
A Segurança Pública rece-
beu hoje mais um reforço. Com a 
presença do governador Renan 
Filho, 811 novos soldados da 
PM foram formados em soleni-
dade de conclusão do Curso de 
Formação de Praças, na Acade-
mia Senador Arnon de Mello, 
no Trapiche. Na ocasião, Renan 
Filho anunciou a publicação 
do edital destinado a mais um 
concurso público para a corpo-
ração, desta vez com 1.000 
vagas para soldado combatente 
e 60 para oficiais.
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PREFEITURA DISPONIBILIZA 
4.500 VAGAS NAS ESCOLAS

REFORÇO
Renan Filho 
forma PMs e 
anuncia novo 
concurso

PRAZO PARA MATRÍCULAS COMEÇA HOJE E SE ESTENDE ATÉ 23 DE MAIO; OPORTUNIDADE GARANTE INSCRIÇÃO NO BEM

4

CPI NO SENADO

Assustados, 
Pazuello e 
Ernesto são 
interrogados

6

COVID-19

Prioridade para os garis 
na fila da vacinação

Prefeito JHC esteve com os garis e anunciou que a categoria de trabalhadores tem prioridade na fila da vacina

4

A Secretaria Municipal de 
Educação abriu 4.500 novas vagas 
na rede pública de ensino de 
Maceió. O prazo de matrícula foi 
aberto hoje e se estende até o dia 
23 de maio. As vagas remanes-
centes disponíveis são voltadas 
para crianças, jovens e adultos. É 
uma oportunidade que está sendo 
ofertada para garantir o direito de 
um público maior receber o Bolsa 
Escola Municipal (BEM), recém-
-lançado pela Prefeitura. 4

Edvan Ferreira

Secom/Maceió
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- Adalberto, será que a 
gente podia conversar?

- Já vou, amor. Estou 
postando aqui no twitter.

- Estou querendo conver-
sar com você faz tempo.

- Traz uma cerveja pra 
gente conversar na boa.

-  Não vou trazer cerveja 
nenhuma, Adalberto. Senta 
Aqui.

-  Nossa, vocês mulheres, 
hein...agora se acham, né?

-  Não acho nada, só queria 
conversar.

- Tá bom, vai diz.
- Mas presta atenção, Adal-

berto, larga desse celular.
- É meu grupo lá de Brasí-

lia.
- Esquece o grupo e foca 

aqui em mim.
- Tô focado.
...
- Quero me separar de 

você.
- Ah, Elzinha, pra isso que 

você me tirou do celular? Dá 
um tempo.

- Quero me separar, Adal-
berto e estou te dando a chance 
de conversar antes.

- Está me dando uma 
chance? Como é isso?

- Se não quiser conver-
sar eu vou embora e pronto. 
Quer dizer, quem vai embora 
é você.

- Deixa de merda, Elzinha. 
Como vou embora? Não sou 
homem de ir embora.

- Mas a casa é minha. Quem 
tem que sair é você.

- Mas porquê, meu deus do 
céu? Somos um casal.

- Éramos um casal, agora 
somos só você.

- E não dou conta?
- Não, Adalberto. Você 

não dá conta e suas contas não 
batem.

- Como assim?
- Cansei dessa sua postura. 

Quando a gente casou o 
momento era outro. Nem 

percebi essas nossas diferen-
ças

- Que diferenças? Você 
bem que gostava de mim na 
cama.

- Gostava. Agora nem isso. 
Difícil gozar com um bolsona-
rista, que fala mal das mulhe-
res, detesta gays, gosta de 
armas e coça o saco..

- Como assim? Sou macho 
pra cacête e não fraquejo.

- Pois é. Não gosto mais 
disso. Quando a gente casou, 
repito, nem prestava atenção 
nessas coisas. Agora salta aos 
olhos.

- Já sei, tá querendo traba-
lhar fora, ser independente.

- Já trabalho fora faz 
tempo, Adalberto e você nem 
percebeu.

- Mulher minha não traba-
lha fora.

- Por isso não quero mais 
ser sua mulher.

- Para com isso, Elzinha. 
Casamos na igreja. Não dá pra 
separar.

- Você é um babaca, Adal-
berto. Não aguento mais viver 
com quem pensa como você. 
Suas ideias me dão nojo e me 
brocham.

- Mas você nunca recla-
mou.

- A gente nem falava nisso 
e eu, confesso, era uma boba. 
Mas acordei. Me liguei. Me 
liguei no Felipe Netto.  Mudei.

- Sabia que tinha homem 
na jogada. Para com essa 
merda, Elzinha. Vai se vestir 
pro churrasco do deputado. 
Bota aquela sainha bem justa 
e curta.

- Vai à merda, Adalberto. 
Não vou a churrasco nenhum. 
Vou me separar de você, 
entendeu? Não aguento mais. 
Não aguento mais seu bafo, 
seu hálito, seus músculos, seu 
cérebro e seu pau. Aliás, nem 
isso.

- Você bem que gostava.

- Gostava. Agora não gosto 
mais.

- Vai virar freira?
...
- Não, vou namorar uma 

mulher. 
- Kkkkk, uma mulher? Vai 

ficar faltando coisa aí.
- Não vai faltar nada que 

importe. Essa sua virilidade de 
direita é completamente falsa. 
Só da boca pra fora. Nem isso 
você sabe mais fazer e além de 
tudo, não é isso que eu quero 
agora. Quero amor, paz, inteli-
gência, parceria, doçura...

- Coisa de esquerdopata 
e viado. Tá namorando um 
viado Elzinha?

- Não, Adalberto, não escu-
tou? Estou namorando uma 
mulher. Linda, gostosa, inte-
ligente...

- Você não abre a boca 
sobre isso no churrasco, por 
favor. Olha a minha imagem.

-Sua imagem vai sair dessa 
casa agora, Adalberto. Suas 
coisas já estão arrumadas. Tá 
tudo na garagem. Ah, o carro 
é meu, só pra te lembrar.

- Não vou sair daqui. Aliás, 
vou chamar a ambulância, 
você está louca.

- Ok, não sai você, saio eu, 
mas tem que pagar o condo-
mínio, o IPTU, a água, a luz, a 
diarista e o advogado. Toma, 
os papéis do divórcio estão 
aqui. Fui.

Elzinha sai e bate a porta. 
Adalberto fica ali com o enve-
lope na mão, boquiaberto sem 
ter reação.

- Mulheres. E nem me 
trouxe a cerveja que eu pedi.

Adalberto pega o telefone 
e liga.

-Mãe, tudo bem? Acho que 
vou passar uns dias aí. A Elzi-
nha tá menstruada. Ela fica 
insuportável. Você sabe que 
eu não aguento. Tô chegando 
pro jantar. Beijo, mãe.

Pano rápido.

Os Estados Unidos, nação 
que sempre pretendeu dominar 
o Mundo, está diferente. O que 
mudou na terra do Tio Sam?

Tudo na vida é cíclico. Até 
mesmo uma democracia estável, 
como a norte-americana, surpre-
ende ao ser abalada como aconte-
ceu nos últimos dias do Governo 
Trump. Ele próprio um exemplo 
das intempéries políticas que 
pode sofrer um país.

Interessante observar, no caso 
dos EUA, que por quase 50 anos, 
de Roosevelt a Reagan, o estilo 
de governo foi um Estado forte, 
corajoso, produtivo. Ora com um 
republicano, como “Ike” Eise-
nhower, ora com um democrata, 
como Lyndon Johnson, tudo 
estava equilibrado, dentro da 
mesma cartilha.

Nas últimas quatro décadas, 
entretanto, o que se viu foi um 
período tranquilo, sob um jeito 
modesto de ser. “Bill” Clinton 
comentou: “A era do governo 
grande terminou”. Agora, com 
“Joe” Biden no manche do 
airbus, tem início um processo de 
mudanças. E não é apenas o estilo 
de gestão. O novo presidente 
norte-americano não é um buro-
crata, como o russo Putin; nem um 
financista como o francês Macron; 
tampouco um fanfarrão como o 
norte-coreano Kim Jong-un.

Biden é do tipo menos “eu”, 
mais “vocês”. Ele não cria inimi-
gos para legitimar políticas de 
Estado, opta por buscar parceiros 
e mudar a narrativa histórica dos 
que governaram antes dele. Não 
entra no discurso vazio da não 
globalização.

Distante do populismo cres-
cente, longe do imaginário de que 
há uma conspiração de esquerda 
contra o Mundo, Biden é um equi-
librado e discreto governante. O 
que não o impede de ser astuto 
político, conciliador que não 
deixa de exercer o poder com a 
ambição de realizar. Prova disso: 
com muito pouco tempo na Casa 
Branca - sem alaridos - já aprovou 
três pacotes envolvendo quatro 
trilhões de dólares.

Joe Biden completou os 

primeiros 100 dias de governo 
mudando o rumo de quase todas 
as políticas do seu antecessor, 
Donald Trump. Covid-19, meio 
ambiente, segurança, imigração, 
saúde, direitos humanos, relações 
internacionais. Biden iniciou seu 
mandato com 44% de aprova-
ção do público norte-americano, 
segundo pesquisa da NBC News. 
A taxa cresceu para 50% agora em 
abril passado, considerando sua 
gestão como boa e ótima.

O presidente norte-ameri-
cano já sinalizou que vai crescer 
tributos sobre as grandes corpo-
rações, para distribuir melhor a 
renda diminuindo desigualdades 
sociais. Sonhando grande para 
alcançar o mais perto possível, 
promete investir em modernas 
tecnologias. Menos bélico, mais 
empreendedor. Consegue de 
maneira muito especial agir em 
duas pontas distintas, ficando no 
centro e evitando polêmicas.

O que mudou nos EUA, está 
em quem é o seu principal compe-
tidor. Sai Rússia, entra China. Ao 
invés de guerra armamentista, 
agora a disputa é comercial. E 
isso, claro, sem abrir mão da 
imagem de defensor internacio-
nal da democracia. Novo tempo, 
nova visão desenvolvimentista 
respeitando direitos humanos e 
sustentabilidade.

Biden, além da crise econô-
mica enfrenta também a sanitária. 
Promovendo virada histórica, 
acaba de anunciar apoio à suspen-
são das patentes de vacinas contra 
a Covid-19 para acelerar a produ-
ção de imunizantes em países 
em desenvolvimento. E, ainda 
por cima, reage à fragilidade 
democrática herdada do desas-
troso Governo Trump. Enfim, 
transformações em curso geram 
expectativa em todo o Planeta. 
Inclusive aqui no Brasil, histórico 
parceiro norte-americano nos 
princípios liberais e nos negócios. 
Só que, ultimamente, o Governo 
Bolsonaro - que segue fiel ao 
estilo Trump - anda interessado 
em obter recursos dos EUA para, 
supostamente, proteger a Amazô-
nia. Biden abrirá o cofre?

No condomínio O Tio Sam não é mais aquele

Marcelo Firmino *Jornalista 

A pergunta que surge 
em meio ao país, onde a 
paixão política tornou-se 
uma corrente de seitas, e a 
baixaria e a mentira torna-
ram-se honrarias de gestores 
públicos: – Por que será que 
o general Eduardo Pazuello 
quer um habeas corpus 

para ficar calado quando for 
depois na CPI da Covid?

Quem quiser responda, 
movido ou não as paixões.

Mas, desde já isso revela 
um medo exagerado. E pior 
ainda: Deixa no ar a impres-
são da confissão de culpa.

A máxima antes cultuada 

no governo em seus fóruns e 
bolhas era de que “quem não 
deve não teme”. A ser assim, 
o medo do general Pazuello e 
do Palácio do Planalto que o 
treinou para falar é um fato.

Basta dizer que foi  a 
Advocacia Geral da União 
(AGU) quem entrou com o 

pedido no Supremo Tribu-
nal Federal (STF) para que 
Pazuello não diga nada na 
CPI.

Isto é, fique calado!
O ex-ministro da saúde 

certamente não ouviu o 
Secretário do Gabinete Civil 
do Planalto, Onyx Loren-

zoni, que declarou nas redes 
sociais que “só bandido se 
vale do direito de ficar calado 
em CPI”.

Pe lo  Twit ter ,  Loren-
zoni disse que quem fica 
calado em CPI “é bandido e 
covarde”.

E agora general?

Pazuello praticamente faz confissão de culpa 
ao pedir na justiça pra ficar calado na CPI



A Polícia Rodo-
viária Federal 
(PRF) pren-

deu sete pessoas no final de 
semana em Alagoas. Entre os 
crimes estão: porte de drogas 
para consumo, uso de docu-
mento falso, embriaguez ao 
volante, tráfico de drogas, 
receptação e desobediência. 
Além do cumprimento de um 
mandado de prisão em aberto 
pelo crime de homicídio. Os 
flagrantes aconteceram nas BRs 
423, 101, 316 e 104.

O primeiro caso se deu na  
última sexta-feira, 14. Uma 
equipe realizava fiscaliza-
ção no km 25 da BR 423, em 
Canapi/AL, quando abordou 
um veículo M.benz/L, de cor 
vermelha.

Durante os procedimen-
tos de verificação pessoal e 
veicular, o homem apresen-
tou uma foto que dizia ser da 
sua Carteira de Habilitação, 
mas os policiais conseguiram 
descobrir que era falsa. Eles 
então foram verificar dentro 
do caminhão e encontraram 
03 unidades Nobésio (anfeta-
mina).

Diante dos fatos, o moto-
rista foi preso e encaminhado à 
Delegacia Regional de Delmiro 
Gouveia. Ele vai responder por 
porte de drogas para consumo 
e uso de documento falso. A 
outra ocorrência aconteceu no 
sábado (15), por volta das 19 
horas, no km 77 da BR 101, em 
Rio Largo. Os policiais deram 
ordem de parada a um ônibus/
Volare V8.

Após a abordagem, um 
dos passageiros informou que 
havia um homem suspeito 
no veículo. A equipe realizou 
os procedimentos de revista 
pessoal no homem e encon-
trou 4g de maconha escon-
dido em suas partes íntimas. 
Os policiais então solicitaram 
a retirada da sua máscara, 
sendo encontrado dentro dela 
uma sacola contendo 18g de 
cocaína.

Indagado sobre a proce-
dência das drogas, o homem 
informou que comprou a 
droga para consumo próprio. 
De acordo com ele, a droga 
havia sido comprada em 
Maceió e que pagou R$100,00 
na cocaína e R$ 20,00 na maco-

nha. Ele também alegou que 
iria dividir a droga com alguns 
amigos em uma festa.

Diante dos fatos, a droga 
foi apreendida e o homem foi 
encaminhado para os proce-
dimentos cabíveis. Ele deverá 
responder por tráfico de 
drogas. Mais tarde, por volta 
das 22 horas, no km 155 da BR 
316, em Palmeira dos índios, 
a equipe realizava ronda no 
trecho quando avistou um 
veículo Chevrolet/Prisma, 
de cor prata, transitando em 
zigue-zague.

Após a abordagem, o 

homem apresentava sinais 
aparentes de embriaguez, e foi 
submetido ao teste de etilôme-
tro, sendo constatado um teor 
de 0.72 miligramas de álcool 
por litro de ar expelido pelos 
pulmões. Diante dos fatos, o 
homem foi preso e encami-
nhado a 4ª Delegacia Regional 
de Polícia Civil em Arapiraca.

A última prisão aconteceu 
na madrugada de ontem), por 
volta das 01h40, em Quipapa/
PE. Os policiais realizavam 
fiscalização em conjunto com 
a Polícia Militar Estado de 
Pernambuco, quando deram 

ordem de parada a um veículo 
Honda/Civic, de cor preta, com 
4 ocupantes, que estava indo 
em direção a Caruaru/PE .

Durante a fiscalização 
veicular e documental, verifi-
cou-se que um dos passageiros 
possuía em seu desfavor um 
mandado de prisão, datado no 
dia 27/11/2018 com validade 
27/11/2038, expedido pela 7ª 
Vara Criminal da Capital / 
Tribunal de Justiça do Estado 
de Alagoas, pelo crime de 
homicídio.

Questionado sobre o fato, 
o homem afirmou ter ciência 
sobre o processo. Os agentes 
também constataram que dois 
dos passageiros já tinham 
sido presos e estavam fora 
da jurisdição da comarca, 
descumprindo assim seus 
alvarás de soltura. Ainda em 
consultas ao sistema, foi cons-
tatado que um dos homens 
estava de posse de um celular 
com restrição de furto/roubo. 
Diante dos fatos, os homens 
foram presos e encaminhados 
à Polícia Civil de Palmares/PE, 
para procedimentos cabíveis.

Fonte: ODiaMais
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PRF prende sete pessoas em 
fiscalizações nas BRs em AL

AÇÕES DOS POLICIAIS ACONTECERAM na sexta, sábado e domingo; foram encontrados foragidos da Justiça e drogas

Um jovem de 18 anos foi 
brutalmente assassinado 
ontem à noite, no bairro da 
Levada. A vítima, identificada 
como Tássio da Silva Lima, foi 
encontrada já sem vida com 
várias perfurações na face, 
pescoço e tórax.

O crime ocorreu próximo 
à sede do antigo 3º Distrito 
Policial da capital e não há 
qualquer informação sobre os 
autores do homicídio, nem as 
suas motivações. Uma equipe 
do Samu chegou a ser acionada 
para prestar atendimento, mas 
apenas pôde constatar óbito.

Militares do 1º Batlhão 
e agentes da Delegacia de 
Homicídios estiveram no local 
do crime. Perícia e IML, que 
providenciou a remoção do 
corpo, também foram aciona-
dos. O corpo será submetido 
à necropsia e posteriormente, 
liberado para sepultamento.

Fonte: Alagoas24Horas

A Delegacia de Homicídios 
de Arapiraca deve instaurar 
inquérito para investigar um 
assassinato ocorrido ontem 
à noite, no bairro Cacimbas. 
Antônio José Rodrigues, de 
67 anos, foi assassinado a tiros 
quando transitava pela calçada 
de uma padaria. Os disparos 
atingiram a cabeça da vítima.

As informações sobre o 
crime são escassas. A Polícia 
Militar limitou-se a informar 
que o homicídio ocorreu por 
volta das 22h30 e que a vítima,  
que era aposentada, morreu 
após ser atingido por dispa-
ros de arma de fogo. O Samu 
chegou a ser acionado, mas 
apenas pôde constatar o óbito.

N ã o  f o i  r e p a s s a d a 
nenhuma informação sobre 
autoria ou motivações. O 
cadáver foi periciado e enca-
minhado para a sede do Insti-
tuto na cidade.

Fonte: Alagoas24Horas

NA LEVADA EM ARAPIRACA

Mistério na 
morte de 
jovem de 
18 anos

Homem é 
morto a tiros 
em calçada 
de padaria

Quase 3kg de maconha são apreendidas no Murilópolis
Uma guarnição do BPTran recebeu uma denúncia anônima 
de que por volta das 16h desta última sexta-feira, 14, no esta-
cionamento de um supermercado no Murilópolis, um carro 
preto iria fazer a entrega de entorpecentes.
A guarnição chegando ao local avistou o carro, um Honda Fit 
de placa KLN 9262, de cor preta, e deu voz de comando para 
que os ocupantes descessem. Neste momento, o motorista 
empreendeu fuga, colocando o veículo na direção de um 
dos integrantes da equipe. O policial efetuou quatro dispa-
ros, atingindo o pneu do carro. Daí, Iniciou-se um acompa-

nhamento até a Avenida Nelson Marinho, onde a guarnição 
conseguiu efetuar a abordagem do veículo. Com eles foi 
encontrado cerca de 150 gramas de maconha skunk.
Um dos indivíduos não estava com nenhuma identificação, 
ele informou seu endereço e a guarnição se deslocou até o 
local. Chegando lá a mãe dele, a senhora E. P. de A, permitiu 
a entrada da guarnição em sua residência e no quarto do 
envolvido foi encontrado mais 2,56kg de skunk.
Os homens foram conduzidos até a Central de Flagrantes 
para os procedimentos cabíveis.

Assessoria PRF

Presos foram colocados no xadrez da viatura da PRF e levados para delegacias

Agentes da Delegacia 
dos Crimes contra a Criança 
e o Adolescente da Capital 
(DCCCA), da Polícia Civil, 
coordenada pela delegada 
Adriana Gusmão, prenderam 
mais duas pessoas, por envol-
vimetno em casos de abuso 
contra menores. É mais uma 
ação dentro do “Maio Laranja”.

Neste caso, dois homens de 
59 e 39 anos eram foragidos da 
Justiça e foram presos nos bair-
ros da Jatiuca e do Trapiche, 

em Maceió.
De acordo com a delegada, 

um teria praticado estupro e 
outro o crime previsto no Esta-
tuto da Criança e do Adoles-
dente (ECA), no artigo 241 “b”, 
que diz respeito: “adquirir, 
possuir ou armazenar, por qual-
quer meio, fotografia, vídeo ou 
outra forma de registro que 
contenha cena de sexo explícito 
ou pornográfica envolvendo 
criança ou adolescente”.

Após as prisões, os homens 

foram levados para o sisrema 
prisional alagoano.

“Esta é a terceira ação de 
continuidade aos trabalhos 
no mês de combate ao abuso 
sexual infantil, dentro do deno-
minado “Maio Laranja”, e, 
como já haviamos dito, outras 
ações serão intensificadas 
nos próximos dias. Só nesta 
semana efetuamos a prisão 
de quatro pessoas”, afirmou a 
delegada Adriana Gusmão.

Fonte: Ascom PC

CRIME CONTRA CRIANÇA

Polícia Civil prende mais 
dois foragidos da Justiça
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Vacinação contra Covid: garis
serão incluídos como prioridade

PREFEITO JHC disse que profissionais são linha de frente não só na limpeza da cidade, mas na preservação do meio ambiente

A P r e f e i t u r a 
de  Maceió 
prestou uma 

homenagem aos garis da 
capital hoje. Mais de mil garis 
tomaram café da manhã com 
o prefeito JHC e receberam a 
notícia de que serão inseri-
dos entre as categorias prio-
ritárias de imunização contra 
à covid 19.

O momento de descontra-
ção - e emoção - teve sorteio de 
brindes e o prefeito agradeceu a 
eles pelo empenho e dedicação 
nesta função tão importante.

“Retribuímos um pouco 
daquilo que devemos a vocês, 
que todos os dias estão na 
linha de frente, cuidando e 
zelando por nossa cidade, por 
nosso meio ambiente, pelo 
bem-estar e a qualidade de 

vida da nossa população de 
forma muito corajosa e dedi-
cada”, disse JHC.

Sobre a vacinação, o prefeito 
explicou que em breve será 
anunciada oficialmente a clas-
sificação dos garis como faixa 
prioritária de imunização.

“ME SINTO VALORIZADO”
Orgulhoso! É assim que 

Elias Gomes da Silva se diz. 
Ele é casado, pai de dois filhos 
e gari há mais de nove anos. 
“Graças a Deus, tudo o que eu 
tenho foi através desse traba-
lho”. Ao falar sobre a presença 
do prefeito JHC, ele comenta 
“é muito importante porque 
está tendo valorização da nossa 
profissão”.

Tiego Silva Santos, 23 anos, 
trabalha há oito meses como 

gari e fala que se sente feliz 
em poder sustentar a família. 
“Chegar em casa e poder abrir 
meu armário e ver minha feira 
dentro de casa é o suficiente”, 
diz ele, que é pai de uma 
menina. 

Quanto à presença do 
prefeito, ele resume: “Quanto 
mais a gente for lembrado 
pelo prefeito e pela empresa 
é melhor ainda. Fiquei feliz 
demais que a gente foi valori-
zado e lembrado, porque o gari 

é um profissional que importa 
muito. Hoje foi um sonho reali-
zado”, afirmou Tiego. 

Romero Carneiro Leão, 
presidente da Viambiental, 
lembrou que é a primeira vez 
que um prefeito prestigia a 
comemoração pela passagem 
do Dia do Gari, que transcorreu 
no domingo, 16. 

“Para nós é uma satisfa-
ção imensa receber o prefeito 
aqui na nossa casa. Os nossos 
trabalhadores se sentem 
muito prestigiados com isso 
e são trabalhadores que estão 
na linha de frente do serviço 
público essencial, principal-
mente nessa época de pande-
mia. Merecem muito o nosso 
respeito, dedicação e o prefeito 
vir aqui é um grande gesto para 
eles”, disse.

Ascom SMTT

A Superintendência 
Municipal de Transportes 
e Trânsito (SMTT) realizou, 
neste fim de semana, uma 
fiscalização no trânsito do 
Mercado da Produção, no 
bairro da Levada, e da Feiri-
nha do Tabuleiro dos Martins. 
O objetivo é coibir a prática de 
infrações que prejudiquem o 
acesso de feirantes, pedestres 
e condutores a esses locais.

Nos dois dias de trabalho, 
foram registradas as seguin-
tes ocorrências: desobedi-
ência das ordens do agente, 
carga e descarga em locais 
proibidos, descumprimento 
à sinalização de pontos com 
proibição de parar e estacio-
nar, cruzamento utilizado 
como estacionamento, além 
de barracas de vendedores 
na via dificultando o fluxo de 
veículos.

O trabalho coordenado 
pela Diretoria de Operações 
e Mobilidade nos principais 
mercados públicos da capi-
tal busca, também, verificar 
as melhores alternativas e 
reduzir os problemas para os 
maceioenses que trabalham e 
utilizam os serviços disponi-
bilizados nesses espaços.

O superintendente da 

SMTT, André Costa, acom-
panhou o trabalho realizado 
pelos agentes e ressalta a 
importância do respeito às 
leis de trânsito.

“Nossas equipes, tanto 
na área de operações e mobi-
lidade, quanto de obras 
viárias, estão empenhadas 
para tornar o tráfego nesses 
locais mais ordenado. Na 
ação, pude ouvir relatos das 
pessoas sobre os riscos que 
enfrentam nesses espaços 
e entender um pouco mais 
das dificuldades e desafios 
enfrentados, muitas vezes, 
pela falta de responsabilidade 
de alguns condutores”, disse.

André Costa reforçou, 
ainda, o quanto a segurança 
viária dos maceioenses está 
como prioridade nos traba-
lhos da SMTT, objetivando 
sempre resguardar o direito 
de ir e vir da população.

AÇÕES NOS MERCADOS
A iniciativa faz parte de 

um projeto de reordenamento 
de trânsito na capital. Nos 
dias 1 e 2 de maio, os merca-
dos já haviam recebido uma 
ação para orientar os cidadãos 
que frequentam ou trabalham 
nesses locais, para que todos 
possam acessar os espaços 
públicos com segurança.

MERCADOS PÚBLICOS

Fiscalização visa 
trânsito organizado

Edvan Ferreira

JHC homenageia garis e quer incluí-los em grupo prioritário para vacinação

Divulgação
A Secretaria Municipal 

de Educação abriu 4.500 
novas vagas na rede pública 
de ensino de Maceió. O prazo 
de matrícula foi aberto hoje 
e se estende até o dia 23 de 
maio. As vagas remanescen-
tes disponíveis são voltadas 
para crianças, jovens e adul-
tos. É uma oportunidade 
que está sendo ofertada 
para garantir o direito de 
um público maior receber 
o Bolsa Escola Municipal 
(BEM), recém-lançado pela 
Prefeitura.

O BEM vai contemplar 
alunos na faixa de zero a 6 
anos de idade com um incen-
tivo de R$ 100 e de R$ 70 para 
as outras faixas de alunos, ou 
seja, demais crianças, jovens, 
adultos e idosos regular-
mente matriculados na rede 
pública municipal de ensino.

Segundo o secretário 
municipal de Educação, é 
uma maneira de atrair mais 
pessoas para a sala de aula. 

“É uma garantia que 
eles terão neste momento 
de severo desemprego, de 
fome, e de dificuldade. É uma 
maneira de manter o vínculo 
e o sentimento de pertenci-
mento com nossas unidades”, 
explicou Elder Maia. 

Para se matricular e ter 
direito ao BEM é preciso 
a c e s s a r  o  s i t e :  h t t p : / /
s i s l a m e a l . c a e d u f j f . n e t /
s is lameal/prematr icula .
faces?q=H8SJzjOxj2w%3D 
. Após acessar, os dados 
devem ser preenchidos no 
formulário, assinalando o 
bairro pretendido para estu-
dar e informando o ende-
reço, o telefone para contato 
e os dados pessoais do futuro 
aluno. Um comprovante de 
inscrição será gerado.

A Semed esclarece que, 
desta vez, os interessados 
optarão apenas por uma 

única unidade de ensino 
(Escola BEM). A partir do 
cadastro, o município vai 
direcioná-lo para escolas 
próximas do endereço infor-
mado.

A lista dos estudantes 
contemplados será divul-
gada pela Prefeitura de 
Maceió até o dia 26 de maio. 
Uma central de atendimento 
às matrículas vai funcionar 
na sede do órgão, no bairro 
da Cambona, para tirar as 
dúvidas que surgirem. Escla-
recimentos também poderão 
ser obtidos pelos telefones 
(82) 3312-5630 / 3312-5631.

REDE PÚBLICA DE ENSINO

Semed abre 4.500 vagas
para escolas municipais
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Bombeiros: estão abertas as 
inscrições para o concurso

PROCEDIMENTO É FEITO de forma online por meio do site do Cebraspe e custa R$ 95,00; ao todo, serão 170 vagas

Flávia Matos
Repórter

Qu e m  v a i 
concorrer a 
uma das 170 

vagas ofertadas no concurso 
público do Corpo de Bombei-
ros de Alagoas (CBMAL) já 
pode realizar a inscrição no 

site do Centro Brasileiro de 
Pesquisa em Avaliação e Sele-
ção e de Promoção de Eventos 
(Cebraspe). De acordo com o 
edital, divulgado no último dia 
07, as inscrições, que iniciaram 
hoje, vão até as 18h do dia 21 de 
junho.

Ainda segundo o docu-
mento, serão ofertadas 150 

vagas para soldado e 20 para 
aspirante a oficial.  Os salários, 
após o Curso de Formação 
de Praças, variam entre R$ 
4.250,06, para soldado, e R$ R$ 
8.099,94 para oficial - com está-
gio probatório. A previsão é de 
que as provas sejam realizadas 
no dia 08 de agosto de 2021, em 
Maceió e Arapiraca.

Conforme anunciado 
também, as provas ocorrerão 
em turnos diferentes. Para o 
cargo de aspirante a oficial, 
serão aplicadas provas obje-
tiva e discursiva pelo turno 
da manhã e o candidato terá 
4h30 para finalizá-las. O cargo 
de soldado, por outro lado, 
exigirá apenas prova objetiva, 

que ocorrerá no turno da tarde, 
e terá duração máxima de 3h30.

Além de estar publicado 
no Diário Oficial do Estado, o 
edital do certame também está 
disponível no portal da Seplag 
e pode ser conferido clicando 
aqui. Para se inscrever, acessar 
o site cebraspe.org.br/concur-
sos/inscricoes-abertas/.

Renata Bertolino
Repórter

Após um ano e três meses 
sem receber visitantes, o 
Arquivo Público de Alagoas 
(APA), órgão vinculado ao 
Gabinete Civil do Estado, 
vai retomar o atendimento 
presencial ao pesquisador a 
partir de hoje. O retorno foi 
confirmado, após publica-
ção da renovação do Decreto 
Estadual que proporcionou 
uma nova fase de flexibili-
zação para teatros, museus e 
afins.

A unidade arquivística, 
que desde o início da pande-
mia manteve o atendimento 
virtual, adotou um proto-
colo sanitário rigoroso para 
cumprir todas as medidas 
de prevenção e proteção e de 
distanciamento social. Além 
de limitar o fluxo de visitantes 
em 30% da capacidade, só será 
permitida a entrada no APA 

após aferição de temperatura 
e higienização das mãos com 
álcool 70º INPM. As determi-
nações deverão ser cumpridas 
tanto pelos servidores, quanto 
pelo público. 

A superintendente Wilma 
Nóbrega destaca que o serviço 
de atendimento presencial 
volta a permitir ao público 
acesso ao acervo documental, 
textual, manuscrito, impresso, 
iconográfico e cartográfico, 
custodiado pelo APA, mas 
alerta que a pesquisa só será 
permitida mediante o agen-
damento por e-mail alarqui-
vopublico@gmail.com.  

“A reabertura do Arquivo 
era muito aguardada pelo 
pesquisador, mesmo com o 
acesso virtual que disponi-
bilizamos desde o início da 
pandemia, eles precisavam ter 
contato com os livros, jornais 
e muitos fundos de pesquisas 
que só é possível a consulta 
in loco. Com a retomada 

gradual das atividades, temos 
a expectativa que em breve os 
tradicionais Chá e Suquinho 
de Memória também voltem 
a programação do APA, em 
breve”, comemorou Wilma 
Nóbrega.

O atendimento no Arquivo 
Público de Alagoas é de 
segunda a sexta-feira das 9h às 
12h. É importante lembrar ao 
pesquisador para levar luvas 
e máscaras descartáveis, para 
manusear os documentos e 
que ao chegar no Arquivo 
será necessário aferir a tempe-
ratura, higienizar as mãos 
com álcool em gel e os pés no 
tapete com solução sanitária, 
além de usar corretamente a 
máscara de proteção e obede-
cer a distância mínima de 1,5 
metro, entre funcionários e 
outras pessoas, durante a sua 
permanência nas dependên-
cias do APA.

Em caso de dúvidas: alar-
quivopublico@gmail.com

COM PROTOCOLO SANITÁRIO 

Arquivo Público reabre ao 
público a partir de hoje

O deputado Pedro Vilela 
(PSDB) voltou a defender 
hoje, em audiência pública 
na Câmara Federal, o direito 
dos professores aos preca-
tórios do fundef. Segundo o 
parlamentar, o pagamento 
desses precatórios significa a 
valorização do magistério e o 
cumprimento de um compro-
misso histórico do Brasil com 
a educação.

“O Congresso Nacional, 
que já derrubou o veto 48 (veto 
à destinação de 60% do valor 
dos precatórios do fundef para 
profissionais do magistério 
ativos, inativos e pensionistas 
na forma de abono), tem um 
papel importantíssimo para 
a efetivação do direito dos 
professores aos precatórios do 
fundef”, destacou o parlamen-
tar, afirmando que essa “efeti-
vação tem pressa”. 

“Não podemos é perder 
o foco dessa batalha, que se 
arrasta há anos”, reforçou o 
deputado, citando que tem se 
reunido constantemente com 
prefeitos, gestores da Educa-
ção e professores para avançar 
na pauta. “É uma luta contí-

nua e a Comissão de Educa-
ção da Câmara dos Deputados 
não tem se omitido ao debate 
necessário para uma solução 
definitiva desse processo”, 
salientou, defendendo a união 
de forças para se chegar ao 
objetivo final.

“Não descansarei até que 
os professores do Brasil e, 
em especial, do meu estado 
de Alagoas, recebam o que 
é de direito deles”, afirmou 
o deputado Pedro Vilela. A 
audiência pública foi para 
debater sobre os precatórios 
do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valoriza-
ção do Magistério (Fundef) 
e sua subvinculação, e além 
dos membros da Comissão 
de Educação da Câmara, 
participaram representan-
tes do Ministério da Educa-
ção, Tribunal de Contas da 
União, Ministério Público 
Federal ,  Confederação 
Nacional dos Municípios e 
Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Educa-
ção, entre outros. 

Fonte: Assessoria

PRECATÓRIOS DO FUNDEF 
André Palmeira

Deputado defende
direito de docentes

Assessoria

Vilela voltou a defender o direito dos professores aos precatórios da Fundef

Após um ano e três meses sem receber visitas, Arquivo Público de Alagoas retoma atendimento presencial a partir de hoje
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Semana tem general Pazuello e 
Ernesto Araújo na CPI da Covid

ALÉM DA CPI DA COVID, semana tem CCJ votando admissibilidade da reforma administrativa e Daniel Silveira no Conselho de Ética

Na  t e r c e i r a 
semana de 
depoimen-

tos, a CPI da Covid ouve dois 
ex-ministros do governo Jair 
Bolsonaro: Ernesto Araújo 
(Relações  Exter iores)  e 
Eduardo Pazuello (Saúde). 
Os dois são considerados 
peças-chave para esclarecer 
a condução do governo fede-
ral no enfrentamento da crise 
sanitária da covid-19. 

Agendada para quarta-
-feira, às 9h, a audiência de 
Pazuello é a mais esperada. 
Dos quatro ministros que 
comandaram o Ministério da 
Saúde durante a pandemia, 
Pazuello foi o que ficou mais 
tempo no cargo. Ele falará à 
Comissão sob a proteção de 
Habeas Corpus concedido 
pelo STF que o permitirá ficar 
em silêncio em perguntas 
sobre sua própria atuação. 

O  d e p o i m e n t o  d o 
ex-ministro das Relações 
Exteriores Ernesto Araújo 
está marcado para amanhã 
às 9h e atende a pedidos de 
senadores que querem que ele 
explique a condução da diplo-
macia brasileira durante a 
pandemia. A relação do Brasil 
com a China deve ser um dos 

pontos mais questionados 
pelos parlamentares da CPI 
da Pandemia.

DEPOIMENTO DA 
“CAPITÃ CLOROQUINA”
Está marcado para quinta-

-feira o depoimento de Mayra 
Pinheiro, secretária de Gestão 
do Trabalho e da Educação na 
Saúde do Ministério da Saúde. 
Ela deverá explicar aos sena-
dores a defesa de medicamen-
tos antivirais durante a crise 
de oxigênio em Manaus (AM) 
no início do ano. 

A convocação atende a 
pedidos feitos pelos senadores 
Alessandro Vieira, Randolfe 
Rodrigues, Renan Calheiros e 
Humberto Costa.

CCJ VOTA ADMISSIBILIDADE 
DA REFORMA ADMINISTRATIVA
A Comissão de Consti-

tuição de Justiça da Câmara 
analisou na manhã de hoje o 
parecer do deputado Darci 
de Matos (PSD-SC) sobre a 
PEC 32, o texto da reforma 
administrativa enviada pelo 
governo no ano passado. 

O relator  opina pela 
admissibilidade da maté-
ria com mudanças em dois 
pontos: a retirada da proibi-

ção de que servidores ocupan-
tes de cargos típicos de Estado 
possam exercer qualquer 
outra atividade remunerada 
e a retirada do trecho que 
estabelece que o presidente 
da República possa extinguir 
entidades da administração 
pública autárquica e funda-
cional.

COMISSÃO DO VOTO IMPRESSO 
FAZ O PRIMEIRA REUNIÃO
Acontece nesta segunda-

-feira a reunião da comissão 
da PEC 135/2019, a chamada 
PEC do Voto Impresso, que 

virou a principal pauta da 
bancada bolsonarista no 
Congresso. Os trabalhos da 
comissão já começam com 
um embate de requerimen-
tos entre base e oposição. Bia 
Kicis (PSL-DF), pede uma 
audiência pública com espe-
cialistas que defendem o voto 
impresso, enquanto petistas 
fizeram requerimentos para 
audiências com defensores da 
urna eletrônica. 

USO MEDICINAL DA CANNABIS
Comissão Especial analisa 

nesta segunda parecer a 

projeto de lei para viabilizar 
a comercialização de medi-
camentos que contenham 
extratos, substratos ou partes 
da planta Cannabis sativa em 
sua formulação”. O parecer 
do deputado Luciano Ducci 
(PSB-PR), que é médico, é pela 
aprovação do texto.

DANIEL SILVEIRA FALA AO 
CONSELHO DE ÉTICA

O  d e p u t a d o  D a n i e l 
Silveira presta depoimento ao 
Conselho de Ética da Câmara 
amanhã. Nessa reunião, ele 
será ouvido sobre a represen-
tação 02/2021, que versa sobre 
manifestação antidemocrá-
ticas do parlamentar. “Além 
de atacar frontalmente os 
Ministros do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) por meio de 
diversas ameaças e ofensas à 
honra, expressamente propõe 
medidas antidemocráticas 
contra aquela Suprema Corte, 
defendendo o AI-5, a subs-
tituição imediata e a adoção 
de medidas violentas contra 
a vida e a segurança de todos 
os Ministros”, diz trecho da 
representação. Daniel Silveira 
foi preso por ordem de Alexan-
dre de Moraes por ameaças 
contra membros do STF.

Estudantes podem, a partir 
de hoje, solicitar a isenção da 
taxa de inscrição do Exame 
Naiconal do Ensino Médio 
(Enem) 2021. O pedido deve ser 
feito na Página do Participante 
até o dia 28 de maio. Quem 
obteve a isenção no Enem 2020 
e não compareceu à prova deve 
justificar a ausência também 
pela internet.

Têm direito a não pagar 
a taxa do exame aqueles que 
estão cursando a última série 
do ensino médio no ano de 
2021, em qualquer modalidade 
de ensino, em escola da rede 
pública; e aqueles que cursaram 
todo o ensino médio em escola 
da rede pública ou foram bolsis-
tas integrais na rede privada 
e têm renda familiar igual ou 
inferior a um salário mínimo e 
meio por pessoa.

Poderão pedir a isenção 
também aqueles estudantes 
em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica, que sejam 
membros de família de baixa 
renda inscrita no Cadastro 
Único para Programas Sociais 
do Governo Federal (CadÚ-
nico). Para isso, devem infor-
mar Número de Identificação 
Social (NIS) único e válido.

DOCUMENTAÇÃO
Na hora do pedido, os 

participantes devem informar 
número do CPF, data de nasci-
mento, endereço de e-mail e 
número de telefone válidos.

Devem ainda enviar docu-
mentos que comprovem que 
se enquadram nos critérios de 
isenção da taxa de inscrição 
do exame, tais como: Cédula 
de Identidade do participante 

e dos demais membros que 
compõem o núcleo familiar; 
cópia do cartão com o NIS 
válido, no qual está a inscri-
ção no CadÚnico; declaração 
que comprove a realização de 
todo o ensino médio em escola 
pública ou histórico escolar do 
ensino médio, com assinatura 
e carimbo da escola. No caso 
de participante bolsista, deve 
acrescentar a declaração da 
escola que comprove a condi-
ção de bolsista integral em todo 
o ensino médio.

Após o prazo de solicitação, 
o Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep) irá anali-
sar os pedidos. Aqueles que 
não tiverem o pedido de isen-
ção aceito poderão se inscrever 
normalmente para o exame, 
pagando a taxa de inscrição, 

quando for o momento. A data 
de inscrição ainda não foi defi-
nida.

JUSTIFICATIVA
Os participantes que obti-

veram a isenção do exame na 
edição de 2020 e não puderam 
comparecer às provas, devem 
apresentar também uma justi-
ficativa para poder pleitear a 
isenção na edição de 2021. O 
prazo para que isso seja feito é 
o mesmo, começa hoje e vai até 
o dia 28.

Segundo o Inep, os docu-
mentos utilizados para compro-
var o motivo de ausência devem 
estar sempre legíveis, datados e 
assinados. A autarquia diz que 
não aceitará autodeclarações 
redigidas pelo solicitante ou 
por seus pais ou responsáveis.

Entre as justificativas acei-

tas estão: emergências médicas, 
comparecimento ao trabalho, 
morte na família, maternidade 
ou paternidade, ser vítima 
de acidente de trânsito, entre 
outras. Todos os documentos 
comprobatórios devem estar 
de acordo com os parâmetros 
exigidos pelo edital.

ENEM 2021
Realizado anualmente, o 

Enem é o maior exame para 
ingresso no ensino superior do 
país, contando com milhões de 
inscrições em todo o território 
nacional. As notas do Enem 
podem ser usadas para parti-
cipar de programas como o 
Sistema de Seleção Unificada 
(Sisu), o Programa Universi-
dade para Todos (ProUni) e o 
Fundo de Financiamento Estu-
dantil (Fies).

ATÉ 28 DE MAIO

Começa hoje o prazo para pedir 
isenção de inscrição no Enem 2021

 Tânia Rêgo/Agência Brasil 

Ex-ministro da saúde Eduardo Pazuello depõe à CPI da Covid nesta semana
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O Projeto Silvi-
c u l t u r a , 
desenvolvido 

pelo Sebrae Alagoas, temin-
centivado a produção do euca-
lipto envolvendo a Integração 
Lavoura Pecuária Floresta 
(ILPF). Atualmente segue 
acompanhando com consulto-
res de empresas credenciadas, 
experimentos para fomentar 
o consórcio das atividades no 
estado, sobretudo na Zona da 
Mata alagoana.

A analista da Unidade de 
Competitividade e Desenvol-
vimento do Sebrae Alagoas, 
Cristina Loureiro, ressalta que 
quatro experimentos estão em 
andamento com essa mesma 
proposta de fazer o consórcio 
de atividades utilizando euca-
lipto na região que tem condi-
ções climáticas adequadas.

O monitoramento nas 
unidades e a divisão em blocos 
de árvores são feitas na Fazenda 
Santa Luzia, em Maceió; 
Fazenda Bonito, em Chã Preta; 
Fazenda Esporão, em Viçosa, 
e Fazenda Buenos Aires, em 
Passo do Camaragibe, com a 
atuação de profissionais capa-
citados em parceria com a Fede-
ração das Indústrias do Estado 
de Alagoas (Fiea) e Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agrope-
cuária (Embrapa).

“A ideia é que a gente trans-
forme esses experimentos em 
uma vitrine para aquele produ-
tor que tem interesse em investir 
nesse consórcio de atividades e 
poder ver na prática que dá 
certo. Esses resultados estão 
sendo acompanhados por um 
grupo de 30 profissionais que 
estamos formando através de 
capacitação continuada feita 
pela parceria. A gente acredita 
que são pessoas que vão poder 
orientar, em breve, os produto-
res interessados em investir”, 

afirma Cristina Loureiro.
Uma das áreas acompanha-

das pelos consultores do Sebrae, 
a Unidade de Referência em 
Maceió, fica na Fazenda Santa 
Luzia. Marcos Rezende, consul-
tor de empresa credenciada ao 
Sebrae, explica um pouco do 
trabalho feito na propriedade. 

“Essa área visitada era um 
local de pastagem degradada 
onde foi retirado o gado, feito 
as linhas de plantio e todos os 
processos. A entrada ideal do 
gado deve ser feita entre 11 

e 14 meses, dependendo do 
material genético implantado, 
dependendo do tamanho do 
animal. Fizemos o estudo em 
algumas regiões do estado 
como essa para avaliar bem 
o comportamento do cresci-
mento do eucalipto e do capim 
para aproveitar melhor essas 
propriedades”, pontua.

Cristina Loureiro reforça 
que esta é uma oportuni-
dade para que os produtores 
ampliem a atuação e agreguem 
valor à madeira. “A madeira é 

um produto que tem um valor 
agregado enorme em suas 
diversas utilizações. Acredita-
mos que investir em eucalipto 
com esse propósito de utilizar 
a madeira comercialmente 
pode ser uma saída para essas 
áreas que antes estavam sendo 
ocupadas por cana”, conclui.

ATENDIMENTO REMOTO
Devido ao novo coronaví-

rus, os empresários da pequena 
empresa podem contar com 
o atendimento do Sebrae de 
forma apenas remota até o dia 
14 de maio. A equipe do Sebrae 
está mobilizada para atender 
as demandas dos empresários, 
que também podem contar com 
a estrutura de cursos online e 
gratuitos do portal EAD Sebrae 
com mais de 100 opções de 
cursos, basta acessar https://
www.sebrae.com.br/sites/
PortalSebrae/cursosonline.

O empresário pode entrar 
em contato com a instituição 
pelos canais remotos e digitais, 
como o portal sebrae.com.br/
alagoas, telegrama t.me/sebra-
ealagoas, whatsapp e Telefone 
0800 570 0800, chat e e-mail fale.
sebrae.com.br, instagram @
sebraealagoas, twitter @sebra-
ealagoas, facebook /SebraeAla-
goas, youtube @sebraealagoas e 
o linkedIn Sebrae Alagoas.

Projeto acompanha regiões que 
implantaram ILPF em Alagoas

ÁREAS ACOMPANHADAS pelo Sebrae ficam em fazendas de Maceió, Chã Preta, Viçosa e Passo do Camaragibe

Divulgação

Uma das áreas acompanhadas pelo Sebrae, a Unidade de Referência em Maceió, fica na Fazenda Santa Luzia
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Semana tem general Pazuello e 
Ernesto Araújo na CPI da Covid

ALÉM DA CPI DA COVID, semana tem CCJ votando admissibilidade da reforma administrativa e Daniel Silveira no Conselho de Ética

Na  t e r c e i r a 
semana de 
depoimen-

tos, a CPI da Covid ouve dois 
ex-ministros do governo Jair 
Bolsonaro: Ernesto Araújo 
(Relações  Exter iores)  e 
Eduardo Pazuello (Saúde). 
Os dois são considerados 
peças-chave para esclarecer 
a condução do governo fede-
ral no enfrentamento da crise 
sanitária da covid-19. 

Agendada para quarta-
-feira, às 9h, a audiência de 
Pazuello é a mais esperada. 
Dos quatro ministros que 
comandaram o Ministério da 
Saúde durante a pandemia, 
Pazuello foi o que ficou mais 
tempo no cargo. Ele falará à 
Comissão sob a proteção de 
Habeas Corpus concedido 
pelo STF que o permitirá ficar 
em silêncio em perguntas 
sobre sua própria atuação. 

O  d e p o i m e n t o  d o 
ex-ministro das Relações 
Exteriores Ernesto Araújo 
está marcado para amanhã 
às 9h e atende a pedidos de 
senadores que querem que ele 
explique a condução da diplo-
macia brasileira durante a 
pandemia. A relação do Brasil 
com a China deve ser um dos 

pontos mais questionados 
pelos parlamentares da CPI 
da Pandemia.

DEPOIMENTO DA 
“CAPITÃ CLOROQUINA”
Está marcado para quinta-

-feira o depoimento de Mayra 
Pinheiro, secretária de Gestão 
do Trabalho e da Educação na 
Saúde do Ministério da Saúde. 
Ela deverá explicar aos sena-
dores a defesa de medicamen-
tos antivirais durante a crise 
de oxigênio em Manaus (AM) 
no início do ano. 

A convocação atende a 
pedidos feitos pelos senadores 
Alessandro Vieira, Randolfe 
Rodrigues, Renan Calheiros e 
Humberto Costa.

CCJ VOTA ADMISSIBILIDADE 
DA REFORMA ADMINISTRATIVA
A Comissão de Consti-

tuição de Justiça da Câmara 
analisou na manhã de hoje o 
parecer do deputado Darci 
de Matos (PSD-SC) sobre a 
PEC 32, o texto da reforma 
administrativa enviada pelo 
governo no ano passado. 

O relator  opina pela 
admissibilidade da maté-
ria com mudanças em dois 
pontos: a retirada da proibi-

ção de que servidores ocupan-
tes de cargos típicos de Estado 
possam exercer qualquer 
outra atividade remunerada 
e a retirada do trecho que 
estabelece que o presidente 
da República possa extinguir 
entidades da administração 
pública autárquica e funda-
cional.

COMISSÃO DO VOTO IMPRESSO 
FAZ O PRIMEIRA REUNIÃO
Acontece nesta segunda-

-feira a reunião da comissão 
da PEC 135/2019, a chamada 
PEC do Voto Impresso, que 

virou a principal pauta da 
bancada bolsonarista no 
Congresso. Os trabalhos da 
comissão já começam com 
um embate de requerimen-
tos entre base e oposição. Bia 
Kicis (PSL-DF), pede uma 
audiência pública com espe-
cialistas que defendem o voto 
impresso, enquanto petistas 
fizeram requerimentos para 
audiências com defensores da 
urna eletrônica. 

USO MEDICINAL DA CANNABIS
Comissão Especial analisa 

nesta segunda parecer a 

projeto de lei para viabilizar 
a comercialização de medi-
camentos que contenham 
extratos, substratos ou partes 
da planta Cannabis sativa em 
sua formulação”. O parecer 
do deputado Luciano Ducci 
(PSB-PR), que é médico, é pela 
aprovação do texto.

DANIEL SILVEIRA FALA AO 
CONSELHO DE ÉTICA

O  d e p u t a d o  D a n i e l 
Silveira presta depoimento ao 
Conselho de Ética da Câmara 
amanhã. Nessa reunião, ele 
será ouvido sobre a represen-
tação 02/2021, que versa sobre 
manifestação antidemocrá-
ticas do parlamentar. “Além 
de atacar frontalmente os 
Ministros do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) por meio de 
diversas ameaças e ofensas à 
honra, expressamente propõe 
medidas antidemocráticas 
contra aquela Suprema Corte, 
defendendo o AI-5, a subs-
tituição imediata e a adoção 
de medidas violentas contra 
a vida e a segurança de todos 
os Ministros”, diz trecho da 
representação. Daniel Silveira 
foi preso por ordem de Alexan-
dre de Moraes por ameaças 
contra membros do STF.

Estudantes podem, a partir 
de hoje, solicitar a isenção da 
taxa de inscrição do Exame 
Naiconal do Ensino Médio 
(Enem) 2021. O pedido deve ser 
feito na Página do Participante 
até o dia 28 de maio. Quem 
obteve a isenção no Enem 2020 
e não compareceu à prova deve 
justificar a ausência também 
pela internet.

Têm direito a não pagar 
a taxa do exame aqueles que 
estão cursando a última série 
do ensino médio no ano de 
2021, em qualquer modalidade 
de ensino, em escola da rede 
pública; e aqueles que cursaram 
todo o ensino médio em escola 
da rede pública ou foram bolsis-
tas integrais na rede privada 
e têm renda familiar igual ou 
inferior a um salário mínimo e 
meio por pessoa.

Poderão pedir a isenção 
também aqueles estudantes 
em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica, que sejam 
membros de família de baixa 
renda inscrita no Cadastro 
Único para Programas Sociais 
do Governo Federal (CadÚ-
nico). Para isso, devem infor-
mar Número de Identificação 
Social (NIS) único e válido.

DOCUMENTAÇÃO
Na hora do pedido, os 

participantes devem informar 
número do CPF, data de nasci-
mento, endereço de e-mail e 
número de telefone válidos.

Devem ainda enviar docu-
mentos que comprovem que 
se enquadram nos critérios de 
isenção da taxa de inscrição 
do exame, tais como: Cédula 
de Identidade do participante 

e dos demais membros que 
compõem o núcleo familiar; 
cópia do cartão com o NIS 
válido, no qual está a inscri-
ção no CadÚnico; declaração 
que comprove a realização de 
todo o ensino médio em escola 
pública ou histórico escolar do 
ensino médio, com assinatura 
e carimbo da escola. No caso 
de participante bolsista, deve 
acrescentar a declaração da 
escola que comprove a condi-
ção de bolsista integral em todo 
o ensino médio.

Após o prazo de solicitação, 
o Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep) irá anali-
sar os pedidos. Aqueles que 
não tiverem o pedido de isen-
ção aceito poderão se inscrever 
normalmente para o exame, 
pagando a taxa de inscrição, 

quando for o momento. A data 
de inscrição ainda não foi defi-
nida.

JUSTIFICATIVA
Os participantes que obti-

veram a isenção do exame na 
edição de 2020 e não puderam 
comparecer às provas, devem 
apresentar também uma justi-
ficativa para poder pleitear a 
isenção na edição de 2021. O 
prazo para que isso seja feito é 
o mesmo, começa hoje e vai até 
o dia 28.

Segundo o Inep, os docu-
mentos utilizados para compro-
var o motivo de ausência devem 
estar sempre legíveis, datados e 
assinados. A autarquia diz que 
não aceitará autodeclarações 
redigidas pelo solicitante ou 
por seus pais ou responsáveis.

Entre as justificativas acei-

tas estão: emergências médicas, 
comparecimento ao trabalho, 
morte na família, maternidade 
ou paternidade, ser vítima 
de acidente de trânsito, entre 
outras. Todos os documentos 
comprobatórios devem estar 
de acordo com os parâmetros 
exigidos pelo edital.

ENEM 2021
Realizado anualmente, o 

Enem é o maior exame para 
ingresso no ensino superior do 
país, contando com milhões de 
inscrições em todo o território 
nacional. As notas do Enem 
podem ser usadas para parti-
cipar de programas como o 
Sistema de Seleção Unificada 
(Sisu), o Programa Universi-
dade para Todos (ProUni) e o 
Fundo de Financiamento Estu-
dantil (Fies).

ATÉ 28 DE MAIO

Começa hoje o prazo para pedir 
isenção de inscrição no Enem 2021

 Tânia Rêgo/Agência Brasil 

Ex-ministro da saúde Eduardo Pazuello depõe à CPI da Covid nesta semana



Amanhã é cele-
brado o Dia 
Nacional de 

Combate ao Abuso e à Explo-
ração Sexual Infantil. Uma data 
para conscientizar a sociedade 
e as autoridades sobre a gravi-
dade da violência contra crian-
ças e adolescentes. Em meio 
à pandemia e ao isolamento 
social, os registros de violên-
cia física, sexual e psicológica 
contra as crianças aumenta-
ram exponencialmente, o que 
parece contraditório, já que a 
maior parte está em casa, local 
em que, teoricamente, estariam 
mais protegidas.

As crianças que são violen-
tadas sexualmente passam por 
um período de pânico, o medo 
de falar dos abusos levam o 
crime à impunidade. Por conta 
da pandemia, escolas e creches 
tiveram suas portas fechadas, 
dificultando o diálogo dos 
pequenos com os colegas e 
professores, o que tornou mais 
difícil as denúncias. Análises 
sobre como o isolamento social 
vem afetando o bem-estar dos 
pequenos têm movimentado os 
diversos atores envolvidos no 
tema, entre eles a Liga Acadê-
mica de Direito da Criança 

e do Adolescente (LADCA), 
formada por estudantes de 
Direito e Psicologia do Centro 
Universitário Tiradentes (Unit/
AL).

“O contexto mundial de 
pandemia impôs uma série 
de desafios para as famílias, 
escolas, instituições e demais 
entidades públicas e privadas 
que se dedicam à efetivação 
e ao cumprimento dos direi-
tos, sobretudo por falta de 
informação e conhecimento 
da sociedade a respeito deles. 
A presença dos pais é extre-
mamente importante para o 
desenvolvimento, saber com 
quem o filho anda e com quem 
falar é necessário, monito-
rando sempre o acesso às redes 
sociais”, alerta João Victor 
Régis, estudante do 9º período 
do curso de Direito.

Segundo os dados do Minis-
tério da Mulher, Família e dos 
Direitos Humanos, no início da 
proliferação do coronavírus no 
Brasil, em março de 2020, houve 
um aumento de 45% nos casos 
de abuso sexual contra crian-
ças e adolescente -  enquanto 
em 2019, foram registrados no 
mesmo mês 11.241 denúncias, 
no ano passado o número subiu 

para 20.771. 
Já em abril, no primeiro mês 

“em casa” devido à pandemia, 
houve uma leve queda dos 
números, com 19.663 denún-
cias. Porém, especialistas desta-
cam que os dados não mostram 
diminuição da violência, e sim o 
aumento da subnotificação.

PREVENIR E EDUCAR
A Liga Acadêmica de 

Direito da Criança e do Adoles-
cente (LADCA) atua de forma 

interdisciplinar e tem como 
objetivo divulgar os direitos 
deste grupo etário, criando 
mensalmente eventos educati-
vos online com a participação 
de pais e filhos.

No mês de maio, o tema 
que será abordado no evento 
virtual é a violência sexual 
infantil, levando para o público 
dois projetos: o ‘Cuida com 
Cuidado’ e o ‘Contos de Lá 
e de Cá’. O primeiro aborda 
formas simples de prevenção 

e que servem para alertar os 
pais, o segundo busca orientar 
as crianças sobre os cuidados, 
levando de maneira didática 
métodos que ajude a identificar 
quando há más intenções.

“Existe uma série de medi-
das que podem ser adotadas 
pelos pais ou responsáveis para 
prevenir a violência sexual. Eu 
entendo que é um tema muito 
difícil, às vezes complicado, 
mas extremamente necessário 
e que deve ser feito. O primeiro 
passo é incentivar a conversa, 
ter um diálogo aberto, efetivo 
e constante entre pais e filhos, 
ter uma relação pautada na 
proximidade, levar a criança 
a conhecer as partes do corpo, 
sem tabu e preconceito,” 
recomenda João Victor, que 
também é diretor de Extensão 
da LADCA.

O evento é gratuito e será 
realizado no dia 21 de maio, às 
15h. Para participar basta aces-
sar o canal LADCA Liga Acadê-
mica no YouTube, que também 
disponibiliza outros conteúdos 
sobre direitos da criança e do 
adolescente. O grupo interage 
ainda pelo Instagram com o 
perfil @ladcaunit, abordando 
fatos sociais relevantes.
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Pandemia torna crianças mais 
vulneráveis à violência sexual

NO BRASIL,  registro de violência sexual infantil subiu 45% durante pandemia; maioria dos casos ocorre dentro da própria casa


