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Rindo a toa Dose de craque

29 DE MAIO 

Movimentos populares 
organizam manifestação 
pela queda de Bolsonaro

QUEIMA DE FOGOS

Empresa contratada por Rui terá que 
pagar mais de R$ 400 mil à prefeitura
PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Júlio Cezar ambiciona 
Assembleia Legislativa e 
ignora educação municipal

UNIÃO

Associação desmascara 
contratação por carta 
marcada em prefeitura

NO BRASIL

Vacinação contra covid-19 
só acabará em 610 dias, 
estima pesquisador da Ufal

Cielo Pirotecnia fraudou documentos, mentiu e colocou em risco a vida da população

Prefeito JHC assume cargo na 
Frente Nacional de Prefeitos 
e diz que momento é de união

RESPONSABILIDADE

Moradores da Avenida Alice Carolina 
aprovam obra de revitalização

Cidade Universitária

Quando finalizada, obra contará com 4km de pavimentação e drenagem
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Moradores da Avenida Alice Carolina 
aprovam obra de revitalização

Cidade Universitária

Quando finalizada, obra contará com 4km de pavimentação e drenagem
Os moradores da parte alta 

estão passando por mudanças em 
seu dia a dia. As obras tocadas pela 
Prefeitura de Maceió alteram a 
rotina e melhoram a convivência 
em bairros como a Cidade 
Universitária, onde a avenida Alice 
Coralina está sendo concluída. 

Uma das moradoras do local, 
Isabella Santiago, que além de 
morar também trabalha no local 
conta que a obra possibilitou que 
os moradores possam transitar na 
via com mais segurança.  

„Antes aqui era um local 
muito perigoso, de muita lama e 
buracos. Mas com a obra da ave-
nida, facilitou meu tráfego por 
aqui, porque eu trabalho e treino 
na academia aqui perto e agora 
consigo ir até lá mais tranquila‰, 
disse Isabella. O programa 
Revitaliza, de obras de saneamento 
e pavimentação da capital, está 
empregando um ritmo acelerado 
para a entrega mais rápida das mel-
horias previstas. 

Com a obra da avenida Alice 
Coralina, por exemplo, os mora-

dores da parte alta vão contar com 
uma nova opção para fugir do trân-
sito da Avenida Durval de Góes 
Monteiro, já que a via liga a Cidade 

Universitária à Via Expressa. A via 
vai tornar mais fácil o tráfego dos 
moradores do bairro, que só con-
tam com um acesso à parte central 

de Maceió. 
Já Wellington dos Santos que 

percorre diariamente o local para 
se dirigir até o trabalho, afirmou 

que antes da pavimentação, já che-
gou a ser assaltado e agora con-
segue percorrer sem medo. 

„Agora está muito melhor, 
porque eu dependo dessa via para 
transitar e antes eu tinha que passar 
pelo Gama Lins, e já fui até assal-
tado e mesmo assim continuava 
circulando por lá, porque não tinha 
outra opção. E agora com a pavi-
mentação, o meu caminho ficou 
mais curto, essa via tá muito movi-
mentada e deixa o meu tráfego 
mais rápido e seguro‰, completou 
o motociclista. 

As obras iniciaram em março 
e quando prontas terão 4 km de 
extensão de pavimentação e drena-
gem. O Revitaliza Maceió vai bene-
ficiar cerca de 70 mil maceioenses. 

„Esta obra é muito impor-
tante para a acessibilidade da nossa 
população e também diminuirá o 
tráfego da Via Expressa, ajudando 
o trânsito da parte alta de Maceió 
como um todo‰, disse Marcelo 
Maia, coordenador da Unidade de 
Gerenciamento do Programa 
(UGP). 

As ruas João Barroso da Sil -
va, São Sebastião, Ulisses Cer -
quei ra, Dez e Elisabete Guimarães 
re ceberam pavimentação, após 
pas sarem por obras de drenagem 
e na rede de esgotamento. Foram 

pa vimentados cerca de 3,1 km² de 
vias.  

Os trechos fazem parte das 
53 ruas contempladas do bairro, 
be neficiando um total de 23 mil 
mo radores da Cidade Uni -

versitária, através do programa 
Revitaliza Maceió, que está trans-
formando vários bairros da parte 
alta da capital e litoral norte, com 
redes pluviais, rede esgoto, drena-
gem, sinalização e acessibilidade.

Mais Cidade Universitária

“Agora consigo ir e vir  mais tranquila”, 
disse a moradora Isabella Santiago

“Meu tráfego ficou mais rápido e seguro”, 
afirma Wellington dos Santos
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UNIÃO DOS PALMARES

Associação desmascara contratação 
por carta marcada em prefeitura

Novela mexicana em União 
dos Palmares. Esse é o enredo jor-
nalístico, que se trata de chamada 
pública para gêneros alimentícios 
da agricultura familiar, na qual o 
município de União dos Palmares, 
tem por objetivo a aquisição para 
todo o ano de 2021, objetivando o 
retorno das aulas na rede pública 
municipal, o que acabou por gerar 
impasse após 2(dois) cancelamen-
tos da chamada. 

A Associação ¤dapo da 
Comunidade Muquem de 
Remanescente Quilombolas de 
União dos Palmares, mais conhe-
cida como ¤dapo Muquem, presi-
dida por pela agricultora Maria das 
Dores de Oliveira Cavalcante, 
solicitou a pregoeira do Município 
esclarecimentos sobre a 1À primeira 
chamada pública para aquisição de 
produtos provenientes da agricul-
tura familiar e veio a impugnação 
do edital da 2À chamada pública, 
fato que conseguiu com sucesso 
em ambas, com as devidas suspen-
sões das chamadas, a última 
encontrava-se marcada para o dia 
19 de maio do corrente ano.  

Porém, nada mudou após 
todos os esclarecimentos e impug-
nações. Segundo a denunciante, a 
comissão de licitação ignorou 
todos os argumentos da associação 
esclarecidos e impugnados ao edi-
tal, tentado assim oferecer os itens 
sob a chamada pública à Prefeitura 
de União, onde acabou por descar-
tando-o os certames. 

Tudo isso se dá, em contra-
ponto, a Coopervale – Cooperativa 
dos Pequenos Produtores Rurais 
do Vale do Mandaú, continuou no 
processo mesmo sem comprovação 
de prova de atendimento de requi-

sitos higiênico-sanitários para ofe-
recer os alimentos, da 1À Chamada, 
onde foi solicitado pela denunci-
ante, os seguintes termos:   

„Solicitamos assim a 
Comissão Permanente de Licitação, 
que esclareça, qual documento 
encontra-se solicitando conforme do 
artigo 36 inciso IV da Resolução do 
FNDE nÀ 06/2020, se este é o 
Alvará Sanitário expedido pelo 
município, e qual a é Legislação 
Municipal em que se encontra 
amparada‰, solicitou a associação ao 
pregoeiro responsável.  

E destacou: „Vale lembrar, a 
Comissão que os registros de seus 
produtos junto ao Ministério da 
Agricultura, da Coopervale – 
Cooperativa dos Pequenos 
Produtores Rurais do Vale do 
Mandaú, são referentes a polpas de 
frutas, sendo obrigatórios na classi-
ficação destes produtos pelo 
Ministério, onde a requerente não 
comercializa‰. 

A entidade também frisou 
que a Coopervale encontra-se sob 
possível impedimento legal, ou 
seja, encontra-se possivelmente 
impedida de participar da chamada 
pública, por exercer cargo de pres-
idente da Cooperativa, a Sra. 
Edjane Justino da Silva, sendo esta 
servidora do município de União 
dos Palmares. 

Em requerimento, a associa-
ção pediu que: „Que seja diligenci-
ado através de ofício, a secretaria 
de administração do município ou 
de Saúde, para que informe e for-
malize a elaboração de certidão, 
declarando a existência de vínculo, 
especificando a data de admissão, 
cargo, estado civil e outras inform-
ações como qualificação do côn-

juge que se encontra cadastrado no 
sistema administrativo do muni-
cípio da Sra. Edjane Justino da 
Silva‰. 

E mais: „Que em caso venha 
a ser positiva, que seja juntada aos 
autos da chamada pública certidão, 
antes da nova data da realização da 
sessão, efetuando assim a imediata 
exclusão da chamada pública nÀ 
001/2021 da Coopervale pela com-
provação do vínculo com o muni-
cípio da Sra. Edjane Justino da 
Silva e da Associação Comunitária 
Pindoba II; d) Que seja oficiado a 
Associação Comunitária Pindoba 
II, tendo como presidente o Sr. 
José Carlos Sarmento da Silva, sob 
CPF nÀ 994.221.234-53, qual o 
possui vínculo com a Sra. Edjane 
Justino da Silva, já que encontra-se 
associada em ambas‰. 

O caso passou pela mesa do 
procurador geral do Município 
Allan Belarmino Soares, que reco-

mendou que a Prefeitura informe 
se Edjane tem vínculo com o 
município. E onde acabou por se 
comprovar a existência do vínculo, 
conforme declaração da secretaria 
de saúde de União dos Palmares.  

Em nova impugnação a 
segunda chamada pública, 
segundo a pregoeira Amanda 
Santos, as razões apresentadas no 
pedido de impugnação, entende-se 
não apresentarem fundamentação, 
e não insurgindo razões que neces-
sitem a inclusão e/ou alteração das 
exigências no edital de Chamada 
Pública nÀ 02/2021 quanto à for-
mulação de propostas, mantém-se 
o prazo inicialmente previsto, con-
forme §4° do art. 21 da Lei n° 
8.666/93‰. A qual acabou por ser 
suspensa também. 

Entre as alegações da impug-
nação, especificamente alegou-se 
ausência de demonstrativos contá-
beis de possíveis participantes 

como cooperativas no edital.Outro 
ponto relevante é a ausência de 
demonstração de constituição de 
fundo de reserva destinado a repa-
rar perdas e atender ao desenvolvi-
mento de suas atividades, consti-
tuído com 10% (dez por cento), 
pelo menos, das sobras líquidas do 
exercício, Fundo de Assistência 
Técnica, Educacional e Social, 
destinado a prestação de assistên-
cia aos associados, seus familiares 
e, quando previsto nos estatutos, 
aos empregados da cooperativa, 
constituído de 5% (cinco por 
cento), pelo menos, das sobras 
líquidas apuradas no exercício, 
conforme Artigo 28 da Lei nÀ 
5.764/71, na qual encontra-se 
obriga a constituição.  

Em face dos fatos relatados, a 
denunciante já efetuou a comuni-
cação ao devidos órgão de con-
trole, sob todos os argumentos e 
esclarecidos e impugnados.

Servidora pública faria parte de entidade beneficiada pelo município 
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Júlio Cezar ambiciona Assembleia 
Legislativa e ignora educação municipal

Parece que há algo errado 
com a educação municipal de 
Palmeira dos ¸ndios. Chegou ao A 
Notícia a denúncia de que diversas 
escolas da cidade estão passando 
por dificuldades, chegando a faltar 
até professores. Para sanar esse 
desfalque, o prefeito Júlio Cezar 
está utilizando o esquema „tapar o 
sol com a peneira‰. Em vez de con-
tratar profissionais, está usando 
coordenadores e diretores para 
assumirem as turmas.  

„Em uma escola, a coordena-
dora está ministrando aula para 
todas as turmas da educação infan-
til e algumas do Fundamental I. O 
vice-diretor de outra escola está 
ministrando aulas para todas as 
turmas da EJA (Educação para 
Jovens e Adultos). Está sobrecarre-
gando os seus funcionários e não 
contratar ninguém‰, informou ao 
jornal. Ainda segundo o morador 
de Palmeira dos ¸ndios, o prefeito 
está dando desculpas desde fever-
eiro. 

„Fica falando que vai lançar 
um edital de processo seletivo para 
educação e outras áreas de carên-
cia. A educação no município está 
um caos. O prefeito não manteve 

os professores do ano passado e 
nem faz seleção para contratação 
de novos profissionais. Isso faz com 
que os funcionários fiquem total-
mente sobrecarregados. Ele fica 
com desculpa falando que não 
pode contratar sem processo sele-
tivo, mas não se importa com os 
profissionais que estão se esfor-
çando ao limite para educar a pop-
ulação‰, finalizou.  

E não é só os profissionais da 
educação que estão revoltados com 
o prefeito. Nesta semana foi notifi-
cado que os taxistas cobram medi-
das da prefeitura. Segundo o verea-
dor Geraldo Ribeiro, os profission-
ais precisam do seu direito consti-
tucional para trabalhar e estão 
sendo impedidos pela Arsal. 

Em pronunciamento da tri-
buna da Câmara Municipal de 
Palmeira dos ¸ndios na sessão ordi-
nária dessa quarta, ele fez um apelo 
pela união do Poder Legislativo e 
do Poder Executivo palmeirense 
em defesa da classe dos taxistas da 
cidade. De acordo com o parla-
mentar, os taxistas estão impedidos 
pela Arsal de fazerem viagens para 
Maceió, Arapiraca e outras cidades 
do Estado quando se trata de con-

duzirem uma família – no caso, um 
casal e filhos. „Não é justo o profis-
sional ficar impedido de completar 
o seu trabalho, em razão de uma 
determinação do órgão‰, comple-
tou o vereador.  

Na defesa da classe sofrida e 
trabalhadora dos taxistas, pediu a 
união da Câmara Municipal – 
todos os vereadores e o presidente 
da Casa, junto ao prefeito Júlio 
Cezar para solicitar uma audiência 
com o governador Renan Filho, 
para que seja concedido um Alvará 
que garanta o livre direito dos pro-
fissionais trabalharem. 

Apesar do município estar 
passando por dificuldades, parece 
que Cezar está mais preocupado 
com a Assembleia Legislativa. „A 
disputa pelo voto de deputado 
estadual será bastante acirrada em 
Palmeira dos ¸ndios. Três fortes 
candidatos irão às ruas em busca 
de conquistar o eleitorado do 
município. O ex-prefeito James 
Ribeiro (PTB), a deputada esta-
dual ˜ngela Garrote 
(Progressistas), e o prefeito Júlio 
Cézar (MDB) deverão se enfrentar 
nas urnas em 2022‰, destacou um 
site de notícias. 

„O prefeito Júlio Cézar faz 
suspense sobre o candidato que 
deverá apoiar ou ser candidato a 
deputado, mas já garantiu que se 
dedicará e entrará de „corpo e 
alma‰ na campanha. O nome, que 

ainda não foi revelado, pode sur-
preender a todos os palmeirenses, 
até porque, ˜ngela e Júlio, andam 
muito colados, mas nunca se sabe a 
cabeça do prefeito‰, destacou o 
site. 

PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Segismundo Andrade - Uma vitoriosa carreira política

MARCELO BASTOS

A trajetória política de Se gis -
mun do Gonçalves Andrade iniciou-
se em 1947, quando foi eleito pela 
UDN deputado à assembleia consti -
tu inte de Alagoas com 1.034 votos, 
fi cando em 12° lugar dentre as trinta 
e cinco vagas em disputa. Participou 
ati vamente dos trabalhos consti-
tuintes como membro da Comissão 
Constitucional. 

Nas eleições de 1950, Segis -
mundo Andrade foi reeleito depu-
tado estadual pela UDN com 1.776 
votos, ficando em 8° lugar dentre as 
trinta e cinco vagas em disputa. 

Segismundo Andrade, nas 
eleições de 1954 alçoou voos mais 
altos e foi eleito deputado federal 
pela UDN com 7.760 votos, ficando 
em 5° lugar dentre as nove vagas em 
disputa. Nessa legislatura foi vice-
líder da UDN na câmara federal e 
presidente regional do partido. 

Segismundo Andrade, ainda 
foi eleito deputado federal por mais 
três vezes. Nas eleições de 1958 pela 
UDN com 6.709 votos, ficando em 
7° lugar. Nas eleições de 1962, mais 
uma vez eleito pela UDN com 
8.386 votos, ficando em 6° lugar. 
Com extinção dos partidos políticos 
pelo Ato Institucional n° 2 
(27/10/1965) e a posterior instaura-
ção do bipartidarismo, filiou-se à 
Aliança Renovadora Nacional 
(ARENA), partido de apoio ao 
regime militar instalado no país em 
abril de 1964. Foi eleito nas eleições 
de 1966, pela quarta vez para depu-
tado federal pela ARENA com 
11.214 votos, ficando em 3° lugar 
dentre as nove vagas em disputa. 

Durante sua atuação parla-
mentar, integrou as comissões de 
orçamento, de relações exteriores e 
de educação. Ao longo da sua ativi-

dade parlamentar, defendeu o inter-
vencionismo econômico e ao mono-
pólio estatal do Petróleo, da eletrici-
dade e das telecomunicações, entre 
outros temas, porém, fazia restrições 
à intervenção estatal nos transportes 
ferroviários e marítimos em virtude 
dos crescentes déficits, que repre-
sentavam um ônus para o orça-
mento da União. 

Nas eleições de 1970, 
Segismundo Andrade não pretendia 
concorrer pela quinta vez para depu-
tado federal, pois enxergava a possi-
bilidade real de ser candidato pela 
ARENA ao senado da República 
em virtude de ser uma disputa para 
duas vagas de senador. Além de 
Arnon de Mello, que seria candidato 
a reeleição, ainda eram pré-candida-
tos os deputados federais: 
Segismundo Andrade, Luiz 
Cavalcante, Medeiros Neto e 

Pereira Lúcio. 
Segismundo Andrade, certifi-

cando, que o partido não tinha pref-
erência entre os pretensos candida-
tos, animou-se em percorrer o 
Estado em busca de votos dos corre-
ligionários para ser um dos escolhi-
dos na convenção estadual do par-
tido a uma das duas para o senado. 
Com a sua habilidade política, 
Segismundo, passou a ser um forte 
candidato a conquistar a uma das 
duas vagas ao senado, porém, o 
presidente Nacional do partido, o 
deputado federal Rondon Pacheco, 
comunicou ao futuro governador de 
Alagoas, Afrânio Lages, que o gov-
erno federal tinha interesse nas 
escolhas de Arnon de Mello e Luiz 
Cavalcante para as duas vagas em 
disputa. Diante desse fato, Afrânio 
Lages, fechou questão em torno dos 
dois. Segismundo Andrade, dispu-

tou a convenção e mesmo não tendo 
o apoio de Afrânio Lages, foi derro-
tado por apenas 15 votos. 

" O pior viria depois: segundo 
a revista "Veja", Segismundo estava 
certo. Não havia preferência do 
Governo Federal para quaisquer 
nomes. Do que se conclui que 
Rondon Pacheco, para prevalecer 
sua preferência iludiu o professor 
Afrânio Lages e até a Presidência da 
República, " usando seu poderoso 
nome em vão "... (extraído do livro 
Eu fui testemunha, Maceió, 1979. 

Depois do episódio ocorrido 
em 1970, Segismundo Andrade, se 
desiludiu da política e passou a ded-
ica-se a atividades de sua usina de 
açúcar. Posteriormente, ingressou 
no setor de vendas de automóveis 
em Maceió. 

Segismundo Andrade faleceu 
no dia 24 de setembro de 2008.

Prefeito sobrecarrega servidores; vereador 
cobra ajuda também a taxistas
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NO BRASIL

Pesquisadores de Alagoas, 
que fazem parte do grupo 
ModCovid19, conduziram um 
estudo que resultou em um modelo 
matemático divulgado nesta 
quinta-feira, 20,ccom previsões de 
quando a vacinação contra a Covid-
19 será concluída nos estados e 
municípios do país.O sistema conta 
com dados do Governo Federal, 
devidamente corrigidos, e considera 
o ritmo de vacinação dos últimos 
30 dias para projetar quando a 
imunização será finalizada no País. 
Segundo a plataforma, já foram 
aplicadas no Brasil 46,2 milhões de 
doses das vacinas da Astrazeneca, 
CoronaVac e Pfizer. 

No atual ritmo de aplicação, 
com uma média de 294,8 mil pri-
meiras doses e 248,6 mil segundas 
doses sendo administradas diaria-
mente, o Brasil só irá concluir a 
vacinação em 610,3 dias, ou seja, 
daqui a cerca de 1 ano e 8 meses. 
As previsões preocupam por apre-
sentarem a lentidão diante da 
urgente crise de saúde mundial. 
Vale lembrar que a plataforma é 

atualizada de acordo com a chegada 
de novas vacinas, o aumento ou a 
diminuição do ritmo de vacinação e 
outros vários critérios, segundo 
comunicado agência de notícias da 
Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo (Fapesp). 

Possíveis inconsistências nos 
dados oficiais foram removidas 
pelos pesquisadores, de acordo com 
a agência.

 „Nós fazemos a limpeza des -
ses dados, de modo que as inform-
ações sejam mais próximas da reali -
da de‰, explica o professor Krerley 
Oli veira, coordenador do La bo -
ratório de Estatística e Ciên cia dos 
Dados da Universidade Federal de 
Alagoas (UFAL). „Na base forne-
cida pelo governo existem milhões 
de dados com problemas. Há 
dados de vacinados que teriam nas-

cido no século 19, recebido a 
segunda dose em uma data anterior 
à primeira, recebido mais de uma 
dose no mesmo dia, recebido ape-
nas a segunda dose, recebido vaci-
nas diferentes e recebido a vacina 
antes de 2021‰, conta Oliveira. 

Com informações mais preci-
sas, o pesquisador acredita que a 
plataforma poderá ajudar na 
tomada de decisão em políticas 
públicas municipais e estaduais, 
alertando caso alguma localidade 
perceba que muitas pessoas não 
tomaram a segunda dose, por 
exemplo.„Com essa informação 
em mãos, é possível realizar cam-
panhas de conscientização. A ferra-
menta pode ser importante tam-
bém para moradores de cidades 
pequenas, por exemplo, que não 
têm muitas informações sobre a 
vacinação‰, diz Oliveira.A tecnolo-
gia do sistema em si foi desenvol-
vida no Laboratório de Estatística e 
Ciência dos Dados da UFAL. O 
projeto é apoiado pelo Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Inovações 
(MCTI).

Prefeito JHC assume cargo na Frente Nacional 
de Prefeitos e diz que momento é de união

Vacinação contra covid-19 só acabará em 
610 dias, estima pesquisador da Ufal

O prefeito JHC participou, 
na quinta-feira (20), da 80… 
reunião geral da Frente Nacional 
de Prefeitos (FNP), que marcou a 
cerimônia de posse on-line das 
vice-presidências temáticas e 
regionais. A FNP é presidida pelo 
prefeito de Aracaju (SE), Edvaldo 
Nogueira, que tomou posse no 
último dia 15 para a gestão no biê-
nio 2021-2023. JHC assume como 
vice-presidente de Turismo. 

„É uma honra poder contr i -
bu ir com esta Frente tão impor-
tante no debate das causas munici -
pa listas, principalmente em um 
mo mento como esse, em que o Pa -
ís e o mundo enfrentam os efeitos 
da pandemia e vamos precisar es tar 
ainda mais unidos para buscar os 
melhores caminhos e soluções pa ra 
enfrentar o problema‰, disse JHC. 

O presidente da FNP, 
Edvaldo Nogueira, agradeceu aos 
colegas por terem aceitado a mis-

são de, juntamente com ele, con-
duzirem os trabalhos da entidade 
nos próximos anos. 

„Agradeço a todos os prefeitos 

e prefeitas que se dispuseram estar 
aqui hoje para que pudéssemos tra-
balhar para buscarmos ideias e saí-
das para este momento tão difícil 

que estamos vivendo‰, afirmou. 
Edvaldo Nogueira se disse 

ainda esperançoso e ressaltou que o 
momento é de união. „Quero dizer 

que temos que ter esperança e a 
esperança está nessa reunião, tam-
bém naqueles que não puderam 
participar, mas que tenho certeza 
que estão conosco. A esperança é a 
nossa união, é nos darmos as mãos, 
é colocarmos a nossa inteligência a 
serviço de encontrar soluções para 
vencermos esses desafios. E a FNP 
é a caixa de ressonância possível 
dessas nossas ideias‰, disse o pre-
feito. 

Na abertura, foi prestada uma 
homenagem a Bruno Covas, pre-
feito de São Paulo que morreu no 
último domingo (16), vítima de 
câncer. Além da posse, a reunião 
contou ainda com debate de temas 
como mobilidade urbana, desafios 
econômicos e sociais na pandemia e 
no pós-pandemia, além da adequa-
ção do Plano Nacional de 
Imunização (PNI) para tentar 
atender da melhor forma à popula-
ção brasileira.

RESPONSABILIDADE

Há dados de vacinados 
que teriam nascido no 
século 19, recebido a 
segunda dose em uma 

data anterior à primeira, 
recebido mais de uma 

dose no mesmo dia
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MAIS AERONAVES
A malha aérea de Maceió 

será ampliada. Isso porque uma 
grande companhia,que é uma 
das principais parceiras do des-
tino Maceió, anunciou que a 
capital receberá, até a primeira 

semana de julho, 12 novos 
voos. Destes, onze são fretados 
e um regular, direto entre a 
capital alagoana e o Aeroporto 
de Congonhas, em São Paulo 
(SP).

CUIDANDO DO PSICOLÓGICO

O projeto de plantão psi-
cológico „O parque te escuta‰ 
vai voltar com atividades presen-
ciais nesse próximo final de se-
mana, das 9h às 12h, no Parque 
do Horto, localizado no bairro 
do Farol, em Maceió. A ação é 

gratuita e tem o objetivo de 
ouvir os visitantes e esclarecer 
dúvidas sobre saúde mental. A 
iniciativa do projeto partiu das 
psicólogas Karine Braga e 
Christiane de Sá Dantas, com o 
apoio da Prefeitura de Maceió.

UM MILHÃO DE DOSES
Avançar na campanha de 

vacinação contra a Covid-19, 
protegendo o povo alagoano, tem 
sido um compromisso diário do 
Governo do Estado. Assim que as 
vacinas da Pfizer, Coronavac e 
AstraZeneca chegam em Alagoas, 

as equipes da Secretaria de Estado 
da Saúde (Sesau) não medem es-
forços para distribuir aos 102 mu-
nicípios alagoanos o total de quase 
mais de 1(Um) milhão de doses, 
as doses foram enviadas pelo 
Ministério da Saúde (MS).

VEREADOR ATUANTE 
O vereador Professor Moésio, do município da Barra de 

Santo Antônio, no litoral norte do estado, em seu segundo man-
dato vem se destacando como um parlamentar que busca ações 
de relevância para a população barrense. Sempre atento às 
demandas, o professor Moésio tem se orgulhado através do seu 
trabalho e empenho com os seus eleitores e conquistando aqueles 
que não lhe teve como opção na última eleição.

O jornal REDE REPÓRTER é uma publicação semanal 
Endereço para correpondência: 

REDACAO@REDEREPORTER.COM.BR 

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

Vitor Cansanção 
Diretor Geral 

vitor@skyconnect.com.br 
MTE 1841/AL

WWW.REDEREPORTER.COM.BR

E X P E D I E N T E

Empresa contratada por Rui terá que 
pagar mais de R$ 400 mil à prefeitura

Após diversas denúncias do A 
No tícia sobre corrupção na licitação 
pa ra o estouro de fogos, em Maceió, 
na era de Rui Palmeira, o Ministério 
Pú blico do Estado de Alagoas 
(MPAL) ajuizou uma ação civil púb-
lica contra a Cielo Pirotecnia 
LTDA-ME, empresa que venceu a 
li citação da Prefeitura para fazer a 
quei ma de fogos no réveillon 2019.  

De acordo com denunciado 
pe lo jornal e constatado pelo órgão 
fis calizador, a empresa falsificou um 
do cumento para ganhar o certame, 
ale gando que possuía experiência na 
rea lização de show pirotécnico em 
em barcações no mar. Era mentira. 
Co mo ela não tinha esse conheci-
mento houve problema na prestação 
do serviço na virada daquele ano.  

„A 16… Promotoria de Justiça 
da capital pediu o ressarcimento do 
pre juízo causado ao erário e requereu 
o impedimento da Cielo de par ti cipar 
de outras licitações em qual quer 
lugar do Brasil. A ação foi ajui za da 
pelo promotor de Justiça Mar cus 
Rômulo Maia, depois da conclusão 
do inquérito civil público nÀ 
06.2019.00000944-3, que foi ins tau -
rado após representação formula da 
pela empresa M.A. Lucca e Cia 
LTDA. A apuração constatou que a 
Cie lo Pirotecnia LTDA-ME fraudou 
documentação para vencer o pre gão 
eletrônico nÀ 111/2018, que ti nha a 
finalidade de contratação de ser viços 
de pirotecnia para a celebração da 
passagem do ano de 2018-2019‰, 
informou o MP nesta se ma na. 

O edital pedia a comprovação 
da empresa de já ter realizado 
„shows pirotécnicos embarcados‰ e 
a Cielo Pirotecnia LTDA-ME frau-
dou um atestado de capacidade téc-
nica emitido pela Prefeitura de 
Aracaju, ente público para o qual a 
referida empresa já havia trabalhado. 
Tendo conhecimento que aquele 
município costuma promover as 
queimas de fogos na própria areia da 
praia, em razão da sua larga extensão 
até o mar, a 16… Promotoria de 
Justiça da capital resolveu indagar a 
Fundação Cultural Cidade de 
Aracaju sobre aquele documento. 
Como resposta, o órgão respondeu 
que o „atestado não contém a 
declaração de que o show pirotéc-
nico foi realizado em quatro balsas‰, 
concluindo que pela falsidade do 
documento apresentado pela Cielo 
para fins de habilitação no certame 
licitatório do município de Maceió. 

„Tal informação sobre a capa-
cidade técnica foi inserida de forma 
criminosa, ou seja, essa infração foi 
cometida para buscar vantagem 
financeira‰, apontou Marcus 
Rômulo Maia.  

O edital exigiu que a obrigator-
iedade do material pirotécnico deve-
ria ser posicionado sobre balsas 
embarcadas puxadas por reboca-
dores. No entanto, essas balsas 
nunca foram apresentadas, tendo 
sido substituídas por plataformas 
flutuantes com flutuadores em tam-
bor de propileno e piso de madeira 
compensada alocadas em meio ao 
mar, como se fosse um palco. 
Ocorre que, em razão da maré ter 
subido, uma dessas plataformas aca-

bou por afundar parcialmente, der-
rubando os fogos de artifício na água 
e comprometendo parte do show de 
réveillon. 

Em razão dos fatos constata-
dos na investigação, o Ministério 
Público do Estado de Alagoas pediu 
o bloqueio de bens, direitos ou 
valores necessários à garantia da rep-
aração integral do dano causado, no 
valor de R$ 444.255,17. Também 
foi requerida a quebra do sigilo fiscal 
da empresa, haja vista que será apli-
cada um multa à Cielo Pirotecnia 
LTDA-ME, cujo valor ainda será 
calculado com base no faturamento 
bruto do último exercício anterior ao 
da instauração do processo adminis-
trativo do MPAL.

Cielo Pirotecnia fraudou documentos, mentiu e colocou em risco a vida da população
QUEIMA DE FOGOS
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7Coluna Nos Acréscimos

Com Edmílson Teixeira 

O zagueiro Rúben Dias, do Man chester City, foi eleito o melhor 
jogador da temporada 2020 /2021 do futebol inglês pela Fo otball Writers 
Association, a associação de jornalistas esportivos britânicos (FWA, na 
sigla em inglês).

Dose de craque

O português Rúben Dias é o primeiro zagueiro a receber o prêmio 
desde o escocês Steve Nicol em 1989, pelo Liverpool. Além disso, Rúben 
Dias é apenas o terceiro jogador a conquistar tal honraria na em sua pri-
meira temporada na Inglaterra, repetindo os feitos do atacante alemão 
Jürgen Klinsmann (1995, defendendo o Tottenham) e do meia italiano 
Gianfranco Zola (1997, pelo Chelsea).

Histórico

Poucas vezes uma negociação rendeu tanto dinheiro aos cofres de 
São Januário. A venda de Talles Magno ao New York City é uma das mai-
ores da história do Vasco. Na moeda brasileira, os R$ 42 milhões (US$ 8 
milhões) - pagos à vista por 90% dos direitos econômicos - fazem do ata-
cante a terceira maior arrecadação em valores absolutos, na moeda brasi-
leira, em uma lista repleta de craques. 

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol- CBF, Rogério Caboclo, estará em Belém neste 
do mingo, dia 23, para acompanhar a final do Campeonato Paraense. A informação foi confirmada pelo 
gover nador do Pará, Helder Barbalho, através de uma publicação no Twitter.

Convidado especial

Em se tratando de CBF, a entidade atravessa uma crise há pelo menos três semanas, quando uma funcioná -
ria da casa  se licenciou por motivos de saúde. Pessoas com conhecimento da situação afirmam que ela tem provas 
de desvios de comportamento do presidente Rogério Caboclo, que corre risco de ter seu mandato interrompido.

Bronca na casa

Não só de decepções é feita a temporada da 
Juventus. Com um grande segundo tempo e o brilho 
de Kulusevski, a equipe comandada por Pirlo venceu 
a Atalanta por 2 a 1, na última quarta-feira, e foi cam-
peã da Copa da Itália. A decisão foi no Città del 
Tricolore, casa do Sassuolo, em Reggio Emilia. Foi o 
14À título da Velha Senhora, maior vencedora da com-
petição. A Atalanta, por sua vez, amargou o segundo 
vice nos últimos três anos.

Ponto final

O Sporting goleou o Marítimo por 5 a 1 na quarta-feira passada no Estádio de Alvalade, na última rodada 
do Campeonato Português. Os Leões, que já haviam garantido o título após a vitória sobre o Boa Vista na 
rodada anterior, marcaram três vezes com Pedro Gonçalves. Gonzalo Plata e Antreas Karo (contra) também 
marcaram para a equipe de Lisboa. Stefano Beltrame descontou para os visitantes.

Portuguesada

O Campeonato Catarinense 2021 será decidido 
por Chapecoense e Avaí a partir deste domingo em 
Florianópolis. Os times vão voltar a disputar o título 
entre si após dois anos. Em 2019, o Leão da Ilha levou 
a melhor na final definida nos pênaltis e com direito a 
polêmica que foi parar no Tribunal de Justiça 
Desportiva (TJD). A Chape que joga por dois empates 
para ser campeã, garantiu pela sexta vez seguida a vaga 
na decisão ao eliminar o Marcílio Dias.

Capítulo final

O árbitro Márcio dos Santos teve que expulsar dois jogadores do Aliança, no finalzinho do  jogo decisivo 
pela terceira colocação na última quarta pelo Campeonato Alagoano, contra o CSE  em que o Aliança perdeu 
por 2 x 1. O atacante Filipe André agrediu no rosto o lateral Maikon. Antes da briga, Maikon tentou afastar Filipe 
de uma confusão na área do CSE, até porque o atacante já havia recebido cartão amarelo e estava reclamando 
muito do árbitro. O atacante não gostou da intervenção e agrediu o companheiro. O jogo foi em Palmeira.

Embate no tapa
Vacina contra a Covid-19 em 

do se única. Passagens de ida e volta 
pa ra Miami já pagas. E a chance de 
ser imunizado antes dos Jogos 
Olím picos de Tóquio. Essa é a pro -
pos ta da Pan Am Sports para vaci-
nar todos os atletas olímpicos das 
Amé ricas um mês antes das Olim -
píadas, que têm a cerimônia de 
abertura marcada para 23 de julho.

Medida de prevenção
Revelado pelo Sport, o meia 

Gus tavo está na mira do Olym pi -
que de Marselha - que tenta a con -
tra tação do volante Gerson, do Fla -
mengo. Pelo menos é isso o que ga -
rante o jornal francês La Provence.  
De vínculo renovado até 2026  no 
Leão, ele estaria sendo acompa -
nhado visando a abertura da janela 
de transferências - em 1À de julho.

Vitrine internacional

Rindo a toa
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Movimentos populares organizam 
manifestação pela queda de Bolsonaro

Após um ano da pandemia do 
Co ronavírus, o Brasil se aproxima 
dos 500 mil mortos. Dezenas de es -
ta dos vivem um colapso na saúde, 
fal tam leitos, respiradores e profis sio -
nais suficientes para dar conta da de -
manda. O resultado é que a cada dia, 
milhares de pessoas são conta mi -
nadas e o número médio de mor tes 
diárias por Covid-19 já ultrapas sa 3 
mil. Para se ter uma ideia da di men -
são da tragédia, a Guerra im pe ria -
lista dos EUA contra o Afe ga nis tão 

matou 149 mil pessoas em 14 anos e 
na guerra da Síria morreram 380 mil 
pessoas em 10 anos de guer ra. 

Apesar desse genocídio contra 
o povo brasileiro, Bolsonaro tudo 
faz para propagar o vírus. Além de 
divulgar notícias falsas, ignorar os 
protocolos sanitários, promover 
medicamentos inúteis para com-
bater a pandemia e zombar das víti-
mas do Coronavírus, Bolsonaro 
preferiu gastar a incrível bagatela de 
R$ 2,5 milhões do dinheiro público 

com férias em vez de comprar vaci-
nas para salvar o povo. De fato, o 
número de pessoas vacinadas no 
Brasil é extremamente reduzido, 
somente 15% da população recebeu 
a primeira dose e apenas 7% rece-
beram a segunda. Não é atoa 
Bolsonaro é considerado interna-
cionalmente como o pior presidente 
do mundo. Como ele mesmo falou, 
sua especialidade é matar. 

Não bastasse, o desemprego 
atinge 14,2% da população, totali-

zando 14,3 milhões de pessoas, a 
pior taxa desde 2012. Não bastasse, 
a inflação aumenta de forma galo-
pante, provocando a maior carestia 
do século no país, o crescimento do 
preço dos alimentos e do valor dos 
combustíveis aprofunda a crise eco-
nômica e joga a classe trabalhadora 
na miséria. Mesmo diante desse 
caos social, Bolsonaro  decidiu redu-
zir o auxílio emergencial de 
R$600,00 para R$150,00 e tenta 
disfarçar os seus crimes colocando a 

responsabilidade por essa tragédia 
social sobre os governadores que 
adotando protocolos sanitários e 
limitando a abertura do comércio. 
Enquanto isso, seu filho Flávio 
Bolsonaro, denunciado no esquema 
das Rachadinhas, comprou uma 
mansão por R$ 6 milhões. 

Data: 29 de maio 
Local: Praça dos Martírios 
Horário: 9 horas 
Pauta: Povo na rua, 
Fora Bolsonaro.

A exemplo das manifestações 
Black Lives Matters nos EUA e 
dos recentes protestos que ocorre-
ram no Chile e Equador e 
Colômbia, diversos setores dos 
movimentos populares no Brasil 
estão convocando o povo às ruas. 
O entendimento é que o governo 
Bolsonaro é o principal responsá-
vel pela disseminação do Covid, 
que já matou 442 mil pessoas em 
todo o país. Não bastasse, o 
desemprego atinge 14,3 milhões 
de pessoas e aproximadamente 
59% sofrem com insegurança ali-
mentar.  

Por isso, sob a lema de Povo 

na rua, Fora Bolsonaro, estão 
sendo convocadas para o dia 29 de 
Maio, sábado, manifestações de 
rua em todo o país exigindo a der-
rubada do governo Bolsonaro. Os 
organizadores do evento garantem 
que os atos serão realizados em 
locais abertos e pedem que todos 
os manifestantes compareçam aos 
atos de máscara N95 e PFF2, 
usem álcool em gel e garantam o 
distanciamento durante a manifes-
tação, seguindo às normas de 
segurança estabelecidas. 

Em Maceió, o manifesto será 
na Praça dos Martírios, no 
Centro.

Chega! Derrubar Bolsonaro para salvar o Brasil! 

Os organizadores do evento garantem que 
os atos serão realizados em locais abertos

29 DE MAIO 

Diante do corte de recursos 
no Orçamento Geral da União 
(OGU) das universidades federais 
e de organismos como o Conselho 
Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq), 
responsáveis pelo fomento da pes-
quisa científica em todo o país, o 
senador Rodrigo Cunha (PSDB) 
solicitou ao ministro da 
Economia, Paulo Guedes, a libe-
ração imediata dos valores hoje 
contingenciados do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico 
(FNDCT). Em ofício destinado a 
Guedes, Cunha explica que os 
recursos desbloqueados devem ser 

destinados ao fomento das ativi-
dades de ciência, tecnologia e ino-
vação. 

„A retração dos investimen-
tos em ciência e tecnologia é um 
problema que lamentavelmente 
vem se aprofundando ano após 
ano no Brasil. Recentemente 
estive com o ministro da Ciência e 
Tecnologia e ele compartilhou 
comigo a preocupação com rela-
ção às bolsas do CNPQ, algo vital 
para a manutenção da vida aca-
dêmica e da pesquisa nacional. E 
nesse momento estamos com mil-
hares de estudantes e pesquisa-
dores sendo diretamente impacta-
dos. Entendo a situação do país, 

mas algumas despesas devem ser 
priorizadas buscando fontes de 
recursos disponíveis. A liberação 
do FNDCT poderá trazer um 
alívio para o setor. Esse é um 
assunto caro pra mim desde antes 
de assumir a presidência da 
Comissão de Ciência e 
Tecnologia do Senado‰ afirma 
Rodrigo Cunha no ofício. 

O Orçamento da União 
deste ano foi sancionado neste 
ano sem a previsão de verbas inte-
grais para o FNDCT. De acordo 
com os levantamentos mais 
recentes, a projeção é de que o 
Fundo arrecade R$ 5,5 bilhões 
para projetos não reembolsáveis 

em 2021, mas, se mantida a pre-
visão orçamentária tal como san-
cionada, R$ 5,1 bilhões serão 
contingenciados.  

E nesta questão há um outro 
fato importante: está em vigência 
a Lei Complementar 177/2021, 
cujo texto proíbe o contingencia-
mento de recursos do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico 
(FNDCT). No Senado, Rodrigo 
Cunha foi um dos defensores da 
aprovação desta norma, em 
defesa do desenvolvimento cientí-
fico e tecnológico nacional. 

Estimativas dão conta de 
que o CNPQ, uma das principais 

agências por trás do financia-
mento da ciência brasileira, só 
pagará bolsas a 396 dos 3080 dos 
doutorados e pós-doutorados que 
foram aprovados para 2021. Isso 
significa que só 13% dos projetos 
de pesquisa que preenchiam 
todos os pré-requisitos – e que, 
portanto, estão aptos a receber 
bolsas – de fato receberão o finan-
ciamento. O corte nas bolsas seria 
reflexo da queda de 29% no orça-
mento do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovações (MCTI), 
pasta responsável pelo CNPq. A 
verba dedicada às bolsas caiu 
12% de 2020 para 2021 (serão R$ 
918 milhões neste ano). 

CIÊNCIA
Senador diz que falta de investimentos em ciência e tecnologia é um problema lamentável

Cunha pede a Paulo Guedes liberação de recursos para fomento à pesquisa 


