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ATOR PAULO GUSTAVO É VÍTIMA ‘ILUSTRE’ DO NEGACIONISMO E OBSCURANTISMO DO PLANALTO

O Sistema Nacional de 
Emprego (Sine) de Maceió, por 
meio da Secretaria Municipal 
do Trabalho, Abastecimento 
e Economia Solidária (Semta-
bes), está ofertando 108 vagas 
de emprego em diversas áreas. 
Quem quiser se candidatar 
para alguma destas vagas e 
atender os requisitos solici-

tados, deve enviar seu currí-
culo e a vaga pretendida no 
assunto do e-mail para sine@
semtabes.maceio.al.gov.br. O 
atendimento e recebimento 
de currículos presencialmente 
continua suspenso, a fim de 
evitar a propagação e expo-
sição ao coronavírus. Para a 
maioria das vagas, é exigida a 

Carteira Nacional de Habilita-
ção nas categorias que variam 
de A a D. Há vagas para: 
padeiro (1); embalador PcD 
(10 vagas); consultor de vendas 
(5); serviços gerais (10); repo-
sitor PcD – (3); desentupidor 
(5) controlador de pragas (5;) 
vendedor externo (5); Moto-
rista (Mulher) (uma vaga); 

servente (31 vagas); torneiro 
mecânico  (uma vaga); técnico 
de manutenção (uma vaga); 
vendedor externo (5); mecâ-
nico (uma vaga); assistente de 
serviços comerciais – Leiturista 
(Homem) (20 vagas); monta-
dor de móveis planejados 
(duas vagas); auxiliar adminis-
trativo (duas vagas).

O  c o r p o  d o  a t o r 
e  h u m o r i s t a  P a u l o 
Gustavo será cremado 
amanhã, numa cerimô-
nia restrita à família e a 
amigos próximos. O local 
e o horário não foram 
divulgados, segundo a 
assessoria do artista, “a 
fim de evitar aglomera-
ções neste período de 
pandemia”. Também não 
foi informado se haverá 
velório.

Paulo morreu ontem 
à noite,  aos 42 anos, 
vítima de Covid. Cria-
dor de Dona Hermínia 
e de outros personagens 
inesquecíveis no teatro, 
na TV e no cinema, ele 
estava internado desde 
13 de março no Hospital 
Copa Star, em Copaca-
bana, na Zona Sul do Rio. 

Com um esti lo de 
humor acessível, base-
ado em cenas familia-
res e cotidianas, Paulo 
Gustavo conquistou o 
Brasil e teve uma traje-
tória de enorme sucesso, 
em produções como o 
campeão de bilheteria 
“Minha mãe é uma peça: 
O fi lme” (2013),  que 
rendeu duas continua-
ções. 

Paulo Gustavo deixa 
o marido, Thales, e dois 
filhos pequenos, Gael 
e Romeu, além do pai, 
Júlio Marcos, da irmã, 
Juliana Amaral,  e da 
mãe, Déa Lúcia Amaral, 
que inspirou a criação de 
Dona Hermínia.

Durante os mais de 
50 dias de internação do 
ator, a família comparti-
lhou o dia a dia do trata-
mento e fez pedidos de 
oração. 

Fonte: G1 Rio

SINE DE MACEIÓ ESTÁ COM 108 POSTOS DE TRABALHO ABERTOS; PRECISA TER CNH

VAGAS DE EMPREGO

O ex-ministro da Saúde 
Nelson Teich expôs logo no 
início de seu depoimento à 
CPI da Covid hoje que saiu 
da pasta em maio do ano 
passado após ter percebido 
que não teria autonomia na 
sua gestão e pelas divergên-
cias sobre o uso da cloroquina 
em pacientes da covid-19. “As 
razões são públicas, se devem 
a constatação de que eu não 
teria autonomia, eram diver-
gências com governo sobre 
eficácia da cloroquina”, afir-
mou Teich na apresentação 
que fez aos senadores, antes 
do interrogatório, quando 
lamentou sua “passagem 
curta” pelo ministério. Teich 
destacou a divergência de 
posição entre ele e o presi-
dente Jair Bolsonaro sobre o 
uso da cloroquina.

TEICH NA CPI

“Saí por 
divergência 
sobre a 
cloroquina”

NOVOS SECRETÁRIOS

Governo reagrupa para 
entregas à população

As secretarias de Estado 
da Educação (Seduc) , 
Desenvolvimento Econô-
mico e Turismo (Sedetur), 
Prevenção à Violência 
(Seprev), Meio Ambiente 
e  R e c u r s o s  H í d r i c o s 

(Semarh), e Ciência, Tecno-
logia e Inovação (Secti) estão 
sob o comando de novos 
gestores, que foram empos-
sados hoje pelo governador 
Renan Filho, durante sole-
nidade realizada no Palácio 

República dos Palmares. As 
alterações, segundo o gover-
nador, foram realizadas com 
o objetivo de elevar a quali-
dade do Governo e aumen-
tar o número de entregas 
para a população alagoana.

Novos secretários foram empossados hoje pela manhã, em cerimônia no Palácio República dos Palmares

Márcio Ferreira

Coronéis da RR/PM 
em nova polêmica

BALAIADACOVID-19

Maceió 
já vacinou 
250 mil 
pessoas 

3

Os coronéis Adroaldo 
Goulart e Marco Antônio Brito, 
da RR/PM estão em mais uma 
polêmica. Desta vez, declara-

ram guerra ao comandante do 
BPRv, tenente-coronel Liziá-
rio, sob acusação de quebra de  
hierarquia. 8
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Marcelo Firmino * Jornalista

A morte parece tomar conta 
do País. E dessa forma ela vai 
levando embora o sorriso de 
cada um em cada alma que 
parte.

E de repente leva também o 
sorriso de todos, quando arrasta 
consigo uma figura humana 

como o ator e humorista Paulo 
Gustavo.

Há tempos o meio artístico 
brasileiro não via um talento 
tão raro para fazer arte de sorrir 
com maestria. A morte do ator 
deixa a vida nacional sem graça.

Paulo Gustavo foi, sem 

dúvida nenhuma, a maior 
expressão do humor nacional 
das últimas décadas.

Chorar nesse momento é 
pouco. Principalmente por que 
esse País tem hoje mais de 400 
mil mortos. Vidas perdidas 
para esse vírus infernal, que foi 

subestimado, negado e negli-
genciado por tanta gente, o que 
lhe deu forças para agir furtiva-
mente e matar.

E assim, cá estamos no País 
da morte, sem sorriso e com 
a esperança golpeada nessa 
tragédia.

Que a morte do Paulo 
Gustavo não seja em vão. Pelo 
menos para os anjos que vão lhe 
acolher de sorrisos escancara-
dos.

Enquanto cá, ficamos todos 
pra lá de tristes em meio à tanta 
desgraça.

Antônio Pereira *Jornalista

No mundo bolsonarista 
existem vários tipos de segui-
dores do presidente Jair Bolso-
naro. Um grupo expressivo se 
destaca. Estou falando dos jorna-
listas que usam suas supostas 
credibilidades para enaltecer o 
bolsonarismo, atacar a esquerda, 
particularmente o petê, e ainda 
por cima ganhar dinheiro com 
isso.

O mais notório dos jornalis-
tas bolsonarista é o ex-global, 
Alexandre Garcia, cuja carreira 
tem como principal marca ter 
sido um dos bajuladores do 
presidente da ditadura militar, 
general João Bastista Figuei-
redo. Garcia também teve uma 
vida longa na Rede Globo de 
televisão, sendo apresentador e 
comentarista.

Agora, Alexandre, que está 
fora da Globo, tem um canal no 
Youtube e participações na CNN 
brasileira. Nestes dois locais o 
veterano jornalista tem usado e 
abusado de fake news e propa-
ganda do uso indiscriminado de 
Cloroquina e outros remédios 
sem qualquer eficácia contra a 
Covid-19.

Com os avanços da Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) 
instaurada pelo Senado, Garcia 
foi obrigado, sob pena de ser 
enquadrado pelos crimes come-
tidos, de apagar vários vídeos 
e posts em redes sociais, onde 
enaltecia Bolsonaro e os remé-
dios ineficazes contra a pande-

mia do novo coronavírus.
Correndo para evitar criar 

provas contra si, Alexandre 
Garcia esconde vídeos negacio-
nistas sobre vacina e Covid. O 
jornalista tornou privado 429 
vídeos e apagou outros 5 que 
divulgavam teorias que desacre-
ditavam a efetividade das vacinas 
contra a Covid-19 e defendiam o 
uso da cloroquina. Dos 5 vídeos 
que foram deletados, dois espa-
lhavam teorias conspiratórias 
que colocavam em dúvida a 
efetividade das vacinas contra a 
Covid-19 e outros três defendiam 
o tratamento precoce com cloro-
quina e ivermectina.

DIOGO MAINARDI
Considerado um dos mais 

raivosos contra a esquerda, 
petê e Lula, o jornalista pediu 
demissão da TV Cultura (emis-
sora pública do Governo de São 
Paulo) e, consequentemente, do 
programa “Manhattan Connec-
tion”. Desde que o programa foi 
cancelado pela Globo, Mainardi 
e seus colgas de ‘Manhattan 
Connection’ se alojaram na TV 
comandada politicamente pelo 
governador de São Paulo João 
Dória.

Com uma fixação absurda 
contra Luiz Inácio Lula da Silva 
e o petê, Mainardi ultrapassou 
todos os limites ao xingar o advo-
gado Antônio Carlos de Almeida 
Castro, conhecido como Kakay. 
Descontente com as declara-

ções do advogado que era um 
dos convidados do programa, 
Mainardi, ao perder argumen-
tos, acabou mandando o jorna-
lista tomar no ………..

Antes de atacar Kakay, 
Mainardi já tinha protagonizado 
indelicadezas contra Guilherme 
Boulos e Fernando Haddad.

A trajetória de Mainardi no 
jornalismo teve seu ápice quando 
ele trabalhou na revista Veja, 
onde era acusado de modificar 
ou incluir citações em matérias 
dos colegas jornalistas. O jorna-
lista é partidário da polêmica 
pela polêmica e não disfarça que 
sente ojeriza por tudo o que diz 
respeito ao Brasil e aos brasi-
leiros. Sua verve canalha serve 
de fio condutor na mídia dos 
preconceitos e do desprezo que 
nossa elite nunca disfarçou sentir 
pelos mais pobres.

Como acentuou muito bem 
em artigo publicado no Obser-
vatório da Imprensa, o jorna-
lista Samir Thomaz lembrou 
o  grande Cláudio Abramo que 
costumava dizer que o Brasil é 
um país de canalhas. Referia-se, 
obviamente, a essa “veneranda” 
elite que temos, que há 500 anos 
chafurda no cinismo e na hipocri-
sia, sob os auspícios da ideologia 
de plantão e do reacionarismo 
de uma Igreja que agora sofre 
a concorrência dos evangélicos 
neopentecostais para ver quem 
dá o passo mais retrógrado, 
resume Samir.

Jornalistas bolsonaristas passando 
vergonha; Garcia apaga posts e 

Mainardi pede demissão 

A morte toma conta do País e 
arrasta consigo o sorriso nacional

Ricardo Rodrigues *Jornalista

Saudades das vidas perdi-
das, ceifadas pela pandemia, 
pela violência e pela omissão das 
autoridades. Saudades das crian-
cinhas que morrem de fome, antes 
de completar um ano, ou vítimas 
de balas perdidas, dos crimes de 
infanticídios e peixeradas assassi-
nadas. Saudades dos tempos em 
o lar era sagrado, onde escola era 
segura e creches que viviam cenas 
de terro. 

Saudades das cidades pacatas, 
das ruas acolhedoras, dos becos 
em festa e das vilas de Martinho e 
companhia. Saudades do humor 
contagiante dos humoristas que 
desafiaram o sistema, fizeram rir 
e foram assassinados. Saudades 
dos trejeitos do ator Paulo Gustavo 
para dizer sorrindo coisas sérias; 
para mostrar o caminho do amor 
ao próximo sem ser politicamente 
correto.  

Perdemos as criancinhas assas-
sinadas na creche de Saudades, em 
Santa Catariana, no mesmo dia 
que perdemos o sorriso de Paulo 
Gustavo, deixando o Brasil numa 
espécie de luto nacional. Perde-
mos outras crianças, outros jovens 
e adultos para essa doença terrível, 
essa pandemia desgraçada. Já são 
mais de 411 mil vítimas da Covid-
19, entre elas tantas pessoas queri-
das. 

Quem não tem entre os seus 
uma vítima dessa peste bubônica, 
dessa gota serena – como chamá-
vamos as doenças incuráveis 
de antigamente. Saudades dos 
velhos tempos, nos faz lembrar até 
da gripe espanhola, que tinha esse 
nome tão sugestivo, mas seu vírus 
teve origem nos Estados Unidos 
da América – a meca do capita-
lismo. Cem anos depois, o vírus da 
Covid-19 aparece no lado oposto, 
na China – a meca do comunismo.

A origem do mal, o ovo da 
serpente, tem que ser investigado, 
mas a cura da doença é prioridade. 
Seria e foi em praticamente todo o 
mundo, menos no Brasil, como 
ficou comprovado no primeiro 
depoimento da CPI da Pandemia, 
no Senado. Quando um ex-minis-
tro do governo revelou a forma 
negligente com que o presidente 
tratou a doença, negando as orien-
tações da Ciências e impondo um 
remédio sem eficácia compro-
vada. 

Mataram o nosso riso. Implan-
taram o terror. O descaso. A 
corrupção. A dor. Que a morte de 
Paulo Gustavo não seja em vão, 
como pediu a atriz Tatá Vernek, 
em sua página da rede social. Que 

a morte das demais vítimas da 
Covid-19, entre elas tantos amigos, 
amigas e parentes, também não 
fiquem vão. Do mesmo jeito que 
não fiquem em vão as vidas ceifa-
das pela violência, pela fome e 
indulgência. 

“Dizem que quando algum 
que amamos morre, deixa de 
viver entre nós, para viver dentro 
de nós”. Que o sorriso contagiante 
do comediante Paulo Gustavo 
permaneça, então, dentro de nós. 
Apesar de tanta tristeza. Que se 
dissipe a dor e nos traga esperança 
de nunca mais ver um ataque à 
criança, como vimos em Santa 
Catariano, no Sul do País. Que 
em Saudades, as flores aliviem as 
dores, na lembrança dos anjinhos e 
suas professoras que se foram. 

“Criança não foi feita para 
morrer criança”, já dizia o 
saudoso Dom Helder Câmara, 
para responsabilizar os governan-
tes que fizeram pouco caso com 
a mortalidade infantil, deixando 
morrer aos milhares os “anjinhos” 
no Brasil. E o que é pior: de fome. 
Na mesma entrevista que se indig-
nou contra a fome em nosso pais, 
Dom Helder, contou uma história 
comovente da mãe que acabara 
de perder um filho recém-nascido 
para a fome. 

– Quando o filho mais velho 
quis saber para onde o irmão iria, 
depois de morto, e a mãe disse que 
o irmãozinho iria para o céu. O 
filho maior perguntou para mãe 
se no céu tem pão. 

No céu tem nuvens de algo-
dão. Nas nuvens da grande rede, 
milhares de informações. Frases e 
registros históricos que facilitam 
a compreensão da atual conjun-
tura. E nos fazem sonhar em dias 
melhores. Em pessoas melhores, 
como a paraibana Juliette, a grande 
campeã do BBB 2021, corada no 
mesmo dia que perdíamos Paulo 
Gustavo, entre milhares de vidas 
perdidas para Covid-19. Quem 
dera, então, que saudade não 
lembrasse tragédias, fosse apenas 
o nome de uma cidade. Sauda-
des...

Se uma frase já não basta, para-
fraseando Dom Helder, deixo essa, 
para evitar que outros humoristas 
sejam vítimas da Covid-19, como 
foi Paulo Gustavo; como foram 
muitos outros que queimaram 
a largada e partiram para outro 
plano, antes do tempo: “Come-
diante não foi feito para morrer 
antes, foi feito para morrer mais 
adiante”. Afinal, a vida na Terra 
segue mais triste sem eles.

Saudades das vidas perdidas



Maceió atin-
giu a marca 
de 250 mil 

doses (1ª e 2ª dose) de vacinas 
aplicadas contra a Covid-19. Os 
números são de ontem e reafir-
mam o desempenho da cidade 
como a Capital que mais vacina 
no Brasil. Por determinação do 
prefeito JHC, a vacinação é a 
prioridade neste momento de 
pandemia.

“Estamos num esforço 
concentrado para vacinar 
nossa população. Somente 
com a vacina vamos voltar a 
uma vida normal e eu tenho 
certeza que estamos cada dia 
mais perto de vencer esse 
vírus. E, para isso, determinei 
que as doses não devem ficar 
paradas um minuto sequer”, 
disse JHC.

O prefeito destacou que, 
com a chegada de novas doses, 
os números vão avançar. Hoje, 
a Prefeitura de Maceió ampliou 
a vacinação para trabalhadores 
de saúde com mais de 30 anos 
e pessoas com comorbidades 
com 50 anos ou mais, das 9h às 

16h, nos oito pontos de vacina-
ção.

São agora 15,91% dos 
maceioenses imunizados com 
a primeira dose. De acordo 
com os números da Secretaria 
Municipal de Saúde, entre os 
idosos com 60 anos ou mais, 
89,46% do público estimado já 
foi vacinado; além de 86,86% 
das pessoas em instituições de 
longa permanência; e, por fim, 
103,62% dos trabalhadores da 
saúde e 22,99% da população 
com comorbidades (SD, Renal 
Crônico e 56+).

SEGUNDA DOSE DA CORONAVAC
A Secretaria Municipal 

de Saúde informou que, hoje, 
iniciou a vacinação da segunda 
dose com a Coronavac para 
as pessoas que deveriam ter 
tomado o imunizante no dia 27 
de abril.

A Secretaria esclarece ainda 
que o quantitativo de Corona-
vac em estoque é baixo e que, 
até a manhã de hoje, não rece-
beu mais doses do Governo do 
Estado.
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Maceió atinge 250 mil pessoas 
vacinadas contra a Covid-19

PREFEITO JHC reforça que prioridade absoluta neste momento é a imunização dos maceioenses contra o coronavírus

Alexandre Vieira
Ascom Sudes

A Prefeitura de Maceió 
realizou uma ação porta a porta 
de conscientização, levando 
diretrizes sustentáveis para as 
comunidades do Jacintinho. Os 
moradores das Grotas do Neno 
e das Piabas receberam o alerta 
sobre os problemas ambientais 
consequentes das atividades 
humanas da Superintendên-
cia Municipal de Desenvol-
vimento Sustentável (Sudes) 
nesta terça-feira (4).

Mais de 150 moradores das 
Grotas do Neno e das Piabas 
participaram da ação. O bairro 
foi escolhido por apresentar um 
dos mais de 180 pontos crônicos 
de descarte irregular mapeados 
pela cidade. Semanalmente, as 
equipes de limpeza da Sudes 
retiram cerca de 25 toneladas 
de resíduos do local, descarta-
dos pelos próprios residentes e 
transeuntes.

Maria Helena, que vive na 
Grota das Piabas há 15 anos, diz 

que as pessoas não respeitam 
elas mesmas e nem os vizinhos, 
ignorando os pedidos para não 
descartar resíduos no local. 
“A gente sempre pede que os 
moradores não façam isso, pois 
acaba entupindo o canal que 
passa aqui, causando alaga-
mentos e problemas para todos 
que aqui vivem no período de 
chuvas”, explica.

Para a coordenadora de 
Educação Ambiental, Kedyna 
Tavares, essas ações são de 
grande relevância. Ela sina-
liza, ainda, a necessidade de 
expansão para outros bairros 
de Maceió.

“Às vezes, achamos que o 
ato de conscientização ambien-
tal não muda nada, mas, na 
verdade, é o início do movi-

mento de preservação, cuidado, 
e amor à natureza. As ações de 
cada indivíduo repercutem na 
sua família, nas escolas de seus 
filhos, na vizinhança e, conse-
quentemente, em toda a cidade. 
Por isso, nosso desejo é atingir 
o máximo de pessoas, levando 
essas ações para os pontos mais 
críticos de descarte irregular de 
Maceió”, afirma Tavares. 

GROTAS DO NENO E DAS PIABAS

Educação ambiental: Sudes
realiza ação no Jacintinho

Ascom Sudes

Divulgação

Já são mais de 250 mil maceioenses imunizados com a 1a e 2a dose; número representa 15,91% da população

Semanalmente, são recolhidas 25 toneladas de resíduos na região; técnicos realizaram conscientização porta a porta

A campanha Maio Amarelo 
deste ano, desenvolvida pela 
Superintendência Municipal de 
Transportes e Trânsito (SMTT), 
terá como tema “Respeito e 
Responsabilidade: Pratique no 
trânsito”. A iniciativa tem como 
objetivo alertar a sociedade 
sobre a importância da prudên-
cia de todos para um trânsito 
humanizado e seguro.

A SMTT realizará ações 
educativas em vários pontos 
da capital, para incentivar o uso 
de faixas de pedestres e alertar 
os condutores sobre o respeito 
à sinalização. A campanha 
também defende o cuidado com 
os mais vulneráveis no trânsito, 
com destaque para o papel de 
todos nas vias. André Costa, 
superintendente da SMTT, 
destacou a importância do 
respeito ao que está estabelecido 
no CTB, para que vidas sejam 
preservadas. “Utilizar a faixa de 
pedestres e ter atenção à sinali-
zação são exemplos de autocui-
dado e empatia”, afirmou.

MAIO AMARELO
Campanha
alerta para
respeito 
no trânsito
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Manuella Nobre e 
Ana Paula Lins
Repórteres

Após excelen-
tes resultados 
nas olimpí-

adas de Física, Astronomia 
e de Ciências, os estudantes 
da rede estadual voltam a ter 
bom desempenho em uma 
olimpíada de conhecimento. 
Desta vez, foi a edição 2020 
da Olimpíada Alagoana de 
Química (OALQ), cujo resul-
tado foi publicado esta semana. 
Ao todo, foram sete medalhas 
conquistadas nas duas moda-
lidades da competição (A e 
B), sendo duas pratas e cinco 
bronzes, além de 42 Menções 
Honrosas. Participaram da 
OALQ 2020 alunos das redes 
públicas - incluindo os Institu-
tos Federais - e particulares de 
Alagoas.

Pela rede estadual, nesta 
edição, foram destaques da 
competição o Colégio da Polí-
cia Militar Tiradentes Unidade 
Agreste, com as duas pratas 
e um bronze; o Colégio Tira-
dentes da Polícia Militar, em 
Maceió, com dois bronzes e as 
escolas estaduais Belarmino 
Vieira Barros, de Minador do 
Negrão, e Odete Bonfim, de 
Maribondo, cada uma com um 
bronze.

A Olimpíada é subdivida 
em duas modalidades: A, para 
alunos dos primeiros e segun-
dos anos do ensino médio; e B, 
para alunos do terceiro e quarto 
ano do ensino médio e técnico.

ESFORÇO E DEDICAÇÃO
Nas unidades Agreste e 

Capital do Colégio Tiradentes, 
o resultado foi comemorado 
pela equipe gestora e meda-
lhistas. Para a equipe gestora 
– composta pelo diretor geral 
Major Vailton Ursulino, subdi-
retor Capitão James Vital e dire-
toras pedagógicas Tatiana Lessa 
e Helena Soares – a conquista é 
fruto de esforço e dedicação.

“Parabenizamos todos 
os alunos medalhistas e os 
condecorados com a Menção 
Honrosa na Olimpíada Alago-
ana de Química/2020, assim 
como todos os professores 
envolvidos. O CPM vem se 
destacando em várias compe-
tições e alcançando grande 
notoriedade no processo 
educacional, tornando-se 
referência em Alagoas. Tudo 
isso, graças ao esforço e traba-
lho da família CPM: policiais 
militares, direção pedagógica, 

professores, funcionários  e 
alunos. Juntos somos mais 
fortes”, celebram.

Para Wize Alves, profes-
sora de Química e responsável 
pela aplicação da Olimpíada na 
Unidade Agreste, participar da 
Olimpíada é importante porque 
também permite trabalhar 
conteúdos do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem).

“Desde o primeiro ano, 
conseguimos bons resulta-
dos, também com medalhas 
de prata e bronze, além de 
menção honrosa e esse ano 
conseguimos manter o número 
de medalhas. É gratificante, 
pois as Olimpíadas também 
nos permitem trabalhar os 
conteúdos curriculares que 
precisamos para o Enem e para 
vestibulares externos. É uma 
conquista importante para a 
escola e mostra que estamos 
seguindo o caminho certo com 
bons resultados e rendimento 

dos nossos alunos”, explica 
Wize.

Os medalhistas de prata 
do Colégio Militar do Agreste 
também comemoram seus 
resultados.

“Participar dessa Olim-
píada de Química foi muito 
importante por nos propiciar a 
vivência da realidade do Enem 
e vestibulares. Como meda-
lhista de prata, agradeço muito 
ao colégio e à professora Wize 
Alves, que se dedicou a nos 
preparar para a prova”, reco-
nhece Celina Oliveira, meda-
lhista de prata na modalidade 
B.

Phelipe Andrade, prata 
na Modalidade A, fala que a 
olimpíada é um estímulo a 
mais para os estudos e também 
agradece o apoio da escola e dos 
professores. “Mesmo em meio 
aos tempos difíceis da pande-
mia, eles dão o seu melhor. Foi 
a minha primeira olimpíada e 

espero participar mais vezes”, 
estima.

ORGULHO
Nas escolas estaduais Belar-

mino Vieira, em Minador do 
Negrão e Odete Bonfim, de 
Maribondo, o sentimento é de 
orgulho após o anúncio das 
medalhas de bronze para os 
estudantes José Otávio dos 
Santos Góes e Yannara Izídio.

“Foi com grande alegria 
que recebemos a notícia da 
conquista do José Otávio. Isso 
nos traz força, novo ânimo e 
confiança no trabalho reali-
zado, mostrando que estamos 
no caminho certo. Acreditamos 
no potencial de nossa equipe e 
de nossos alunos e vamos forta-
lecer ainda mais esse vínculo.

Professor de Química da 
Escola Odete Bonfim, Silvânio 
Araújo, conta que, ao inscrever 
os alunos na competição, quis 
mostrar que a química não era 
difícil de aprender. “Para nossa 
escola, foi um feito extraordi-
nário, pois foi nossa primeira 
participação e já tivemos meda-
lha e menções honrosas. Esse 
resultado servirá de estímulo 
para nossos alunos se interessa-
rem ainda mais pela disciplina e 
pelos estudos”, avalia o educa-
dor.

Os medalhistas também 
ressaltam que a conquista é um 
estímulo a mais. “A Olimpíada 
é um incentivo para nós do 
ensino médio e mostrou que, 
por meio dos estudos, pode-
mos ir ainda mais longe”, frisa 
Yannara.

Estudantes da rede pública 
são medalhistas em Olimpíada 

NO TOTAL, foram duas medalhas de prata e cinco de bronze, além de 42 menções honrosas na competição estadual

Valdir Rocha/Cortesia

Uma operação integrada 
das policias Civil e Militar, reali-
zada ontem, resultou na prisão 
de três homens e apreensão de 
drogas na cidade de Marechal 
Deodoro-AL. 

A ação policial que contou 
com os agentes do 17º Distrito 
Policial (17ºDP) e militares da 
Força Tática da 5ª Cia, apreen-
deu 2.5kg de maconha que esta-
vam com os três acusados que 
foram autuados em flagrante. 

Segundo informações, 
os militares da Força Tática 

estavam em patrulhamento 
na região da Baixa da Sapa, 
próximo a caixa d`água, 
quando avistaram uma pessoa 
com uma mochila nas costas 
em atitude suspeita. Ao ser 
realizada uma busca em sua 
mochila foi encontrada a droga 
e o mesmo foi encaminhado 
para o CISP da cidade.

Já na parte da tarde, os 
agentes do 17º DP conseguiram 
identificar de quem o preso 
havia comprado a droga e 
juntamente com a Força Tática, 

se deslocaram para o Conjunto 
Residencial Gislene Matheus 
onde conseguiram identificar 
o suspeito. No local foi encon-
trado mais maconha que estava 
na casa de um tio do acusado, 
que também foi preso. 

Diante dos fatos, foram 
dadas voz de prisão ao tio e 
sobrinho e os mesmos encami-
nhados para o Centro Integrado 
de Segurança Pública (CISP) de 
Marechal Deodoro, onde foram 
autuados por tráfico de drogas 
e associação ao tráfico.

POLÍCIAS CIVIL E MILITAR

Operação integrada prende três homens 
e apreende drogas em Marechal Deodoro

Alunos do ensino médio da rede estadual conquistaram duas medalhas de prata, sete de bronze e 42 menções honrosas

Ascom PC

Foram 2,5 quilos de maconha apreendidos pela ação policial; três foram presos
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Analgésicos, 
a n t i t é r m i -
cos, antigri-

pais, vitaminas e antiácidos. 
Quando um mal-estar aparece 
é comum recorrer aos chama-
dos “MIPs” – medicamentos 
isentos de prescrição. De uma 
maneira geral, eles são usados 
para tratar sintomas conforme 
as orientações disponíveis nas 
bulas.

Mas todo cuidado é pouco 
na hora de ingerir qualquer 
tipo de remédio. Com o obje-
tivo de chamar atenção para 
os riscos à saúde causados 
pela automedicação, o Dia 
Nacional do Uso Racional 
de Medicamento é lembrado 
hoje.

“A utilização de medica-
mentos por conta própria, ou 
por indicação de pessoas não 
habilitadas, pode resultar em 
consequências graves para 
a saúde do paciente, como 
reações alérgicas, dependên-
cia, ineficácia do tratamento 
e até morte”, alerta a farma-
cêutica do Sistema Hapvida 
Maceió, Eveline Macedo.

PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES 
E CUIDADOS
Ela esclarece que, ao menor 

sinal de indisposição ou mal-
-estar, é preciso, primeira-
mente, avaliar qual tipo de 
substância é mais indicada 
para o caso com o auxílio de 
um profissional qualificado 
que, neste caso, é o farmacêu-

tico.
“A recomendação é que 

a pessoa se dirija à farmácia 
e busque as devidas orienta-
ções quanto à melhor terapia 
para os sintomas. Também é 
importante esclarecer todas as 
dúvidas em relação à correta 
utilização da droga, como 
dose, horários e duração do 
tratamento”, diz. 

A farmacêutica informa 
que, idosos, bebês, grávidas e 
mulheres que estão amamen-
tando, só devem fazer uso de 
medicamentos sob prescrição 
médica.

INTERNET: VILÃ OU MOCINHA?
Com a pandemia da 

Covid-19, as pessoas ficaram 
mais reclusas em suas casas e 
a internet se tornou um canal 
de disseminação de informa-
ções e dúvidas sobre diver-
sas queixas de saúde. Mas 
Eveline chama atenção para 
a importância de fazer o bom 
uso dos mecanismos de busca 
com cuidado.

“O organismo de cada 
pessoa é muito particular e, por 
isso, não dá para generalizar o 
tratamento. O fechamento de 
um diagnóstico, independente 
da doença, requer, muitas 
vezes, exames clínicos. Por 
isso, todo cuidado é pouco na 
hora de ingerir qualquer tipo 
de medicamento. Faça-o com 
responsabilidade”, finaliza 
a farmacêutica do Sistema 
Hapvida Maceió.

PROFISSIONAL EXPLICA que uso indiscriminado de remédios pode provocar dependência, ineficácia do tratamento e até morte

Macedo: “A utilização de remédios por conta própria pode resultar em consequências graves para a saúde do paciente”

Farmacêutica alerta para 
os riscos da automedicação

Divulgação
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Manuella Nobre e 
Ana Paula Lins
Repórteres

Após excelen-
tes resultados 
nas olimpí-

adas de Física, Astronomia 
e de Ciências, os estudantes 
da rede estadual voltam a ter 
bom desempenho em uma 
olimpíada de conhecimento. 
Desta vez, foi a edição 2020 
da Olimpíada Alagoana de 
Química (OALQ), cujo resul-
tado foi publicado esta semana. 
Ao todo, foram sete medalhas 
conquistadas nas duas moda-
lidades da competição (A e 
B), sendo duas pratas e cinco 
bronzes, além de 42 Menções 
Honrosas. Participaram da 
OALQ 2020 alunos das redes 
públicas - incluindo os Institu-
tos Federais - e particulares de 
Alagoas.

Pela rede estadual, nesta 
edição, foram destaques da 
competição o Colégio da Polí-
cia Militar Tiradentes Unidade 
Agreste, com as duas pratas 
e um bronze; o Colégio Tira-
dentes da Polícia Militar, em 
Maceió, com dois bronzes e as 
escolas estaduais Belarmino 
Vieira Barros, de Minador do 
Negrão, e Odete Bonfim, de 
Maribondo, cada uma com um 
bronze.

A Olimpíada é subdivida 
em duas modalidades: A, para 
alunos dos primeiros e segun-
dos anos do ensino médio; e B, 
para alunos do terceiro e quarto 
ano do ensino médio e técnico.

ESFORÇO E DEDICAÇÃO
Nas unidades Agreste e 

Capital do Colégio Tiradentes, 
o resultado foi comemorado 
pela equipe gestora e meda-
lhistas. Para a equipe gestora 
– composta pelo diretor geral 
Major Vailton Ursulino, subdi-
retor Capitão James Vital e dire-
toras pedagógicas Tatiana Lessa 
e Helena Soares – a conquista é 
fruto de esforço e dedicação.

“Parabenizamos todos 
os alunos medalhistas e os 
condecorados com a Menção 
Honrosa na Olimpíada Alago-
ana de Química/2020, assim 
como todos os professores 
envolvidos. O CPM vem se 
destacando em várias compe-
tições e alcançando grande 
notoriedade no processo 
educacional, tornando-se 
referência em Alagoas. Tudo 
isso, graças ao esforço e traba-
lho da família CPM: policiais 
militares, direção pedagógica, 

professores, funcionários  e 
alunos. Juntos somos mais 
fortes”, celebram.

Para Wize Alves, profes-
sora de Química e responsável 
pela aplicação da Olimpíada na 
Unidade Agreste, participar da 
Olimpíada é importante porque 
também permite trabalhar 
conteúdos do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem).

“Desde o primeiro ano, 
conseguimos bons resulta-
dos, também com medalhas 
de prata e bronze, além de 
menção honrosa e esse ano 
conseguimos manter o número 
de medalhas. É gratificante, 
pois as Olimpíadas também 
nos permitem trabalhar os 
conteúdos curriculares que 
precisamos para o Enem e para 
vestibulares externos. É uma 
conquista importante para a 
escola e mostra que estamos 
seguindo o caminho certo com 
bons resultados e rendimento 

dos nossos alunos”, explica 
Wize.

Os medalhistas de prata 
do Colégio Militar do Agreste 
também comemoram seus 
resultados.

“Participar dessa Olim-
píada de Química foi muito 
importante por nos propiciar a 
vivência da realidade do Enem 
e vestibulares. Como meda-
lhista de prata, agradeço muito 
ao colégio e à professora Wize 
Alves, que se dedicou a nos 
preparar para a prova”, reco-
nhece Celina Oliveira, meda-
lhista de prata na modalidade 
B.

Phelipe Andrade, prata 
na Modalidade A, fala que a 
olimpíada é um estímulo a 
mais para os estudos e também 
agradece o apoio da escola e dos 
professores. “Mesmo em meio 
aos tempos difíceis da pande-
mia, eles dão o seu melhor. Foi 
a minha primeira olimpíada e 

espero participar mais vezes”, 
estima.

ORGULHO
Nas escolas estaduais Belar-

mino Vieira, em Minador do 
Negrão e Odete Bonfim, de 
Maribondo, o sentimento é de 
orgulho após o anúncio das 
medalhas de bronze para os 
estudantes José Otávio dos 
Santos Góes e Yannara Izídio.

“Foi com grande alegria 
que recebemos a notícia da 
conquista do José Otávio. Isso 
nos traz força, novo ânimo e 
confiança no trabalho reali-
zado, mostrando que estamos 
no caminho certo. Acreditamos 
no potencial de nossa equipe e 
de nossos alunos e vamos forta-
lecer ainda mais esse vínculo.

Professor de Química da 
Escola Odete Bonfim, Silvânio 
Araújo, conta que, ao inscrever 
os alunos na competição, quis 
mostrar que a química não era 
difícil de aprender. “Para nossa 
escola, foi um feito extraordi-
nário, pois foi nossa primeira 
participação e já tivemos meda-
lha e menções honrosas. Esse 
resultado servirá de estímulo 
para nossos alunos se interessa-
rem ainda mais pela disciplina e 
pelos estudos”, avalia o educa-
dor.

Os medalhistas também 
ressaltam que a conquista é um 
estímulo a mais. “A Olimpíada 
é um incentivo para nós do 
ensino médio e mostrou que, 
por meio dos estudos, pode-
mos ir ainda mais longe”, frisa 
Yannara.

Estudantes da rede pública 
são medalhistas em Olimpíada 

NO TOTAL, foram duas medalhas de prata e cinco de bronze, além de 42 menções honrosas na competição estadual

Valdir Rocha/Cortesia

Uma operação integrada 
das policias Civil e Militar, reali-
zada ontem, resultou na prisão 
de três homens e apreensão de 
drogas na cidade de Marechal 
Deodoro-AL. 

A ação policial que contou 
com os agentes do 17º Distrito 
Policial (17ºDP) e militares da 
Força Tática da 5ª Cia, apreen-
deu 2.5kg de maconha que esta-
vam com os três acusados que 
foram autuados em flagrante. 

Segundo informações, 
os militares da Força Tática 

estavam em patrulhamento 
na região da Baixa da Sapa, 
próximo a caixa d`água, 
quando avistaram uma pessoa 
com uma mochila nas costas 
em atitude suspeita. Ao ser 
realizada uma busca em sua 
mochila foi encontrada a droga 
e o mesmo foi encaminhado 
para o CISP da cidade.

Já na parte da tarde, os 
agentes do 17º DP conseguiram 
identificar de quem o preso 
havia comprado a droga e 
juntamente com a Força Tática, 

se deslocaram para o Conjunto 
Residencial Gislene Matheus 
onde conseguiram identificar 
o suspeito. No local foi encon-
trado mais maconha que estava 
na casa de um tio do acusado, 
que também foi preso. 

Diante dos fatos, foram 
dadas voz de prisão ao tio e 
sobrinho e os mesmos encami-
nhados para o Centro Integrado 
de Segurança Pública (CISP) de 
Marechal Deodoro, onde foram 
autuados por tráfico de drogas 
e associação ao tráfico.

POLÍCIAS CIVIL E MILITAR

Operação integrada prende três homens 
e apreende drogas em Marechal Deodoro

Alunos do ensino médio da rede estadual conquistaram duas medalhas de prata, sete de bronze e 42 menções honrosas

Ascom PC

Foram 2,5 quilos de maconha apreendidos pela ação policial; três foram presos
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Com a flexi-
bilização do 
decreto esta-

dual publicado na semana 
passada que ‘abranda’ a 
Fase Vermelha em Alagoas, 
a reabertura do comércio 
aos finais de semana coin-
cide com a proximidade 
do Dia das Mães, segunda 
melhor data de vendas para 
o Comércio. Pesquisa reali-
zada pelo Instituto Feco-
mércio AL aponta que 67,4% 
dos maceioenses preten-
dem presentear às mães no 
próximo domingo, movi-
mentando cerca de R$ 29 
milhões entre as compras 
dos mimos e os gastos com 
as comemorações.

Como a pesquisa não pôde 
ser realizada em 2020, pois coin-
cidiu com o período em que o 
comércio não essencial estava 
com as atividades paralisadas, 
comparando-se ao levanta-
mento de 2019, o percentual 
de intenção de compras está 
apenas 3.6 pontos percentuais 
(p.p.) abaixo dos 71% regis-
trado. Porém, o volume inje-
tado na economia circulou em 
torno de R$ 37 milhões naquele 
ano, o que comparado à esti-
mativa para este ano de 2021, 
representa uma queda de R$ 8 
milhões.

O assessor econômico da 
Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do 
Estado de Alagoas (Fecomércio 
AL), Victor Hortencio, explica 
que a queda foi puxada pela 
redução no tíquete médio esti-
mado para as comemorações, 
que neste ano ficou em R$ 70,50 
(em 2019 foi de R$ 129). “Isto 
é reflexo deste momento de 
pandemia em que vivemos, 
pois paralelamente às condi-
ções financeiras, as pessoas 
estão atentas ao distancia-
mento social e irão evitar aglo-
merações, celebrando a data em 
suas casas ou na casa dos pais”, 
destaca ao lembrar que o levan-
tamento demonstra que 87% 
dos entrevistados ficarão em 
suas casas (51,9%), nas casas de 
seus pais (22,6%) ou em casas 
de parentes (12,5%). 

PESQUISA
A pesquisa do Instituto 

Fecomércio AL aponta que os 
perfumes e cosméticos serão 
os produtos mais procurados, 
com 28,7% da preferência, 
seguidos de itens de vestuá-
rio (17,9%) e calçados (16,1%). 
A lista também inclui bolsas e 
acessórios (9,4%), joias e biju-
terias (7,3%), cesta de café da 
manhã (3,2%), livros (1,2%) e 
flores (1,2%), entre outros.

Sobre o local das compras, 
73,3% dos consumidores 
devem ir aos shoppings; 9,8% 
optarão por lojas de rua/bairro/
galeria; e 4,5% comprarão no 
Centro de Maceió, enquanto 
as compras on-line responde-
rão por 5%. Os preços (37,8%) 
e as promoções (17,6%) repre-
sentam o maior atrativo para 
os consumidores na hora das 
compras, mas fatores como 
qualidade (10%), variedade 
(9,4%) e praticidade (8,5%) 
também interferem na escolha.

Na aquisição dos presen-
tes, a maioria (41,2%) pretende 
gastar entre R$ 51 e R$ 100, 
enquanto 13,4% vão desembol-
sar entre R$ 101 a R$ 150; 13,1% 
até R$ 50; 8,3% entre R$ 151 e R$ 
200; e 8% entre R$ 201 a R$ 250. 
Quanto à quantidade de mimos, 

71,6% comprarão apenas um 
presente; 23,4% adquirirão 
dois; e 2% investirão em três, 
mas há quem irá comprar acima 
de cinco itens (0,9%). Com isso, 
o tíquete médio estimado é 
de R$ 149,75, devendo injetar 
R$ 19.843.782,62 na economia 
da capital só em compras de 
presentes.

E se nos anos anterio-
res pagamento à vista e em 
dinheiro tinha a preferência dos 
consumidores, este ano caiu 
para segundo lugar, sendo a 
opção para 24%, já que 50,1% 
afirmaram que pagarão parce-
ladamente via cartão de crédito. 
As compras à vista via cartão 
de débito responderão por 
22,6% das transações, enquanto 
3,3 irão recorrer ao cartão de 
crédito rotativo.

Já o gasto com as comemo-
rações está estimado em R$ 
9.345.122,39, com tíquete médio 
de R$ 70,50. Embora 70% dos 
entrevistados tenham dito que 
pretendem celebrar a data, a 
maioria (87%) buscará ambien-
tes domésticos, como já dito. 
Quanto aos gastos com essas 
celebrações, 46,6% pretendem 
desembolsar entre R$ 51 e R$ 
100; 38,3% até R$ 50; 10,3% entre 
R$ 101 e R$150 e 3,1% entre R$ 
151 e R$ 200.

Com o retorno do Auxílio 
Emergencial, a pesquisa quis 
saber se parte do benefício será 
utilizado na compra de itens 
para a mãe: 44% afirmaram que 
não, enquanto 10% sinalizaram 
positivamente 46% dos entre-
vistados disseram não ser bene-
ficiados pelo programa.

Em relação aos 31,2% que 
afirmaram que não irão presen-
tear no Dia das Mães, 27% não 
o farão por não terem a quem 
entregar; 16% estão mais caute-
losos; 14% estão desemprega-
dos; 11% enfrentam dívidas; 
10% estão mais cautelosos por 
conta da pandemia, mesmo 
percentual dos consumidores 
que disseram comemorar a 
data de outra forma. A falta de 
costume (9%) e a redução do 
horário do comércio (2%) foram 
outras causas apontadas.

Comércio: Dias das Mães deve 
girar R$ 29 milhões da capital

INSTITUTO FECOMÉRCIO aponta que 67,4% dos consumidores pretendem presentear na 2a data mais importante para o comércio
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Seguro Condomínio: a importância da cobertura de responsabilidade civil

Na noite do dia 22/04, a piscina 
de um condomínio de alto padrão 

em Vila Velha (ES), desabou em cima 
de uma garagem, causando uma 
grande repercussão pelo país. O vídeo 
do acidente viralizou. É possível que 
o prédio seja condenado. A liberação 
não será fácil, pois a situação é muito 
delicada. Como o síndico já estimou os 
prejuízos em aproximadamente R$ 1 
milhão.
Situações inesperadas podem acon-
tecer a qualquer momento e em 
qualquer lugar, por melhor que seja a 
gestão condominial. Acidentes envol-
vendo moradores ou funcionários e é 
preciso entender de quem são essas 
responsabilidades e os danos que o 
seguro pode não cobrir, por isso um 
seguro bem contratado, amparando os 
riscos que o condomínio está sujeito, é 
um grande aliado do sindico. 

Mas o que acontece nas áreas 
comuns, como acidentes com 
pessoas ou avarias a bens mate-
riais, normalmente é de responsa-
bilidade do condomínio?
Todo condomínio deve ter um seguro 
para garantir sua proteção, e isso é uma 
exigência legal do Código Civil, em seu 
artigo 134: “É obrigatório o seguro de 
toda edificação contra o risco de incên-
dio ou destruição, total ou parcial”.
O fato é que as situações nem sempre 
são fáceis de resolver.  Assaltos, por 
exemplo, podem ser delicados para os 
condomínios. Ele pode ter sido decor-
rente de falhas humanas, sistêmicas 
ou de gestão, e fazer esse diagnóstico é 
muito complicado. 
É delicado afirmar a responsabilidade 

civil do síndico nesse âmbito. No seguro 
do condomínio existem coberturas 
específicas para o amparo da subtração 
de bens do condomínio e também dos 
condôminos. 
No caso do condomínio em questão, não 
haveria cobertura por desabamento, se 
contratada, no seguro do condomínio, 
porque há exclusão clara para vícios 
construtivos e erros de projeto. Assim 
não caberia à seguradora, pela sub 
rogação de direitos, pagar e buscar 
ressarcimento por ação judicial contra 
o construtor.

Mas se o ocorrido for ligado à 
gestão, o síndico também pode ser 
responsabilizado?
Sim! Por isso existem coberturas espe-
cíficas para danos causados à terceiros, 
como a cobertura de Responsabilidade 
Civil Condomínio, que garante os danos 
corporais ou materiais causados a 
moradores e visitantes, e a cobertura de 
Responsabilidade Civil do Síndico, que 
ampara os danos corporais ou materiais 
causados a terceiros, pelo síndico, por 
alguma falha em sua gestão.

Ainda assim existe outra situação 
que gera muitas dúvidas é quando 
ocorre algum dano aos veículos que 
estão no condomínio?
Para isso há a algumas coberturas, como 
a de Responsabilidade Civil Guarda de 
veículos Simples, que garante o reem-
bolso em caso de incêndio ou assalto 
dos carros dos moradores, visitantes ou 
clientes, quando estiverem estaciona-
dos dentro do empreendimento. 
Para garantir também a colisão é só 
contratar a cobertura Responsabili-
dade Civil Guarda de Veículos Ampla. 
No entanto, que para estar amparado o 
condomínio precisa ter manobrista. Há 
também a cobertura RC Portões, que 
cobre danos aos veículos por portões ou 
cancelas do condomínio.
Mas, no caso acima, não haveria cober-
tura por alagamento, porque a origem 
da água não vem de fora para dentro do 
condomínio. Já na cobertura de respon-
sabilidade civil do Condomínio, é preciso 
ver o que está estabelecido nas condi-
ções gerais. Esse seguro, infelizmente, 
sempre exclui os danos decorrentes de 
vazamentos e infiltrações, que parece 

que foi o que aconteceu, o que também 
elimina a possibilidade de cobertura aos 
danos pelo desabamento ocorrido.
Por fim, no caso do seguro do RC Gara-
gista há exclusão nas condições do 
seguro para desabamentos, alagamen-
tos e inundações.

Nesse caso o ideal é o síndico 
conhecer as necessidades e os 
riscos que o seu condomínio pode 
correr?
Sim! A partir daí, terá condições de 
avaliar quais garantias e os tipos de 
cobertura que precisam ser contrata-
das e fazer a escolha mais adequada e 
completa. 
Essas informações deverão ser alinha-
das com o Corretor de seguros habi-
litado, que poderá explicar quais são 
essas garantias, de forma que o síndico 
fique ciente sobre o que o condomínio 
terá direito. Assim, é possível evitar 
gastos inesperados, que comprometam 
o fluxo de caixa, bem como a sustenta-
bilidade financeira do condomínio, Além 
de apoiar o Síndico, para que ele não seja 
prejudicado em situações mais graves.

Mas tecnicamente, no seguro 
de condomínio de Vila Velha/ES,  
trata-se de risco excluído, pois 
não foi um acidente, mas proble-
mas de manutenção? 
As autoridades já detectaram uma corro-
são na estrutura de aço que sustentava
A construtora já manifestou apoio às 
vítimas, os moradores que foram obri-
gados a deixar o prédio deverão guar-
dar todos os recibos de suas despesas 
enquanto a Defesa Civil não autorizar o 
retorno ao edifício. 
É possível que o prédio seja conde-
nado. A liberação não será fácil, pois 
a situação é muito delicada. Como o 
síndico já estimou os prejuízos em 
aproximadamente R$ 1 milhão.

Conclusão
Em suma, esse é mais um incidente 
que comprova a importância de o 
corretor de seguros, visualizar os 
prováveis riscos a que o condomí-
nio está sujeito antes de fechar a 
contratação do seguro para, se for o 
caso, sugerir coberturas acessórias e 
complementares facultativas. 
Não adianta nada coberturas de R$ 50 
mil ou 100 mil. Isso não cobre nada. 
Neste momento, se verifica a rele-
vância da presença do corretor para 
orientar o síndico e moradores até em 
relação aos valores contratados.
Gostou do tema de hoje? Acompanhe 
também nosso quadro “Momento 
Seguro” todas as quintas feiras na 
rádio 98,3 FM, a partir das 7h30 e, na 
TVMAR (Canal 525 NET), a partir das 
9h. Participem com suas perguntas!  
Até a próxima se Deus quiser! Um 
grande abraço! 
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Com a flexi-
bilização do 
decreto esta-

dual publicado na semana 
passada que ‘abranda’ a 
Fase Vermelha em Alagoas, 
a reabertura do comércio 
aos finais de semana coin-
cide com a proximidade 
do Dia das Mães, segunda 
melhor data de vendas para 
o Comércio. Pesquisa reali-
zada pelo Instituto Feco-
mércio AL aponta que 67,4% 
dos maceioenses preten-
dem presentear às mães no 
próximo domingo, movi-
mentando cerca de R$ 29 
milhões entre as compras 
dos mimos e os gastos com 
as comemorações.

Como a pesquisa não pôde 
ser realizada em 2020, pois coin-
cidiu com o período em que o 
comércio não essencial estava 
com as atividades paralisadas, 
comparando-se ao levanta-
mento de 2019, o percentual 
de intenção de compras está 
apenas 3.6 pontos percentuais 
(p.p.) abaixo dos 71% regis-
trado. Porém, o volume inje-
tado na economia circulou em 
torno de R$ 37 milhões naquele 
ano, o que comparado à esti-
mativa para este ano de 2021, 
representa uma queda de R$ 8 
milhões.

O assessor econômico da 
Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do 
Estado de Alagoas (Fecomércio 
AL), Victor Hortencio, explica 
que a queda foi puxada pela 
redução no tíquete médio esti-
mado para as comemorações, 
que neste ano ficou em R$ 70,50 
(em 2019 foi de R$ 129). “Isto 
é reflexo deste momento de 
pandemia em que vivemos, 
pois paralelamente às condi-
ções financeiras, as pessoas 
estão atentas ao distancia-
mento social e irão evitar aglo-
merações, celebrando a data em 
suas casas ou na casa dos pais”, 
destaca ao lembrar que o levan-
tamento demonstra que 87% 
dos entrevistados ficarão em 
suas casas (51,9%), nas casas de 
seus pais (22,6%) ou em casas 
de parentes (12,5%). 

PESQUISA
A pesquisa do Instituto 

Fecomércio AL aponta que os 
perfumes e cosméticos serão 
os produtos mais procurados, 
com 28,7% da preferência, 
seguidos de itens de vestuá-
rio (17,9%) e calçados (16,1%). 
A lista também inclui bolsas e 
acessórios (9,4%), joias e biju-
terias (7,3%), cesta de café da 
manhã (3,2%), livros (1,2%) e 
flores (1,2%), entre outros.

Sobre o local das compras, 
73,3% dos consumidores 
devem ir aos shoppings; 9,8% 
optarão por lojas de rua/bairro/
galeria; e 4,5% comprarão no 
Centro de Maceió, enquanto 
as compras on-line responde-
rão por 5%. Os preços (37,8%) 
e as promoções (17,6%) repre-
sentam o maior atrativo para 
os consumidores na hora das 
compras, mas fatores como 
qualidade (10%), variedade 
(9,4%) e praticidade (8,5%) 
também interferem na escolha.

Na aquisição dos presen-
tes, a maioria (41,2%) pretende 
gastar entre R$ 51 e R$ 100, 
enquanto 13,4% vão desembol-
sar entre R$ 101 a R$ 150; 13,1% 
até R$ 50; 8,3% entre R$ 151 e R$ 
200; e 8% entre R$ 201 a R$ 250. 
Quanto à quantidade de mimos, 

71,6% comprarão apenas um 
presente; 23,4% adquirirão 
dois; e 2% investirão em três, 
mas há quem irá comprar acima 
de cinco itens (0,9%). Com isso, 
o tíquete médio estimado é 
de R$ 149,75, devendo injetar 
R$ 19.843.782,62 na economia 
da capital só em compras de 
presentes.

E se nos anos anterio-
res pagamento à vista e em 
dinheiro tinha a preferência dos 
consumidores, este ano caiu 
para segundo lugar, sendo a 
opção para 24%, já que 50,1% 
afirmaram que pagarão parce-
ladamente via cartão de crédito. 
As compras à vista via cartão 
de débito responderão por 
22,6% das transações, enquanto 
3,3 irão recorrer ao cartão de 
crédito rotativo.

Já o gasto com as comemo-
rações está estimado em R$ 
9.345.122,39, com tíquete médio 
de R$ 70,50. Embora 70% dos 
entrevistados tenham dito que 
pretendem celebrar a data, a 
maioria (87%) buscará ambien-
tes domésticos, como já dito. 
Quanto aos gastos com essas 
celebrações, 46,6% pretendem 
desembolsar entre R$ 51 e R$ 
100; 38,3% até R$ 50; 10,3% entre 
R$ 101 e R$150 e 3,1% entre R$ 
151 e R$ 200.

Com o retorno do Auxílio 
Emergencial, a pesquisa quis 
saber se parte do benefício será 
utilizado na compra de itens 
para a mãe: 44% afirmaram que 
não, enquanto 10% sinalizaram 
positivamente 46% dos entre-
vistados disseram não ser bene-
ficiados pelo programa.

Em relação aos 31,2% que 
afirmaram que não irão presen-
tear no Dia das Mães, 27% não 
o farão por não terem a quem 
entregar; 16% estão mais caute-
losos; 14% estão desemprega-
dos; 11% enfrentam dívidas; 
10% estão mais cautelosos por 
conta da pandemia, mesmo 
percentual dos consumidores 
que disseram comemorar a 
data de outra forma. A falta de 
costume (9%) e a redução do 
horário do comércio (2%) foram 
outras causas apontadas.

Comércio: Dias das Mães deve 
girar R$ 29 milhões da capital

INSTITUTO FECOMÉRCIO aponta que 67,4% dos consumidores pretendem presentear na 2a data mais importante para o comércio



Em nova ofensiva contra Liziário, o coronel Goulart insinuou que o comandante do BPRv tinha interesses particulares nas 
apreensões de maconha. Liziário ficou indignado. Virado num siri. Essa reação desmedida do polêmico oficial ocorreu sob 
o argumento de que Liziário teria chamado Goulart e Brito – diante de sua tropa – de bandidos. No entanto, não há áudios 
nem vídeos sobre isso, apenas um texto de um PM traíra lotado no BPRv que jogou querosene na fogueira, forjando o texto. 
Liziário nega ter feito a declaração e até procurou os oficiais para esclarecer. Mas não foi ouvido. “Minha conversa com você 
é na Justiça”, teria dito o coronel Goulart. Também é para a Justiça que o Liziário vai contra Goulart.

Em Arapiraca circula uma informação dando conta de que o prefeito Luciano Barbosa fechou um negócio entre a Prefeitura 
da cidade e os familiares dele. Um prédio (onde funcionou uma faculdade privada) pertencente à mãe do prefeito e que 
estava abandonado teria sido reformado pelo poder público e locado em seguida para atender a três escolas municipais. 
Vamos apurar melhor essa informação. 

Sobre a polêmica da vacina contra a Covid-19 para presos. Engana-se quem pensa que na população carcerária só tem 
pretos, pobres e putas. Se fosse assim, incluí-los na lista na vacina “seria um absurdo por parte do governador” e isso geraria 
os mais inflamados discursos na tribuna e em apartes nas casas legislativas em Alagoas. Por aqui, políticos preferiram ficar 
no meio-termo em se tratando da questão. Isso porque, há uma penitenciária (Presídio Militar) com 21 policiais militares da 
ativa e até ex-PMs encarcerados. A maioria com laços estreitos com políticos daqui. Porque, em Alagoas, polícia e política se 
confundem muito. Mais do que deveria. Então, para não desagradar aos amigos que estão “na chave”, foi melhor amenizar 
o discurso da revolta. O tema quase passa em brancas nuvens. Quem gosta de gritar contra o Governo de Alagoas dessa 
vez pisou em ovos quando tratou do assunto. Sei!

Com o depoimento do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, à CPI da Covid-19 no Senado, a ‘casa caiu’ para Familícia 
Bolsonaro. Afinal, veio à tona, não só a negação da ciência e o descaso com os protocolos sanitários, como também um 
plano para mudar a bula da Hidroxicloroquina, fazendo com que esse remédio fosse usado contra o coronavírus.  Um crime 
praticado na surdina, que só não foi oficialmente cometido por conta da reação do ex-ministro e do diretor da Anvisa. Em 
Piedade (Jaboatão dos Guararapes/PE) as entidades começam a reagir aos resultados obtidos pela CPI. (RR)

A reclamação do coronel Goulart ocorre porque o BPRv tem 
agido com rigor diante das coisas erradas que ocorrem nas 
rodovias alagoanas. O coronel Goulart não é comandante de 
nenhuma unidade, mas assumiu a Casa Militar do Tribunal 
de Justiça de Alagoas e, como todos alagoanos sabem: ele 
sempre foi polêmico e cheio de direito. Passou por uma gestão 
conturbada na Caixa Beneficente, onde não ficou bem na foto. 
Recentemente, deu uma carteirada numa guarnição do trân-
sito, conduzindo um veículo do Estado e foi parar nas redes 
sociais. Queria ser respeitado pela guarnição que nem o reco-
nheceu. Bem, seja como for, essa briga de estrelas douradas e 
pratas não vai levar a lugar algum. Aliás, já levou: envergonhou 
os oficiais e praças de bem da corporação centenária.

A pressão sobre o tenente-coronel Liziário não deveria, 
mas passa pela Assembleia Legislativa. Dois deputados 
estão bastante insatisfeitos com a atuação do BPRv nas 
rodovias alagoanas. E, neste caso, estão se virando como 
podem para afastar o oficial do comando da unidade. No 
Alto Comando, os procedimentos para apurar as denún-
cias foram instaurados. Como tem direito a férias, neste 
mês de maio, Liziário vai tirar para descansar um pouco. 
“Isso deve ser feito para preservar o bom oficial que ele 
[Liziário] é e cessar esse tipo de contenda desnecessá-
ria”, disse um oficial do Alto Comando. O oficial também 
já se confessa angustiado com a situação.

Os ataques do governo 
federal àqueles que 
denunciam o geno-
cídio, que já ceifou a 
vida de mais de 411 
mil brasileiros, não 
poupam nem mesmo 
as lideranças indíge-
nas. Sônia Guajajara, 
nativa da Terra Indí-
gena de Araribóia, no 
Maranhão, está sendo 
processada pelo Governo Bolsonaro por ter denunciado as mortes de índios nas 
aldeias infectadas pela Covid-19. Quem dera que “todo dia fosse dia de índio”, como 
cantava Baby Consuelo. (RR)

Enquanto o prefeito JHC anunciava a visita do embaixador britânico no Brasil, 
Peter Wilson, a Maceió, seus assessores se encarregavam de divulgar o adia-
mento da visita do presidente Bolsonaro à capital alagoana. O chanceler inglês 
ainda não disse quando vem. Bolsonaro também não. No entanto, enquanto um é 
bem-vindo, o outro, nem tanto. Até faixa foi colocada no elevado do Cepa, dando 
as “boas vindas” ao presidente. (RR)
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Por Deraldo Francisco
Jornalista - deraldofrancisco@bol.com.br

Guerra da PM

Ligeirinhas

Desde a última quinta-feira que ocorre nas redes sociais e grupos de WhatsApp uma verdadeira 
“guerra” envolvendo dois coronéis da reserva remunerada da PM de Alagoas e um tenente-coronel 

da ativa. Os personagens dessa contenda são os coronéis RR/PM Marco Antônio Brito e Adroaldo Goulart 
mais o tenente-coronel Liziário Júnior. Adroaldo Goulart é aquele que atrai zuada para si. Não rechaça 
uma polêmica. O coronel Brito é mais reservado. Tem suas razões. Mas está no olho do furacão, mesmo 
sem estar na ativa. O TC Liziário é atual comandante do Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRv) e foi 
acusado pelos dois de fazer um trabalho desastroso à frente do Batalhão. Fato esse que a imprensa, o 
Alto Comando e até mesmo o tenente-coronel Roberto Goulart – irmão do coronel Goulart – reconhecem. 
Ele, inclusive, enviou mensagem de apoio e solidariedade a Liziário. Pois bem, esse barulho todo não é 
bom nem para a briosa nem para os oficiais.  Muito menos para a população alagoana.

» Desvios de recursos na Caixa Beneficente da PM de 
Alagoas são fatos antigos, mas estão bem vivos na memó-
ria do povo alagoano. É melhor não apostar que o povo não 
tem memória.

» Em tempos idos, centenas de tênis coreanos (ou seriam chine-
ses?) foram apreendidas pela PM alagoana na orla de Maceió. 
Esses calçados nunca foram entregues à Polícia Civil para o devido 
inquérito.

» Bater no rosto de senhoras não é coisa para homem. 
Imaginem para um oficial graduado da PM. Tudo isso se 
tem em Alagoas. 

» Viaturas da PM – eram poucas há alguns anos – usadas para 
levar filho de oficial à escola, esposa de coronel ao salão de beleza 
e até o cãozinho ao pet shopping eram coisas muito comuns na 
corporação. Sempre com o aval de oficiais estrelas douradas.

» Mesmo sem patente, a ex-senadora Heloísa Helena 
enfrentou algumas situações adversas com oficiais desse 
quilate e soube colocá-los, cada um, no seu devido lugar.

No final de semana passado, 
o motorista mais rico do Brasil 
postou foto na sua rede social, 
convocando os incautos para a 
manifestação pró-Bolsonaro no 
1º de Maio. Preso por operar o 
esquema de corrupção da família 
Bolsonaro, que ficou conhecido 
como “Rachadinha”, Queiroz 
estava de sunga, boné, óculos 
escuros e tornozeleira, quando 
postou a foto prestando continên-
cia ao chefe. Tem jeito, tanta cara 
pau? (RR)

Fofoqueiro na tropa

Prédio locado em Arapiraca

Vacina para presos

Mudar a bula? 

De novo, o Goulart! Liziário entra de férias

Tornozeleira do Queiroz 

Fala, Guajajara! 

Visitas diferentes 

Fedrico Zuvire


