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VÍTIMA ERA ACUSADA DE ESTUPRAR A FILHA DE CINCO ANOS; MENINA NARROU A VIOLÊNCIA SEXUAL PARA VIZINHAS

TRÁFICO ‘PRENDE, JULGA
E EXECUTA’, EM RIO NOVO
Pouco depois de assistirem
a um vídeo de 45 segundos,
gravados por uma vizinha,
onde uma menina de cinco anos
conta o que o pai fazia com ela,

o acusado foi preso, julgado e
condenado à morte. A execução aconteceu em via pública,
em frente ao Residencial São
Francisco, em Rio Novo, onde

Renan Filho anuncia
ampliação da vacina
Com a chegada de 99.750
doses da vacina AstraZeneca
enviadas a Alagoas pelo Ministério da Saúde, hoje pela manhã,
o governador Renan Filho
anunciou a expansão da vacinação contra a Covid-19 para mais
grupos prioritários, incluindo os
profissionais da educação básica
a partir de 55 anos de idade. Com

essa remessa, o Estado também
concluirá a imunização de todos
os trabalhadores da saúde maiores de 18 anos, ampliará a idade
das pessoas com comorbidade
para a partir dos 45 anos, vacinará pessoas com deficiência
acima de 55 anos, e imunizará
todos as pessoas em situação de
5
rua.

CPI NO SENADO

Ex-ministros
da Saúde e o
atual ouvidos
esta semana
6

de blusa – fato corriqueiro que
teria confirmado as informações
da criança. Jarbas foi arrastado
para o meio da rua e executado
por “linchamento” com socos,

CARTÃO CRIA

chutes, pauladas e pedradas. A
violência das pancadas causou
esfacelamento do crânio da
vítima. No residencial, ninguém
3
“viu nem ouviu nada”.

Mães ou responsáveis
devem procurar o CRAS
para cadsatro a criança

Crianças com até cinco
anos estão no programa
A partir de hoje, as famílias
que possuem em sua composição crianças com até 5 anos
(60 meses) já podem fazer o
cadastro para receber o Cartão
CRIA. A estimativa da Secretaria de Estado da Assistência Social e Desenvolvimento

(SEADES) é que 66 mil crianças, que vivem na pobreza ou
extrema pobreza, sejam beneficiadas. O procedimento do
cadastro segue o mesmo das
faixas etárias anteriores. Os
responsáveis devem procurar um dos Centros de Refe-

rência de Assistência Social
(CRAS) mais próximo da sua
casa, munidos de documentos pessoais, comprovante
de residência, número do
NIS e certidão de nascimento
ou carteira de identidade da
criança.
5

FUTEBOL

CRB contrata zagueiro e volante

Wesley Frazan, ex-Fluminense

A Diretoria do CRB
começa a reforçar o elenco
para o Campeonato Brasileiro Série B. Amanhã, chega
ao Ninho do Galo o zagueiro
Wesley Frazan Bernardo,
de 24 anos. O atleta vem do
Fluminense, por emprés-

timo, e vai passar por exames
médicos para ser liberado em
seguida para os treinos. Na
quarta-feira, deve chegar o
volante Jean Patrick, 28 anos.
O atleta estava no Cuiabá
até fevereiro passado, mas já
defendeu: Vasco, Fortaleza e

Sport. Do jeito que o Galo está,
esses dois atletas chegam para
dar um pouco mais de competitividade dentro do elenco.
Os dois chegam para jogar e,
conforme Roberto Fernandes,
“entra quem estiver bem para
o time”.

Jean Patrick reforçará o meio

Felipe Brasil

EDUCAÇÃO BÁSICA

Jarbas Ferreira, de 55 anos,
morava. Quando chegaram ao
apartamento do acusado para
checar a informação, os criminosos encontraram a menina só
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José Aparecido Ribeiro *Jornalista

Ao se omitir, a imprensa tomou partido neste 1o de maio
A velha imprensa se superou na cobertura das manifestações deste 1o de maio
de 2021. A cara de pau de
produtores que omitiram os
acontecimentos desta data
histórica ultrapassou todos
os limites aceitáveis. Menosprezo e omissão deram o tom
em cobertura fajuta. Jornalista
pode ter partido e opinião, a
imprensa não.
Tiveram coragem de usar
imagens de outras manifestações para tentar esconder o que de fato aconteceu
nas ruas de cidades no país
inteiro, tomadas por manifestantes insatisfeitos com as
perseguições ao presidente
da República e sobretudo aos

abusos cometidos pelo STF,
que age como um partido
político.
O jornalismo virou piada
de mau gosto no Brasil.
Profissionais que têm por
dever ético reportar notícias,
omitiram a verdade sobre o
que de fato aconteceu neste
dia do trabalhador marcado
por protestos justos e patrióticos a favor da democracia e
das liberdades garantidas na
Constituição que estão sendo
desrespeitadas por governadores e prefeitos.
Subestimaram de forma
acintosa, e descaradamente a
existência das redes sociais,
tentaram diminuir o tamanho das mobilizações e a sua

importância, tapa na cara do
povo. A verdade é que o país
foi às ruas ordeiramente, mas
a imprensa de forma coordenada, em alinhamento com
representantes da esquerda,
fingiu que nada aconteceu,
preferiu militar e oferecer a
palavra a um ex-presidiário
corrupto e uma “ex-presidenta” responsável pela
quebradeira do país, tamanha
incompetência. A Globo não
tem esse direito, não é dona da
verdade e nem da concessão
que usufrui.
Um escândalo inadmissível que merece repúdio e a
partir de agora, boicote a todos
os veículos de comunicação
que ao invés de informar a

verdade, preferiram fechar os
olhos ou mentir sobre o que
de fato ocorreu. Um escárnio
inaceitável, digno de entrar
para os livros de história como
traição imperdoável, crime de
lesa pátria.
A desfaçatez da midia e de
produtores que manipularam
imagens desconsiderando a
notícia não pode ser esquecida
pelo povo. Estão cuspindo na
cara do presidente e de quem
votou nele. Chegou a hora
das concessões serem questionadas. Uma das condicionantes para concessões de
rádios e tv é o compromisso
com a verdade. E a verdade
foi mandada às favas neste
sábado de protestos nos tele-

Marcelo Firmino *Jornalista

Elzir Souza * Algo Mais Consultoria e Assessoria

Ser ou não ser é hoje um drama
feroz que povoa a cabeça do
governador Renan Filho
Uma dúvida feroz povoa
os pensamentos do governador Renan Filho (MDB) na
atualidade. Este é um ano
pré-eleitoral e muita gente
já se movimenta no Estado
pensando nas eleições do
ano que vem.
Mas, o governador de
Alagoas, em seu segundo
mandato, vive o drama do
ser ou não ser candidato ao
Senado no próximo ano,
mesmo na condição de favorito nas pesquisas.
Ele pensa e analisa a
conjuntura política.
A questão passa pela
saúde financeira do Estado.
Hoje, Alagoas é um dos
poucos da Federação que
tem suas contas ajustadas e
com recursos consideráveis
para investimentos.
Só de caixa próprio,
frutos dos ajustes realizados
pelo governo, Alagoas tem
em seus cofres quase R$ 3,5
bilhões para investimentos.
Sem falar nos R$ 2 bilhões
que entraram nos cofres do
Estado, frutos do processo
de privatização do sistema
de água e saneamento.
Com o orçamento aprovado este ano, a expectativa
da Fazenda estadual é movimentar uma receita líquida
superior a R$ 11 bilhões.
Ou seja, os tempos das

jornais na maioria dos veículos de comunicação.
Jornalistas estão sujeitos
a códigos subliminares que
devem ser honrados. A ética
não pode ser menor do que
ideologias e muito menos
salvaguardar interesses partidários esboçados em comportamentos inaceitáveis como
os que ficaram explícitos na
cobertura desrespeitosa e
mentirosa deste 1o de maio de
2021.
Boicote ao veículos e aos
anunciantes que alimentam
conspiradores contra a democracia e a liberdade do povo
Brasileiro. Passe está ideia
para frente e comprometa-se
com esta causa.

vacas magras já se foram
e o governo tem estrutura
para tocar obras e projetos
de toda natureza, visando o
desenvolvimento econômico
e social da terra alagoana.
E aí que mora a dúvida:
como deixar tudo isso de
lado, largar o governo no
próximo ano para disputar
uma eleição?
Fazendo essa opção a
regra do jogo é clara: sai
Renan Filho e entra Marcelo
Victor, presidente da Assembleia Legislativa.
Victor é hoje um aliado de
primeira hora do presidente
da Câmara dos Deputados,

Para anunciar,
ligue 3023.2092

Arthur Lira (PP), que lançará
candidato próprio para o
governo de Alagoas, contra
o bloco de Renan. Assim,
dizem os governistas, seria
abrir as porteiras para as
raposas.
Enfim, Renan Filho pensa
e pensa.
Mas, dizem assessores próximos a ele que por
ser jovem e com um futuro
promissor, inclusive nacionalmente, deve ficar na
cadeira de governador até o
fim do mandato.
Principalmente por que
neste caso, seguro morreu de
velho.

EXPEDIENTE
ODiaAlagoas

Dia Internacional da Liberdade
de Imprensa: um combate a
censura e às fake news
Nesta segunda-feira, 3 de
maio, é comemorado o Dia
Internacional da Liberdade de
Imprensa. Instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU),
a data celebra o direito de todos os
profissionais da mídia de apurar
e publicar informações de forma
livre e concreta. Em meio à globalização e à transição das mídias
tradicionais para a internet, os
jornalistas combatem, hoje, o
excesso de informações falsas e
o título de “inimigos” enquanto
apostam em credibilidade para
fazer carreira no mundo virtual.
Com 24 anos de carreira, tendo
larga experiência em diversas
redações, assessorias de imprensa,
gestão de veículos de comunicação e na academia em Alagoas,
o coordenador de Jornalismo do
Centro Universitário Tiradentes (Unit/AL), professor Roberto
Amorim, afirma que os jornalistas
são essenciais para combater as
fake news e conduzir a sociedade
a uma informação verdadeira.
“As redes sociais são um canal
aberto para que qualquer pessoa
sem graduação possa postar
qualquer informação. Dentro
deste contexto, o jornalista profissional deve usar o meio virtual
para transmitir as informações
de maneira correta e combater as
fake news que circulam na internet. Temos que ser um farol e
guiar as pessoas diante do excesso
de notícias falsas, elas estão perdidas de tantas desinformações, é
preciso ter e ser um diferencial”
comentou o professor.
Conforme pesquisa da Federação Nacional dos Jornalistas
(FENAJ), em 2020 foram regis-

tradas no Brasil 428 casos de
agressões à imprensa, dados
que fortalecem os profissionais
a seguir na luta por condições
dignas de trabalho, cobrando
segurança e poder de liberdade
de expressão.
“Informação será sempre o
poder e por isso a tentativa de
controlar os meios de comunicação persiste em existir. A censura
é o contraponto da Liberdade de
Imprensa e é comum nos regimes
ditatoriais não democráticos”,
ressalta Amorim.
DICAS PARA NÃO
CAIR NAS FAKE NEWS
Identificar uma notícia falsa
não é uma tarefa fácil, porém, é
crucial para conter a disseminação das Fake News. Focar exclusivamente no título pode tirar o
contexto da matéria e até fazer
a pessoa esquecer de observar a
data de sua publicação. Muitos
textos utilizam clickbait (algo
como “isca de cliques”) ou um
título chamativo, como estratégia
de divulgação online, servindo
apenas para fisgar leitores e gerar
acessos.
Como um bom professor,
Roberto Amorim passa uma
orientação importante ao público
para que não caiam em armadilhas como essa. “Evite sempre
este tipo de conteúdo e sempre
leia o texto das matérias. Ainda
assim, desconfie de informações
extremistas e com informações
vagas. Matérias bem escritas
e claras acompanham fontes e
confirmam a possibilidade de
aquela notícia ser verdadeira”,
incentiva.
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CRIME OCORREU EM RIO NOVO e vítima teve a cabeça esmagada a pauladas e pedradas na revolta dos ‘justiceiros’

Tráfico ‘prende, julga e mata’
acusado de estuprar a filha
Deraldo Francisco
Repórter
arbas Ferreira
da Silva, de 55
anos, foi morto
por espancamento no sábado
passado, no Residencial São
Francisco, em Rio Novo.
Ele era acusado de crime de
estupro contra a própria filha
de cinco anos. O homem
foi “julgado e condenado à
morte” por traficantes que
atuam no bairro.
A Polícia Militar foi
chamada ao local para um
crime de tentativa de homicídio, mas, quando uma guar-

nição do 4º Batalhão chegou, a
vítima já estava morta. Jarbas
Ferreira foi morto por socos,
chutes, pauladas e pedradas.
A violência das pauladas
e pedradas provocou esmagamento da cabeça da vítima
e paramédicos do Serviço
de Atendimento Móvel de
Urgência (Samu) também
estiveram no local para os
primeiros socorros, mas não
puderam fazer nada para
salvar a vida do acusado.
A filha do homem assassinado foi entregue aos cuidados do Conselho Tutelar.
Durante o final de semana,
ainda não se tinha a confirma-

VIOLÊNCIA

ARAPIRACA

J

Mulher se
tranca com
netos para
não morrer
Uma mulher precisou se
trancar em um dos cômodos da sua residência, junto
com os netos, para fugir da
ameaça de morte do próprio
marido. O caso foi registrado
ontem, no Poço. De acordo
com a polícia, o agressor é
um homem de 63 anos.
Militares do 1º Batalhão
foram ao local e constataram
que a mulher estava aterrorizada após o marido dizer
que ia matá-la. Temendo pela
vida, ela se trancou em um
dos cômodos da residência.
O agressor foi encaminhado para a Central de
Flagrantes onde foi autuado
por ameaça com base na Lei
Maria da Penha.
No Sítio São Jorge, uma
mulher buscou a Polícia
Militar afirmando que havia
sido agredida pelo marido.
Os militares foram até a
residência da vítima, onde
encontraram o agressor
alcoolizado, agitado e ameaçando a vítima na frente dos
policiais.
O agressor foi levado para
a Central de Flagrantes, onde
ainda danificou a cápsula de
retenção da viatura. Ele foi
denunciado por ameaça e
dano ao patrimônio público.
Os dois agressores deverão
ficar à disposição da Justiça.
Fonte: Alagoas24H

ção de que havia ocorrido o
estupro contra a criança. Mas
tudo caminhava para a confirmação dos abusos sexuais,
conforme ela mesma contou a
algumas vizinhas, cujos relatos foram gravados em telefones celulares e repassadas aos
chefes das bocas de fumo.
Um suposto primo da
menina já ingressou com
uma ação para obter a guarda
da criança, que está sob os
cuidados do Conselho Tutelar. “De acordo com o vídeo
gravado por uma vizinha
com a menina, há revelações
de abusos sexuais contra a
criança”, comentou uma teste-

munha. Na região, os moradores contaram que a menina se
apresentava com comportamento estranho nos últimos
dias. “Trata-se de uma criança
com características de hiperatividade, que não tinha uma
referência de família e que
era assistida por vizinhos. O
pai era uma pessoa que vivia
trabalhando fazendo bicos e a
menina ficava na casa de um
de outro, onde passava o dia e
fazia as refeições”, comentou
uma testemunhas ouvida pela
reportagem.
Na sexta-feira (29),
membros do tráfico de drogas
na região – informados das

‘Amigo’ atrai jovem para
execução em via pública
Um homem de 23 anos,
identificado como ‘Calunga’,
foi morto a tiros em Arapiraca, ontem à tarde. A vítima
estava caminhando com um
amigo no bairro Alto Cruzeiro
quando foi surpreendida
pelos suspeitos que efetuaram vários disparos de arma
de fogo, todos na região da
cabeça.
De acordo com a família
da vítima, ‘Calunga’ estava
em casa quando, por volta
das 13h, foi chamado por um
amigo para buscar um pagamento em uma feira localizada na Rua São Paulo. Eles
seguiram a pé até a loja Neno
Construções, na Rua São
Pedro, quando foram surpreendidos por dois homens que
se aproximaram em um carro
preto da marca Fiat Pálio.
Os criminosos atiraram
diversas vezes na cabeça de
‘Calunga’ e fugiram no carro
cuja placa não foi identificada.

Reprodução/ Já é Notícia

Vítima foi executada pouco depois de sair de casa, a convite de um “amigo”

A vítima morreu no local antes
mesmo da chegada da equipe
médica devido à gravidade
dos ferimentos.
De acordo com conhecidos,
a vítima, que morava no bairro
Brasília, era comerciante e
vendia rádios e televisões na
Feira da Troca. Testemunhas
não informaram se ele possuía
alguma inimizade ou dívidas.
A motivação do crime é desco-

nhecida.
Equipes da Polícia Civil,
do Instituto de Criminalística
(IC) e do Instituto Médico
Legal (IML), foram acionadas ao local do crime para
que as medidas em relação
ao corpo fossem realizadas.
Como ninguém foi preso até o
momento, o caso deve seguir
para investigação.
Fonte: ODIAMAIS

Preso homem que comeu pizza e não pagou
Um homem de 32 anos foi preso após pedir uma pizza
pelo aplicativo iFood, comer e cancelar no prazo estipulado para não pagar o pedido. O caso aconteceu ontem à
noite, em Massagueira, Marechal Deodoro.
Por volta das 21h, a guarnição motorizada Laguna 4, que
integra a 5ª Companhia da Polícia Militar, foi acionada
para atender um chamado inusitado de fraude no bairro
da Massagueira. A informação recebida pelos militares
era de que um homem havia pedido uma pizza , através
do aplicativo iFood, e depois de comer teria cancelado o

pedido e se recusado a pagar.
O pedido foi feito na pizzaria Dom Miguel e mesmo após
o dono do estabelecimento conversar com o suspeito
e insistir no pagamento, ele continuava se negando a
quitar a dívida. Negação essa que persistiu mesmo com a
chegada dos policiais.
Diante disso, todos os envolvidos foram levados para a
Central de Flagrantes, onde o acusado foi preso por estelionato, crime cuja pena varia entre um e cinco anos de
reclusão.

suspeitas do crime de abuso
sexual – foram à casa de Jarbas
Ferreira para se informarem
sobre o caso. Chegando ao
local, teriam encontrado a
menina sem calcinha e, diante
das imagens, os “justiceiros”
arrastaram o homem para a
rua e o mataram ali mesmo,
na frente das pessoas.
A Polícia Civil vai apurar
os dois casos – estupro de
vulnerável e linchamento –
em dois inquéritos diferentes.
Para o caso do linchamento,
há possibilidade de algumas
pessoas serem identificadas.
As cenas de barbárie foram
vistas por várias pessoas.

NO CLETO

Polícia prende
envolvidos em
‘tocaia´que
gerou morte
A polícia prendeu, hoje pela
manhã, dois acusados de armar
tocaia e executar um homem
na Avenida Durval de Góes
Monteiro em 17 de janeiro deste
ano. A vítima foi identificada
como José Carlos dos Santos
Silva, de 24 anos.
Os criminosos atraíram José
para o estabelecimento comercial e assim que ele chegou na
calçada do bar foi morto a tiros.
Os acusados fugiram assim que
cometeram o crime e estavam
foragidos até a manhã desta
segunda, quando foram localizados no Cleto Marques Luz.
Uma equipe da Delegacia
de Homicídios e Proteção à
Pessoa (DHPP), sob o comando
do delegado Fábio Costa, foi a
responsável pela investigação
e localização dos criminosos. O
Núcleo de Inteligência da DHPP
também participou da investigação.
“A vítima não tinha inimigos
e nem as câmeras dos estabelecimentos próximos conseguiram
captar imagens que pudessem
ajudar na investigação. Identificamos a dupla após um trabalho
minucioso do Núcleo de Inteligência”, afirmou Fábio Costa.
Os acusados, de iniciais
E.C.S, 25 anos e J.G.S de 24 anos,
atuavam no tráfico de drogas da
região. Por isso a polícia acredita
que a motivação do assassinato
foi uma dívida de drogas.
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FISCALIZAÇÃO foi realizada durante o fim de semana no Mercado da Produção, no Jacintinho e no Vilage Campestre

Vigilância Sanitária apreende
mais de mil quilos de carne
Vigilância Sanitária/Divulgação

Ascom SMS

M

ais de mil
q u i l o s
de carne
bovina, suína, linguíça,
mortadela, queijo, presunto
e peixe, entre outros produtos fora do prazo de validade e inapropriados para
consumo, foram apreendidos
pela Vigilância Sanitária de
Maceió (Visa), em fiscalização realizada durante o fim
de semana no Mercado da
Produção, no Jacintinho e no
Vilage Campestre.
Além dos itens alimentares, a Visa apreendeu também
cerca de 400 quilos de material de limpeza e interditou
uma panificação no Village
Campestre por inadequação às leis sanitárias. Para o
diretor da Visa em Maceió,

Alimentos como carne bovina, suína, linguíca, mortadela, queijo, presunto e peixe estavam impróprios para consumo

José Airton, desde o início da
gestão JHC, o órgão tem exer-

cido papel fiscalizador jamais
visto em Maceió. Conforme

EM MACEIÓ

Saiba como solicitar o
alvará de construção
Ascom/Sedet

Ascom Sedet
O alvará de aprovação de
projeto e execução de obra,
mais conhecido como alvará
de construção, certifica se uma
obra está em conformidade
com o Código de Urbanismo e
Edificações do Município. Em
Maceió, o documento pode ser
solicitado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente (Sedet),
que faz o controle sobre as atividades existentes na cidade.
O primeiro passo para
conseguir o alvará de construção é acessar o site oficial da
Secretaria (maceio.al.gov.br/
sedet), onde é possível baixar
o formulário de requerimento
e conferir o checklist de documentações exigidas pela Prefeitura. Esse procedimento é
válido para todas as solicitações
de alvarás, cartas de habite-se e
certidões.
A secretária adjunta de
Análise e Licenciamento,
Cheila Mendonça, ressalta
que as documentações devem
ser encaminhadas por e-mail.
“Após essa etapa, faremos
análise das informações. Se
tudo estiver correto, enviaremos o boleto com a taxa da

Secretária adjunta de Análise e Licenciamento explica como emitir alvará

solicitação específica e daremos
prosseguimento à abertura do
processo, para que seja gerado
o protocolo de atendimento ao
requerente”, explica.
De janeiro a abril deste ano,
a Secretaria emitiu 46 alvarás de
construção para uso residencial, comercial, industrial, institucional, especial e de serviços.
No mesmo período, foram
expedidos nove alvarás de
reforma e ampliação, 25 alvarás
de demolição, oito alvarás de
desmembramento, seis alvarás
de remembramento, 32 cartas
de habite-se e 16 renovações de

alvarás de construção.
OBRAS IRREGULARES
No primeiro trimestre,
foram identificadas 23 situações de construções irregulares
na capital alagoana. A Secretaria vem recebendo diversas
denúncias e alerta que a equipe
de fiscalização está nas ruas
para combater as infrações.
O órgão esclarece, ainda, que
qualquer tipo de construção, a
exemplo de obras iniciais, reformas, ampliações ou demolições, precisa ser licenciada pela
Prefeitura.

Airton, as fiscalizações têm
ocorrido com bastante frequ-

ência nos estabelecimentos
comerciais da capital. “A
orientação dada pelo prefeito
é que sejamos parceiros dos
empresários e comerciantes,
mas que não abramos mão
de proteger o consumidor, e
façamos valer as leis sanitárias”, explicou o diretor da
Visa.
José Airton considera que
a subida no preço da carne,
nos últimos meses, por exemplo, é um dos fatores que têm
feito o produto ter pouca
saída e acabado passando
do prazo de validade. “Mas
também, infelizmente, ainda
há muita má-fé de quem
comercializa os produtos
alimentares. Por isso, a Visa
está atenta a tudo isso. A
sociedade tenha certeza de
que vamos protegê-lo”, afirmou o diretor.

DURANTE FISCALIZAÇÕES, SMTT...

...Orienta donos de
veículos removidos
Ascom SMTT
A Superintendência
Municipal de Transportes
e Trânsito (SMTT) informa
aos proprietários de veículos
que foram recolhidos durante
fiscalizações sobre a necessidade de comparecimento
para reaver e regularizar as
pendências. Caso não sejam
procurados por seus condutores, os automóveis e motocicletas poderão ir a leilão após
60 dias.
A medida é baseada no
artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e pela
resolução nº 323, de setembro
de 2016, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).
Caso queiram retomar
os veículos e regularizar as
pendências, os proprietários
deverão efetuar o pagamento

de taxas de guincho e os valores referentes às diárias do
período em que os veículos
estiveram armazenados. Para
isso, é necessário comparecer
presencialmente ao pátio da
empresa Transguard, localizado na Avenida Durval de
Góes Monteiro, ao lado da
sede da SMTT, das 8h às 17h,
apenas em dias úteis.
O proprietário também
poderá checar informações
sobre o veículo, ou conferir
se foi removido durante as
fiscalizações por este site. Ao
acessar, basta informar os
dados do veículo, a exemplo
de placa, Chassi ou número
do Guia de Recolhimento de
Veículos (GRV).
Confira a lista de veículos apreendidos no Diário
Oficial do Município do dia
28/04/2021.
Ascom SMTT

De acordo com o CTB, veículos recolhidos poderão ir a leilão após 60 dias
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DOSES TAMBÉM SERÃO para vacinar novos grupos, concluir o dos profissionais da saúde e ampliar idade de pessoas com comorbidades

Governador anuncia vacinação
de profissionais da educação
Luciana Buarque e
João Victor Barroso
Repórteres

C

om a chegada
de 99.750
doses da
vacina AstraZeneca enviadas a Alagoas pelo Ministério da Saúde, na manhã desta
segunda-feira (3), o governador Renan Filho anunciou
a expansão da vacinação
contra a Covid-19 para mais
grupos prioritários, incluindo
os profissionais da educação
básica a partir de 55 anos de
idade. Com essa remessa, o
Estado também concluirá a
imunização de todos os trabalhadores da saúde maiores de
18 anos, ampliará a idade das
pessoas com comorbidade para
a partir dos 45 anos, vacinará
pessoas com deficiência acima
de 55 anos, e imunizará todos
as pessoas em situação de rua,
presos e servidores do Sistema
Prisional acima de 18 anos.
O início da imunização na
área da educação pelos profis-

sionais da educação básica
segue o preconizado pelo Plano
Nacional de Vacinação. Desse
grupo, serão vacinados todos
os profissionais de 55 a 59 anos:
professores, funcionários das
escolas e servidores de setores
administrativos. Segundo o
governador, esse é um passo
importante para a retomada
das aulas presenciais com segurança.
“Aqueles que têm mais de
60 anos já foram vacinados por
idade e [agora serão] os de 55
a 59. Com a chegada de mais
vacinas, nós vamos continuar
vacinando os profissionais da
educação”, afirmou. “Será um
grande avanço para iniciarmos
a imunização desse público,
que vai permitir que logo mais
nós retomemos as aulas presenciais com toda a segurança com
os profissionais da educação
vacinados. Eu estou muito feliz
com isso”.
Renan Filho fez um apelo
aos prefeitos dos municípios
alagoanos para que iniciem com
agilidade a vacinação desses

novos grupos. “Queria dizer
aos prefeitos em Alagoas que
enveredem os esforços, iniciem
os seus trabalhos e garantam as
condições para que a vacinação
ocorra com agilidade, para que
a gente siga avançando”, disse.
O Estado também recebeu
mais 9.100 doses da vacina
CoronaVac, que serão utilizadas para dar sequência à
aplicação das segundas doses.
Segundo o governador, a
expectativa é colocar em dia a
aplicação da segunda dose até a
quinta-feira desta semana, com
a chegada de novas remessas
do Ministério da Saúde.
Até agora, Alagoas já vacinou 659.792 pessoas, sendo
453.745 que receberam a
primeira dose dos imunobiológicos, e outras 206.047 pessoas
que receberam a segunda dose.
O governador parabenizou os
profissionais de saúde da linha
de frente e agradeceu a parceria com todos os municípios, o
que garante um dos melhores
desempenhos do país na vacinação. “Alagoas é o segundo

estado do Brasil que mais
aplica as vacinas que recebe.
É a demonstração clara que o
Estado está trabalhando duro
para vacinar a todos. Vamos
vencer essa pandemia juntos”,
finalizou Renan Filho.
RETIRADA PELOS MUNICÍPIOS
A remessa recebida hoje
já está na sede do Programa
Nacional de Imunização em
Alagoas (PNI/AL), onde as
doses foram cadastradas e acondicionadas para serem encaminhadas aos Centros Estaduais
de Distribuição e Armazenamento de Imunobiológicos,
localizados em Maceió e Arapiraca, onde ficarão à disposição
das Secretarias Municipais de
Saúde (SMSs).
“É muito importante ressaltar que a Sesau continua em
amplo diálogo com os municípios alagoanos para que os
imunizantes sejam retirados,
por meio de agendamento,
bem como, a distribuição das
vacinas para as cidades continuarem com o cronograma de

vacinação”, reforçou o secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ayres.
Os representantes das SMSs
devem fazer uma requisição
no Sistema de Informações de
Insumos Estratégicos (SIES)
para retirarem as doses e os
insumos, além de agendar com
o Centro de Distribuição de
Maceió pelo e-mail: redefrioalagoas@gmail.com, ou com
o Centro de Arapiraca pelo
e-mail: creadiarapiraca@gmail.
com.

Veja os novos grupos
Pessoas com comorbidades de 45 a
55 anos de idade;
Pessoas com deficiência de 55 a 59
anos;
Profissionais da educação básica de
55 a 59 anos – o que inclui professores e também funcionários administrativos;
Todo os trabalhadores da saúde maiores de 18 anos;
Pessoas em situação de rua a partir de
18 anos;
Reeducandos e servidores do Sistema
Prisional acima de 18 anos.

BENEFÍCIO

Crianças com até cinco anos já podem
fazer o Cartão CRIA; será a última etapa
Filipe Brasil

Iara Malta
Repórter
A partir de hoje, as famílias que possuem em sua
composição crianças com até
5 anos (60 meses) já podem
fazer o cadastro para receber
o Cartão CRIA. A estimativa
da Secretaria de Estado da
Assistência Social e Desenvolvimento (SEADES) é que
66 mil crianças, que vivem na
pobreza ou extrema pobreza,
sejam beneficiadas.
O procedimento do cadastro segue o mesmo das faixas
etárias anteriores. Os responsáveis devem procurar um
dos Centros de Referência de
Assistência Social (CRAS) mais
próximo da sua casa, munidos de documentos pessoais,
comprovante de residência,
número do NIS e certidão de
nascimento ou carteira de identidade da criança.
Esta é a última etapa de
cadastro por faixa etária, e é
importante destacar que só

Cerca de 66 mil crianças que vivem na pobreza ou extrema pobreza serão beneficiadas com programa em Alagoas

podem entrar no programa
crianças com até 60 meses.
“Todas as gestantes e mães
que se cadastrarem irão recebem o benefício até a criança

completar 6 anos, independente da idade em que fez
o cadastro. O objetivo do
CRIA é garantir as crianças
que vivem em situação de

vulnerabilidade social esse
amparo financeiro durante
toda a Primeira Infância”,
explicou a secretária da
Assistência Social e Desen-

volvimento, Fabiana Pessoa.
Os CRAS estão realizando cadastros por idade
para evitar aglomerações
e sobrecarga nas emissões
dos cartões. No entanto, os
pais que perderam o prazo
não precisam se preocupar porque o ingresso no
programa fica permanentemente aberto.
Até o momento, cerca
de 38 mil famílias já foram
cadastradas no Cartão CRIA
e recebem R$ 100 reais por
mês para auxiliar na compra
de alimentos. A meta do
Governo do Estado é cadastrar 180 mil famílias até o
final do ano, mas o Cartão
CRIA já é o maior programa
de transferência de renda do
Brasil, em âmbito estadual.
O Cartão CRIA é uma das
ações do CRIA – Programa
Criança Alagoana, que
desenvolve políticas públicas para gestantes e crianças
que vivem na primeira infância, de 0 a 6 anos.
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TODOS OS DEPOENTES serão ouvidos como testemunhas; CPI vai apurar ações e omissões do governo federal

Saúde: CPI da Covid começa a
ouvir ex-ministros e Queiroga
I

nstalada e com o
plano de trabalho definido, a
CPI da Covid ganha fôlego a
partir de amanhã com o início
das oitivas de testemunhas.
Conforme requerimentos
aprovados pelos senadores,
estão previstos os seguintes
depoimentos:
• Terça-feira 10h: ex-ministro da Saúde Luiz Henrique
Mandetta, que chefiou a pasta
até 16 de abril de 2020;
• Terça-feira 14h: ex-ministro da Saúde Nelson Teich, que
substituiu Mandetta e ficou
no cargo menos de um mês,
deixando o ministério em 15 de
maio de 2020;
• Quarta-feira 10h:
ex-ministro da Saúde Eduardo
Pazuello, que chefiou a pasta
pelo maior tempo na pandemia. Seu depoimento é considerado crucial para as apurações;
• Quinta-feira: o atual
ministro da Saúde, Marcelo
Queiroga, e o presidente da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antônio
Barra Torres.
Todos os depoentes desta
semana serão ouvidos na condição de testemunhas e, portanto,
tem o dever de comparecer à
comissão e de dizer a verdade.
Ao longo da semana, a comissão também recebe materiais de
diversos órgãos solicitados por

NAJARA ARAUJO/AG. CÂMARA

As centenas de pedidos
são destinados a:

O ex-ministro Eduardo Pazuello é o único que, nesta semana, terá uma sessão unicamente destinada a ouvi-lo

meio de mais de cem pedidos
de informação aprovados pelos
membros do colegiado.
A CPI foi instalada com
o objetivo de apurar ações e
eventuais omissões do governo
federal na condução da pandemia de covid-19, notadamente
no colapso enfrentado pelo
estado do Amazonas.
De acordo com o vice-presidente da CPI, senador Randolfe
Rodrigues (Rede-AP), a maior
parte das respostas deve ser

encaminhada ao colegiado
hoje. Eventual demora na prestação de informações, afirma,
não prejudicará as oitivas já
agendadas nesta semana.
A partir das audiências
desta semana e das respostas aos pedidos de informação, segundo o relator da
comissão, Renan Calheiros
(MDB-AL), devem ser apresentados novos requerimentos de convocação de
testemunhas. Um dos reque-

rimentos já feitos e que deve
ser votado nesta semana é o
que pede para ouvir Fábio
Wajngarten, ex-secretário de
Comunicação do presidente
Jair Bolsonaro. Leia a íntegra
do plano de trabalho da CPI.
Dos onze membros titulares da comissão, quatro são
considerados governistas. Os
demais, ou se consideram da
oposição ou independentes.
Saiba quem é quem no colegiado.

Presidência da República;
Secretaria de Comunicação
Social da Presidência da
República;
Ministérios da Saúde, Economia,
Relações Exteriores, Cidadania,
Defesa;
Casa Civil;
Procuradoria Geral da República
(PGR);
Supremo Tribunal Federal (CPI);
CPI das Fake News;
Conselho Nacional de Saúde
(CNS), Conselho Nacional de
Secretários de Saúde (Conass),
Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde
(Conasems);
Controladoria Geral da União
(CGU);
Secretaria Estadual de Saúde
do Amazonas e da Secretaria de
Saúde de Manaus;
Tribunal de Contas da União
(TCU);
Fundo Nacional de Saúde (FNS);
Pfizer;
Instituto Butantan;
Empresas produtoras de oxigênio medicinal;
Ministério Público Federal (MPF)
e ministérios públicos estaduais;
Facebook;
Procuradorias de justiça nos
estados.

PANDEMIA

Três em cada quatro brasileiros perderam
alguém para a covid, diz pesquisa da CNI
Três em cada quatro brasileiros perderam alguém para
a covid-19, indicou um levantamento divulgado nesta
segunda-feira, 3, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Entre aqueles que
conhecem alguém que morreu
na pandemia, 53% disseram ter
perdido um amigo, 25% um
parente que mora em outra
residência e 15% um colega de
trabalho.
Os porcentuais, que fazem
parte da pesquisa “Os brasileiros, a pandemia e o consumo”,
divulgado hoje pela CNI, são
indícios do impacto da pandemia do novo coronavírus
sobre as famílias brasileiras.
Até a noite de domingo, mais

de 407 mil pessoas já haviam
morrido de covid-19 no País,
conforme dados compilados
pelo consórcio dos veículos de
imprensa, formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha
e UOL.
O levantamento da CNI,
realizado pelo Instituto FSB
Pesquisa, mostra que 75% dos
brasileiros conhecem alguém
que já morreu de covid-19.
Foram entrevistadas 2.010
pessoas com mais de 16 anos,
nas 27 unidades da Federação,
entre os dias 16 e 20 de abril. A
margem de erro da pesquisa é
de 2 pontos porcentuais, com
intervalo de confiança de 95%.
A pesquisa mostrou
ainda que 56% da população

brasileira possui atualmente
um medo “muito grande”
ou “grande” da covid-19.
O porcentual sugere um
aumento das preocupações,
na esteira da segunda onda da
pandemia neste ano de 2021.
Em julho do ano passado,
quando outro levantamento
foi realizado, este porcentual
era de 47%.
Entre 22% da população
o medo atual da pandemia é
classificado como “médio” e
9% dos consultados o qualifica
como “pequeno” ou “muito
pequeno”. Em julho de 2020,
29% das pessoas diziam que o
medo da pandemia era “médio”
e 10% que era “pequeno” ou
“muito pequeno”.

IMPACTOS
A relação dos brasileiros
com a pandemia traz impactos diretos para a atividade
econômica. Por meio de nota à
imprensa, o presidente da CNI,
Robson Braga de Andrade,
defendeu que “enquanto não
houver uma vacinação em
massa, a pandemia será motivo
de grande preocupação para
a população e continuará
afetando o funcionamento das
empresas, dificultando a esperada retomada da economia”.
Conforme o consórcio de
imprensa, 31.875.681 pessoas
haviam recebido pelo menos
a primeira dose de vacina
contra a covid-19 até o último
domingo (2). O número

corresponde a apenas 15,05%
da população brasileira. Na
prática, de cada 20 brasileiros,
somente 3 já receberam uma
dose da vacina. O porcentual
de quem já recebeu as duas
doses é de apenas 7,49% da
população.
Neste cenário, a pesquisa
da CNI mostrou que 89%
dos brasileiros consideram a
pandemia no Brasil “muito
grave” ou “grave”. Outros
6% a classificam como “mais
ou menos grave”, enquanto
apenas 10% dos brasileiros a
tratam como “pouco grave”
ou “nada grave”. Em julho de
2020, 84% das pessoas consideravam a pandemia “muito
grave” ou “grave”.
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MAIS DOIS TROFÉUS PARA ALAGOAS: Equipe Roboben constrói o melhor robô no torneio regional da Bahia

Escola Sesi Senai ganha troféu
em torneio de robótica na Bahia
M

ais uma
equipe da
Rede Sesi
Senai de Alagoas foi destaque
e classificou-se para a etapa
nacional do torneio de Robótica First Lego League (FLL),
que acontece em junho, de
forma virtual. Os alunos da
Roboben, da Escola Sesi Senai
Benedito Bentes, conquistaram
o primeiro lugar nas categorias
Champion Awards e Desempenho do Robô, no regional
da Bahia, realizado na semana
passada.
No total, participaram desta
fase 22 equipes dos estados
da Bahia, Alagoas, Sergipe e
Paraíba. A expectativa, agora,
é pelos alunos da Escola Sesi
Cambona. A equipe Sesi Cambtec se prepara para o regional
do Maranhão, nos dias 13 e 14
de maio, e a Sesi Robocamb
para a etapa do Rio Grande do
Norte, nos dias 14 e 15.
Na etapa regional de
Pernambuco, outra equipe
da Escola Sesi Senai Benedito
Bentes, a Robomac, ganhou
dois troféus e já está no nacional. “A felicidade de estar no
topo do pódio é imensurável”,
disse o professor de Robótica
da Rede Sesi Senai da Alagoas,

Divulgação

Eduardo Monteiro, após o
anúncio do resultado.
O formato on-line da
competição, que é promovida
no Brasil pelo Sesi Nacional,
foi desafiador para os alunos,
afirma a integrante da Roboben Mylleny Victória, do 9º
ano. “Trouxe-me experiências novas, me tirou da zona
de conforto e me fez explorar
coisas novas. Nossos treinos
foram totalmente diferentes

do que eu já era acostumada”,
disse. A Roboben é formada por
Mylleny, Gleicy Vitória, André
Vinícius, Maria Clara, Kauane
Bruna e Emilly França.
Outro desafio foi o tempo
para selecionar os novos
integrantes do time e repassar conhecimentos, o que a
equipe conseguiu com o apoio
da escola. A experiência dos
professores foi um ponto positivo.

O técnico Rian Gabriel dos
Santos é ex-competidor da
FLL. Ele revela que a equipe
teve apenas um mês e meio
de preparação, quando foi
concluída a seletiva dos novos
membros da Roboben. Com o
novo cenário de pandemia, a
competição tornou-se on-line,
levando os alunos a correrem
contra o relógio para se moldarem às metas e objetivos da
competição.

Mesmo com caras novas
e pouco tempo para treinar,
equipe evoluiu muito bem,
segundo o treinador. Em 2020,
a Roboben havia ficado em
segundo lugar nas duas categorias em que ganhou o primeiro
neste ano. “Em apenas um ano,
já dá para ver a grande evolução
da equipe”, destacou.
PROJETO
Além do robô construído
com peças de lego, que cumpre
desafios propostos pela organização da competição, os
estudantes devem elaborar um
projeto de pesquisa de acordo
com o tema da competição. Na
temporada RePLAY da FLL, o
assunto é “Esportes e brincadeiras que movimentam o corpo e
evitam o sedentarismo”.
A Roboben desenvolveu
o Speed Ben, um dispositivo
pensado para beneficiar quem
pratica exercícios de caminhada, corrida ou ciclismo.
Sua principal proposta é levar a
tecnologia para locais públicos,
como praças, ruas, rodovias e
ciclovias, alcançando pessoas
de todas as classes e, consequentemente, ajudando a diminuir o número de sedentários e
obesos.
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DURANTE O MÊS DE MAIO, Núcleo de Eventos e Qualidade de Vida do Trabalho da universidade realiza atividades gratuitas

Uncisal promove atividades
de cuidados com a saúde
A

Universidade Estadual de
Ciências da Saúde de Alagoas
(Uncisal), por intermédio do
Núcleo de Eventos e Qualidade de Vida no Trabalho
(NEQVT), realiza atividades
gratuitas, durante todo o mês
de maio. A programação acontece virtualmente, no Instagram @neqvtuncisal, com o
intuito de promover atividades que ajudam a cuidar da
saúde, por meio de práticas
simples que podem ser esti-

muladas de todas as formas,
como alongamento, yoga,
atividade física e muito mais.
Temas como asma, tireoide
e cefaléia serão abordados por
especialistas neste mês de maio.
O quinto mês do ano alerta
ainda para a conscientização
de doenças inflamatórias intestinais, com a campanha Maio
Roxo. Para ressaltar a importância do diagnóstico precoce,
o médico gastroenterologista
Carlos Lobo é um dos convidados do quadro ‘Dicas da Saúde’.
Confira a programação.

PROGRAMAÇÃO DE MAIO
SEGUNDA-FEIRA
Dias: 03, 10, 17 e 24
Cuidando da Autoestima
Com o palestrante Sérgio Accioly
Horário: 9h
Instagram @neqvtuncisal
Aula de Alongamento
Com a professora Noemi Loureiro
Horário: 20h45
Instagram @balletenoemiloureiro
TERÇA-FEIRA
Dias: 04, 11, 18 e 25
Atividade física

Com a personal trainer Rosângela Borges
Horário: 9h
Instagram @neqvtuncisal
Aula de Yoga
Com o instrutor Hari Eudson
Horário: 16h30
Google Meet (solicitação de acesso pelo direct
do @neqvtuncisal)
QUARTA-FEIRA
05/05 - Asma, com o pneumologista Edmilson Gaia
12/05 - Tireoide, com o endocrinologista

Arnaldo Mendonça
19/05 - Cefaleia, com a neurologista Mariana
Costa Barros
26/05 - Saúde digestiva, com o gastroenterologista Carlos Lobo
QUINTA-FEIRA
Dias: 06, 13, 20 e 27
Aula de Dança do Ventre
Com a instrutora Renata Tarub
Horário: 9h
Instagram @neqvtuncisal
Aula de Yoga
Com a instrutora Erica Vanessa

Horário: 20h
Google Meet (solicitação de acesso pelo direct
do @neqvtuncisal)
SEXTA-FEIRA
Dias: 07, 14, 21 e 28
Prevenção e promoção da saúde
Com o fisioterapeuta Victor Ferreira
Horário: 9h
Instagram @neqvtuncisal
31/05: Dia Mundial sem tabaco
Bate-papo com Gilda Teodozio, voluntária do
Núcleo de Controle de Tabagismo de Alagoas

