagem 
que circula no Facebook e até as 
11h do dia 16 de maio de 2022 
tinha mais de 5,1 mil compartilha-
mentos. 

A informação analisada pela 
Lupa é falsa. A fotografia que 
mostra Alexandre de Moraes e 
Renan Calheiros se cumprimen-
tando é antiga e foi tirada quando 
Moraes ainda não era ministro do 
STF. Ou seja, a imagem não 
retrata um encontro de um polít-
ico com „um juiz da instituição 
que o julga‰. 

Por meio de uma busca 
reversa de imagens no Google, é 
possível descobrir que a fotografia 
original foi tirada pela repórter 
Débora Brito, em Brasília, e publi-
cada pela Agência Brasil em 8 de 
fevereiro de 2017.  

A cena também foi registrada 
por outros ângulos pela fotógrafa 
Jane de Araújo, da Agência Senado. 
Na ocasião, Moraes estava licenci-
ado do cargo de ministro da Justiça 

e peregrinou pelos gabinetes de vár-
ios senadores, pedindo apoio para 
garantir a vaga no STF.Alguns dias 
antes, o então presidente Michel 
Temer (MDB) tinha indicado 
Moraes para ocupar a o lugar deix-
ado pelo ex-ministro Teori 
Zavascki, morto em um acidente.  

Ainda no final de fevereiro, o 
Senado aprovou a indicação de 
Moraes por 55 votos a 13. Ele 
tomou posse no final de março de 

2017. De acordo com o artigo 101 
da Constituição Federal, o Senado 
tem competência exclusiva para 
aprovar a escolha de ministros do 
STF.  

Moraes passou a ser alvo de 
ataques e desinformação depois 
que afirmou que a „internet deu 
voz aos imbecis‰ durante o 
Congresso Brasileiro de 
Magistrados, na Bahia, no último 
sábado (14). „A internet deu voz 

aos imbecis. Hoje, todo mundo é 
especialista. A pessoa bota terno, 
gravata, coloca painel falso de livros 
atrás e começa a falar desde a 
guerra da Ucrânia até o preço da 
gasolina, passando pelo Judiciário e 
acaba sempre atacando o 
Supremo‰, disse. Desde 2020 ele 
tem sido alvo de desinformação 
porque relata o inquérito que inves-
tigava notícias falsas e ataques ao 
STF.

Imagem circula no Facebook com mais de 5,1 mil compartilhamentos

É antiga foto de Alexandre de Moraes 
cumprimentando Renan Calheiros


