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ATOR HENRI CASTELLI TEVE MANDÍBULA FRATURADA EM SURRA QUE LEVOU NA MARINA DO ZEZECO

PODERIA SER VOCÊ!
O espancamento foi
contra um ator global muito
conhecido no País. Mas
poderia ter sido contra um
turista estrangeiro, ou do
próprio país ou contra um
nativo. O verdadeiro é que
a violenta agressão contra o
ator Henri Castelli colocou

PARA MACEIÓ

JHC discute
geração
de emprego
e renda
O prefeito de Maceió, JHC
se reuniu com representantes
do Grupo Carajás, para discutir
propostas voltadas para a geração de emprego, renda e retomada de investimentos para a
capital. O superintendente do
Grupo, Abílio Mendonça, apresentou um projeto de expansão da rede na parte baixa de
Maceió. De acordo com JHC, o
momento é de retomar investimentos e potencializar a geração de emprego e renda na
capital. “Agora, mais do que
nunca, as parcerias que tragam
e gerem emprego para a nossa
cidade são ainda mais importantes. E essa será uma ótima
oportunidade de contribuir
com a capital de todos os alago2
anos”, disse JHC

Alagoas nos piores espaços
da imprensa nacional. E,
XXXXXXXXXXX
neste
momento, a motivação para o espancamento
perde força porque, do
lado contrário ninguém
apresentou nem um arranhão. A defesa dos quatro
acusados afirma que vai

processar o ator por ter
denunciado o caso e revelado os nomes dos agressores. Ou seja: uma surra
covarde [quatro contra um]
foi pouco. Henri Castelli
teve a mandíbula fraturada,
já fez uma cirurgia e deve
precisar de outras. Semana

ESPERANDO A VACINA

que vem, o delegado Fabrício Lima entrega o inquérito
ao Ministério Público
com,
Dárcio Monteiro
pelo menos, um indiciado.
O delegado não descarta o
pedido de prisão preventiva. A violência ocorreu
na Marina do Zezeco, na
Barra de São Miguel, metro

Dárcio Monteiro

quadrado mais caro do litoral Sul de Alagoas. Onde
pobre só entra na condição
de empregado. A ‘youtuber’
Antônia Fontenelle surtou
quando criticou Alagoas, mas
levou uma invertida do secretário de Segurança Pública,
Alfredo Gaspar.
4E5

NA PM

Coronel PM
Bittencourt
é o novo
comandante
O c o r o n e l We l l i n g ton Bittencourt assumiu o
Comando-Geral da Polícia
Militar de Alagoas, hoje pela
manhã, no lugar do coronel
Marcos Sampaio. O governador Renan Filho participou da
troca de comando da corporação, realizada na Academia da
PM, no Trapiche.

Renan Filho e Alexandre Ayres conferiram hoje o estoque de agulhas e seringas no Programa Nacional de Imunização

Estado garante insumos
para vacinação em AL
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HAVERÁ AÇÕES de higienização, capacitação e fiscalização do comércio por ambulantes, vendedores do Shopping Popular e feiras livres

Prefeitura prepara mutirão de
combate à covid-19 em Maceió
A

c a p i t a l
alagoana dá
passos largos
no combate ao coronavírus.
O prefeito JHC tem construído um trabalho destacado no
enfrentamento ao vírus com a
criação do Gabinete de Gestão
Integrada para o Enfrentamento da Covid-19. Ontem à
tarde,, o GGI reuniu um time
de secretários municipais e
representantes de associações
de ambulantes e comerciantes
da orla, Shopping Popular e
mercados para encaminhar
um conjunto de ações que vão
aumentar a segurança sanitária em seus locais de trabalho.
Haverá mutirões de higienização dos equipamentos
públicos, capacitação dos
ambulantes, entrega de Equipamentos de Proteção Individual
(EPIs) e intensa fiscalização para
que sejam cumpridos todos os
protocolos de segurança em
relação à Covid-19.
Os lugares contemplados
pela ação serão: orla marítima,
Shopping Popular, Mercado da
Produção e todas as feiras livres
da capital. As atividades come-

çarão no dia 24 e 25 de janeiro e
se estenderão para 31 de janeiro
e 1º de fevereiro. Durante as
capacitações, os aparelhos estarão fechados.
De acordo com o coordenador do GGI Covid-19, Claydson
Moura, essa será a maior intervenção que o mercado público
já recebeu. A mobilização inclui
a contratação 100 profissionais
para contribuir na fiscalização
e estima-se que mais de três mil
pessoas serão capacitadas, em
horários distintos para evitar
aglomerações.
TREINAMENTO E FISCALIZAÇÃO
A ação integrada envolverá as secretarias municipal
de Assistência Social, de Segurança Comunitária e Convívio
Social, do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária,
a Superintendência de Desenvolvimento Sustentável, a
Vigilância Sanitária e o Exército
Brasileiro.
“Primeiro a gente vai fazer
entregas, mostrar resultado,
melhorar o ambiente de trabalho dos comerciantes para
que eles tenham condições de

Edvan Ferreira

GGI Covid-19 recebe secretários para discutir controle do coronavírus

cooperar com as medidas exigidas. É importante que todas
essas pessoas que fazem a
economia girar estejam cientes
de que elas são parte importantes no combate à disseminação
do coronavírus”, afirmou o
coordenador.
Na medida em que os
comerciantes forem treinados,
receberão selos de certificação,
garantindo a qualificação do
ambulante, informando que o
seu comércio está adequado e
que cumpre com os protocolos
de segurança sanitária.
Para Valter Virgílio, da

LIMPEZA E ILUMINAÇÃO

Força-tarefa revitaliza
dependências da SMTT
Os trabalhos da Prefeitura
de Maceió seguem em ritmo
acelerado. Um mutirão de
limpeza mudou a paisagem da
Superintendência Municipal de
Transportes e Trânsito (SMTT),
situada na Avenida Durval de
Góes Monteiro, no Tabuleiro
do Martins. No local, foram
executados serviços de capinação da vegetação, manutenção,
poda de árvores, lavagem de
calçadas, pintura de meio-fio
e pulverização de substância
anti-COVID, como medida de
combate à proliferação do novo
coronavírus.
A ação, em parceria com a
Superintendência de Desenvolvimento Sustentável (Sudes),
contou com o trabalho de cerca
de 100 colaboradores, além de
caminhão pipa, caçambas e
retroescavadeiras, que fizeram
a remoção de todo o entulho
resultante da limpeza. No total,
três caçambas com resíduos
foram retiradas do local.
Para o titular da SMTT,

Ascom SMTT

Espaço onde funciona a SMTT estava tomada pelo mato; aspecto de abandono

André Costa, as medidas
ajudam a combater a proliferação de animais peçonhentos e
tornam o ambiente mais agradável e seguro para quem trabalha ou busca atendimento na
sede do órgão. “Diariamente,
centenas de pessoas buscam
os serviços que são prestados
pela SMTT, e a gente precisa
proporcionar, especialmente
a estes cidadãos, um ambiente
mais receptivo para se sintam à
vontade. É uma ação que integra diversas secretarias e que,
sem dúvidas, é um modelo

de trabalho que será mantido
durante toda a nossa gestão”,
pontou.
ILUMINAÇÃO
Nos próximos dias, será
efetuada, ainda, a manutenção
elétrica dos postes e a substituição das lâmpadas que estão
danificadas. A requalificação
da iluminação garante que o
local esteja seguro também
durante o período da noite e
será executada pela Superintendência Municipal de Energia e
Iluminação Pública (Sima).

Associação dos Prestadores
de Serviço da Orla de Maceió,
as ações serão importantes para a manutenção do
comércio e sobrevivência da
população. “A gente ficou
maravilhado com uma equipe
preocupada com a situação
do avanço da doença. Eu
parabenizo a equipe do JHC
e vou levar essa proposta
para o nosso pessoal. A gente
vai sair daqui com um único
propósito: pedir que todos
eles cumpram com as recomendações para que não seja
preciso fechar, mesmo que

haja a redução de alguns equipamentos. A gente também
pede o apoio da sociedade
para que a gente possa sobreviver nesse período tão difícil,
com essa doença avançando”,
disse.
O intuito da gestão é manter
o setor produtivo em plena
atividade. A determinação do
prefeito JHC é trabalhar em
conjunto com as autoridades
sanitárias e com o Governo do
Estado para impedir a propagação do vírus. Para isso, serão
feitos esses serviços de melhoria e campanhas de conscientizações.
Os comerciantes reconhecem o empenho da gestão nesta
batalha. “A gente está satisfeito
porque está vendo todo o envolvimento da prefeitura municipal de Maceió para nos ajudar
a enfrentar e combater essa
doença que assola o mundo.
Agora, a gente vai avançar
muito mais porque entende que
é hora de todo mundo se unir,
e o poder público não poderia
ficar afastado”, destacou Naldo
Moura, presidente da Associação do Shopping Popular.

CALÇADÃO DO COMÉRCIO

JHC propõe projeto
para revitalização
O prefeito JHC discutiu hoje pela manhã com a
Aliança Comercial de Maceió
um projeto de revitalização
do Calçadão do Comércio. Na
ocasião, a Aliança entregou ao
gestor um documento com
algumas demandas e recomendações para melhorias no
Centro de Maceió.
O prefeito reforçou a necessidade de revitalização do
Centro, um importante ponto
para a economia da capital.
“O Centro de Maceió já teve
três licitações que não foram
concluídas por erros na gestão
anterior, impedindo que esse
projeto fosse pra frente. Agora,
nós vamos fazer”, afirmou

JHC.
Além do Centro, a Aliança
também apresentou um
projeto de reestruturação de
praças na Avenida Carlos
Nogueira, no bairro da Jatiúca.
“A Aliança Comercial será
parceira da Prefeitura nesses
projetos de melhoria para
nossa cidade, especialmente
numa área tão movimentada
como é o Centro”, explica
Guido Júnior, presidente da
Aliança Comercial de Maceió.
Também participaram
da reunião o vice-prefeito,
Ronaldo Lessa; o secretário
de Infraestrtutura, Nemer
Ibrahim e o vereador Chico
Filho.
Edvan Ferreira

Prefeito JHC recebeu o presidente da Aliança Comercial, Guido Júnior
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RENAN FILHO e secretário da Saúde, Alexandre Ayres, visitaram o estoque de insumos para a imunização contra o coronavírus

AL garante seringas e agulhas
para todos os 102 municípios
Dárcio Monteiro

Luciana Buarque
Repórter

P

ara evitar qualquer descontinuidade na
vacinação contra a Covid-19,
o Estado de Alagoas se antecipou e já adquiriu seringas
e agulhas a fim de garantir o
abastecimento dos municípios que não tiverem insumos
suficientes. Na manhã desta
quarta-feira (13), o governador Renan Filho e o secretário
da Saúde, Alexandre Ayres,
visitaram o estoque de seringas, na sede do Programa
Nacional de Imunização, em
Maceió.
“O Estado tem condição de
garantir seringas para todos os
municípios que não tiverem.
Aqueles que tiverem e puderem somar esforços conosco,
utilizaremos juntos os nossos
estoques. Mas, para aqueles
que não têm, o Estado adquiriu seringas para todo mundo
e esperamos que tenhamos
a vacina o quanto antes para
termos um plano de vacinação
bem sucedido em Alagoas”,
anunciou o governador. “Estamos nos preparando para não
haver descontinuidade, caso
os municípios tenham algum
problema”.
A responsabilidade de
distribuição de insumos é do
governo federal, por meio do
Ministério da Saúde, mas o
Governo do Estado preferiu se
antecipar assim que as vacinas
avançaram em todo o mundo,

O governador Renan Filho e o secretário de saúde Alexandre Ayres visitaram o estoque de seringas e agulhas

como explicou o secretário
da Saúde, Alexandre Ayres:
“Como tivemos muita dificuldade com a aquisição de respiradores, lá atrás, decidimos
organizar os nossos insumos o
quanto antes”.
No estoque estadual, já há
em torno de 1 milhão e 250 mil
unidades de seringas e agulhas
destinadas à imunização contra
o novo coronavírus, de acordo
com Ayres. “E estamos recebendo um novo carregamento
nos próximos dias, para apoiar
os municípios de Alagoas”,
complementou.
Segundo o governador
Renan Filho, o Governo está
preparado para distribuir as
vacinas a todas as regiões do
estado em 24h após seu recebimento. “Alagoas é um estado
relativamente pequeno, o que
vai facilitar o Plano Estadual de

Vacinação”, disse.
Ele lembrou que a prioridade inicial na imunização será dos profissionais de
saúde, seguidos pelas pessoas
acima de 75 anos e pessoas com
comorbidades, mas afirmou
que o Governo está avaliando,
por conta do retorno das aulas
presenciais, priorizar também a
vacinação dos profissionais de
educação.
O governador fez, ainda,
um apelo para que a população
- principalmente os que estão
nos grupos de risco - mantenha as medidas de prevenção
enquanto espera pela vacinação. “A gente já está muito
próximo da vacina. Essas
pessoas, especialmente idosos,
com comorbidade e profissionais de saúde, têm que sustentar um pouco a interação social,
manter o distanciamento, a

higiene e, sobretudo, usar
máscara em todos os momentos fora de casa para não adoecer agora”, alertou.
“Tivemos aproximadamente 60 mortes na semana
passada, depois de ficar muitas
semanas com 10 a 15 mortes;
mas lembro que, no passado, já
chegamos a ter 225 mortes em
uma semana. Ainda não estamos próximo do que foi no pico,
mas 60 mortes é muito representativo e são perdas muito
significativas para as famílias
de Alagoas”, lamentou.
Na visita, governador e
secretário também inspecionaram os 50 novos respiradores e
monitores enviados pelo Ministério da Saúde ao Estado esta
semana.
URGÊNCIA EM VACINAR
Diante da alta de óbitos

registrada em todo o mundo
nas últimas semanas, o governador Renan Filho destacou a
urgência em dar início à vacinação, o que depende do envio
dos imunizantes pelo Ministério da Saúde.
“A gente espera que, o
quanto antes, o país tenha
vacina. O mundo bateu um
recorde de mortes ontem por
Covid-19, com mais de 17 mil
óbitos. O Brasil vem também
com uma crescente de óbitos.
Os Estados Unidos, que já vacinaram mais de 8 milhões de
pessoas, mesmo assim estão
batendo recorde de mortes. Por
isso é fundamental a amplitude
da vacina, e iniciar a vacinação para que, o quanto antes, a
gente imunize o maior número
de pessoas e veja reduzir o
número de mortes e internações em Alagoas”, afirmou.
AMPLIAÇÃO DE LEITOS
O secretário da Saúde
destacou que o Governo avalia
a ampliação de leitos hospitalares, em função do crescimento no número de mortes
observado nos últimos dias.
“Acompanhamos a crescida na
ocupação de leitos e estamos
conversando com o Gabinete
de Crise e o governador para
ampliar o número de leitos
disponíveis. Temos hoje 700
leitos, mas lembro a vocês que
já tivemos 1.300 no auge da
pandemia. Então temos capacidade organizacional para
ampliar e garantir a internação
da população”, finalizou.

DETRAN

Versão digital do Certificado de Registro
de Veículo já está disponível em Alagoas
Lays Peixoto
Assessoria

O Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas
(Detran/AL) está apto para
emitir a versão digital do Certificado de Registro de Veículo
(CRV), que substitui, obrigatoriamente, em todo território
nacional, o antigo formato,
impresso em papel-moeda
na cor verde. A mudança foi
estabelecida pela Resolução
nº 809 do Conselho Nacional
de Trânsito (Contran).

Veículos registrados desde
que a resolução entrou em
vigor, em 4 de janeiro, receberão o documento digital que
certifica sua propriedade, o
CRV, que agora é integrado
ao Certificado de Registro
e Licenciamento de Veículo
(CRLV-e).
Proprietários que já
possuem a versão antiga do
CRV não serão impactados
com a mudança e devem
utilizá-la normalmente até
que seja necessária uma alteração ou futura transferên-

cia de propriedade, quando
o certificado do veículo será
emitido na nova versão.
Com a novidade, há uma
nova formalidade na documentação do veículo – a
criação da Autorização para
Transferência de Propriedade
do Veículo (ATPV-e), documento que será utilizado nas
transferências de propriedade veicular. Antes, caso o
proprietário quisesse transferir a propriedade do seu
veículo, deveria preencher os
dados solicitados no verso do

antigo CRV.
Agora, ele deve informar a intenção de venda ao
Detran e solicitar a ATPVe, comunicando os dados
do comprador. Após isso, a
autarquia disponibilizará a
ATPV-e preenchida e com
o QR Code de segurança. A
partir daí, o procedimento é
o mesmo de antes: reconhecimento de firma no cartório
e efetivação da transferência
no Detran.
É importante lembrar
que o CRLV-e somente será

expedido após a quitação dos
débitos relativos a tributos,
encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados
ao veículo. De acordo com o
diretor-presidente do Detran
de Alagoas, Adrualdo Catão,
o órgão já está desenvolvendo
medidas para simplificar esse
serviço, tornando-o de fácil
acesso ao usuário. A ideia é
integrá-lo aos serviços on-line
já oferecidos em todo o estado,
evitando a necessidade de
deslocamento ao órgão para
atendimento presencial.
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QUATRO PESSOAS SÃO ACUSADAS, mas somente praticante de Jiu-Jitsu assumiu a agressão contra ator

Versão de Henri Castelli é contestada; mas não há ferimento em acusados

Agressor de Henri Castelli
pode ter a prisão solicitada
Deraldo Francisco
Com Agências

P

elo menos um
dos acusados
de envolvimento no espancamento do
ator Henri Castelli deve ter a
prisão preventiva solicitada
pelo delegado Fabrício Lima,
que apura o caso qualificado
como Lesão Corporal Grave.
O acusado já está indiciado.
Após ouvir testemunhas, o delegado listou
quatro pessoas na condição
de suspeitas de envolvimento no espancamento:
Humberto Vila; Bernardo
Malta de Amorim; André

Vilar e Guilherme Acioly.
Um deles seria praticante
de Jiu-Jitsu e assumiu sozinho a
agressão. Ouvido, ele disse que
se tratou de uma luta corporal.
No entanto, teria sido uma luta
corporal entre uma pessoa
que não pratica artes marciais
contra outra que pratica. A
interpretação pela desproporcionalidade do confronto será
feita pelo delegado Fabrício
Lima do Nascimento, presidente do inquérito.
No entanto, o delegado
informou hoje à reportagem
que está cuidando de identificar a participação de cada um
dos quatro suspeitos na agressão que ganhou repercussão

nacional devido ao fato de a
vítima ser uma pessoa famosa
no País.
Uma testemunha ouvida
pelo delegado contou em
Termo de Declaração que
viu quando “quatro ou cinco
pessoas espancavam o ator
que, no chão, protegia o rosto
de socos e pontapés”. Esse
depoimento desmente a versão
do praticante de Jiu-Jitsu: ele
não teria cometido a agressão
sozinho. Estaria protegendo os
amigos.
No espancamento, o ator
teve a mandíbula fraturada –
inclusive com fratura exposta,
conforme radiografia que
constam no Inquérito Policial –

Depoimento de testemunha confirma versão de “quatro contra um”, na Marina do Zezeco

numa agressão sofrida pouco
depois das 22h do dia 29 de
dezembro de 2020 no atracadouro da Marina do Zezeco,
na Barra de São Miguel.
As investigações serão
concluídas na próxima
semana, quando o delegado
apresentará o relatório ao
Ministério Público. Ocorre
que, o fato se deu no dia 29 de
dezembro de 2020 e, até hoje,
o Exame de Corpo de Delito
– peça fundamental para a
conclusão das investigações
– ainda não chegou às mãos
do delegado Fabrício Lima do
Nascimento, responsável pela
confecção do Boletim de Ocorrência nº 00074666/2020.

O crime de Lesão Corporal Grave está previsto no Art,
129 do Código Penal Brasileiro
(CPB) e prevê pena de três
meses a um ano de prisão mais
pagamento de multa. No caso
de Henri Castelli, destaca-se o
fato de “mutilação anatômica”,
o que impossibilitaria de, em
pelo menos, 30 dias, as suas
atividades laborais.
Mesmo com mais de dez
dias de ocorrido o fato, o laudo
do Exame de Corpo de Delito –
peça importante para o Inquérito Policial – ainda não foi
entregue ao delegado do caso.
As provas materiais existentes
no inquérito são laudos apresentados pela defesa do ator.
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A motivação para o crime
Conforme as investigações, a motivação para o crime
ainda não está devidamente explicada. Na versão do ator –
que não convence à polícia – a agressão aconteceu do nada,
sem motivação nenhuma. Henri Castelli contou ao delegado que estava num canto, na Marina do Zezeco, sentado,
mexendo no telefone celular quanto, de repente, foi atacado.
A versão dos acusados dá conta de que tudo começou
após uma pequena discussão entre o ator e o proprietário da
Casa de La Musique, onde teria ocorrido uma festa envolvendo os personagens desse caso mais o influencer digital
Carlinhos Maia. Henri Castelli teria sido perguntado sobre
a festa e teria desqualificado o evento com palavras de baixo
calão. No calor da discussão, o ator teria dito para que seu
opositor pegasse em sua genitália, numa provocação.
A partir desse momento, a situação teria saído do campo
das discussões e chegado às vias de fato, na proporção
quatro contra um. O dono da casa de shows e seus amigos
contra o ator global.
O delegado Fabrício Lima está ouvindo outras testemunhas e buscando informações através de imagens para
chegar à versão verdadeira dos fatos. Por enquanto, só um
acusado assumiu o espancamento.

Carlinhos Maia garantiu
socorro a Henri Castelli
O influencer Carlinhos Maia confirmou que, de
fato, socorreu o ator com a apoio dos seus seguranças.
Bastante machucado, Henri Castelli teria sido levado
para a casa do influencer, onde ficou por alguns
minutos, enquanto seus agressores “esfriavam a
cabeça” do lado de fora. Seguranças de Carlinhos
Maia estariam armados, o que inibiu a sequência do
espancamento.
Em seguida, o ator foi levado para a Santa Casa de
Misericórdia de Maceió, onde recebeu atendimento
médico. Os laudos desse atendimento constam no
Inquérito Policial. O traslado do ator teria sido feito
num carro blindado de Carlinhos Maia para prevenir uma nova reação dos envolvidos na agressão. No
entanto, não há registro de outra ocorrência violenta.
Já um pouco recuperado da pancadaria, mas ainda
sentindo dores, Henri Castelli usou as redes sociais
para comunicar aos fãs, seguidores e familiares que
estava com o rosto “um pouco” desfigurado devido a
um acidente na academia. O ator teria sido com a sua
agenda de trabalho, mas, devido aos ferimentos, não
a cumpriu toda, sendo multado em alguns contratos
de “presença vip” que deveria fazer nas festas de fim
de ano.
Dez dias depois, ele postou outro vídeo dizendo
que não era verdade o que havia dito e que só o teria
feito para tranquilizar seus familiares e continuar com
a agenda de compromissos como “presença vip” em
algumas festas particulares no litoral do Nordeste.
No vídeo, o ator denuncia o espancamento que teria
sido cometido por Humberto, André, Guilherme e
Bernardo.
“Vocês devem ter visto que eu dei entrada na
Santa Casa de Alagoas no final do ano, por ocasião
de um acidente na academia”, disse nas redes sociais.
“A verdade é que não foi um acidente e não foi na
academia. Eu fui agredido covardemente sem que eu
pudesse reagir ou me defender”, contou.
“O que aconteceu foi que eu estava com alguns
amigos, e do nada eu fui puxado pelas costas, pelo
pescoço, jogado no chão e fui agredido”, contou.
“Vítima de socos e chutes que levaram a uma fratura
exposta na minha mandíbula.”
Emocionado, ele disse que já havia percebido
a gravidade da lesão no caminho do hospital. “A
impressão que eu tinha era que minha boca estava
pendurada naquele momento”, lembrou. “Liguei
imediatamente para minha dentista, que me orientou
a ir para um hospital mais próximo”, contou o ator.

Henri Castelli ficou internado após atendimento na Santa Casa; amiga dele, Fontenelle ‘detonou Alagoas’

O destempero de ‘youtuber’
O caso da violência na Marina do Zezeco
ganhou o Brasil inteiro e colocou Alagoas
– num momento de alta temporada – nos
piores espaços na imprensa nacional. O fato
foi de extrema gravidade para o Estado. Mas, a
youtuber Antônia Fontenelle, amiga de Henri
Castelli, teria passado dos limites quando, num
vídeo postado em suas redes sociais, generalizou Alagoas como um estado violento e alertado aos turistas para terem muito cuidado.
Na série de vídeos que fez sobre o tema,
Fontenelle cobrou providências das autoridades de segurança em Alagoas nas investigações do caso. Ela não poupou críticas
– nem palavrões – para falar do caso na

Barra de São Miguel.
Em resposta, o secretário de Segurança
Pública, Alfredo Gaspar de Mendonça Neto,
lamentou a postura da youtuber quando ela se
referiu a Alagoas. “É lamentável que tenhamos
que assistir determinadas subcelebridades se
referindo com tamanho preconceito e falta de
respeito aos alagoanos. Não somos um povo
desordeiro, somos um povo da paz, a única
coisa que pedimos é respeito. Todas as providências jurídicas, policiais e diligências já estão
sendo tomadas. Agora, o que não podemos
admitir, é que queiram generalizar e muito
menos agir de forma preconceituosa contra o
povo de Alagoas.”, disse o secretário.

Secretário Alfredo Gaspar condenou o ato violento, mas contestou os comentários de Antônia Fontenelle
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PREVISÃO PARA o lançamento dos editais da PM, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Educação e PGE é entre abril e junho deste ano

Governador autoriza cinco
concursos com 4.745 vagas
Divulgação

Severino Carvalho
Repórter

A

autorização para a
contratação
das empresas que ficarão
responsáveis pela realização
de novos cinco concursos
públicos em Alagoas será
publicada na edição de hoje
do Diário Oficial do Estado
(DOE). O anúncio foi feito
pelo governador Renan Filho,
na tarde desta terça (12), em
transmissão ao vivo pelo
Instagram. No total, serão
oferecidas 4.745 vagas. A
previsão para o lançamento
dos editais é entre abril e
junho deste ano.
Renan Filho afirmou que as
empresas ficarão responsáveis
pela elaboração dos concursos
públicos voltados às polícias
Civil (PC) e Militar (PM), ao
Corpo de Bombeiros Militar
de Alagoas (CBMAL), à Secretaria de Estado da Educação

(Seduc) e à Procuradoria Geral
do Estado (PGE).
“O Governo de Alagoas
enfrenta o desafio de realizar
concursos públicos em todas as
áreas para melhorar as políticas
públicas prestadas pelo Estado
e oferecer oportunidades às
pessoas”, disse o governador,
durante a transmissão.
De acordo com a Secre-

taria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio
(Seplag), serão 1.060 vagas
para a PM, sendo 1.000 para
soldado combatente e 60 para
oficial combatente; e 170 para
o CBMAL, sendo 150 para
soldado combatente e 20 para
oficial combatente. Para as duas
corporações, o grau de escolaridade exigido será o ensino

médio completo, tanto para
soldado quanto para oficial.
A Seduc ofertará 3.000 vagas
para o cargo de professor. Já o
concurso para a PC destinará
500 vagas, sendo 368 para o
cargo de agente e 132 para escrivão. Por fim, a PGE oferecerá 15
vagas destinadas ao cargo de
Procurador do Estado. Nestes
três certames, o nível de escola-

ridade exigido será o superior
completo.
O governador ressaltou que
mesmo em meio a uma crise
econômica global provocada
pela pandemia do novo coronavírus, Alagoas vem promovendo investimentos em todas
as áreas e, ainda, realizando
concursos públicos, um anseio
da sociedade.
“Estamos conseguindo
fazer valer a vontade das
pessoas, mesmo em meio a
um cenário tão desafiador”,
destacou Renan Filho, garantindo que o Governo do Estado
promoverá outros concursos
públicos como, por exemplo,
para agentes penitenciários e
para a Secretaria de Estado da
Saúde (Sesau).
A Saúde, aliás, vem recebendo investimentos robustos,
lembrou Renan Filho, com a
construção de sete hospitais e
Unidades de Pronto Atendimento (UPAS), na capital e no
interior do estado.
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DURANTE A PANDEMIA, houve aumento da vulnerabilidade emocional, devido às restrições de acesso aos familiares

Dados mostram relevância dos
cuidados com a saúde mental
O

J a n e i r o
Branco é
uma campanha que busca chamar a atenção para o tema da saúde
mental na vida das pessoas.
Nesse período, a Maternidade Escola Santa Mônica
(MESM), unidade assistencial
da Universidade Estadual de
Ciências da Saúde de Alagoas
(Uncisal), por meio do Setor de
Psicologia, ressalta a importância do trabalho constante de
acolhimento humanizado em
todas as etapas da paciente na
maternidade, especialmente
no tocante ao seu público - a
gestante de alto risco.
Cerca de 20% das mães em
países em desenvolvimento,
incluindo o Brasil, desenvolvem depressão pós-parto e,
segundo a Revista Panamericana de Salud Pública, entre
2,7% a 10,9% das mulheres
grávidas apresentam ideação
suicida. Esses dados demonstram a relevância do trabalho
de acolhimento no momento
da chegada de um filho, desde
a descoberta da gestação até o
nascimento do bebê - chamado
de período gravídico-puerperal.
“O atendimento psicológico não se resume apenas a
cuidar de problemas mentais
e emocionais, mas também é
uma oportunidade de proporcionar contato, reflexão e
melhoria na relação consigo
mesma, com a maternidade,
com familiares e, sobretudo,
com o bebê”, explicou Regina
Coeli Japiá Mota, psicóloga da Maternidade Escola
Santa Mônica. Uma atenção
necessária principalmente
num período cercado de
muita expectativa e inúmeras
transformações hormonais,

Divulgação

Para a psicóloga Regina Japiá “o atendimento não se resume apenas a cuidar de problemas mentais e emocionais”

emocionais, familiares e sociais
vivenciadas pela mulher ou
adolescente grávida.
A psicóloga informou
ainda que, durante a gestação
e puerpério, são consideradas
questões como a ansiedade
e inseguranças referentes ao
parto, aos cuidados com o
bebê, especialmente prematuros, e à aceitação da mater-

nidade real e não idealizada.
“Pensando nisso, o serviço de
Psicologia da Santa Mônica
atua 24 horas por dia visando
identificar e dar suporte
às pacientes que apresentam alterações emocionais”,
pontuou Regina Coeli Japiá
Mota.
A dificuldade no aleitamento, a longa permanência

na instituição para acompanhar o bebê interno, a dificuldade em permanecer distante
da família e de sua rede de
apoio são alguns dos aspectos
psicossociais do puerpério.
Diante dessas circunstâncias,
a psicóloga ressalta a importância do apoio emocional em
casos de intercorrências clínicas, em situações de confir-

mação de malformação fetal,
luto na gestação, parto ou
puerpério, gestação na adolescência e gestação não desejada,
que são alguns exemplos que
requerem a atenção do setor de
Psicologia.
Vários outros fatores são
passíveis de afetar a mulher
na gestação e puerpério,
situações que contam com
o suporte da Psicologia não
apenas no Janeiro Branco, mas
durante todo o ano, desde o
distanciamento do cônjuge
e o não reconhecimento da
paternidade, até os casos de
separação litigiosa, violência
ou acolhimento e atendimento
qualificado em casos de gestação decorrente de estupro (de
adolescentes e mulheres).
“Vivenciamos situações
diversas, algumas exigem,
inclusive, interlocução com a
rede institucional de apoio do
próprio setor saúde, que pode
ser a atenção básica, especializada ou de alta complexidade, da Assistência Social e
do Setor Judiciário, visando
sempre o bem-estar emocional
da paciente, que normalmente
precisa do cuidado após a alta
hospitalar”, detalhou Regina
Japiá.
PANDEMIA
No período de afastamento
social devido ao novo coronavírus, o setor de Psicologia
observou aumento da vulnerabilidade emocional, devido
às restrições de acesso aos
familiares, assim como pelo
receio do próprio contágio e do
bebê. “Nesse período oferecemos apoio emocional não só
às pacientes, mas orientações
e apoio também às famílias,
quando necessário”, reforçou
a psicóloga.
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