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RUI PALMEIRA NÃO 
RESPEITA A JUSTIÇA

Imagina se ele vai respeitar o 
funcionalismo público municipal

Arthur Lira entrega 192 unidades 
do Programa Casa Verde e 
Amarela em Campo Alegre

HABITAÇÃO

Governo Renan Filho entrega 
veículos para ampliar assistência 
a unidades de saúde

Prostitutas em Minas Gerais suspendem 
serviço e pedem prioridade na vacinação

TRABALHADORAS

PARCERIA 
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RELIGIOSIDADEO

DIRETORIA RENOVADA

O momento mais esperado 
pelos torcedores regatianos e 
pelos aclamados da chapa 
Avante Galo chegou. Nesta 
quinta-feira (1), a nova diretoria 
assumiu o comando do Clube de 
Regatas Brasil com uma ceri-
mônia de posse realizada no 
Centro de Treinamento Ninho 
do Galo. As características que 
marcam essa nova temporada do 
galo é mudança, valorização da 
torcida e fortalecimento dos se-
tores. Para dar início a nova fase 

do clube, os novos membros da 
diretoria e nova equipe já estão 
no CT, na Barra de São Miguel 
para começar os trabalhos. A 
nova diretoria é formada pelo 
presidente executivo Mário Mar-
roquim, o vice presidente ex-
ecutivo, Carlos Rubens de 
Oliveira Sobrinho; o coordena-
dor do comitê gestor, José 
Enaldo Marques Silva e o Sub 
Coordenador do Comitê Gestor, 
Fernando Carlos Araújo de 
Paiva.
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A trajetória política de Oseas 
Cardoso Paes iniciou-se em 1942, 
quando foi nomeado prefeito da 
cidade do Pilar. Ainda no Estado 
Novo foi prefeito também da cidade 
de Piranhas, de 1943 a 1944. 

Nas eleições de 1947, Oseas 
Cardoso foi eleito deputado esta-
dual pelo PSD com 1.094 votos, 
ficando em 10° lugar dentre as trinta 
e cinco vagas em disputa. 

Oseas Cardoso, nas eleições 
de 1950 foi reeleito deputado esta-
dual pelo PSD com 1.408 votos, 
ficando em 13° lugar dentre as trinta 
e cinco vagas em disputa. Nessa 
legislatura foi líder da sua bancada e 
vice-líder do Governo na assembleia 
legislativa. 

No dia 30 de maio de 1951, às 
14 horas e 40 minutos, em frente à 
assembleia legislativa de Alagoas, 
Oseas Cardoso assassinou Campos 
Teixeira, que tinha sido candidato 
ao Governo do Estado nas eleições 

de 1950 e também foi prefeito de 
Maceió. Oseas foi preso em fla-
grante e recolhido à penitenciária da 
capital. Durante o seu interro-
gatório, atribuiu ao grupo político 
de Campos Teixeira o assassinato 
do seu pai João Cardoso. No dia 5 
de junho, a assembleia legislativa 
decidiu por 17 votos contra 13, que 
o deputado Oseas Cardoso fosse 
solto e por 16 votos contra 14, que 
não fosse processado. Deixou a pri-
são e o crime ficou impune como 

tantos outros em Alagoas. 
Nas eleições de 1954, Oseas 

Cardoso foi eleito pela terceira vez 
consecutiva para deputado estadual 
pelo PTN com 2.785 votos, ficando 
em 3° lugar dentre as trinta e cinco 
vagas em disputa. Nessa legislatura 
foi o autor do primeiro pedido de 
impeachment de um governador de 
estado no Brasil, contra Muniz 
Falcão. Na sua justificativa para o tal 
pedido do impeachment do govern-
ante, era pelo clima de violência que 
reinava em Alagoas. Assembleia 
Legislativa aprovou o impeachment, 
contudo, o STF considerou-o ilegal, 
sendo Muniz Falcão, depois anisti-
ado do processo de impedimento 
por uma comissão de deputados e 
desembargadores. 

Nas eleições municipais de 
1955, Oseas Cardoso concorreu ao 
cargo de prefeito de Maceió e não 
logrou êxito. O vitorioso daquele 
pleito foi Abelardo Pontes Lima.

MARCELO BASTOS

A R T I G O

Destemido Oseas Cardoso - fiel aos amigos 
e verdadeiramente inimigo dos seus inimigos

E X P E D I E N T E

A Prefeitura de Maceió, 
por meio da Secretaria Mu ni ci -
pal de Infraestrutura 
(Seminfra) deu continuidade, 
nesta quinta-feira (1), a recu-
peração e desobs tru ção de 
galerias na região Fei ri nha do 
Tabuleiro. Entre o ma te rial 
retirado da rede de drenagem, a 
equipe recolheu cerca de uma 
tonelada de lixo e outros ma -
teriais sólidos, incluindo cinco 
pneus de veículos. O secretário 
Ne mer Ibrahim alertou que a 
prin cipal causa da obstrução de 
ga lerias é o descarte inade-
quado de lixo. „O que mais tem 
causa do alagamentos na cidade 

é o des carte irregular de lixo e 
entu lhos, que vão parar nas 
galerias, tra zendo prejuízos 
para toda po pu lação‰, comen-
tou. Ainda se gundo Nemer, 
um cronograma foi montado 
para atender às prin cipais 
necessidades da ci da de. 
„Desde a última semana, re ce -
bemos uma grande demanda 
em vários pontos de Maceió. A 
equipe montou um crono-
grama de trabalho e segue real-
izando reparos e manutenção 
em diversos locais para que os 
transtornos ocorridos pelas 
chuvas sejam amenizados‰, 
afirmou Ibrahim.z

JHC anuncia Passe Livre e garante transporte 
público gratuito para estudantes de Maceió

O prefeito JHC anunciou, 
nesta terça-feira (30), a implantação 
do Passe Livre para estudantes de 
Maceió que estiverem devidamente 
matriculados no ensino fundamen-
tal, médio ou superior de instituições 
públicas ou privadas. A medida his-
tórica é resultado de uma política de 
gestão adotada com foco na cidada-
nia, educação e equilíbrio econô -
mico-financeiro. 

„Estamos vivendo um mo -
men to muito difícil e qualquer me di -
da que venha para aliviar o bolso de 
quem mais precisa é muito signi fi -
cativa no final do mês e ainda mais 
quan do nós estamos falando do es tu -
dante, que muitas vezes precisa das 
economias da família ou até mes mo 
tirar dinheiro de onde não tem para 
poder estudar‰, afirmou JHC. 

O prefeito lembrou que a par-
tir do Passe Livre o estudante 
poderá ir e voltar para casa com 
tranquilidade, de forma gratuita. 
Disse ainda que „a Prefeitura de 
Maceió tem trabalhado 24 horas, de 

domingo a domingo, para poder 
mudar a vida das pessoas. E foi isso 
que nós conseguimos após 60 dias 
de muito trabalho, através de um 
grupo que formamos, para que a 
gente pudesse chegar hoje e fazer 
esse grande anúncio‰, declarou. 

JHC também assegurou que 
Maceió vai continuar com o menor 
valor da passagem do Brasil definiti-
vamente entre as capitais, ou seja, – 
R$ 3,35 – . „Isso é mais dinheiro que 
sobra no bolso do trabalhador, de 

quem mais precisa‰, ressaltou. 
Ele informou ainda que será 

cobrado o plano de metas das 
empresas de transporte público de 
Maceió. „Que agora vão ser obrig-
adas a melhorar a qualidade do ser-
viço para diminuir o sofrimento da 
nossa gente. Esse é o trabalho da 
Prefeitura de Maceió, de domingo a 
domingo, trazendo iniciativas, medi-
das efetivas que possam mudar a 
vida de cada cidadão, de cada 
maceioense‰.

ALIVIAR O BOLSO

O advogado-geral da União, André Mendonça, 
defendeu na quinta-feira (1º) no Supremo Tribunal 
Federal (STF) a suspensão de decretos estaduais que 
proíbem a realização de cultos religiosos. A manifes-
tação foi incluída na ação em que o PSD questiona no 
STF a legalidade do decreto do estado de São Paulo, 
que proibiu, de forma irrestrita, a realização de cultos 
como medida de prevenção à disseminação da covid-
19. O relator da ação é o ministro Gilmar Mendes. Na 
manifestação, André Mendonça diz que as medidas 
restritivas aplicadas durante a pandemia devem res-
peitar a dignidade e as liberdades fundamentais dos 
cidadãos. Para Mendonça, a restrição total de ativi-
dades religiosas, mesmo sem aglomeração de pes-
soas, impacta o direito à liberdade de religião.



MACEIÓ, 03/04 A 09/04 DE 2021 - ANO I - EDIÇÃO 006 - R$ 2,00 3

O governador Renan Filho e 
o secretário de Estado da Saúde, 
Alexandre Ayres, autorizam nesta 
segunda-feira (5), às 10h, no 
Palácio República dos Palmares, 
no Centro de Maceió, a entrega de 
10 caminhonetes L200, da 
Mitsubishi, aos municípios de 
União dos Palmares, Chã Preta, 
Marechal Deodoro, Viçosa, São 
Miguel dos Campos, Delmiro 
Gouveia, Palmeira dos ¸ndios, 
Penedo, Santana do Ipanema e 
Passo do Camaragibe. 

Dois veículos já foram 
entregues pela Secretaria de Estado 
da Saúde (Sesau) para as cidades 
de Arapiraca e Matriz de 
Camaragibe durante agendas do 
Governo de Alagoas nas respecti-
vas cidades. 

Os veículos serão apoios 
importantes para contribuir efeti-
vamente com as atividades das 
equipes do Programa Saúde da 
Família (PSF) da zona rural dos 
municípios contemplados. Para o 
secretário de Estado da Saúde, 
Alexandre Ayres, as caminhonetes 
irão ampliar a assistência às 
unidades de saúde públicas. 

„Qualificar os serviços de 
saúde em nosso Estado tem sido 
encarado como prioridade. Os veí-
culos que entregaremos aos dez 

municípios alagoanos serão impor-
tantes para ampliar a assistência em 
unidades de saúde que estão local-
izadas nas zonas rurais. É um bene-

fício direto tanto para população, 
quanto para os profissionais de 
saúde que atuam nas unidades‰, 
destaca o secretário. 

A Secretaria de Estado da 
Saúde já comunicou aos municíp-
ios beneficiados quando os veículos 
serão entregues.

O governador Renan Filho e 
o secretário de Estado do 
Transporte e Desenvolvimento 
Urbano, Mosart Amaral, assina-
ram, na manhã de quinta-feira (1), 
as ordens de serviço para o início 
das obras do Programa Minha 
Cidade Linda em Atalaia, Senador 
Rui Palmeira, Ibateguara e São José 
da Tapera. Os investimentos che-
gam a R$ 35,7 milhões e vão con-
templar, dentre outras benfeitorias, 
a pavimentação em paralelepípedos 
de 218 vias urbanas, que juntas 
totalizam 37.7 quilômetros de 
extensão, nos quatro municípios.  

„O Minha Cidade Linda 
avança, começa a ganhar toda a 
Alagoas, levando obras de infraes-
trutura muito importantes para as 
cidades, que são a pavimentação de 
ruas, a construção de calçadas, de 
praças e a pintura das fachadas das 
casas dos cidadãos que moram 
nessas localidades‰, pontuou 
Renan Filho, destacando a impor-
tância socioeconômica da inicia-
tiva. „Trata-se de um programa 
fundamental para aquecer as 

cadeias produtivas da construção 
civil e, nesse caso, especificamente, 
a produção de pedras, de areia, a 
venda de cimento no comércio 
local e a própria geração de 
emprego, dado que a pavimentação 
em paralelepípedos é uma das 
obras da construção civil que mais 
geram empregos diretos nas 

cidades‰, acrescentou o govern-
ador.  

Além das quatro cidades con-
templadas nesta quinta-feira (01), já 
estão com obras em execução do 
Minha Cidade Linda outros nove 
municípios alagoanos: Passo de 
Camaragibe, Matriz de 
Camaragibe, São Luís do 

Quitunde, Feliz Deserto, Boca da 
Mata, Palestina, São Miguel dos 
Milagres, Porto Calvo e Pariconha. 
O secretário Mosart Amaral garan-
tiu que, uma vez assinadas as 
ordens de serviço, as obras come-
çam imediatamente em Atalaia, 
Senador Rui Palmeira, Ibateguara e 
São José da Tapera.  

„Tem sido sempre assim. As 
empresas estão todas comunicadas 
e instaladas nos municípios, aguar-
dando apenas essas ordens de ser-
viço para iniciar os trabalhos, que 
vão favorecer a mão de obra local‰, 
destacou. A solenidade foi realizada 
no Salão de Despachos do Palácio 
República dos Palmares e contou a 
presença dos prefeitos de São José 
da Tapera, Jarbas Ricardo; de 
Atalaia, Cecília Rocha; de 
Ibateguara, Lucinéa Laurentino, a 
„Néa‰; e de Senador Rui Palmeira, 
Jeane Moura. Prestigiaram a ceri-
mônia o senador Renan Calheiros, 
a deputada estadual Fátima Canuto 
e o prefeito do Pilar, Renato Filho. 
O município de Atalaia será con-
templado com serviços de pavimen-
tação de 76 vias urbanas, que equiv-
alem a mais de 14 quilômetros. 
Além disso, serão implantados 
cinco equipamentos de lazer, com 
quadra e brinquedos infantis. „Era 
um sonho de toda uma cidade, de 
toda uma população. Essa obra é 
histórica, marca uma nova era para 
Atalaia‰, comemorou a prefeita.

AVANÇO 

Governo entrega veículos para 
ampliar assistência a unidades de saúdePA
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Estado investe R$ 35,7 milhões em obras do Minha Cidade Linda em 4 municípios 
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Arthur Lira entrega 192 unidades do Programa 
Casa Verde e Amarela em Campo Alegre

O presidente da Câmara 
dos De putados, Arthur Lira 
(Pro gres sistas-AL) representou o 
Governo Federal na entrega de 
192 casas em Campo Alegre, 
cidade agrestina de Alagoas, a 
70km da capital. A obra do 
Residencial Jorge Gomes foi 
executada pelo Ministério do 
Desenvolvimento Regional 
(MDR) e teve investimento de 
14 milhões reais, o que vai bene-
ficiar a aproximadamente 800 
pessoas. 

Segundo Arthur Lira, nada 
é mais gratificante do que incen-
tivar um programa que garante 
ao brasileiro, principalmente o 
de baixa renda, ter o sonho da 
casa própria virando realidade.  

„É um empreendimento que 
vai transformar, para melhor, a 
vida dos alagoanos que vão residir 
no local. É importante ressaltar o 
trabalho do prefeito Nicolas 
Pereira, que vem trabalhando e 
muito em prol dos campo-ale-
grenses. O Residencial Jorge 
Gomes irá representar um novo e 
lindo momento para todos no 
município‰, afirmou Arthur Lira. 

Para uma das novas morado-
ras do residencial, Edvânia de 
Farias Silva, é até difícil explicar o 

sentimento de poder ter sua casa 
própria. „Tento encontrar as 
palavras e não consigo. Fiquei 
emocionado quando entrei na 
casa pela primeira vez e vi de 
perto tudo que está reservado para 
mim e minha família‰, 
afirmou,Quem também não con-
seguia esconder a emoção foi a 
moradora Claudevânia da 
Conceição. „Eu nunca me senti 
tão orgulhosa como estou me sen-
tindo agora. Ter minha casa, sem 
gastar nem cem reais por mês, é 
um sonho que eu prefiro nem 
acordar. Agora minha família tem 
um lar que sempre mereceu e 
explicar essa sensação é algo 
quase impossível‰. 

Segundo o prefeito de 
Campo Alegre, Nicolas Pereira, 
nada pode dignificar mais o ser 
humano do quer ter sua própria 
casa. „O que mais nos deixa feliz é 
poder melhorar a condição de 
vida da nossa população. São pes-
soas que antes moravam em casas 
de taipa, e que agora, terão um 
lugar digno para morar. Quero 
agradecer ao presidente da 
Câmara, o deputado Arthur Lira, 
que sempre nunca mede esforços 
para ajudar os alagoanos em ações 
desta grandeza‰, disse ele.
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ECONOMIA

As produções nacionais de 
petróleo e gás natural recuaram em 
fevereiro, na comparação com 
janeiro, segundo o boletim mensal 
divulgado na quinta-feira (1À) pela 
Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP). 

De acordo com a agência, os 
2,819 milhões de barris de petróleo 
por dia representam uma redução 
de 1,9% em relação a janeiro, e de 
5,1% frente a fevereiro de 2020. 

No caso do gás natural, a 
média mensal de 131 milhões de 
metros cúbicos por dia foi 3,9% 
menor que a de janeiro, mas aumen-
tou 1,7% em relação a fevereiro do 
ano passado. 

A produção nos 118 poços do 
pré-sal correspondeu a 71,3% do 
que foi produzido no país, que tem 
um total de 6.472 poços marítimos e 
terrestres. Os poços do pré-sal 
aumentaram sua produção em 4% 

na comparação com fevereiro de 
2020, mas recuaram 1,2% em rela-
ção a janeiro de 2021. 

Os 480 poços marítimos pro-
duziram 96,7% do petróleo e 83,4% 
do gás natural do Brasil em fever-
eiro. Segundo a ANP, os campos 
operados pela Petrobras foram 
responsáveis por 94,5% do petróleo 
e do gás natural produzidos no 
Brasil.  

O campo de Tupi, no pré-sal 
da Bacia de Santos, é o maior pro-
dutor nacional, participando com 
901 milhões de barris de petróleo e 
41,9 milhões de metros cúbicos de 
gás natural por dia. 

O campo é que o possui o 
maior número de poços produtores 
em alto mar, com 56. Também fica 
nele o navio-plataforma FPSO 
Cidade de Itaguaí, que foi a maior 
instalação produtora de gás natural 
do país em fevereiro. 

Produção de petróleo e gás 
natural recua em fevereiro
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As últimas transmissões ao 
vivo do governo do Estado para o 
anúncio de Decreto com novos 
protocolos de Distanciamento 
Social Controlado destacam a pres-
ença do secretário do Gabinete 
Civil, Fábio Farias, sempre ao lado 
do governador Renan Filho 
(MDB). 

Vale destacar que, desde o 
início da pandemia, Farias aparecia 
raríssimas vezes e nunca tão próx-
imo do governador. Ultimamente, 
o secretário tem até falado durante 
as lives. 

As aparições públicas de 
Fábio Farias ao lado de Renan 
Filho podem ser um indicativo de 
que ele foi o escolhido para ser o 

governador-tampão, com a possível 
desincompatibilização do chefe do 
Executivo Estadual para disputar a 
vaga do Senado Federal, em 2022. 

No entanto, é importante 
lembrar que Fábio Farias é o nome 
de Renan Filho, mas pode não ser 
o escolhido dos deputados esta-
duais, já que a eleição indireta é 
realizada pela Assembleia 
Legislativa Estadual (ALE). 

Nos bastidores, a informação 
é de que o presidente da ALE, 
Marcelo Victor (MDB), quer que o 
próximo governador seja um nome 
do Poder Legislativo, ou seja, um 
deputado estadual que poderá ten-
tar a reeleição. Os deputados Davi 
Maia (Progressistas) e Paulo 

Dantas (MDB) são os mais cogita-
dos. 

Embora a decisão seja do 
Legislativo, Renan Filho pode usar 

como moeda de troca o vaga dispo-
nível no conselho do Tribunal de 
Contas de Alagoas - que é vitalício. 

O desfecho dessa „novela‰ só 

será decidido em abril do ano que 
vem, prazo máximo para Renan 
Filho decidir se será ou não candi-
dato ao Senado.

O tempo passa, mas Collor 
continua causando. 

Bastou ele lembrar que 
Alagoas existe no mapa político e 
resolver botar o pé na estrada local 
que o governador Renan Filho 
resolveu agir. Ou melhor: reagir. 

Filho está retomando as con-
versas com seus aliados para fazer a 
esperada reforma do secretariado. 
Imaginava-se que isso só ocorreria 
após a fase mais grave da pandemia 

– depois da vacinação, como já 
comentavam em tom de blague os 
do meio. 

Mas eis que o ex-presidente 
anda batendo perna e gastando 
verbo com as lideranças políticas 
locais e empresariais. Foi à 
Assembleia e descobriu ter mil e 
uma afinidades com Marcelo 
Victor; reuniu-se com empresários 
do setor turístico, que andam 
botando fogo pelas narinas sempre 

que ouvem falar (neste momento) 
em Renan Filho. Não há dúvidas 
de que ele ainda impacta junto à 
tribo local. 

E aí o governador resolve 
entrar em campo (com máscara?) 
para reatar velhas amizades: Marx 
Beltrão deve emplacar, finalmente, 
a Agricultura; Sérgio Toledo vai 
investir na Prevenção à Violência. 

Vem mais por aí, a depender 
da movimentação de Collor.

Anúncios de novos Decretos revelam que Fábio 
Farias pode ser o próximo governador de AL
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Renan Filho 
retoma conversas 
para a reforma 
do secretariado
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PARCERIA PELO DIREITO 

MAIS VACINAS PARA ALAGOAS 
Boa notícia para os alagoa-

nos. É que Alagoas recebe, ainda 
nesta semana, mais de 120 mil 
doses de vacinas contra a Covid-
19. O Ministério da Saúde (MS) 

confirmou a nova remessa, dando 
sequência ao Plano Estadual de 
Imunização, garantindo aos ala-
goanos um caminho para que o 
estado vença essa pandemia.

ASSOCIAÇÃO TRABALHANDO
Com ajuda de parceiros da 

ini ciativa privada, amigos, e doa do -
res anônimos, a associação co mu -
nitária do bairro Senador Ar non de 
Melo, em Arapiraca,  fez a alegria 
de cem famílias de bai xa renda da 
comunidade pre vi amente cadas-

tradas pela associ a ção. A entidade 
distribuiu cestas bá sicas para as fa-
mílias. De acor do com o Sub-Ten 
Willams, pre si dente da entidade, a 
vontade de aju dar era ainda maior, 
porém mui tas promessas de ajudar 
ficaram só em promessas mesmo.

AGLOMERAÇÃO NO MERCADO
Em Maceió a população lo -

tou o mercado da produção e 
isso le vou a Prefeitura a final-
mente to mar uma providência 
para controlar a aglomeração. 
Apesar de a ca pital somar 60 mil 
casos de Co vid-19 e 1.603 
mortes pela do en ça, mesmo sem 
nenhum tipo de bar reira sani-
tária, a multidão não se importou 

e lotou o mercado pa ra comprar 
o pescado para a Sex ta-feira da 
Paixão. Diante das ima gens que 
circularam na im pren sa, os por-
tões foram fechados du rante uma 
hora, e a prefeitura pro meteu 
tentar controlar o aces so, libe-
rando apenas dois portões para 
entrada, e outros dois para a 
saúde. 

MARX EM DEFESA DOS ESTUDANTES 
O deputado federal Marx 

Beltrão (PSD) consegue vitória 
em defesa dos estudantes da 
UFAL, após cobrar oficialmente 
os ministérios da Educação e da 
Economia os repasses para o pa-
gamento das bolsas estudantil e 

acadêmicas dos universitários, o 
parlamentar fez um apelo tam-
bém em audiência pública da 
Comissão de Educação com o 
ministro Milton Ribeiro, e o gov-
erno federal iniciou a transferên-
cia dos recursos.

Uma parceria entre os operadores do direito Luiza 
Beltrão e Willames de Melo resultou em um novo es-
critório jurídico no estado de Alagoas. Sempre em 
defesa dos direitos e garantias de seus clientes, o es-
critório BELTRÃO & MELO ASSESSORIA JURÍDICA 
nasce com o compromisso de zelar pela ética e trans-
parência no meio do direito alagoano.
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A Prefeitura de Maceió segue 
des respeitando os direitos dos/as 
tra ba lhadores/as da educação. Na 
úl ti ma terça-feira (14), foi finalizado 
o pra zo estabelecido pela justiça 
para que fosse efetivado o paga-
mento do 13À salário dos servidores 
municipais que já fizeram aniver-
sário. De forma ir responsável, o 
depósito não foi efetuado. Os advo-
gados do Sinteal já entraram com 
mais uma petição para cobrar na 
justiça as devidas providências. 

A liminar foi concedida em 
junho, após uma ação do Sinteal 
contra a medida da prefeitura que 
suspendeu os pagamentos do 13À 
salário dos servidores no mês do 
aniversário. Segundo Daniel Pereira 
Nunes, advogado do Sinteal, a ação 
judicial 0804124-64.2020.8.02.00 -
00, que reivindica a retomada do 
pa gamento do 13À no mês do ani -
ver sário do servidor, como era feito 
an teriormente, chegou a passar por 
re curso e redistribuição, e ficou sob 
a relatoria da Desembargadora Eli -
sa beth Carvalho de Mendonça. 

„A liminar que nós conquista-
mos determina que a Prefeitura pa -
gue imediatamente aos servidores 
que ainda não fizeram aniversário, e 
que pague também aos servidores 
que já fizeram aniversário em MAR -
ÇO, ABRIL, MAIO, e JUNHO. 
Es tabelece o prazo de 10 dias para o 
pa gamento dos atrasados. De 
acordo com o calendário do judici-
ário, baseado nas novas regras do 
Có digo de Processo Civil Brasileiro 
es se prazo só termina no dia 14 de 
ju lho de 2020. Isto aconteceu por 
con ta de feriados e do RECESSO 
DO JUDICI˘RIO estadual‰, deta -
lhou Daniel Nunes. 

Com o não cumprimento por 
par te da gestão municipal, o Sinteal 
in formou a desembargadora Eli sa -
be te Carvalho de Mendonça. „Di -
an te da liminar concedida e do esgo -
ta mento do prazo para que a Pre fei -
tura de Maceió pagasse os décimos 
terceiros salários dos Trabalhadores 
em educação professores e funcion-
ários, sem que a prefeitura efetiva-
mente depositasse na conta dos 
Servidores o valor do 13À.  Pedimos 
providências a desembargadora pelo 
desrespeito a decisão judicial‰, 
esclareceu o advogado.

RUI PALMEIRA NÃO 
RESPEITA A JUSTIÇA

Imagina se ele vai respeitar o 
funcionalismo público municipal

Prefeito de Maceió descumpre liminar 
da justiça e Sinteal pede providências 

a desembargadora
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Ex-tenente condenado por morte de 
tributarista volta para trás das grades

Foi recapturado na manhã de 
quinta-feira, 1,  o ex-tenente José 
Luiz da Silva Filho para cumpri-
mento de sentença definitiva até o 
dia 13 de novembro de 2040. O 
pedido de prisão foi do juiz Geraldo 
Cavalcante Amorim. Ele é acusado 
de matar o tributarista Sílvio 
Vianna, executado a tiros, em 28 de 
outubro de 1996, na praia de Ipioca, 
litoral norte de Maceió.  

Ele era considerado um dos 
''homens de ouro'' do então coronel 
Manoel Cavalcante, na época da 
''gangue fardada''. Na época do jul-
gamento do réu, em junho de 2008, 
Cavalcante disse que ganhou R$ 
350 mil para tramar o assassinato 
de Silvio Vianna e acusou o ex-

deputado federal e usineiro João 
Lyra, de ser o mandante do crime, 
junto com o também usineiro 
Nivaldo Jatobá e o empresário 
Flávio Orosco. 

Na fita, gravada dentro do pre-
sídio Aníbal Bruno, em Recife (PE), 
Cavalcante disse que participaram 
do assassinato um oficial da PM, um 
soldado e um fazendeiro. No 
entanto, Filho teve como principal 
testemunha o ex-deputado estadual 
-já falecido - João Beltrão, que foi 
interrogado durante o julgamento e 
confirmou o álibi do réu. 

Segundo o deputado, o ex-
militar trabalhava para ele como 
segurança particular nas horas de 
folga do quartel da PM. Numa des-

sas folgas, Beltrão disse que Silva 
Filho passou três dias com ele em 
sua fazenda no município de 
Batalha e que na hora do assassinato 
do tributarista, por volta das 19 
horas, estava com o réu, jantando 
numa churrascaria em Arapiraca, a 
150 quilômetros de Maceió. 

Em 2008, Silva Filho chegou a 
deixar o prédio do Fórum livre, 
acompanhado da esposa e de famil-
iares. O ex-militar, que foi expulso 
da PM quando estava respondendo 
pela morte do delegado Ricardo 
Lessa, respondia em liberdade pelo 
crime de Silvio Vianna, porque 
havia um habeas-corpus a seu favor, 
concedido pelo Tribunal de Justiça 
de Alagoas.

Os réus Luciano Celestino 
dos Santos e Rosa Dionísio de 
Deus foram condenados pelo 
crime de tortura contra o filho do 
casal, que na época dos fatos tinha 
apenas um ano e  meio. A decisão 
foi assinada nesta segunda-feira 
(29) pela juíza Paula de Goes 
Brito Pontes, titular da Comarca 
de Boca da Mata (AL). 

De acordo com relatos de 

testemunhas, os pais chegaram a 
obrigar a criança a ingerir aguar -
dente, e a agredir o menino com 
água quente e ponta de cigarro. 

O exame de corpo de delito 
juntado ao processo concluiu que 
o menino estava apático, com 
sinais de desnutrição, diversas ci -
catrizes e lesões causadas por 
instrumento contundente ou 
decorrentes de agentes biológicos 

patógenos.  
„Os relatos colhidos em 

sede policial e confirmados em 
juízo, narram com riqueza de 
detalhes, o intenso sofrimento 
físico e emocional ao qual o 
menor de apenas 1 ano e meio de 
idade foi submetido, praticado 
pelos réus, o que comprova a 
autoria dos delitos‰, diz a juíza 
Paula Goes na sentença.
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Casal é condenado por torturar filho de um ano e meio 
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Na época do julgamento, João Lyra foi 
acusado de ser o mandante do crime
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Prostitutas em Minas Gerais suspendem 
serviço e pedem prioridade na vacinação
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As profissionais do sexo em 
Mi nas Gerais decidiram suspender 
os atendimentos por tempo inde -
ter minado após o agravamento da 
pan demia de coronavírus no es ta do 
no estado, que registrou seu pi or 
mês em março. Além disso, elas 
pe dem para o grupo ser incluído 
en tre os prioritários na vacinação. 
A presidente da Aprosmig (As so -
cia ção das Prostitutas de Minas 
Ge rais), Cida Vieira, confirmou a 
pa ralisação do expediente e in for -
mou que não há previsão de re tor -
no."Nosso trabalho é de contato 
físico diário e com várias pessoas. 
Somos muito vulneráveis e tínha-

mos que ser incluídas em algum 
grupo de risco. Não queremos que 
nos passem na frente de ninguém, 
mas que nos vejam com olhos de 
humanidade", afirmou. Segundo 
ela, mesmo com os cuidados que 
estavam sendo tomados antes do 
agravamento da pandemia, não há 
condições agora de que os atendi-
mentos continuem sem que haja 
sequer perspectiva de vacinação 
nas trabalhadoras. "Vamos aguar-
dar a vacinação e a recomendação 
oficial da entidade é que o serviço 
seja suspenso. Fazemos essa inter-
face com as meninas via redes 
sociais, e-mail e telefone em nosso 

banco de dados. No entanto, sabe-
mos que é difícil controlar cada 
uma das garotas de programa", 
explicou. 

 
ESTIGMA 
 
Para Cida, as trabalhadoras 

sexuais são estigmatizadas, na mai-
oria das vezes, pelo governo e pela 
sociedade. "Somos tratadas à mar-
gem. Convivemos com doenças 
sexuais, cuidamos de famílias, mas 
não pensam em nós como um 
grupo que precisa de cuidados 
especiais, principalmente na pan-
demia".


