
Raquel amplia
espaços do PL
no governo
A governadora tem nomeado uma série de aliados do
ex-prefeito do Jaboatão dos Guararapes, Anderson
Ferreira, para cargos do segundo escalão

Acomodação se dá pelos
números obtidos pelo
PL nas últimas eleições.
A sigla saiu fortalecida
do pleito de 2022
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Embarque da sigla
bolsonarista na gestão de
Raquel Lyra dividiu
opiniões na cena política

Raquel se elegeu
afirmandoque faria

umgoverno técnico,mas
comasmais recentes
nomeações, está cada vez
nítido que este não é o
critério prioritário.
Enquanto oposição,
estaremos atentos para que
essas decisões não tragam
prejuízos ao estado.”

Raquel Lyra, que já
tinha entregue a

Secretaria de Educação ao
bolsonarismo, agora deixa
oDetran, de porteira
fechada, nasmãos de
representantes do
genocida e seupartido. E
surpreendeum total de
zero pessoas. Isso poucos
dias depois de interferir na
Alepe, fazendouma
manobra junto comoPL, o
partidodeBolsonaro, para
garantir a presidência da
CCJ. É o velho e conhecido
‘toma lá, dá cá’. Neutro é
sabonete de bebê.”

Dani Portela (PSol),
deputada estadual e líder da
oposição na Alepe

Marília Arraes (SD),
ex-deputada federal e ex-candidata
ao Governo de Pernambuco

[Reação

A
governadoraRaquelLyra
(PSDB) nomeou, no últi-
mosábado (18),maisum

aliado do ex-prefeito do Jaboatão
dosGuararapes,Anderson Ferrei-
ra (PL), para um cargo no segun-
do escalão do Palácio do Campo
das Princesas. Anselmo de Araú-
jo Lima irá assumir a Secretaria
Executiva de Justiça e Promoção
dos Direitos do Consumidor do
Governo de Pernambuco. A no-
meação consta na edição de 18
de março de 2023 do Diário Ofi-
cial do Estado.

Anselmo atuou como consul-
tor jurídico na Secretaria Muni-
cipal de Educação do Jaboatão
dos Guarara-
pes na gestão
de Anderson
Ferreira. É ca-
sado com Ma-
riana Inojosa,
ex-secretária
municipal de
Assistência Social e Cidada-
nia, e cunhado do atual prefei-
to Mano Medeiros (PL). O novo
secretário-executivo do gover-

no Raquel Lyra ainda integrou
a equipe de advogados da cam-

panha de An-
derson Ferrei-
ra ao Governo
de Pernambu-
co.

A nomea-
ção de Ansel-
mo para a ges-

tão de Raquel se soma a de uma
série de outras indicações feitas
por Anderson, que, atualmente,
ocupa o cargo de presidente es-

tadual do Partido Liberal (PL).
Anderson ainda emplacou

nomes como Ivaneide Dantas,
atual secretária estadual de
Educação; Carlos Ferreira, no-
vo presidente do Departamen-
to Estadual de Trânsito (Detran);
e André Trajano, diretor-regio-
nal do Detran, além de Igor Ca-
dena, secretário-executivo de
Gestão da Rede, que atuou co-
mo superintendente de Educa-
ção da Prefeitura do Jaboatão
dos Guararapes.

Alguns dos principais
nomes da ala de oposição
à governadora Raquel
Lyra deram as suas
respectivas impressões
sobre as recentes
indicações ao Governo de
Pernambuco.

Comogovernadora,
ela pode colocar nos

cargos comissionados
quemela achar quedeve. É
umaprerrogativa dela.
Agora, inegavelmente, ela
começa a confirmar aquilo
que sempre se colocou em
relação a ela, que éum
posicionamento ligado aos
gruposmais
conservadores do estado.”

Sileno Guedes (PSB),
deputado estadual e presidente do
PSB em Pernambuco


