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7DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA: ESTÁ ACABANDO O PRAZO PARA O CONTRIBUINTE ACERTAR AS CONTAS

EM MEIO À PANDEMIA

Argentina se 
recusa, mas
Brasil aceita a 
Copa América

Em reunião hoje pela manhã, 
a Conmebol avaliou propostas e 
definiu o Brasil como nova sede do 
torneio. O anúncio foi feito após 
encontro do conselho da entidade, 
no Paraguai. No domingo à noite, 
a Argentina abriu mão de sediar 

o torneio em razão do recrudesci-
mento da pandemia de Covid-19 
no país. O pronunciamento da 
Conmebol aponta uma influência 
do Governo Bolsonaro para que 
a Copa América migrasse para o 
Brasil.

Os promotores da Força 
Tarefa do Ministério Público 
no enfrentamento à pandemia 
em Alagoas encaminharam 

hoje à Associação dos Municí-
pios Alagoanos (AMA) a Reco-
mendação nº 6/21 que trata da 
suspensão dos festejos juninos 

em Alagoas, em cumprimento 
aos decretos estadual e munici-
pais de medidas sanitárias para 
evitar a disseminação do vírus 

da Covid-19 no Estado. A AMA 
deve encaminhar a recomen-
dação aos prefeitos e, quando 
receber o documento oficial, 

eles terão o prazo de cinco dias 
úteis para informar se vão ou 
não atender à recomendação 
da Força Tarefa do MP. 5

PREFEITOS TERÃO CINCO DIAS ÚTEIS para informar à Força Tarefa do MP se vão ou não atender à recomendação                                              

MP QUER CANCELAMENTO 
DO SÃO JOÃO EM ALAGOAS
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CRIANÇAS

Obesidade 
pode causar 
transtornos 
psicológicos
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OPINIÃO

Bolsonaro, 
Collor, Cunha 
e Malafaia 
no “balaio”

2

CONCURSO PÚBLICO

50 vagas na PGE e Sefaz
Os editais saem entre o final 

de junho e o início de julho. Mas 
estão confirmados concursos 
para a Procuradoria Geral 
do Estado (PGE) e Secretaria 
da Fazenda (Sefaz). Na PGE, 

serão 15 vagas para o cargo 
de procurador do Estado. Na 
Sefaz, serão disponibilizadas 
35 vagas, sendo 10 para audi-
tor de Finanças e Controle de 
Arrecadação da Fazenda Esta-

dual e  25 para auditor fiscal da 
Receita Estadual. Os certames 
fazem parte do ciclo de opor-
tunidades que o Governo de 
Alagoas vem lançando desde 
o início de maio.
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Bastou a Polícia Federal 
levantar a ponta do tapete 
do gabinete do Ministro do 
Meio Ambiente, Ricardo 
Salles, para ele sumir da vista 
de todos.

A sujeira foi logo perce-
bida pelo  delegado Franco 
Perazzoni, chefe da Delega-
cia de Repressão à Corrup-
ção e Crimes Financeiros.

Antes, arrogante e prepo-
tente, o ministro vivia anun-
ciando agendas nas redes 
sociais e se apresentando 
como o todo poderoso rei 
da devastação ambiental no 
País.

Mas, o corajoso de antes 
revelou-se o covarde de 
agora. Simplesmente tomou 
chá de sumiço.

E  não era  para  para 

menos. Afinal, a Polícia Fede-
ral tem contra ele um rosário 
de provas da corrupção no 
cargo de ministro, incluindo 
a movimentação de R$ 1,7 
milhão, sem comprovação, 
após assumir o ministério.

Salles é conhecido da 
justiça paulista como um 
agenciador dos interesses de 
madeireiros e foi processado 
por isso durante o governo 
do tucano Geraldo Alck-
min. O viéis da corrupção o 
domina.

M a s ,  n o  Pa l á c i o  d o 
Planalto há um silêncio quase 
sepulcral.  Ninguém fala 
nada. E olha que só levanta-
ram a ponta do tapete.

A única manifestação 
do chefe do Executivo foi  
contra os “xiitas ambien-

tais” do Ministério Público. 
Imagine se o MP fosse tudo 
isso mesmo. Deixou de sê-lo 
faz é tempo.

Agora, segundo a Polí-
cia Federal, a situação que 
envolve Ricardo Salles é de 
grave esquema criminoso de 
caráter transnacional.

Diz a PF: –Esta emprei-
tada criminosa não apenas 
realiza o patrocínio do inte-
resse privado de madeireiros 
e exportadores em prejuízo 
do interesse público mas, 
também, tem criado sérios 
obstáculos à ação fiscalizató-
ria do Poder Público no trato 
das questões ambientais com 
inegáveis prejuízos a toda a 
sociedade.

E quando sacudirem o 
tapete…

Ressurgindo das profun-
dezas, o ex-deputado federal 
Eduardo Cunha, o outrora 
todo poderoso presidente da 
Câmara, volta aos holofotes 
da política para afagar o ego 
do presidente Jair Bolsonaro e 
atacar a esquerda, em especial 
o Partido dos Trabalhadores. 
Recentemente posto em liber-
dade, o ex-deputado une-se 
a um seleto grupo de políti-
cos defenestrados para dar o 
apoio necessário no quase fim 
de mandato de Bolsonaro.

Juntamente com Cunha, 
o ex-presidente Fernando 
Collor de Mello, atual sena-
dor por Alagoas também é 
figurinha fácil nos palan-
ques bolsonaristas. Collor 
sabe que não ter a menor 
chance de reeleição, caso não 
tenha o apoio de Bolsonaro. 
O ex-presidente deve ser 
confrontado nas urnas alago-
anas com o atual governador 
do Estado, Renan Filho, que 
tem bons índices de aceita-
ção popular.

Fechando o trio de apoia-
dores de Bolsonaro neste 
momento difícil, quando 
o presidente tem os piores 
indicadores de populari-
dade, aparece, como sempre, 
seu fiel conselheiro, o pastor 
Silas Malafaia. Esse dispensa 
apresentações, por ser um 
entusiasta do modo bolso-

narista de ser. Malafaia é 
conhecido pela sua verve 
exagerada, que ganha alguns 
decibéis quando o assunto é 
esquerda ou o petê.

Cunha, Collor,  Mala-
faia e outros do segundo e 
terceiros escalões da política 
estão a se juntar ao ‘exército’ 
bolsonarista, prestes a se 
empenharem fortemente na 
campanha eleitoral do presi-
dente que tenta sua reeleição 
em meio a maior pandemia 
da história moderna, onde 
ele é apontado como possí-
vel responsável pela morte 
de mais de 100 pessoas por 
não ter providenciado a 
tempo as vacinas e os meios 
de prevenção necessários. 
Essa suspeita de genocídio 
está sendo investigada neste 
momento por uma Comis-
são Parlamentar de Inqué-
rito (CPI) do Senado, onde já 
foram ouvidos vários perso-
nagens desta trama macabra 
que assola o Brasil.

Va m o s  v e r  a o  f i n a l 
deste ‘filme’ quem sobre-
vive e quem se mantem no 
apoio ao presidente que já é 
execrado em praticamente 
todo o mundo, tanto pela 
sua condução na pandemia 
como pelos vários relatos 
de destruição da natureza, 
notadamente da Amazônia 
brasileira.

Flagrado pela PF como corrupto ministro 
Ricardo Salles toma chá de sumiço

Resta fora de Bolsonaro 
une Cunha, Collor e Malafaia 

no mesmo balaio

Eliane Brum *Jornalista 

As capas do Globo e do 
Estadão de hoje são muito 
mais do que uma vergonha 
histórica. Grandes jornais, 
com responsabilidade pública, 
traindo os fatos. Centenas de 
milhares de brasileiras e brasi-
leiros ocupam as ruas do Brasil 
gritando “Fora, Bolsonaro” e o 
Globo dá como manchete “Pib 
reaquece” e o Estadão fala 
de “turismo”. Centenas de 
milhares de brasileiras e brasi-
leiros gritando nas ruas “Eu te 
Responsabilizo, Bolsonaro” e 
o Globo e o Estadão acham que 
podem simplesmente minimi-
zar – e tanto têm certeza que 
podem, que minimizam. Fato, 

que fato? Notícia, onde?
Centenas de milhares de 

brasileiras e brasileiros nas 
ruas e o Globo e o Estadão 
acham que não é manchete. 
Tipo… quase nada aconteceu. 
A NÃO cobertura do 29M 
por grande parte da grande 
imprensa dá a dimensão da 
gravidade do que estamos 
vivendo, o que sabemos bem, 
e dá a dimensão da complexi-
dade do que estamos vivendo, 
para além do que seria possí-
vel imaginar. Os grandes 
jornais acham que podem 
ignorar a realidade e conti-
nuar se apresentando como 
imprensa.

Podemos pensar que, 
além de todos os significados, 
não aprenderam nada com a 
ditadura militar. Daqui uns 
30 anos vão vir com explica-
ções, arrependimentos e mea 
culpas. Mas é muito pior do 
que isso. Fizeram uma esco-
lha – e fizeram essa escolha 
mesmo sabendo o que ela 
custa para um jornal.

Sacrificaram o jornalismo 
em nome dessa escolha. Se 
alguém ainda não tinha enten-
dido, agora entendeu. Significa 
muito o que aconteceu nessas 
capas. Vai render muitos livros 
e teses acadêmicas.

M a s ,  a g o r a ,  n e s t e 

momento, precisamos lutar 
pela vida. E já entendemos 
que uma parcela significa-
tiva da grande imprensa já 
começou a sacrificar os fatos 
e a ocultar a realidade, mesmo 
que a realidade sejam cente-
nas de milhares de brasileiras 
e brasileiros na ruas.

Um jornal mostra se merece 
esse nome nos momentos 
cruciais vividos pela socie-
dade, aqueles em que a 
imprensa é mais necessária do 
que nunca à democracia.

A ampla crise vivida pelo 
Brasil poderia ser o momento 
em que a imprensa mostraria 
o quanto é necessária e insubs-

tituível, como tem acontecido 
em outros países, em que a 
imprensa voltou a ser valori-
zada como agente fundamen-
tal para o restabelecimento da 
verdade. O que testemunha-
mos com essas capas é uma 
traição a todos os princípios 
do jornalismo.

Essas capas são uma 
mentira. Felizmente, esses 
não são os únicos jornais 
do Brasil. Leiam (escutem e 
assistam) quem tem respeito 
pela nossa inteligência, quem 
tem respeito pelo jornalismo, 
quem tem respeito pelos fatos.

Sinto nojo. Mas também 
uma enorme tristeza.

Capas do Globo e do Estadão são 
mais do que uma vergonha histórica



O a t a c a n t e 
Zé Carlos , 
e x - C R B , 

Cruzeiro e Criciúma, foi preso 
ontem, na Central de Flagran-
tes I, em Maceió. Ele é acusado 
de agredir uma mulher, com 
quem teria uma relação extra-
conjugal. Zé Carlos nega.

De acordo com as infor-
mações, após uma audiên-
cia no plantão judiciário, a 
defesa conseguiu que o atleta 
deixasse a Central de Flagran-
tes mediante ao pagamento da 
quantia de 30 salários míni-
mos, um pouco mais de R$ 30 
mil.

De acordo com o dele-
gado Vinícius Ferrari, a vítima 
disse ter sofrido as agressões 
no carro de Zé Carlos. Para 
escapar, a mulher, que tinha 
um relacionado extraconjun-
gal com o atleta, há seis anos, 
chegou a se jogar do veículo. 
Ele também tem uma filha 
com a mulher.

“A versão da vítima é de 
que tinha sido agredida dentro 
do carro dele, primeiramente 
no Pontal. Ele foi pra lá e tive-
ram a discussão dentro do 
carro. E depois, num segundo 
momento, já na parte alta da 
cidade, ela também foi agre-

dida. Depois, quando já estava 
indo embora, se dirigindo 
para residência, ela se jogou do 
carro. A vítima chegou a pular 
do carro em movimento e foi 
vista por uma guarnição da 
Polícia Militar, que prendeu o 
autor das agressões e o trouxe 
para a Central de Flagrantes”, 
afirmou o delegado.

Ainda segundo o dele-
gado, Zé Carlos negou ter 
agredido a vítima. Essa não 
é a primeira vez que o alago-
ano Zé Carlos, de 38 anos, se 
envolve em um episódio de 
agressão. Em 2016 ele foi preso 
por agressão.
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Jogador Zé Carlos paga fiança 
após ser preso por agressão

ATACANTE é acusado de agredir mulher com quem teria um relacionamento extraconjugal; atleta pagou mais de R$ 30 mil

xxxxxxxxxxx

Uma operação da Divisão 
Especial de Investigação e 
Capturas (DEIC), da Polícia 
Civil de Alagoas, apreen-
deu 165 quilos de maconha 
e prendeu dois suspeitos no 
bairro da Santa Lúcia. O coor-
denador da  DEIC, delegado 
Gustavo  Xavier, da polícia 
recebeu informações de que 
traficantes estariam fazendo 
partilha de maconha, na grota 
Poço Azul, no bairro Santa 
Lúcia.

Uma equipe do Tático 
Integrado de Grupos de 
Resgate Especial (Tigre), se 
deslocou até o local. Quando 
visualizaram a chegada dos 
policiais, os suspeitos fugi-
ram pelo matagal. Os poli-
ciais civis ainda conseguiram, 
além da maconha, prender 

dois homens e apreender dois 
carros. A ação ainda contou 
com a participação da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF).

Os presos foram autuados 
por tráfico e associação para 

o tráfico.
 “Agora, vamos também 

investigar se parte dessa 
droga iria para outro estado 
do Nordeste”, concluiu o 
delegado Gustavo Xavier.

Um homem foi assassinado 
a tiros ontem quando bebia 
em frente a uma residência no 
Conjunto Newton Pereira, na 
cidade de União dos Palma-
res, zona da mata do Estado.A 
vítima foi identificada apenas 
como Junior e segundo teste-

munhas estava sentado na 
porta da sua residência quando 
foi surpreendido pelo assassino 
e atingido com vários disparos 
de arma de fogo. 

O assassino fugiu do local 
sem ser identificado oficial-
mente.Militares do 2º BPM 

foram ao local e realizaram 
os primeiros levantamentos, 
mas nenhuma informação foi 
repassada à imprensa. Foram 
acionados, ainda, Perícia e IML, 
que providenciou a remoção do 
corpo para a sede do instituto 
na capital.

Um jovem, identificado 
como Fabiano dos Santos 
Lisboa de 25 anos, morreu 
numa colisão envolvendo 
uma motocicleta e um carro de 
passeio, ontem pela manhã, 
em Pão de Açúcar, Sertão 
alagoano. A vítima fatal 
estava em uma motocicleta 
quando foi atingida por um 
veículo, conduzido por um 
suposto influenciador digital 
da região.

De acordo com as infor-
mações do Batalhão de Polí-
cia Rodoviária (BPRv), a 
colisão, que aconteceu na 
rodovia AL-130, envolveu 
um Fiat Ideia, de cor prata e 
placa NMO – 5907/AL, e uma 
motocicleta Honda CG 125 
Titan, de cor preta e placa 
DHB-2494. O Ideia seguia 
na rodovia sentido Olho 
D´Água das Flores a Pão de 
Açúcar, quando nas imedia-
ções do povoado Santa Cruz, 
invadiu a contramão de dire-
ção e atingiu frontalmente a 
motocicleta.

Com o impacto da colisão, 
a motocicleta foi arremessada 
para fora da via, e o carro 
tombou na rodovia. O moto-
ciclista foi socorrido, mas não 
resistiu, e morreu a caminho 
do hospital. O influenciador 
digital, que não teve o nome 
divulgado, teria pego o carro 
emprestado de um amigo, e 
fugiu do local do acidente. 

Agentes do Programa 
Ronda no Bairro prenderam um 
homem de 38 anos por embria-
guez ao volante no bairro de 
Ponta Verde, em Maceió, no 
sábado.

A equipe realizava patrulha-
mento de rotina pela Avenida 
Álvaro Otacílio, quando avistou 
um tumulto nas proximidades 
do cruzamento com a Avenida 
Professor Sandoval Arroxelas.

Em seguida, foi verificado 
que havia acontecido um enga-
vetamento envolvendo três 
veículos. O condutor do Toyota 
Corolla, de cor prata, teria coli-
dido na traseira de um Volkswa-
gen Parati preto, que por sua 
vez bateu em um Nissan Kicks, 
de cor preta.Durante a aborda-
gem, verificou-se também que o 
motorista causador do acidente 
apresentava sinais visíveis de que 
havia ingerido bebida alcoólica, 
como fala alterada, dificuldade 
em se equilibrar e olhos averme-
lhados, além do odor de álcool.

Mesmo após negativa do 
indivíduo sobre a ingestão de 
bebidas com teor alcoólico, ele 
foi levado à Central de Flagrantes 
I, no Farol, para a realização dos 
procedimentos cabíveis. Junto 
à Polícia Judiciária, o infrator foi 
autuado por crime de trânsito 
conforme o Artigo 306 do Código 
de Trânsito Brasileiro, após ser 
lavrado o Termo de Constatação 
de Embriaguez (TCE) em desfa-
vor dele.

MACONHA

UNIÃO DOS PALMARES

AL-130 PONTA VERDE

Polícia Civil prende 
dois e apreende 165kg

Homem é assassinado 
a tiros enquanto bebia

Motociclista 
morre em 
acidente  
no sertão

Condutor 
embriagado 
é preso após 
acidente

Ascom/PC

De temperamento explosivo, Zé Carlos costuma se envolver em oocrrências policiais

Maconha apreendida representa uma das maiores apreensões em Maceió



Millena Barroca
Secom Maceió 
Rafaela Melo
Ascom Sima

Assinalado no último dia 
29, o Dia Mundial da Energia 
foi criado para sensibilizar e 
motivar as pessoas quanto à 
necessidade de poupar ener-
gia, além de alertar sobre seu 
impacto ambiental. Tendo 
isso em vista, a Prefeitura 
de Maceió vem realizando a 
substituição das luminárias 
convencionais pela tecnologia 
em LED, sinônimo de eficiên-
cia e economia.

Desde fevereiro, cerca de 
1.800 luminárias de LED foram 
instaladas por toda a cidade, 
gerando uma redução de 
-43.499 KWH (quilowatt-hora). 
Isso representa uma economia 
mensal aos cofres públicos de 
quase R$ 20.000,00. A tecnolo-
gia também traz benefícios ao 
meio ambiente, já que reduz 
a emissão de CO² (gás carbô-
nico) na atmosfera em até 
12Ton, equivalentes ao plantio 
de 92 árvores; e não emite raios 
infravermelhos e ultravioletas.

Por fim, a mudança ilumina 

melhor e garante maior faci-
lidade na manutenção do 
serviço, já que tem uma durabi-
lidade até três vezes maior que 
as lâmpadas de vapor de sódio.

“Não se trata apenas da 
economia do dinheiro público, 
mas também compromisso 
com o meio ambiente e bem-
-estar das pessoas. Maceió está 
no caminho do futuro. Estamos 

estruturando projetos para 
mudar nossa cidade, garan-
tindo eficiência, segurança e 
crescimento para todos. Vamos 
melhorar a vida dos morado-
res e de quem vem nos visitar”, 
pontua o prefeito JHC.

À frente da Superinten-
dência Municipal de Energia 
e Iluminação Pública (Sima), 
João Folha explica que uma 

iluminação de qualidade torna 
a cidade mais segura, viabiliza 
os serviços essenciais e gera 
condições para o desenvolvi-
mento da sociedade. “Nosso 
objetivo é transformar Maceió 
em uma cidade verdadeira-
mente inteligente, com quali-
dade de vida e condições 
para o maceioense prospe-
rar de verdade, além de um 

consumo eficiente para o meio 
ambiente”, explica o superin-
tendente.

Até o momento, a tecnolo-
gia já chegou a locais como as 
Grotas do Rafael, no Jacinti-
nho, e da Alegria, no Benedito 
Bentes; além do Vale do Regi-
naldo, no Poço; da Vila dos 
Pescadores, no Trapiche da 
Barra; e das Avenidas Pratagy 
e Garça Torta, ambas no Bene-
dito Bentes. A orla marítima 
de Maceió também recebeu o 
benefício, do coreto do Jaraguá 
até o Pontal da Barra, com as 
mudanças das luminárias na 
Avenida Assis Chateaubriand 
que deverão ser concluídas em 
breve.

De acordo com o superin-
tendente da Sima, a expectativa 
até o fim do ano é dobrar essa 
economia mensal. “Estamos 
fazendo um trabalho intenso 
de iluminação em toda Maceió, 
vamos levar o LED para outros 
pontos da capital. Nosso obje-
tivo é, pelo menos, dobrar esses 
valores, garantindo a melhoria 
para ainda mais pessoas. Mais 
luz significa mais segurança 
e mais qualidade de vida”, 
afirma João Folha.
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Blitz observa cumprimento do 
decreto de restaurantes e bares

FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA garante o cumprimento dos protocolos sanitários em mais de 300 estabelecimentos

No último final 
de semana, as 
fiscalizações 

da Prefeitura de Maceió esta-
vam atentas aos bares e restau-
rantes da capital. O objetivo da 
blitz foi garantir o comprimento 
dos protocolos sanitários, além 
de orientar os proprietários 
sobre as normas do decreto de 
distanciamento. A ação percor-
reu 15 bairros e inspecionou, 
aproximadamente, 300 estabe-
lecimentos. Apenas um bar, na 
Serraria, precisou ser interdi-
tado.

O secretário Municipal 
de Segurança Comunitária 
e Convívio Social (Semscs), 
Thiago Prado, participou da 
operação. Ele destaca a impor-
tância de um trabalho vigilante 
no enfrentamento ao vírus. 
“Em virtude do alto índice de 
internamentos na capital, a 
Prefeitura intensifica as blitzes 

de controle à Covid, orientando 
e notificando aqueles que se 
encontram em situação de irre-
gularidades”, explicou.

Ação foi realizada de forma 
conjunta com a Vigilância Sani-
tária e Guardas Municipais. 
Eles percorreram a orla de Cruz 
das Almas, o Conjunto José 
Tenório e a Avenida Fernandes 
Lima; além dos bairros do Jacin-
tinho, Feitosa, Barro Duro, São 
Jorge, Murilópolis, Gruta de 
Lourdes, Serraria, Ouro Preto, 
Jatiúca, Poço, Ponta Verde e 
Pajuçara.

De acordo com o novo 
decreto, que mantém o estado 
na fase vermelha na luta contra o 
vírus, bares e restaurantes terão 
horários reduzidos. De segunda 
a sexta, eles podem funcionar de 
5h às 20h. Após esse horário e 
aos sábados e domingos e feria-
dos, somente por delivery e no 
sistema pegue & leve.

COMPROMISSO COM O MEIO AMBIENTE

Maceió avança na economia de energia 
com instalação de luminárias de LED

Itawi Albuquerque/Secom Maceió

Orla marítima também foi beneficiada; desde fevereiro foram mais de 1.800 luminárias LED instaladas na capital

Alberto Jorge/Ascom Semscs

Equipes atuaram em 15 bairros da capital; apenas um estabelecimento, localizado na Serraria, precisou ser interditado



Millena Barroca
Secom Maceió 
Rafaela Melo
Ascom Sima

Assinalado no último dia 
29, o Dia Mundial da Energia 
foi criado para sensibilizar e 
motivar as pessoas quanto à 
necessidade de poupar ener-
gia, além de alertar sobre seu 
impacto ambiental. Tendo 
isso em vista, a Prefeitura 
de Maceió vem realizando a 
substituição das luminárias 
convencionais pela tecnologia 
em LED, sinônimo de eficiên-
cia e economia.

Desde fevereiro, cerca de 
1.800 luminárias de LED foram 
instaladas por toda a cidade, 
gerando uma redução de 
-43.499 KWH (quilowatt-hora). 
Isso representa uma economia 
mensal aos cofres públicos de 
quase R$ 20.000,00. A tecnolo-
gia também traz benefícios ao 
meio ambiente, já que reduz 
a emissão de CO² (gás carbô-
nico) na atmosfera em até 
12Ton, equivalentes ao plantio 
de 92 árvores; e não emite raios 
infravermelhos e ultravioletas.

Por fim, a mudança ilumina 

melhor e garante maior faci-
lidade na manutenção do 
serviço, já que tem uma durabi-
lidade até três vezes maior que 
as lâmpadas de vapor de sódio.

“Não se trata apenas da 
economia do dinheiro público, 
mas também compromisso 
com o meio ambiente e bem-
-estar das pessoas. Maceió está 
no caminho do futuro. Estamos 

estruturando projetos para 
mudar nossa cidade, garan-
tindo eficiência, segurança e 
crescimento para todos. Vamos 
melhorar a vida dos morado-
res e de quem vem nos visitar”, 
pontua o prefeito JHC.

À frente da Superinten-
dência Municipal de Energia 
e Iluminação Pública (Sima), 
João Folha explica que uma 

iluminação de qualidade torna 
a cidade mais segura, viabiliza 
os serviços essenciais e gera 
condições para o desenvolvi-
mento da sociedade. “Nosso 
objetivo é transformar Maceió 
em uma cidade verdadeira-
mente inteligente, com quali-
dade de vida e condições 
para o maceioense prospe-
rar de verdade, além de um 

consumo eficiente para o meio 
ambiente”, explica o superin-
tendente.

Até o momento, a tecnolo-
gia já chegou a locais como as 
Grotas do Rafael, no Jacinti-
nho, e da Alegria, no Benedito 
Bentes; além do Vale do Regi-
naldo, no Poço; da Vila dos 
Pescadores, no Trapiche da 
Barra; e das Avenidas Pratagy 
e Garça Torta, ambas no Bene-
dito Bentes. A orla marítima 
de Maceió também recebeu o 
benefício, do coreto do Jaraguá 
até o Pontal da Barra, com as 
mudanças das luminárias na 
Avenida Assis Chateaubriand 
que deverão ser concluídas em 
breve.

De acordo com o superin-
tendente da Sima, a expectativa 
até o fim do ano é dobrar essa 
economia mensal. “Estamos 
fazendo um trabalho intenso 
de iluminação em toda Maceió, 
vamos levar o LED para outros 
pontos da capital. Nosso obje-
tivo é, pelo menos, dobrar esses 
valores, garantindo a melhoria 
para ainda mais pessoas. Mais 
luz significa mais segurança 
e mais qualidade de vida”, 
afirma João Folha.
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Blitz observa cumprimento do 
decreto de restaurantes e bares

FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA garante o cumprimento dos protocolos sanitários em mais de 300 estabelecimentos

No último final 
de semana, as 
fiscalizações 

da Prefeitura de Maceió esta-
vam atentas aos bares e restau-
rantes da capital. O objetivo da 
blitz foi garantir o comprimento 
dos protocolos sanitários, além 
de orientar os proprietários 
sobre as normas do decreto de 
distanciamento. A ação percor-
reu 15 bairros e inspecionou, 
aproximadamente, 300 estabe-
lecimentos. Apenas um bar, na 
Serraria, precisou ser interdi-
tado.

O secretário Municipal 
de Segurança Comunitária 
e Convívio Social (Semscs), 
Thiago Prado, participou da 
operação. Ele destaca a impor-
tância de um trabalho vigilante 
no enfrentamento ao vírus. 
“Em virtude do alto índice de 
internamentos na capital, a 
Prefeitura intensifica as blitzes 

de controle à Covid, orientando 
e notificando aqueles que se 
encontram em situação de irre-
gularidades”, explicou.

Ação foi realizada de forma 
conjunta com a Vigilância Sani-
tária e Guardas Municipais. 
Eles percorreram a orla de Cruz 
das Almas, o Conjunto José 
Tenório e a Avenida Fernandes 
Lima; além dos bairros do Jacin-
tinho, Feitosa, Barro Duro, São 
Jorge, Murilópolis, Gruta de 
Lourdes, Serraria, Ouro Preto, 
Jatiúca, Poço, Ponta Verde e 
Pajuçara.

De acordo com o novo 
decreto, que mantém o estado 
na fase vermelha na luta contra o 
vírus, bares e restaurantes terão 
horários reduzidos. De segunda 
a sexta, eles podem funcionar de 
5h às 20h. Após esse horário e 
aos sábados e domingos e feria-
dos, somente por delivery e no 
sistema pegue & leve.

COMPROMISSO COM O MEIO AMBIENTE

Maceió avança na economia de energia 
com instalação de luminárias de LED

Itawi Albuquerque/Secom Maceió

Orla marítima também foi beneficiada; desde fevereiro foram mais de 1.800 luminárias LED instaladas na capital

Alberto Jorge/Ascom Semscs

Equipes atuaram em 15 bairros da capital; apenas um estabelecimento, localizado na Serraria, precisou ser interditado
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MP recomenda a prefeitos que 
suspendam festejos juninos 

AO SER INFORMADO DA ORIENTAÇÃO, prefeito terá cinco dias úteis para informar decisão ao promotor da cidade

Janaína Ribeiro
MP/AL

A Força-Tarefa 
de Prevenção 
e Enfrenta-

mento à Pandemia da Covid-
19 do Ministério Público do 
Estado de Alagoas (MPAL) 
expediu, hoje, a Recomendação 
nº 6/21 à Associação dos Muni-
cípios Alagoanos (AMA) para 
que a entidade oriente os gesto-
res públicos a não promoverem 
qualquer tipo de festividade 
junina em cumprimento aos 
decretos estadual e municipais 
que preveem medidas de segu-
rança para evitar a dissemina-
ção do novo coronavírus. Os 

prefeitos terão cinco dias úteis, 
a contar do recebimento do 
documento, para informar ao 
promotor local se vão atender 
ao que foi requerido pela FT.

Na recomendação, assi-
nada pelo procurador-geral 
de Justiça, Márcio Roberto 
Tenório de Albuquerque, e 
pelos demais procuradores e 
promotores de Justiça integran-
tes da força-tarefa, o Ministério 
Público pede que os prefeitos 
cancelem ou suspendam todas 
as festividades pertinentes ao 
período de São João e que eles 
não publiquem editais para 
contratação de bandas musicais 
e de forró.

O documento também 

orienta que os gestores não 
promovam concursos de 
quadrilhas juninas, shows e 
demais eventos e que eles não 
concedam autorizações para 
a utilização do espaço público 
para a realização de shows 
particulares, com ou sem 
cobrança de ingressos.

No entendimento da FT, é 
necessário garantir que em todos 
os 102 municípios alagoanos seja 
mantido o distanciamento social 
no período junino – o que não 
seria possível caso houvesse as 
aglomerações causadas pelos 
eventos de São João, umas das 
principais recomendações das 
autoridades sanitárias e de 
saúde para conter a onda de 

infecção causada pela Covid-19.

OS ALERTAS DO MPAL
No texto da Recomendação 

nº 6/21, o MPAL alerta para os 
números de casos de pacientes 
infectados no estado e de óbitos 
em decorrência do novo coro-
navírus, que chegou ao pata-
mar de 190.985 (cento e noventa 
mil, novecentos e oitenta e 
cinco) pessoas e 4.679 mortos.

A FT também chama a aten-
ção para a ocupação diária dos 
leitos exclusivos para a Covid-
19 que, no último dia 26, chegou 
ao alarmante percentual de 
92%. Por fim, ainda foi citada 
a baixa estocagem de neuro-
bloqueadores musculares em 

diversos hospitais alagoanos, 
medicamentos esses que são 
essenciais ao procedimento de 
intubação de pacientes graves.

PRAZO
A AMA terá prazo máximo 

de cinco dias para encaminhar 
a recomendação aos prefeitos 
dos 102 municípios alagoanos e 
a mesma quantidade de tempo 
para informar à força-tarefa 
se fez esse devido encaminha-
mento aos gestores públicos.

Já os prefeitos também terão 
cinco dias, após o recebimento 
do documento, para informar 
ao promotor da comarca o 
acatamento ou não dos termos 
da recomendação.

Kaue Costa
Repórter

O governador Renan 
Filho e o secretário de Trans-
porte e Desenvolvimento 
Urbano, Mosart Amaral, 
assinam,amanhã, a ordem de 
serviço para o início das obras 
de implantação do Parque 
Linear da Grota da Freira, no 
bairro de Mangabeiras, em 
Maceió. A solenidade acon-
tecerá às 10 horas, no Salão de 
Despachos, no Palácio Repú-
blica dos Palmares.

A Grota da Freira teve seus 
serviços do Vida Nova Nas 
Grotas inaugurados em 2017 e 
agora entra em uma nova etapa: 
a construção do Parque Linear. 
Assim como o Parque Linear 
da Grota do Cigano, cujas obras 
foram iniciadas recentemente, 
o Parque Linear da Grota da 
Freira faz parte da segunda 
etapa do programa Vida Nova 
nas Grotas que visa, além da 
promoção de atividades de 
esporte e lazer para a comuni-
dade, integrar a grota à malha 
urbana da cidade.

O equipamento será cons-
truído numa área de 3.920 m² 
e conta com quadra polies-
portiva, academia ao ar livre, 
parque infantil, passeios, 
área para alimentação, ciclo-
faixa, além de outros equipa-
mentos que irão promover a 

inclusão social e a interação 
socia, e de uma área reservada 
para implantação futura de 
um equipamento público de 
creche, escola ou ensino profis-
sionalizante. O investimento na 
obra é de R$ 820 mil em recur-
sos oriundos do Governo do 
Estado.

Larissa Rocha, assistente 
social da Secretaria de Trans-
porte e Desenvolvimento 
Urbano (Setrand), explica que 
projetos e programas desenvol-
vidos pelo Governo do Estado 
são pensados e executados 
levando em consideração a 
necessidade e a realidade social 
de cada comunidade.

“Todo projeto que nasce é 
pensado individualmente, de 
acordo com a necessidade de 
cada localidade, e não foi dife-
rente para a idealização dos 

parques lineares. Os espaços de 
convivência são pensados para 
que haja a interação social, para 
que os moradores se apropriem 
deles e entendam a comuni-
dade como um lugar agradável 
para se viver. O objetivo é resga-
tar a dignidade e ofertar cidada-
nia para essas pessoas”, disse.

GROTA DA FREIRA

Governa autoriza obras 
de outro Parque Linear João Victor Barroso

Repórter

Em 60 dias de funciona-
mento, o Hospital de Campa-
nha Dr. Celso Tavares, situado 
no Centro Cultural e de Expo-
sições Ruth Cardoso, no bairro 
Jaraguá, em Maceió, concedeu 
alta médica para 261 pacien-
tes recuperados da Covid-19. 
A unidade de hospitalar foi 
reaberta pela Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesau) no 
último dia 30 de março, em 
mais uma ação para o enfren-
tamento da pandemia do novo 
coronavírus.

O hospital conta com uma 
equipe multiprofissional 
formada por médicos, enfer-
meiros, psicólogos, farmacêuti-
cos, assistentes sociais e técnicos 
de enfermagem. Foram eles os 
responsáveis por garantir aten-
dimento humanizado para 525 
pacientes que estiveram em 
um dos 142 leitos clínicos ou 
em uma das oito salas de esta-
bilização da unidade de saúde, 
que possuem uma estrutura 
com monitor multiparâmetro, 
bomba de infusão, ventilador 
mecânico.

O secretário de Estado 
da Saúde, Alexandre Ayres, 
afirma que nesses dois meses 
de funcionamento, a unidade 
tem sido fundamental no 
enfrentamento à Covid-19. “O 
Hospital de Campanha veio 
para ampliar a oferta de leitos 

para o povo alagoano e também 
desafogar outras unidades de 
saúde, como as Unidades de 
Pronto Atendimento [UPAs] 
que recebem pacientes com 
sintomas leves e moderados, 
que representam a maioria dos 
casos. A equipe do hospital 
tem prestando uma assistência 
de qualidade, humanizada e, 
desse modo, garantindo uma 
excelente taxa de altas médi-
cas”, destacou.

Entre os usuários do 
Sistema Único de Saúde (SUS) 
que receberam assistência 
especializada para o trata-
mento da doença está Ivan 
Tavares, 44 anos, que foi admi-
tido no Hospital de Campanha 
no dia 1º de maio. “Comecei a 
sentir os sintomas da Covid-
19 no final do mês de abril, 
sentindo dores de cabeça, 
congestão nasal, perda de 
olfato e paladar. Com o passar 
dos dias, tive febre, tosse, uma 
dificuldade enorme para respi-
rar, me mantive isolado, mas, 
sempre resistindo em procu-
rar ajuda médica. Só fui para a 
UPA do Jacintinho depois que 
tive muita dificuldade para 
dormir e quando medimos a 
saturação, e o oxímetro marcou 
86%”, relatou.

Com o diagnóstico de 
Covid-19 confirmado pela 
equipe da UPA, o microempre-
endedor foi transferido para 
o Hospital de Campanha Dr. 
Celso Tavares.

COVID-19

Hospital de Campanha 
completa dois meses 

Ascom Setrand/Arquivo

O Parque Linear da Grota da Freira será construído no bairro da Mangabeiras

Serviço

Assinatura da ordem de serviço 
para a implantação do Parque 
Linear da Grota da Freira

Local: Salão de despachos, 
Palácio República dos Palmares
Data: 01/06/2021
Horário: 10 horas
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Termina hoje 
o prazo para 
e n t r e g a  d a 

Declaração do Imposto de 
Renda Pessoa Física 2021. A 
declaração pode ser enviada 
até as 23h59m. Após o prazo, é 
cobrada uma multa por atraso 
na entrega da declaração. O 
valor mínimo da multa é R$ 
165,75, mas pode chegar a 20% 
do valor do imposto devido. 
Especialistas alertam que, caso 
você não tenha todos os docu-
mentos, faça a declaração no 
prazo e, se for necessário, faça 
uma retificadora depois. Assim 
você evita o pagamento da 
multa.

Neste ano, o Fisco espera 
receber entre até 32.619.749 
d e c l a r a ç õ e s .  N o  a n o 
passado, foram enviadas 
31.980.146 declarações. A 
data limite foi adiada em um 
mês para suavizar as dificul-
dades no recolhimento de 
documentos impostas pela 
pandemia de covid-19.

Em abril, a Câmara e o 
Senado aprovaram projeto 
de lei que adiaria novamente 
o prazo para 31 de julho, por 
causa do agravamento da 
pandemia. No entanto, o presi-
dente Jair Bolsonaro vetou a 
proposta, após recomendação 
da Receita Federal. O programa 
para computador está disponí-
vel na página da Receita Federal 
na internet.

QUEM TEM QUE DECLARAR
A entrega é obrigatória 

para quem recebeu acima de 
R$ 28.559,70 em rendimentos 
tributáveis em 2020. Isso equi-
vale a um salário acima de R$ 
1.903,98, incluído o décimo 
terceiro.

Também deverá entre-
gar a declaração quem tenha 
recebido rendimentos isentos 
acima de R$ 40 mil em 2020, 
quem tenha obtido ganho de 
capital na venda de bens ou 

realizou operações de qual-
quer tipo na Bolsa de Valo-
res, quem tenha patrimônio 
acima de R$ 300 mil até 31 de 
dezembro do ano passado 
e quem optou pela isenção 
de imposto de venda de um 
imóvel residencial para a 
compra de um outro imóvel 
em até 180 dias.

NOVIDADES
As regras para a entrega 

da declaração do Imposto de 
Renda foram divulgadas na 
semana passada pela Receita. 
Entre as principais novida-
des, está a obrigatoriedade de 
declarar o auxílio emergencial 
de quem recebeu mais de R$ 
22.847,76 em outros rendimen-
tos tributáveis e a criação de 
três campos na ficha “Bens e 
direitos” para o contribuinte 
informar criptomoedas e outros 
ativos eletrônicos.

O prazo para as empresas, 

os bancos e as demais institui-
ções financeiras e os planos de 
saúde fornecerem os compro-
vantes de rendimentos acabou 
em 26 de fevereiro. O contri-
buinte também deve juntar 
recibos, no caso de aluguéis, de 
pensões, de prestações de servi-
ços, e notas fiscais, usadas para 
comprovar deduções.

RESTITUIÇÃO
Pelas estimativas da Receita 

Federal, 60% das declarações 
terão restituição de imposto, 
21% não terão imposto a pagar 
nem a restituir e 19% terão 
imposto a pagar.

Ass im como no  ano 
passado, serão pagos cinco lotes 
de restituição. Os reembolsos 
serão distribuídos nas seguin-
tes datas: 31 de maio (primeiro 
lote), 30 de junho (segundo 
lote), 30 de julho (terceiro lote), 
31 de agosto (quarto lote) e 30 de 
setembro (quinto lote).

QUEM PODE DECLARAR 
EM CONJUNTO
Os cônjuges (casados), 

companheiros (união está-
vel) e dependentes podem 
declarar em conjunto, ou seja, 
numa só declaração. Para 
que seja considerado decla-
rante em conjunto, todos os 
bens, direitos e rendimentos 
destas pessoas devem estar 
na mesma declaração (contri-
buinte titular). Neste caso, 
as pessoas declaradas em 
conjunto não precisam entre-
gar uma declaração somente 
sua.

COMO ENVIAR A DECLARAÇÃO
O preenchimento da 

declaração pode ser feito pelo 
Portal e-CAC, na opção “Meu 
Imposto de Renda; por celula-
res e tablets, por meio do aplica-
tivo “Meu Imposto de Renda”; 
ou é possível também baixar o 
Programa Gerador de Declara-

ção (PGD) relativo ao ano (exer-
cício) que deseja declarar.

Após o preenchimento, 
basta acessar a opção ‘Entre-
gar Declaração’, disponível 
no sistema online, aplicativos 
para celulares e tablets ou no 
programa IRPF baixado no seu 
computador.

O serviço de recepção de 
declarações não funciona no 
período entre 1h e 5h da manhã 
(horário de Brasília), pro isso, 
envie a declaração em outro 
horário. Caso não consiga 
enviar por algum motivo, grave 
a cópia de segurança da decla-
ração em uma mídia removível 
(pen drive, disco rígido externo 
etc.) e tente em outro computa-
dor.

Desde 2017 o programa 
Receitanet (que faz o envio de 
declarações) foi incorporado 
ao Programa IRPF, não sendo 
mais necessária sua instalação 
em separado.

Prazo para a declaração do 
Imposto de Renda acaba hoje

RECEITA FEDERAL prevê 32 milhões de declarações; contribuinte deve enviar as informações até as 23h59 para não pagar multa

A declaração pode ser enviada até as 23h59; após o prazo, é cobrada uma multa por atraso no valor mínimo de R$ 165,75 podendo chegar a 20% do imposto devido

Arquivo/Agência Brasil



Elzir Souza
Algo Mais Consultoria e Assessoria

Na próxima 
quinta-feira, 
é o Dia da 

Conscientização Contra a 
Obesidade Mórbida Infan-
til, uma data para orientar a 
população sobre os cuidados 
necessários para combater esta 
doença que afeta milhares de 
crianças em todo o mundo. 
Afinal, diversas complicações 
estão associadas à obesidade 
e quadros que eram vistos 
apenas em adultos estão sendo 
cada vez mais encontrados em 
crianças e adolescentes.

Diabetes tipo 2, hiperten-
são, doenças cardiovascula-
res, problemas respiratórios, 
ortopédicos, gastrointestinais 
e metabólicos estão entre as 
doenças mais comuns. Além 
disso, o aumento de peso 
pode despertar o bullying e 
pressões estéticas que acabam 
levando os pequenos à depres-
são e ansiedade, quadro que 
acaba retroalimentando a 
obesidade.

Com o isolamento social, os 
pequenos deixaram de praticar 
atividades físicas e passaram 

a ficar mais tempo em frente 
aos smartphones, videogames 
e consumirem alimentos com 
baixa qualidade nutricional. A 
nutricionista e professora do 
Centro Universitário Tiraden-
tes (Unit/AL), Raphaela Costa, 
indica os motivos que leva-
ram ao crescimento dos casos 
durante a pandemia.

“Estando em casa e conse-
quentemente no meio digital, 
as crianças são atraídas pelas 
propagandas de alimentos 
não saudáveis, gordurosos e 
com muitos conservantes. Elas 
também deixaram de praticar 
exercícios físicos, o que ajudava 
a queimar calorias. A falta de 
sono adequado pode contribuir 
para a obesidade. Os pais preci-
sam estar atentos para que as 
crianças tenham qualidade no 
sono e descansem o tempo reco-
mendado para cada idade,” 
ressalta a professora.

O atual panorama assusta a 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS), que estima 75 milhões 
de crianças obesas no mundo 
em 2025. Diversos fatores 
contribuem para este aumento 
considerável, como o sedenta-
rismo, onde as pessoas abriram 
mão da atividade física e passa-

ram a pedir os alimentos de fast 
food, ricos em gordura trans, 
saturada e grande presença de 
açúcar. Mas o fator genético 
também é considerado: quando 
os pais são obesos, os filhos 
tendem a seguir o mesmo cami-
nho, por partilharem da mesma 
alimentação. 

FATORES PSICOLÓGICOS
Além dos hábitos alimenta-

res e do estilo de vida, a ansie-
dade e depressão podem estar 
entre os aspectos relacionados 
à obesidade infantil. Adultos 
e crianças que apresentam um 
destes quadros emocionais 
evitam atividades de lazer, 

aderindo ao isolamento e trans-
ferindo para os alimentos toda 
uma carga psicológica.

“Entre as complicações para 
a saúde, o bullying é um dos 
mais frequentes no meio social. 
Seja no ambiente familiar ou 
na escola, as crianças sofrem 
com esse tipo de preconceito, 
que afeta diretamente o fator 
emocional, gerando estresse e 
depressão. Então, o acompa-
nhamento dos pais e professo-
res é fundamental para evitar 
que as crianças desenvolvam 
problemas de saúde na vida 
adulta, como transtorno psiqui-
átrico,” aconselha a psicóloga e 
professora do curso de Psico-

logia da Unit/AL, Karolline 
Helcias.

Por isso é importante mode-
rar brincadeiras com o peso do 
tipo “eita filho, você está tão 
gordo que o papai não conse-
gue te levantar” ou “olha como 
Fulana é bonita, tão magrinha”. 
Comentários desse tipo, aler-
tam as especialistas, apenas 
reforçam estigmas negativos 
e aumentam o sofrimento da 
criança.

O tratamento da obesidade 
infantil requer o apoio familiar e 
uma mudança no estilo de vida 
das crianças – de preferência, 
acompanhado pelos adultos, 
para que sirvam de suporte e 
exemplo. É importante o incen-
tivo de práticas esportivas e 
da abordagem dietética para 
controle da hipertensão. 

“Uma das recomendações 
é que os pequenos deixem de 
consumir as refeições em frente 
a TV, e sim, na mesa com os 
pais. É sempre bom lembrar 
que os biscoitos não são alimen-
tos saudáveis, assim como o 
refrigerante: a troca pelos sucos 
naturais e da polpa fazem bem 
para a saúde de toda família” 
recomenda a nutricionista 
Raphaela Costa.
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Crianças obesas podem sofrer
com transtornos psicológicos

O TRATAMENTO DA OBESIDADE requer apoio familiar e mudança no estilo de vida de todos, adultos e crianças
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