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5JUSTIÇA ITINERANTE REALIZA MUTIRÃO VIRTUAL PARA AGILIZAR PROCESSOS POR TRÁFICO DE DROGAS
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BRILHO NOS OLHOS

“Avenida” ganha 
iluminação de led

A Avenida Assis Chateaubriand 
teve a iluminação de vapor de sódio 
trocada pelas lâmpadas em Led. Os 
7km de extensão - partindo da entrada 
do bairro cultural do Pontal da Barra 
até o histórico Coreto de Jaraguá - agora 
contam com 366 pontos de luz com a 
nova tecnologia. As novas luminá-
rias têm a potência de 220w e causam 

menos danos ao meio ambiente, pois 
não emitem CO² ou raios infraverme-
lhos e ultravioletas. O Led demanda 
também menos manutenções, pois 
tem a garantia de durabilidade três 
vezes maior que as convencionais,  
tornando-se uma alternativa mais 
eficiente e econômica para a ilumina-
ção pública.

Seguindo o calendário 
divulgado pela Secretaria 
de Estado do Planejamento, 
Gestão e Patrimônio (Seplag), 

até o momento quatro editais 
já foram divulgados e, juntos, 
somam mais de duas mil 
vagas para ingresso no quadro 

de pessoal do setor público 
alagoano. Quem deseja iniciar 
uma carreira nas Polícias Civil 
e Militar de Alagoas, no Corpo 

de Bombeiros Militar (CBM) 
ou na Polícia Penal do Estado, 
já pode, inclusive, realizar a 
inscrição para concorrer às 

seletivas. Hoje, foram abertas 
as inscrições para o concurso 
da Polícia Civil, cujo edital saiu 
na semana passada. 5

ALAGOAS ABRE EM UM MÊS DUAS MIL VAGAS NO SERVIÇO PÚBLICO EM QUATRO CONCURSOS

HORA DE ESTUDAR

OPINIÃO

Grande 
perda: adeus 
ao mestre 
Rui Agostinho

2

EM MACEIÓ

Profissionais 
da Educação 
estão 100% 
vacinados

4

COPA AMÉRICA

Teremos com manifesto
Os jogadores da Seleção 

Brasileira mudaram de posição 
e aceitaram participar da Copa 
América no Brasil. Eles joga-
rão, mas farão um manifesto. A 
decisão foi anunciada hoje, mas 

ainda não é oficial. Os atletas e 
a comissão técnica só devem 
se posicionar oficialmente 
após a partida contra o Para-
guai, que acontece amanhã. 
A Seleção estava unida em 

torno do técnico Tite e do 
boicote à competição, por 
conta da pandemia e por ter 
ficado sabendo da realiza-
ção do torneio no Brasil pela 
imprensa. 6
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O velho tinteiro por sobre 
a escrivaninha de madeira, 
cuidadosamente talhada pelo 
artesão guarda consigo silen-
ciosos testemunhos de histórias, 
contadas em segredo nas desbo-
tadas folhas de papel, quando 
das horas mornas do entarde-
cer, ainda sob o frescor da brisa 
que se espraia por entre vetustos 
jequitibás, na terra comum dos 
homens. A pena fulgurante por 
entre as mãos do poeta desliza 
airosamente, num bailado quase 
que surreal pinta no impresso 
uma moldura, travestida em 
audível soneto, trazendo a guisa 
o talento inconteste do jovem 
Clóvis de Holanda Cavalcanti 
(1892-1914), máxime da intelec-
tualidade parnasiana, jamais 
vista em terras caetés.

 A mudez insiste em perpas-
sar cada canto dos aposentos 
do velho sobrado do engenho 
Boa Ventura, num monólogo 
compreendido apenas por seu 
protagonista, cuja dialética 
professional traz em pensa-
mento lembranças outrora 

adormecidas, que vagarosa-
mente renascem das cinzas, 
feito fênix que desconhece a 
morte e num excelso vôo busca 
alçar a eternidade. Pálidas remi-
niscências que jaziam perdi-
das nos labirintos do longevo 
pretérito, doravante ressurgem 
dos amontoados escombros 
na imaginação desse vate das 
letras, dando vida a belíssimos 
sonetos, verdadeiras canções 
medievais, apreciadas ao som 
das liras nos salões palacianos 
do Velho Mundo. 

 E no entardecer da existência 
humana, quando a morte visita 
seu leito solitário, qual consolo 
derradeiro após dias de intensa 
agonia e vãs beligerâncias contra 
o mal que lhe acometia (peste 
bubônica), Clóvis se despede 
para sempre, rumo às plagas 
sem fins do outro mundo. A 
aurora dos anos vai desapare-
cendo nas curvas sinuosas da 
vida, com seus percalços e deva-
neios, restando tão somente o 
legado indelével do homem que 
se imortalizou em suas obras, 

se tornando o maior de todos 
os poetas parnasianos nascido 
nestas paragens de Viçosa e Chã 
Preta.

 Se a vida lhe foi tirada ainda 
no alvorecer da juventude, seu 
inconteste talento é lídimo mere-
cedor dos louros que a glória 
destina aos homens. Sua desco-
munal inteligência de autên-
tico literato, seus memoráveis 
e aplaudidos escritos poéticos 
tornaram-se indestrutível arga-
massa na mente dos que conhe-
cem sua obra, cujos manuscritos 
publicados postumamente em 
“Germinal” (1921) demonstram 
de per si a grandiosidade de um 
vate, que mesmo no anonimato 
conseguiu eternizar seu nome, 
com seus versos: “O poeta às 
vezes, sobe aos paramos da 
glória,/Entre bênçãos de amor, 
alegria ilusória.../As horas que 
passou em vigília escrevendo/A 
sua febre de Arte, o seu tormento 
horrendo./ [...] Àquela ânsia infe-
liz da glória soberana,/-Pobre 
louco! Recebe a indiferença 
humana!”

Os domingos, mesmo que 
lindos e ensolarados, sempre 
me trazem alguma nostal-
gia, não sei de onde nem de 
quê. Talvez, por ser um dia 
de interlúdio da vida. Ou 
por não ser convencional-
mente um dia útil. Quando 
num domingo bem cedo, 
recebo a mensagem que o 
meu amigo, mestre e compa-
nheiro de trabalho, por 17 
anos, faleceu vítima desse 
vírus, dessa doença catastró-
fica, os domingos passarão a 
ser ainda mais tristes e gris, 
para mim.

Obrigado, meu querido 
amigo e companheiro de 
trabalho Rui Agostinho (foto), 
por todos os ensinamentos ao 
longo desses anos de convi-
vência, harmonia e fraterna 
amizade. Obrigado pela sua 
dedicação, diuturnamente, 
às questões e à integridade 
da programação da Rádio 
Educativa FM, na imensa 
maioria das vezes, sem sequer 
ter o mínimo reconhecimento 

por quem deveria tê-lo. Não 
sei o que será agora da nossa 
querida Educativa FM, sem 
você. Não sei como a mante-
remos integra e cumprindo 
sua missão social e cultural, 
sem você.

O Rádio Alagoano perde 
um dos seus mais dedica-
dos construtor e colabora-
dor. Tenho certeza de que, 
assim como eu, toda a classe 
radialista está de luto com a 
sua partida tão inesperada 
e indesejada. Eu, perco um 
grande amigo e mestre, que 
me ensinou muito, e ganho 
um imenso vazio e uma tris-
teza saudosa. 

À Marcia e aos seus filhos 
queridos, meus sinceros senti-
mentos de pesar e tristeza, 
extensivos à toda família. 
Que sigas em paz nessa nova 
viagem, levando a música 
de qualidade e o seu cora-
ção de poeta a outros planos, 
em outra existência. Minha 
saudade, tristeza e gratidão 
infinitas, meu querido amigo!

Réquiem a um poeta morto Ao mestre Rui Agostinho

Antônio Pereira * Jornalista

Ao vir a público defender 
abertamente a médica bolso-
narista, Nise Yamaguchi por 
conta das interrupções em seu 
depoimento na CPI da Covid, 
a atriz global Juliana Paes 
escancarou algo que estava 
na encolha entre seus colegas 
de trabalho. Muitos deles, 
defensores do presidente Jair 
Bolsonaro e do seu governo 
negacionista, que está sendo 
investigado pela suspeita de 
ter contribuído em milhares 
de mortes pela Covid por não 
ter providenciado a compra de 
vacinas a tempo, nem traba-
lhado para conter a pandemia 
no Brasil.

Juliana Paes faz parte 
do grupo que empunhou 
a bandeira do ‘combate a 
corrupção’ e que adorava (e 
ainda adora) o ex-juiz Sérgio 
Moro, acusado pelo Supremo 
Tribunal Federal de ser um 
magistrado parcial, tendo 
várias das suas decisões anula-
das por terem sido tomadas 

para prejudicar adversários 
ideológicos do ex-juiz, como o 
ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva.

Pois bem, Juliana não está 
só nesta ‘luta’ pelo protago-
nismo direitista no meio artís-
tico, notadamente dos que 
trabalham na Rede Globo de 
Televisão. Alguns dos colegas 
saíram em defesa de Juliana, 
muitos com o argumento de 
que ela tem o direito de opinar 
e outros apenas por solida-
riedade ideológica, afinal 
Juliana defendeu a médica 
Nise Yamaguchi, apontada 
como o cérebro por trás de 
um suposto gabinete para-
lelo capaz de ter impedido o 
país de comprar as vacinas e 
também de difundir remédios 
reconhecidamente ineficazes 
contra a doença, podendo ter 
causado a morte ou graves 
sequelas nos pacientes da 
Covid Brasil a fora.

Independente do que 
Juliana pensa sobre o trata-

mento dado a médica na CPI, 
sua indignação foi totalmente 
seletiva, já que na própria 
CPI várias senadoras foram 
desrespeitadas pelo simples 
fato de serem mulheres, o 
que não teve por parte da 
atriz nenhuma consideração 
pública. Assim, a polêmica 
toda gira em torno dessa sele-
tividade na indignação, onde 
muitos dos artistas globais 
usam de subterfúgios espú-
rios para apoiar os atos consi-
derados genocidas do atual 
governo brasileiro.

VEJA A LISTA DOS ARTISTAS 
QUE APOIARAM JULIANA
Glória Perez -  Rafael 

Cardoso – Giovanna Anto-
nelli – Dani Suzuki – Agatha 
Moreira – Rachel Apollonio 
– Mônica Salgado – Fernando 
Torquatto – Marcos Palmeira 
– Eri Johnson – Marcelo Antô-
nio de Biaggi – Letícia Spiller 
- Andressa Suita – Elizângela 
– Leda Nagle – Barbara França 

– Lala Rudge – Anna Lima 
– Márcio Garcia - Leandro 
Hassum – Vivianne Araújo – 
Priscila Fantin – Bruno Mona-
taleone – Giovanni Bianco 
– Gabriela Prioli

SAIBA O QUE É 
INDIGNAÇÃO SELETIVA
Indignação seletiva é nome 

dado ao processo ou compor-
tamento de se manifestar, 
reclamar, protestar, criticar 
ou atacar algumas formas 
específicas de males em nossa 
sociedade, e intencionalmente 
ignorar outros, por puro inte-
resse pessoal. 

Indignação seletiva é a 
pessoa se indignar, por exem-
plo, com a corrupção de um 
partido e não se indignar com 
a corrupção em outro partido. 

É a pessoa protestar contra 
os gastos da copa, e nada 
mencionar sobre os mesmos 
gastos do carnaval. 

É a pessoa se indignar com 
os maus tratos a cães e gatos, 

mas nada mencionar sobre 
o comércio ilegal de animais 
silvestres, que gera danos 
ainda piores aos animais. 

Ou seja, o indignado sele-
tivo passa a protestar contra 
o que lhe interessa, o que 
lhe convém, dependendo 
de suas convicções políticas, 
religiosas, de classe social ou 
ideológicas, e não considera 
importante protestar ou se 
indignar com outras questões 
que fogem aos seus interesses. 

Por exemplo, os ricos 
se indignam com os altos 
impostos (por que muitos 
não querem pagar imposto 
ou querem pagar menos 
impostos) e nada reclamam 
do valor altíssimo da sonega-
ção de impostos no Brasil, que 
chega a 400 bilhões por ano. 
Ou reclamam da corrupção 
na política, estimada em 70 
bilhões anuais, e nada mencio-
nam, e fingem que não existe, 
a sonegação fiscal, que tira 
muito mais dinheiro do Brasil.

Juliana Paes escancara os globais que são 
bolsonaristas enrustidos



Um jovem de 24 anos, iden-
tificado extraoficialmente como 
Josivaldo da Silva, foi assassi-
nado a golpes de arma branca 
no domingo à noite, no Povoado 
Massapê, zona rural de Feira 
Grande, cidade do agreste alago-
ano.

As informações sobre o 
assassinato são escassas. Sabe-se, 
apenas, a partir de relato de teste-
munhas, que a vítima foi atin-

gida por vários golpes durante 
uma discussão com o assassino, 
que fugiu do local após o crime.

Militares do 3º BPM foram à 
localidade e isolaram a área para 
os levantamentos da Perícia. 
O IML recolheu o cadáver e o 
encaminhou à sede do Instituto 
na cidade de Arapiraca. O crime 
deve ser investigado pela Dele-
gacia de Homicídios de Arapi-
raca.

O setor de Inte-
ligência da 
Polícia Civil 

de Alagoas, em conjunto com a 
equipe da Delegacia Regional 
de Delmiro Gouveia, coman-
dada pelo delegado Rodrigo 
Cavalcanti, conseguiu locali-
zar no município, uma carga 
de equipamentos da área de 
saúde que havia sido roubada 
em Pernambuco.

A carga, composta por 
luvas, seringas, aventais e 
outros equipamentos destina-

dos ao tratamento de pessoas 
com coronavírus,  havia 
sido roubada no município 
de Garanhuns, no interior 
pernambucano. De acordo 
com o delegado, no momento 
do assalto, os bandidos chega-
ram a deflagrar vários tiros no 
caminhão que transportava os 
produtos.

Um dos suspeitos foi preso 
e conduzido à Delegacia 
Regional de Delmiro Gouveia 
para a confecção dos procedi-
mentos cabíveis.
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Polícia Civil recupera carga de
material de saúde, no Sertão                  

BANDIDOS TINHAM TOMADO caminhão em ataque ocorrido em Garanhuns/PE; material é para uso de profissionais da saúde

Ascom/PC-AL

Cortesia PM

Carga roubada em Pernambuco era de material usado por profissionais de saúde no atendimento a pacientes com Covid

Dois jovens (18 e 21 anos) 
foram presos por porte ilegal de 
arma de fogo, ontem à noite, em 
Arapiraca. Um dos suspeitos 
foi baleado na perna, após troca 
de tiros com a polícia durante 
perseguição. Os nomes não 
foram revelados em obediên-
cia à Resolução do Tribunal de 
Justiça de Alagoas (TJ/AL).

De acordo com as informa-
ções do 3°Batalhão de Polícia 
Militar (BPM), uma guarnição 
da Rocam estava em rondas no 
bairro Olho D´Água dos Cazu-
zinhos, quando avistou uma 
dupla, na motocicleta Honda 
Pop 100, de placa QWJ1239, em 

atitude suspeita.
Ao perceberem a presença 

dos policiais, os suspeitos fugi-
ram em direção ao Loteamento 
Lagos do Sul. Foi iniciada a 
perseguição e os suspeitos efetu-
aram disparos de arma de fogo 
contra a guarnição da Rocam. 
Houve troca de tiros e os poli-
ciais feriram um dos ocupantes 
da motocicleta, na perna.

A dupla ainda conseguiu 
fugir, mas foi interceptada mais 
adiante. Ao ser feita a busca no 
local, foi localizado um revól-
ver Rossi, cano longo calibre 22, 
com sete munições, sendo três 
deflagradas.

Um homem foi preso por 
suspeita de maus tratos à 
própria filha, uma criança de 
seis anos. O caso aconteceu no 
último sábado, nas proximi-
dades do Posto de Saúde da 
Família (PSF), do bairro Baixa 
Grande, em Arapiraca.

Segundo informações 

oficiais, a criança deu entrada 
no Hospital de Emergência do 
Agreste e, após averiguação da 
Polícia e do Conselho Tutelar, 
relatou que o pai teria apertado 
o seu pescoço.

O acusado foi detido e 
encaminhado até a Delegacia 
Central de Polícia Civil.

Uma mulher de 29 anos 
precisou acionar a Polícia Militar 
após ser vítima de ameaça de um 
homem, que foi à sua casa com 
um punhal e ameaçou matá-la. 
O crime teria sido motivado por 
vingança. A vítima afirma que 
era assediada pelo agressor, de 
29 anos, que teria se revoltado 
após ela mostrar as provas do 
assédio à esposa do acusado.

O caso ocorreu ontem, na 
cidade de Estrela de Alagoas. A 
Polícia Militar omitiu as identi-
dades de todos os envolvidos, 
mas registrou a ocorrência como 
ameaça em seu boletim diário.

A PM foi acionada por 
volta das 18h para o Conjunto 

Júnior Ferro. No local, a mulher 
informou aos militares do 10º 
Batalhão de Polícia Militar 
(BPM) que o acusado estava lhe 
importunando por meio de um 
aplicativo de mensagens (What-
sApp), enviando fotos obscenas 
e áudios. Indignada, a mulher 
decidiu encaminhar todas as 
mensagens à esposa do acusado.

Revoltado após ser exposto, 
o acusado teria ido à residên-
cia da vítima e a ameaçado de 
morte na frente dos seus fami-
liares. O acusado foi localizado 
pelos militares e ambos foram 
encaminhados para a Central 
de Polícia de Arapiraca.

Fonte: Alagoas24horas

ARAPIRACA ARAPIRACA

ASSÉDIO PELO ‘ZAP’

AGRESTE

Jovem é ferido em 
tiroteio com a polícia

Preso acusado de 
maus tratos à filha

Mulher denuncia e 
acusado faz ameaça

Discussão: jovem 
é morto a facadas

O condutor de um 
veículo acidente acusado de 
ser o causador da morte de 
uma pessoa foi detido por 
populares no final da noite 
de ontem, no Pinheiro. O 
motorista estaria dirigindo 
sob efeito de álcool quando 
provocou um acidente 
no cruzamento das ruas 
Belo Horizonte e Francisco 
Amorim, trecho que fica 
próximo ao antigo Hospital 
Maceió.

Militares do Batalhão 
de Policiamento Escolar 
(BPEsc) foram informa-
dos por um motociclista 
que havia acontecido um 
acidente no local e que o 
condutor fora detido por 
populares após tentar 
fugir. Os PMs detiveram 
o acusado, que segundo a 
própria guanrição respon-
sável pela prisão, estava 
com sinais visíveis de 
embriaguez, e o conduzi-
ram à Central de Flagran-
tes.

U m a  U n i d a d e  d e 
Suporte Avançado (USA) 
do Serviço de Atendimento 
Médico de Urgência (Samu) 
foi chamada para prestar 
socorro à vítima, mas ela 
não sobreviveu. A PM não 
repassou à imprensa os 
veículos que se envolve-
ram no acidente, nem as 
identidades do condutor e 
da vítima fatal.

Fonte: Alagoas24horas

EMBRIAGADO!

Motorista é 
preso após 
acidente 
com morte

Jovem foi morto no local da discussão; polícia tenta identificar o assassino



Ascom Seminfra

A Secretaria Municipal 
de Infraestrutura realizou, 
durante esta semana, inter-
venções na rede de drenagem 
do Conjunto Salvador Lyra, 
parte alta de Maceió. No local, 
a equipe técnica de manu-
tenção de galerias realizou a 
limpeza e recuperação de 15 

bocas de lobo, reposição de 15 
tampas de concreto para bocas 
de lobo e cinco grelhas de 
concreto. As ações ocorreram 
após pedido dos moradores.

“Seguimos atendendo 
diariamente diversos bairros 
da cidade, conforme as neces-
sidades da região. Nossas 
equipes estão empenhadas 
em levar mais qualidade de 

vida aos maceioenses e evitar 
transtornos nos dias chuvo-
sos”, destacou o coordenador 
geral de drenagem, Gabriel 
Rodas.

Em casos de solicitação, 
o cidadão pode entrar em 
contato, por meio de mensa-
gens de WhatsApp no número 
(82) 9 8714-1010, de segunda a 
sexta, das 8h às 14h.
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Primeira dose: Profissionais 
de Educação estão vacinados

SECRETARIA MUNICIPAL de Educação planeja retomada das atividades presenciais para o mês de agosto

Todos os traba-
lhadores da 
Educação de 

Maceió, incluindo profissio-
nais da rede pública e privada, 
receberam a primeira dose 
contra a Covid 19. A vacina-
ção deste grupo prioritário 
teve início no dia 14 de maio 
e desde então foram imuni-
zados 18.892 servidores deste 
segmento.

O número representa 
104,24% da estimativa que 
compreende 18.124 trabalha-
dores, sendo 9.429 do ensino 
básico e 8.695 do ensino supe-
rior. Para este grupo prioritá-
rio foram ministrados 99,41% 
das 19.000 doses do imuni-
zante recebidos.

Para o secretário munici-
pal de Educação, Elder Maia, 
a estatística revela a eficiência 
do município de Maceió no 
processo de imunização da 

população e em especial dos 
profissionais da Educação.

“Todos nós, professores 
e profissionais da Educação, 

agradecemos aos profissio-
nais da Saúde e parabeniza-

mos a todos os envolvidos. 
Essa imunização cria as condi-
ções para o retorno das ativi-
dades na modalidade híbrida 
e presencial [de ensino]”, 
confirmou o secretário.

Em se tratando da Educa-
ção Infantil ,  Elder Maia 
ressaltou que essa modali-
dade foi a mais prejudicada, 
por conta da paralisação das 
aulas presenciais.

“Os estudantes da Educa-
ção Infantil [creche e pré-
-escola]  f icaram sem as 
interações lúdicas, educa-
cionais e emocionais, muito 
presentes nas aulas presen-
ciais”, lamentou Maia.

Com esse  avanço da 
imunização, o secretário 
anuncia que já está sendo 
planejado o retorno das ativi-
dades presenciais da rede 
municipal de educação para 
o mês de agosto.

INFRAESTRUTURA

Salvador Lyra recebe 
manutenção em galerias

Ascom SMTT

A  S u p e r i n t e n d ê n c i a 
Municipal de Transportes 
e Trânsito (SMTT) informa 
à população que a partir de 
hoje haverá interdição total 
da das ruas Antônio Guedes 
Nogueira e Valderez Soares, 
conhecidas popularmente 
como Ladeira da Moenda. A 
obstrução é necessária para 
obras de saneamento, que 
beneficiarão os moradores da 
localidade.

O trecho que liga os bairros 
Feitosa e Pitanguinha seguirá 
interditado por 15 dias, das 7h 
às 17h. Com o início das obras, 
a circulação dos condutores 
para a Avenida Governador 
Lamenha Filho ou rodoviá-
ria municipal deverá ocorrer 

pela Avenida Fernandes Lima, 
no Farol, e em seguida pela 
Avenida Gov. Afrânio Lages , 
popularmente conhecida como 
Avenida Leste Oeste. A orienta-
ção é que os condutores evitem 
transitar pela região para evitar 
congestionamentos no acesso 
para os moradores.

A interdição durante o 
período da obra, no horário 
de 7h às 17h, se faz necessária 
para garantir a segurança tanto 
dos trabalhadores quanto das 
pessoas que transitam pelo 
local, uma vez que a via é muito 
estreita e íngreme.

A empresa responsável 
pela implantação do sanea-
mento, disponibilizará por 
meio de assistente social, infor-
mações aos moradores sobre o 
tráfego no local.

LADEIRA DA MOENDA...

...É interditada para
obras de saneamento

Secom Maceió

Ascom Seminfra

18.892 servidores da educação já foram vacinados com a 1a dose contra a Covid-19; vacinação começou dia 14 de maio

Além da reconstrução e manutenção, outras galerias pluviais também foram limpas e desobstruídas no Conjunto

Conserto de rede rompida no Benedito Bentes
Um rompimento na rede de distribuição de 250 milímetros de diâmetro deixou parte do complexo Bene-
dito Bentes, em Maceió, sem o fornecimento de água no começo da manhã de ontem. O vazamento 
foi constatado nas imediações do Instituto Federal de Alagoas (Ifal) e, tão logo tomou conhecimento da 
situação, a equipe plantonista da Companhia de Saneamento de Alagoas (Casal) adotou as medidas 
necessárias. A primeira delas foi suspender o abastecimento para, dessa forma, cessar a perda de água. 
Ao longo do dia, os profissionais vão trabalhar na escavação da vala para se chegar à rede rompida, que 
será consertada. Nesse período, também será feita uma vistoria no conjunto motobomba da elevatória 
que abastece o complexo Benedito Bentes. Já os conjuntos Carminha, Frei Damião, Moacir Andrade, 
Selma Bandeira e Paulo Bandeira, que ficam dentro do complexo Benedito Bentes, não tiveram o abas-
tecimento interrompido porque são atendidos por poços situados nas próprias localidades. Para outras 
informações, a Casal disponibiliza aos moradores o Call Center 0800 082 0195, que em finais de semana 
e feriados atende das 7h às 19h. De segunda a sexta-feira, o atendimento é das 7h às 20h.



Ascom Seminfra

A Secretaria Municipal 
de Infraestrutura realizou, 
durante esta semana, inter-
venções na rede de drenagem 
do Conjunto Salvador Lyra, 
parte alta de Maceió. No local, 
a equipe técnica de manu-
tenção de galerias realizou a 
limpeza e recuperação de 15 

bocas de lobo, reposição de 15 
tampas de concreto para bocas 
de lobo e cinco grelhas de 
concreto. As ações ocorreram 
após pedido dos moradores.

“Seguimos atendendo 
diariamente diversos bairros 
da cidade, conforme as neces-
sidades da região. Nossas 
equipes estão empenhadas 
em levar mais qualidade de 

vida aos maceioenses e evitar 
transtornos nos dias chuvo-
sos”, destacou o coordenador 
geral de drenagem, Gabriel 
Rodas.

Em casos de solicitação, 
o cidadão pode entrar em 
contato, por meio de mensa-
gens de WhatsApp no número 
(82) 9 8714-1010, de segunda a 
sexta, das 8h às 14h.
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Primeira dose: Profissionais 
de Educação estão vacinados

SECRETARIA MUNICIPAL de Educação planeja retomada das atividades presenciais para o mês de agosto

Todos os traba-
lhadores da 
Educação de 

Maceió, incluindo profissio-
nais da rede pública e privada, 
receberam a primeira dose 
contra a Covid 19. A vacina-
ção deste grupo prioritário 
teve início no dia 14 de maio 
e desde então foram imuni-
zados 18.892 servidores deste 
segmento.

O número representa 
104,24% da estimativa que 
compreende 18.124 trabalha-
dores, sendo 9.429 do ensino 
básico e 8.695 do ensino supe-
rior. Para este grupo prioritá-
rio foram ministrados 99,41% 
das 19.000 doses do imuni-
zante recebidos.

Para o secretário munici-
pal de Educação, Elder Maia, 
a estatística revela a eficiência 
do município de Maceió no 
processo de imunização da 

população e em especial dos 
profissionais da Educação.

“Todos nós, professores 
e profissionais da Educação, 

agradecemos aos profissio-
nais da Saúde e parabeniza-

mos a todos os envolvidos. 
Essa imunização cria as condi-
ções para o retorno das ativi-
dades na modalidade híbrida 
e presencial [de ensino]”, 
confirmou o secretário.

Em se tratando da Educa-
ção Infantil ,  Elder Maia 
ressaltou que essa modali-
dade foi a mais prejudicada, 
por conta da paralisação das 
aulas presenciais.

“Os estudantes da Educa-
ção Infantil [creche e pré-
-escola]  f icaram sem as 
interações lúdicas, educa-
cionais e emocionais, muito 
presentes nas aulas presen-
ciais”, lamentou Maia.

Com esse  avanço da 
imunização, o secretário 
anuncia que já está sendo 
planejado o retorno das ativi-
dades presenciais da rede 
municipal de educação para 
o mês de agosto.

INFRAESTRUTURA

Salvador Lyra recebe 
manutenção em galerias

Ascom SMTT

A  S u p e r i n t e n d ê n c i a 
Municipal de Transportes 
e Trânsito (SMTT) informa 
à população que a partir de 
hoje haverá interdição total 
da das ruas Antônio Guedes 
Nogueira e Valderez Soares, 
conhecidas popularmente 
como Ladeira da Moenda. A 
obstrução é necessária para 
obras de saneamento, que 
beneficiarão os moradores da 
localidade.

O trecho que liga os bairros 
Feitosa e Pitanguinha seguirá 
interditado por 15 dias, das 7h 
às 17h. Com o início das obras, 
a circulação dos condutores 
para a Avenida Governador 
Lamenha Filho ou rodoviá-
ria municipal deverá ocorrer 

pela Avenida Fernandes Lima, 
no Farol, e em seguida pela 
Avenida Gov. Afrânio Lages , 
popularmente conhecida como 
Avenida Leste Oeste. A orienta-
ção é que os condutores evitem 
transitar pela região para evitar 
congestionamentos no acesso 
para os moradores.

A interdição durante o 
período da obra, no horário 
de 7h às 17h, se faz necessária 
para garantir a segurança tanto 
dos trabalhadores quanto das 
pessoas que transitam pelo 
local, uma vez que a via é muito 
estreita e íngreme.

A empresa responsável 
pela implantação do sanea-
mento, disponibilizará por 
meio de assistente social, infor-
mações aos moradores sobre o 
tráfego no local.

LADEIRA DA MOENDA...

...É interditada para
obras de saneamento

Secom Maceió

Ascom Seminfra

18.892 servidores da educação já foram vacinados com a 1a dose contra a Covid-19; vacinação começou dia 14 de maio

Além da reconstrução e manutenção, outras galerias pluviais também foram limpas e desobstruídas no Conjunto

Conserto de rede rompida no Benedito Bentes
Um rompimento na rede de distribuição de 250 milímetros de diâmetro deixou parte do complexo Bene-
dito Bentes, em Maceió, sem o fornecimento de água no começo da manhã de ontem. O vazamento 
foi constatado nas imediações do Instituto Federal de Alagoas (Ifal) e, tão logo tomou conhecimento da 
situação, a equipe plantonista da Companhia de Saneamento de Alagoas (Casal) adotou as medidas 
necessárias. A primeira delas foi suspender o abastecimento para, dessa forma, cessar a perda de água. 
Ao longo do dia, os profissionais vão trabalhar na escavação da vala para se chegar à rede rompida, que 
será consertada. Nesse período, também será feita uma vistoria no conjunto motobomba da elevatória 
que abastece o complexo Benedito Bentes. Já os conjuntos Carminha, Frei Damião, Moacir Andrade, 
Selma Bandeira e Paulo Bandeira, que ficam dentro do complexo Benedito Bentes, não tiveram o abas-
tecimento interrompido porque são atendidos por poços situados nas próprias localidades. Para outras 
informações, a Casal disponibiliza aos moradores o Call Center 0800 082 0195, que em finais de semana 
e feriados atende das 7h às 19h. De segunda a sexta-feira, o atendimento é das 7h às 20h.
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Tráfico de drogas: ‘Justiça 
Itinerante’ agiliza processos

AÇÕES TRAMITAM na 11ª Vara Criminal de Maceió; 70 audiências de instrução devem ser realizadas hoje

Dicom TJAL

A J u s t i ç a 
I t i n e r a n t e 
p r o m o v e , 

hoje, mutirão virtual para 
agilizar processos envolvendo 
tráfico de drogas. A força-
-tarefa teve início às 8h e deve 
terminar no final da tarde. A 
previsão é que sejam realiza-
das 70 audiências de instrução 
para ouvir réus e testemunhas 
dos processos.

Todas as ações tramitam na 
11ª Vara Criminal de Maceió. De 
acordo com a juíza Emanuela 
Porangaba, coordenadora da 
Itinerante, o objetivo é dar cele-
ridade aos casos mais antigos. 
“Todos os processos são afetos 
à Meta 2 do Conselho Nacional 
de Justiça, portanto, anteriores 
a dezembro de 2015”, explicou.

Ainda segundo a magis-
trada, a maior parte das senten-
ças deve sair hoje mesmo. “Em 
alguns casos mais comple-
xos, a sentença será prolatada 
posteriormente pelo juiz que 
realizou a audiência”, disse. Os 
magistrados que conduzem as 
audiências foram designados 
pelo presidente do Tribunal de 
Justiça (TJAL), Klever Loureiro. 
A portaria contendo os nomes 
foi publicada no Diário da 
Justiça Eletrônico.   

Uma das audiências reali-
zadas pela manhã envolveu 
uma ambulante, de 50 anos, 
acusada de tráfico e associa-
ção para o tráfico. Em 2014, 
a polícia militar encontrou 
drogas na casa dela, no bairro 
Ponta da Terra, em Maceió. 
Segundo a denúncia do Minis-
tério Público, foram encon-

tradas 39 pedras de crack, 18 
trouxas de cocaína, sementes 
de maconha, além da quantia 
de R$ 433,75.  

Ao ser ouvida, a ré negou 
saber que os entorpecentes 
estavam em sua casa. Disse 
que os filhos tinham envol-

vimento com o tráfico e que 
eles foram assassinados por 
esse motivo. “Eu sofria muito 
com os meus filhos. Eles 
viviam usando crack e coca-
ína e eu pagando as dívidas 
dos dois”, contou. Também 
participaram da audiência o 

advogado Adraildo Calado 
e o promotor de Justiça Alex 
Almeida. 

MUTIRÃO VIRTUAL
Este é terceiro mutirão 

virtual realizado pela Justiça 
Itinerante em 2021. O primeiro 
ocorreu em março e tratou de 
casos de violência doméstica. 
O segundo foi no mês de maio 
e envolveu casamento coletivo 
e audiências de ações cíveis de 
menor complexidade, como 
divórcio e retificação no registro 
de nascimento.

“Já tínhamos, desde o início 
da pandemia, nos estruturado 
para conseguir trabalhar de 
forma 100% virtual. O Judici-
ário precisa estar preparado e 
oferecer uma prestação jurisdi-
cional célere e eficiente”, refor-
çou Emanuela Porangaba.

Paulo Chancey Junior
Repórter

O cenário esportivo 
de Alagoas receberá uma 
grande notícia em tempos 
tão difíceis. O Governo de 
Alagoas, através da Secreta-
ria do Esporte, Lazer e Juven-
tude (Selaj), lançará o Edital 
Yohansson Nascimento de 
Fomento Ao Esporte, na 
próxima quarta-feira, às 10h, 
no Hall da Fama do Estádio 
Rei Pelé, que irá investir R$ 
610 mil no apoio ao esporte 
do Estado.

O Edital ,  de funda-
mental importância para 
o desenvolvimento do 
e s p o r t e  a l a g o a n o  e m 
tempos de pandemia, presta 
também uma homenagem 
significatica. O ex-paratleta 
alagoano Yohansson Nasci-
mento, campeão brasileiro, 
mundial, medalhista olím-
pico e atualmente vice-
-presidente do Comitê 
Paralímpico Brasileiro, dá 
nome à iniciativa.

Secretário do Esporte, 
Lazer e Juventude, Charles 
Hebert, destacou a impor-
tância do edital e do inves-

timento para o esporte 
alagoano. “Estamos propor-
cionando apoio de forma 
organizada e garantida 
para toda uma temporada 
a essas entidades que se 
enquadrem e possam parti-
cipar do edital. Será mais 
de meio milhão de reais 
investido no esporte, para 
que as entidades esportivas 
possam investir em estru-
tura e eventos, engrande-
cendo ainda mais o esporte 
alagoano”, afirmou.

“Estamos  passando 
por momentos de muita 
dificuldade em razão da 
pandemia, mas, além de 

nos cuidar, precisamos 
trabalhar para superar 
todas essas dificuldades. 
A homenagem no edital 
foi justamente pensando 
em superação, indicando 
o Yohansson Nascimento 
que sempre foi um grande 
nome do esporte alagoano 
e nacional, dentro e fora das 
pistas, para encabeçar essa 
grande ação”, completou.

O Edital  Yohansson 
Nascimento irá beneficiar 
36 entidades esportivas, 
distribuídas em quatro 
categorias: Categoria 01, 
com 20 projetos de R$ 10 
mil; Categoria 02, com 10 
projetos de R$ 20 mil; Cate-
goria 03, com 03 Projetos de 
R$ 30 mil e Categoria 04, 
com 03 projetos de R$ 40 
mil.

O lançamento oficial 
do edital acontecerá nesta 
quarta-feira,  dia 09 de 
junho, às 10h, no Hall da 
Fama no Estádio Rei Pelé. 
Na oportunidade, o link 
para inscrição será disponi-
bilizado no site oficial e nas 
redes sociais da Secretaria 
do Esporte, Lazer e Juven-
tude.

R$ 610 MIL PARA O ESPORTE

Governo lança Edital 
Yohansson Nascimento Flávia Matos

Repórter

Desde que foi anunciado 
pelo  governador  Renan 
Filho, no início do ano, o ciclo 
de concursos de Alagoas 
vem se concretizando no 
estado. Seguindo o calendá-
rio divulgado pela Secretaria 
de Estado do Planejamento, 
Gestão e Patrimônio (Seplag), 
a t é  o  m o m e n t o  q u a t r o 
editais já foram divulgados 
e, juntos, somam mais de 2 
mil vagas para ingresso no 
quadro de pessoal do setor 
público alagoano. Quem 
deseja iniciar uma carreira 
nas Polícias Civil e Militar 
de Alagoas, no Corpo de 
Bombeiros Militar (CBM) ou 
na Polícia Penal do Estado, 
já pode, inclusive, realizar a 
inscrição para concorrer às 
seletivas.

Tido como prioridade na 
atual gestão do Governo do 
Estado, os concursos vêm 
acontecendo em Alagoas 
desde 2017. Até o momento, 
cinco certames já foram reali-
zados e concluídos, como o 
da Educação, que teve 850 
vagas, o do Corpo de Bombei-
ros, que ofertou 150, e dois 
da Polícia Militar, em 2017 e 
2018, que disponibilizaram, 

juntos, 1.500 vagas. Já em 
2019, foi realizado o concurso 
da Secretaria da Fazenda 
(Sefaz), que contou com 85 
vagas para auditor. O resul-
tado é que o Estado agora tem 
mais de 2.500 novos funcio-
nários efetivos oxigenando 
a máquina pública e refor-
çando o desenvolvimento 
de áreas prioritárias como a 
Segurança Pública, Educação 
e Fiscal.

Agora, em 2021, mais 
um ciclo de oportunidades 
teve início para aqueles que 
sonham em atuar em órgãos 
públicos e contribuir com o 
desenvolvimento estadual. 
Só neste ano, estão previs-
tos cerca de nove concursos 
para órgãos como as Polícias 
Civil e Militar, o Corpo de 
Bombeiros Militar (CBM), 
as Secretarias de Educação 
(Seduc), de Saúde (Sesau) e 
da Fazenda (Sefaz), a Procu-
radoria Geral do Estado 
(PGE), a Polícia Penal da 
Secretaria de Ressocializa-
ção (Seris) e a Perícia Oficial. 
Somados, os certames tota-
lizam mais de 6 mil vagas. 
Quatro desses já estão com 
edi ta is  publ icados  e  as 
inscrições abertas, seguindo 
o cronograma previsto pela 
Seplag.

CONCURSO PÚBLICO

Em um mês, Governo
divulga quatro editais

Divulgação

Juíza Emanuela Porangaba conduziu  audiência de tráfico de drogas
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Brasil vai jogar Copa América
EMBORA INSATISFEITOS, jogadores confirmam participação no torneio continental, que começa no próximo domingo

Ricardo Rodrigues
Com agências de notícias

Os jogadores 
da Seleção 
B r a s i l e i r a 

mudaram de posição e acei-
taram participar dos jogos 
da Copa América no Brasil. 
A decisão foi anunciada pela 
imprensa, mas ainda não é 
oficial. Os atletas e a comissão 
técnica da Seleção só devem se 
posicionar oficialmente após a 
partida contra o Paraguai, na 
terça-feira. 

Até o último final de 
semana, o time estava unido 
em torno do técnico Tite e 
do boicote à competição, por 
conta da pandemia e por ter 
ficado sabendo da realiza-
ção do torneio no Brasil pela 
imprensa. A mudança de posi-
ção veio depois do afastamento 
do presidente da CBF, Rogério 
Caboclo, acusado de assédio 
moral e sexual. 

Apesar da insatisfação, 
com a interferência política 
na escolha do Brasil como 
sede do torneio, os jogadores 
decidiram que irão disputar a 
Copa América. A Seleção Brasi-
leira estreia na competição no 
próximo domingo, contra a 
Venezuela, no estádio Mané 
Garrincha, em Brasília.

Os jogadores da Seleção 
devem cobrar a permanência 
de Tite à frente da equipe. Essa 
reivindicação deverá ser comu-
nicada ao comando da CBF, 
juntamente com um manifesto, 
com críticas à forma como o 
evento foi organizado, em 
meio à pandemia de Covid-19. 
A decisão será anunciada logo 
depois da partida contra o Para-
guai. 

A Seleção deverá dispu-
tar a Copa América com o 
mesmo elenco que vem dispu-
tando as Eliminatórias, sob o 
comando do Tite. No entanto, 
a permanência dele à frente da 

equipe ainda é uma incógnita. 
Caso permaneça, o treinador 
pretende convocar mais três 
atletas. A lista dos convocados 
será anunciada na quarta-feira.

A posição contraria de Tite à 
realização da Copa América no 
Brasil pode custar sua cabeça. 
Em entrevista à imprensa, o 
general Hamilton Mourão, 
vice-presidente da República, 
defendeu no torneio em terri-

tório nacional e atacou o técnico 
Tite. 

Mourão disse, sem citar o 
nome de Tite, que se o treina-
dor “não quer mais” treinar a 
Seleção, pode “pedir o boné”, 
porque “o Cuiabá está preci-
sando de um técnico”. As decla-
rações do vice-presidente foram 
dadas à imprensa, depois que 
Mourão foi questionado sobre 
postura crítica de jogadores e da 

comissão técnica à realização da 
Copa América no Brasil. 

Desde o início da semana 
passada, quando o Brasil foi 
anunciado como sede do 
torneio, antes previsto para 
acontecer na Argentina e na 
Colômbia, os jogadores da 
Seleção passaram a discutir um 
possível boicote.

O tema também foi tratado 
junto a líderes de outras sele-
ções sul-americanas, mas a 
falta de consenso terminou 
influenciando a decisão dos 
jogadores pelo fim do boicote. 
Mas se a ideia não prosperou 
deixou sequelas e um mal-estar 
tremendo na relação dos atletas 
com seus dirigentes. 

Os jogadores da Seleção 
brasileira ficaram insatisfeitos 
sobretudo com a forma que o 
assunto foi tratado por Rogé-
rio Caboclo, que acabou afas-
tado da presidência da CBF no 
domingo, após denúncias de 
assédio sexual e moral. 

Depois do afastamento do 
presidente da CBF, Rogério 
Caboclo, a próxima cabeça a 
rolar deve ser do técnico Tite. 
No entanto, a saída dele, caso 
se confirme, será por outro 
motivo. O boicote ensaiado 
pelos jogadores à realização 
da Copa América no Brasil, 
como autorizou o presidente 
Jair Bolsonaro, embora o 
Brasil atravesse sua pior crise 
sanitária da história, com mais 
de 470 mil mortos pelo novo 
coronavírus. 

A mortandade de gente 
pela Covid-19 foi um dos moti-
vos que levaram a Colômbia e 
a Argentina, que seriam sedes 
naturais do torneio, a desisti-
rem da competição. Pesaram 
também no declínio dos dois 
países vizinhos, ao convite da 
CONMEBOL, a crise econô-
mica e política na América 
Latina, que no Brasil se revela 
pelo crescente desemprego, o 
arrocho salarial, os conflitos 
sociais e a escalada de violên-
cia no campo, com a devasta-
ção das florestas e o avanço da 
mineração ilegal. 

É nesse contexto histórico 
que a Seleção Brasileira atra-

vessa seu momento mais deli-
cado, fora de campo. Participa 
da Copa América, mas pode 
perder o técnico. A insatisfação 
do governo é grande com o trei-
nador. Afinal, se dependesse de 
Tite, a Seleção não disputaria o 
torneio. 

Esse posicionamento de 
Tite ficou bem claro na fala do 
capitão da Seleção, o volante 
Casemiro, em entrevista à 
imprensa, logo após a vitória 
do Brasil contra a Seleção do 
Equador, por 2 a 0, em Porto 
Alegre. Segundo ele, até aquele 
momento, o boicote à competi-
ção no Brasil estava mantido. 

“Estamos unidos, a posi-
ção é uma só, dos jogadores à 
comissão técnica, mas só vamos 
revelar essa decisão depois do 
jogo contra o Paraguai, na terça-
-feira”, afirmou o capitão Cassi-
miro, à TV Globo. O jogador 
evitou falar em boicote ou insu-
bordinação, mas deixou claro 
todo apoio ao técnico Tite. Essa 
união em torno do técnico foi 
demostrada em campo, contra 
o Equador, quando pratica-
mente o time inteiro o abraçou, 
na comemoração do primeiro 
gol. (R.R.)

A firmeza de Tite em não 
aceitar a Copa América no 
Brasil, em meio à pandemia 
que tantas vidas ceifou, fez 
crescer a pressão de aliados do 
presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) para tirá-lo do cargo. O 
movimento “Fora Tite” cresceu 
também entre torcedores que 
apoiam o governo e se reivin-
dicam de direita. Nas mídias 
sociais, o bombardeio a Tite foi 
intenso, até uma hashtag #Fora-
Tite foi criada, pedindo a saída 
do técnico.

Dezenas de internautas criti-
caram a posição do treinador, na 
coletiva à imprensa na Granja 
Comary, antes da partida contra 
o Equador. Depois do jogo e da 
entrevista do Casemiro, que 
desrespeito a censura imposta 
pelo então presidente da CBF, 
Rogério Caboclo, a campanha 
“Fora Tite” aumentou. A situ-
ação do técnico só não é pior 
porque o presidente da Confe-
deração foi afastado, acusado de 
assediar uma ex-funcionária. 

Nos bastidores políticos, a 
crise de liderança na CBF, com 
a saída do seu presidente, pode 
ser uma oportunidade de ouro 
para Bolsonaro usar isso como 
desculpa e desistir da realização 
Copa América no Brasil. Essa 
decisão pode ser influenciada 
ou não pela posição do minis-
tro da Saúde, Marcelo Quei-
roga, em depoimento à CPI da 
Covid-19 no Senado, marcada 
para terça-feira.  

Queiroga será questionado 
sobre seu apoio ou não à realiza-
ção da Copa América no Brasil. 
Dependendo da posição dele, 

veremos se o presidente irá abrir 
mão ou não do torneio. Foi por 
pressão do Palácio do Planalto 
que então presidente da CBF 
apoiou o torneio e jogou pesado 
para sua realização no Brasil, 
provocando a revolta dos joga-
dores e da comissão técnica, que 
não foram sequer consultados 
sobre a competição. 

Para o senador Renan 
Calheiros (MDB/AL), relator da 
CPI da Covid-19, se depender 
dele, a Seleção não entra em 
campo, caso a competição seja 
mantida no território brasileiro. 
O senador alagoano criticou a 
posição de Bolsonaro e pediu 
aos jogadores da Seleção que 
boicotem o torneio.

Nas redes sociais, o senador 
declarou apoio incondicional 
à convocação do presidente 
da CBF para depor na CPI da 
Covid-19. O requerimento da 
convocação é do vice-presidente 
da Comissão, senador Randolfe 
Rodrigues (Rede/AP). Ele quer 
que Caboclo “explique o inex-
plicável” sobre a Copa América 
no Brasil. 

O apoio dos senadores de 
oposição à Seleção Brasileira 
conta também com a solidarie-
dade de familiares e amigos dos 
atletas. Nos vestiários, antes do 
jogo contra o Equador, o presi-
dente da CBF tentou convencê-
-los do apoio ao torneio no 
Brasil, mas o time inteiro se 
uniu a Tite e manteve a posi-
ção de jogar a competição em 
nossos estádios. 

Sabendo dessa posição 
corajosa e inédita dos joga-
dores brasileiros, o senador 

Renan escreveu em sua página 
no Instagram: “Diante do gol 
contra dos cartolas, os jogado-
res se insurgiram contra o nega-
cionismo. Gol de placa”. 

Desde a noite da última 
quinta-feira, quando fez críticas 
veladas à realização da Copa 
América no Brasil, que a cabeça 
de Tite vem sendo pedida por 
aliados do presidente Bolso-
naro.  O técnico da Seleção disse 
que o time inteiro está fechado 
com ele, mas prometeu escla-
recer sua posição após os dois 
próximos jogos da Seleção nas 
Eliminatórias - o último será na 
terça-feira, contra o Paraguai. 

No Twitter, esse assunto 
alcançou relevância e ficou entre 
os mais comentados da rede 
entre os “trending topics”. Inter-
nautas chamaram o treinador 
de “esquerdopata” e “lacrador” 
por conta de um possível boicote 
do técnico, sua comissão técnica 
e até mesmo os jogadores à Copa 
América 2020, que está marcada 
para ser disputada no Brasil, 
após a desistência da Colômbia 
e da Argentina, por problemas 
políticos e pelo agravamento da 
pandemia. 

Os internautas que defen-
dem o “Fora Tite” são apoiado-
res do presidente Bolsonaro e 
favoráveis à realização da Copa 
América em território nacional. 
Na sexta-feira, o mesmo grupo 
insatisfeito com o técnico da 
Seleção começou a sugerir o 
nome de Renato Gaúcho em 
substituição a Tite. Para a Sele-
ção, a troca seria péssima, afinal 
de conta, em time que está 
ganhando não se mexe. (R.R.)

Boicote pode tirar Tite da Seleção Brasileira

Movimento “Fora Tite”: Técnico é alvo dos bolsonaristas
Silvio Ávila/AFP

Jogadores devem publicar manifesto contrário à realização da competição 

Técnico pode ser “carta fora do baralho” por divergências com Bolsonaro
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João Paulo Macena
Savannah Comunicação Corporativa

O mês de junho 
é  marcado 
por diversas 

datas comemorativas e feria-
dos, como o Dia dos Namo-
rados e as Festas Juninas. 
Mesmo durante a pandemia, 
com alguns segmentos funcio-
nando com restrições, essas 
datas aquecem o mercado e 
contribuem com o aumento 
das vendas nas micro e peque-
nas empresas que se planejam 
para essas datas. Nesta prepa-
ração, o Sebrae Alagoas reco-
menda que o empreendedor 
monte um calendário de datas 
importantes para vender 
mais.

Antes de tudo, é preciso 
fazer  um planejamento 
adequado e começar selecio-
nando as datas comemora-
tivas que se relacionam com 
o setor em que a empresa 
atua, com os clientes, produ-
tos e serviços ofertados pela 
empresa. Por exemplo, se o 
empresário tem uma loja de 
presentes, roupas ou uma 
barraca especializada em 
comidas típicas juninas, tem 
muito a ganhar criando uma 
ação para esse período.

Em seguida, o empreen-
dedor deve estabelecer um 

prazo para a ação, com data 
de início e término de divul-
gação. Por exemplo, a Black 
Friday começou como uma 
campanha de apenas um dia, 
mas, atualmente, pode levar 
até um mês. Esse caso também 
pode ser levado em considera-
ção nas festas juninas. A defi-
nição do tempo vai depender 
da logística da empresa, da 
quantidade de estoque dispo-
nível e do objetivo da própria 
campanha.

O passo seguinte, é elabo-
rar uma estratégia para que a 

campanha seja bem-sucedida, 
considerando o perfil do 
público para o qual é direcio-
nada, online ou offline. Por 
exemplo, se o consumidor tem 
acesso constante à internet e 
está presente nas redes sociais 
faz sentido divulgar a ação na 
web criando landing pages e 
links para cadastro.

O gerente da Unidade de 
Relacionamento Empresarial 
do Sebrae, Marcos Alencar, 
destaca que o planejamento 
deve ser feito com antece-
dência, com a preparação da 

equipe para atrair clientes. 
Ele ainda deixou outras dicas 
importantes.

“Manter os clientes regu-
lares e habituais atentos, 
sempre se comunicando com 
eles é uma estratégia impor-
tante, além de focar em preços 
convidativos, especialmente 
em tempos de situação econô-
mica crítica é fundamental. 
Mas o mais importante é saber 
vender, ofertar o produto 
certo para o público certo. E 
aqui a dica é manter a equipe 
treinada para atrair e reter 

clientes.  A venda pode se 
processar em um momento, 
uma única vez, mas poderá se 
manter em outros momentos 
se a abordagem for correta”, 
conclui.

Quer mais dicas? Baixe o 
infográfico gratuito disponi-
bilizado pelo Sebrae Alagoas 
no site: https://mkt.blog.
sebraealagoas.com.br/info-
grafico-datas-comemorati-
vas-agradecimento.

ATENDIMENTO REMOTO
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 aces-
sar https://www.sebrae.com.
br/sites/PortalSebrae/curso-
sonline.

O empresário pode entrar 
em contato com a instituição 
pelos canais remotos e digi-
tais, como o portal sebrae.
com.br/alagoas, telegram 
t.me/sebraealagoas, what-
sapp e Telefone 0800 570 0800, 
chat e e-mail fale.sebrae.com.
br, instagram @sebraeala-
goas, twitter @sebraealagoas, 
facebook /SebraeAlagoas, 
youtube @sebraealagoas e o 
linkedIn Sebrae Alagoas.

Sebrae dá dicas para quem quer
aproveitar datas comemorativas

EMPREENDEDOR DEVE iniciar planejamento adequado com antecedência, estabelecendo prazos e criando campanhas

Divulgação
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Brasil vai jogar Copa América
EMBORA INSATISFEITOS, jogadores confirmam participação no torneio continental, que começa no próximo domingo

Ricardo Rodrigues
Com agências de notícias

Os jogadores 
da Seleção 
B r a s i l e i r a 

mudaram de posição e acei-
taram participar dos jogos 
da Copa América no Brasil. 
A decisão foi anunciada pela 
imprensa, mas ainda não é 
oficial. Os atletas e a comissão 
técnica da Seleção só devem se 
posicionar oficialmente após a 
partida contra o Paraguai, na 
terça-feira. 

Até o último final de 
semana, o time estava unido 
em torno do técnico Tite e 
do boicote à competição, por 
conta da pandemia e por ter 
ficado sabendo da realiza-
ção do torneio no Brasil pela 
imprensa. A mudança de posi-
ção veio depois do afastamento 
do presidente da CBF, Rogério 
Caboclo, acusado de assédio 
moral e sexual. 

Apesar da insatisfação, 
com a interferência política 
na escolha do Brasil como 
sede do torneio, os jogadores 
decidiram que irão disputar a 
Copa América. A Seleção Brasi-
leira estreia na competição no 
próximo domingo, contra a 
Venezuela, no estádio Mané 
Garrincha, em Brasília.

Os jogadores da Seleção 
devem cobrar a permanência 
de Tite à frente da equipe. Essa 
reivindicação deverá ser comu-
nicada ao comando da CBF, 
juntamente com um manifesto, 
com críticas à forma como o 
evento foi organizado, em 
meio à pandemia de Covid-19. 
A decisão será anunciada logo 
depois da partida contra o Para-
guai. 

A Seleção deverá dispu-
tar a Copa América com o 
mesmo elenco que vem dispu-
tando as Eliminatórias, sob o 
comando do Tite. No entanto, 
a permanência dele à frente da 

equipe ainda é uma incógnita. 
Caso permaneça, o treinador 
pretende convocar mais três 
atletas. A lista dos convocados 
será anunciada na quarta-feira.

A posição contraria de Tite à 
realização da Copa América no 
Brasil pode custar sua cabeça. 
Em entrevista à imprensa, o 
general Hamilton Mourão, 
vice-presidente da República, 
defendeu no torneio em terri-

tório nacional e atacou o técnico 
Tite. 

Mourão disse, sem citar o 
nome de Tite, que se o treina-
dor “não quer mais” treinar a 
Seleção, pode “pedir o boné”, 
porque “o Cuiabá está preci-
sando de um técnico”. As decla-
rações do vice-presidente foram 
dadas à imprensa, depois que 
Mourão foi questionado sobre 
postura crítica de jogadores e da 

comissão técnica à realização da 
Copa América no Brasil. 

Desde o início da semana 
passada, quando o Brasil foi 
anunciado como sede do 
torneio, antes previsto para 
acontecer na Argentina e na 
Colômbia, os jogadores da 
Seleção passaram a discutir um 
possível boicote.

O tema também foi tratado 
junto a líderes de outras sele-
ções sul-americanas, mas a 
falta de consenso terminou 
influenciando a decisão dos 
jogadores pelo fim do boicote. 
Mas se a ideia não prosperou 
deixou sequelas e um mal-estar 
tremendo na relação dos atletas 
com seus dirigentes. 

Os jogadores da Seleção 
brasileira ficaram insatisfeitos 
sobretudo com a forma que o 
assunto foi tratado por Rogé-
rio Caboclo, que acabou afas-
tado da presidência da CBF no 
domingo, após denúncias de 
assédio sexual e moral. 

Depois do afastamento do 
presidente da CBF, Rogério 
Caboclo, a próxima cabeça a 
rolar deve ser do técnico Tite. 
No entanto, a saída dele, caso 
se confirme, será por outro 
motivo. O boicote ensaiado 
pelos jogadores à realização 
da Copa América no Brasil, 
como autorizou o presidente 
Jair Bolsonaro, embora o 
Brasil atravesse sua pior crise 
sanitária da história, com mais 
de 470 mil mortos pelo novo 
coronavírus. 

A mortandade de gente 
pela Covid-19 foi um dos moti-
vos que levaram a Colômbia e 
a Argentina, que seriam sedes 
naturais do torneio, a desisti-
rem da competição. Pesaram 
também no declínio dos dois 
países vizinhos, ao convite da 
CONMEBOL, a crise econô-
mica e política na América 
Latina, que no Brasil se revela 
pelo crescente desemprego, o 
arrocho salarial, os conflitos 
sociais e a escalada de violên-
cia no campo, com a devasta-
ção das florestas e o avanço da 
mineração ilegal. 

É nesse contexto histórico 
que a Seleção Brasileira atra-

vessa seu momento mais deli-
cado, fora de campo. Participa 
da Copa América, mas pode 
perder o técnico. A insatisfação 
do governo é grande com o trei-
nador. Afinal, se dependesse de 
Tite, a Seleção não disputaria o 
torneio. 

Esse posicionamento de 
Tite ficou bem claro na fala do 
capitão da Seleção, o volante 
Casemiro, em entrevista à 
imprensa, logo após a vitória 
do Brasil contra a Seleção do 
Equador, por 2 a 0, em Porto 
Alegre. Segundo ele, até aquele 
momento, o boicote à competi-
ção no Brasil estava mantido. 

“Estamos unidos, a posi-
ção é uma só, dos jogadores à 
comissão técnica, mas só vamos 
revelar essa decisão depois do 
jogo contra o Paraguai, na terça-
-feira”, afirmou o capitão Cassi-
miro, à TV Globo. O jogador 
evitou falar em boicote ou insu-
bordinação, mas deixou claro 
todo apoio ao técnico Tite. Essa 
união em torno do técnico foi 
demostrada em campo, contra 
o Equador, quando pratica-
mente o time inteiro o abraçou, 
na comemoração do primeiro 
gol. (R.R.)

A firmeza de Tite em não 
aceitar a Copa América no 
Brasil, em meio à pandemia 
que tantas vidas ceifou, fez 
crescer a pressão de aliados do 
presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) para tirá-lo do cargo. O 
movimento “Fora Tite” cresceu 
também entre torcedores que 
apoiam o governo e se reivin-
dicam de direita. Nas mídias 
sociais, o bombardeio a Tite foi 
intenso, até uma hashtag #Fora-
Tite foi criada, pedindo a saída 
do técnico.

Dezenas de internautas criti-
caram a posição do treinador, na 
coletiva à imprensa na Granja 
Comary, antes da partida contra 
o Equador. Depois do jogo e da 
entrevista do Casemiro, que 
desrespeito a censura imposta 
pelo então presidente da CBF, 
Rogério Caboclo, a campanha 
“Fora Tite” aumentou. A situ-
ação do técnico só não é pior 
porque o presidente da Confe-
deração foi afastado, acusado de 
assediar uma ex-funcionária. 

Nos bastidores políticos, a 
crise de liderança na CBF, com 
a saída do seu presidente, pode 
ser uma oportunidade de ouro 
para Bolsonaro usar isso como 
desculpa e desistir da realização 
Copa América no Brasil. Essa 
decisão pode ser influenciada 
ou não pela posição do minis-
tro da Saúde, Marcelo Quei-
roga, em depoimento à CPI da 
Covid-19 no Senado, marcada 
para terça-feira.  

Queiroga será questionado 
sobre seu apoio ou não à realiza-
ção da Copa América no Brasil. 
Dependendo da posição dele, 

veremos se o presidente irá abrir 
mão ou não do torneio. Foi por 
pressão do Palácio do Planalto 
que então presidente da CBF 
apoiou o torneio e jogou pesado 
para sua realização no Brasil, 
provocando a revolta dos joga-
dores e da comissão técnica, que 
não foram sequer consultados 
sobre a competição. 

Para o senador Renan 
Calheiros (MDB/AL), relator da 
CPI da Covid-19, se depender 
dele, a Seleção não entra em 
campo, caso a competição seja 
mantida no território brasileiro. 
O senador alagoano criticou a 
posição de Bolsonaro e pediu 
aos jogadores da Seleção que 
boicotem o torneio.

Nas redes sociais, o senador 
declarou apoio incondicional 
à convocação do presidente 
da CBF para depor na CPI da 
Covid-19. O requerimento da 
convocação é do vice-presidente 
da Comissão, senador Randolfe 
Rodrigues (Rede/AP). Ele quer 
que Caboclo “explique o inex-
plicável” sobre a Copa América 
no Brasil. 

O apoio dos senadores de 
oposição à Seleção Brasileira 
conta também com a solidarie-
dade de familiares e amigos dos 
atletas. Nos vestiários, antes do 
jogo contra o Equador, o presi-
dente da CBF tentou convencê-
-los do apoio ao torneio no 
Brasil, mas o time inteiro se 
uniu a Tite e manteve a posi-
ção de jogar a competição em 
nossos estádios. 

Sabendo dessa posição 
corajosa e inédita dos joga-
dores brasileiros, o senador 

Renan escreveu em sua página 
no Instagram: “Diante do gol 
contra dos cartolas, os jogado-
res se insurgiram contra o nega-
cionismo. Gol de placa”. 

Desde a noite da última 
quinta-feira, quando fez críticas 
veladas à realização da Copa 
América no Brasil, que a cabeça 
de Tite vem sendo pedida por 
aliados do presidente Bolso-
naro.  O técnico da Seleção disse 
que o time inteiro está fechado 
com ele, mas prometeu escla-
recer sua posição após os dois 
próximos jogos da Seleção nas 
Eliminatórias - o último será na 
terça-feira, contra o Paraguai. 

No Twitter, esse assunto 
alcançou relevância e ficou entre 
os mais comentados da rede 
entre os “trending topics”. Inter-
nautas chamaram o treinador 
de “esquerdopata” e “lacrador” 
por conta de um possível boicote 
do técnico, sua comissão técnica 
e até mesmo os jogadores à Copa 
América 2020, que está marcada 
para ser disputada no Brasil, 
após a desistência da Colômbia 
e da Argentina, por problemas 
políticos e pelo agravamento da 
pandemia. 

Os internautas que defen-
dem o “Fora Tite” são apoiado-
res do presidente Bolsonaro e 
favoráveis à realização da Copa 
América em território nacional. 
Na sexta-feira, o mesmo grupo 
insatisfeito com o técnico da 
Seleção começou a sugerir o 
nome de Renato Gaúcho em 
substituição a Tite. Para a Sele-
ção, a troca seria péssima, afinal 
de conta, em time que está 
ganhando não se mexe. (R.R.)

Boicote pode tirar Tite da Seleção Brasileira

Movimento “Fora Tite”: Técnico é alvo dos bolsonaristas
Silvio Ávila/AFP

Jogadores devem publicar manifesto contrário à realização da competição 

Técnico pode ser “carta fora do baralho” por divergências com Bolsonaro



Agência Tatu

Operar ativi-
d a d e  s e m 
l i c e n ç a 

ambiental, desmatar vegeta-
ção e lançar resíduos sólidos, 
óleos, e/ou substâncias oleo-
sas são as principais denún-
cias de infrações ambientais 
registradas em Alagoas nos 
últimos dois anos. As três 
infrações registraram, nesse 
período, 292, 286 e 259 denún-
cias, respectivamente.

Os dados são do Instituto do 
Meio Ambiente (IMA) e foram 
obtidos via Lei de Acesso à 
Informação pela reportagem da 
Agência Tatu. Ainda de acordo 
com os dados, de 2019 a 2020 
foram 2.407 infrações ambien-
tais autuadas pelo Instituto. 
Destas, 1.127 em 2019 e 1.280 
no ano passado, representando 
um crescimento de mais de 
13% de um ano para o outro. 
Somente de janeiro a maio 
deste ano, foram realizadas 568 
denúncias, uma média de 3,7 
por dia.

Além das infrações “operar 
atividade sem licença ambien-
tal”, “desmatar vegetação” e 
“lançar resíduos sólidos”, apare-

cem logo em seguida “prati-
car abusos e maus tratos, ferir 
ou mutilar animais silvestres, 
domésticos ou domesticados, 
nativos ou exóticos” e “danificar 
área de proteção ambiental”.

O especialista em Ecologia, 
Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável, Hildiberto 
Barbosa, explica como as três 
principais infrações são trata-
das pela legislação.

“Licença ambiental é um ato 
administrativo no qual o ente 
público determina normas, por 
meio de condicionantes, para 
aquela empresa ou atividade 
atender aos critérios sem que 
haja prejuízos ambientais. Na 
questão do desmatamento, 

para não ocorrer o risco de ter 
problema, o que deve ser feito 
é apresentar um estudo e uma 
proposta de supressão, ao 
mesmo tempo uma de recupe-
ração com o Plano de Recupera-
ção de Área Degradada (Prad). 
Por fim, na questão do lança-
mento de resíduos, o infrator 
pode, inclusive, responder 
administrativa e penalmente”, 
explica Barbosa, que também 
é especialista em Gestão Inte-
grada de Meio Ambiente, 
Qualidade, Segurança e Saúde 
no Trabalho.

O especialista também 
chama atenção para os maus 
tratos de animais. Para ele, 
muitas pessoas acreditam que 

esses tipos de atos não são leva-
dos com seriedade pela socie-
dade.

“Ainda sob essa ótica, há 
também os maus tratos de 
animais silvestres ligados ao 
tráfico ilegal para fins comer-
ciais. Ou seja, muita gente, por 
exemplo, caça e coloca aves/
pássaros em caixas para vender 
a colecionadores. É uma prática, 
infelizmente, muito frequente 
que precisa ser combatida”, 
argumenta Barbosa.

DENÚNCIA NA PALMA DA MÃO
Desde 2015, os alagoanos 

podem informar anonima-
mente ocorrências em todas 
áreas do Estado, da Zona da 

Mata ao Sertão, por meio do 
aplicativo Ima Denuncie, 
disponível na Apple Store e no 
Google Play, gratuitamente. 
De acordo com a assessoria de 
comunicação da autarquia, o 
aplicativo forma uma rede de 
colaboração com a participa-
ção da população e alimenta 
um banco de dados, constan-
temente atualizado. A partir 
desse volume de informações, 
o IMA pode desempenhar um 
monitoramento mais eficiente 
em todo o território alagoano.

Para denunciar alguma 
infração por meio do aplicativo 
IMA Denuncie é necessário 
apenas informar o endereço, 
ponto de referência, descrição e 
classificação da ocorrência. São 
aceitas denúncias de poluição 
ou degradação ambiental e de 
infração contra a flora ou fauna. 
O caso é analisado pelo IMA 
e encaminhado aos fiscais do 
órgão ou à prefeitura compe-
tente. Além do app, o IMA 
também aceita denúncias via 
WhatsApp (82) 98833-9397 ou 
Canal Verde 0800 082 1523.

Para fazer o download 
gratuito do aplicativo IMA 
Denuncie: http://ima.al.gov.br/
appdenuncia/.
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Falta de licença é a principal 
infração ambiental em Alagoas

DADOS SÃO DAS MAIS de 2.400 denúncias realizados em dois anos e foram obtidos pela Lei de Acesso à Informação

Ascom IMA-ALArquivo Pessoal

Barbosa é especialista em Meio Ambiente Servidor do Instituto do Meio Ambiente durante trabalho de fiscalização


