
Com mensagens voltadas 
à conscientização da popula-
ção, uma campanha estam-
pada nos ônibus urbanos de 
Maceió reforça o combate ao 
assédio sexual. “Assediador, 
o ônibus não tem lugar para 
você.” Esta é a mensagem que 
as empresas de ônibus refor-
çam com a campanha contra a 
importunação sexual iniciada 
nesta semana. Com artes 
veiculadas nas redes sociais, 
em outdoors, terminais e prin-
cipalmente dentro dos veícu-
los, o objetivo é coibir este tipo 
de crime. “A ideia é conscienti-
zar a população sobre o crime 
de importunação sexual, que 
tem como principais vítimas as 
mulheres. Queremos mostrar 
que esse tipo de comporta-
mento não tem espaço nos 
ônibus”, explica o presidente 
do Sindicato das Empresas de 
Transporte Urbano de Passa-
geiros de Maceió (Sinturb), 
Guilherme Borges.
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4JUSTIÇA CONDENA SEGURANÇA DE SHOPPING QUE IMPEDIU ENTRADA DE MULHER TRANS EM BANHEIRO FEMININO

CAMPANHA EM ÔNIBUS PARA 
COMBATER ASSÉDIO SEXUAL

OBJETIVO É TORNAR TRANSPORTE COLETIVO AINDA MAIS SEGURO PARA TODOS, ESPECIALMENTE PARA AS MULHERES

“Cantada”, “mão boba”, “encoxada” são importunações sexuais bem comuns no transporter urbanos; em Maceió, campanha ataca o problema de frente
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REFORÇO NA IMUNIZAÇÃO

JHC recebe ônibus da vacina
O prefeito de Maceió, JHC, 

recebeu, na tarde de hoje, 
o ônibus da vacina, que irá 
percorrer toda a capital nos 
próximos 30 dias. A unidade 
móvel de vacinação contra 
a covid-19 é a primeira da 
América Latina e fruto de uma 
parceria entre a Prefeitura e 
a Cruz Vermelha, com apoio 
financeiro da Mercedes Benz. 
O primeiro ponto de parada do 
veículo foi na Praia do Sobral, 
que fica no Pontal da Barra. 
Acompanhado do presidente 
nacional da Cruz Vermelha, 
Júlio Cals, o prefeito falou da 
importância desta iniciativa 
que irá acelerar ainda mais a 
imunização dos maceioenses. Maceió será a primeira cidade da América Latina a contar com esse modelo de atendimento à população
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Eu sei que no fundo seu 
coração diz para acreditar que 
os jogadores da seleção brasi-
leira estão indignados com a 
realização da Copa América 
em plena pandemia com quase 
500 mil dos seus compatriotas 
mortos. Sei que seria até alenta-
dor que isso fosse verdade, mas, 
infelizmente, não é.

A maioria dos jogadores 
não tem a menor consciência 
da necessidade de contenção 
da pandemia ou de que eles 
como ‘celebridades’ do futebol 
poderiam dar uma demonstra-
ção cabal de resistência contra 
o negacionismo. Não, gente. 
Tudo o que aconteceu na treta 
teve a ver muito mais pela 
indignação dos nossos jogado-
res milionários com o discurso 
tosco de um presidente da CBF 
supostamente embriagado. 
Neste discurso, os jogadores 
se sentiram humilhados, rele-
gados a empregadinhos da 

Confederação e obrigados a 
jogar, queiram ou não.

A reação do técnico Tite 
ficando ao lado dos seus joga-
dores foi totalmente normal 
e é o que se espera do chefe 
imediato do grupo.

Dito isto, vamos aos fatos. 
A Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF) nada mais 
é do que um grande centrão 
de presidente de federações 
futebolísticas, muitos há gera-
ções no poder. Esses senho-
res, conhecidos como cartolas 
mandam e desmandam na 
paixão nacional, enchendo seus 
bolsos de dinheiro, erguendo 
carreiras políticas em cima do 
futebol de forma descarada.

O espor te  pre fer ido 
mundialmente é gerido e 
gerado para dar dinheiro aos 
dirigentes, patrocinadores e 
televisões. Nada mais é do que 
um grande negócio, pratica-
mente de família.

Por falar em família, a famí-
lia do presidente Jair Bolso-
naro, como não poderia deixar 
de ser, acabou se metendo e 
muito nesta questão, visto que 
a realização intempestiva da 
Copa América no Brasil, depois 
de ter sido recusada na Argen-
tina por conta da pandemia, 
tornou-se um  caso de política 
governamental. O senador 
Flávio Bolsonaro chegou 
a ‘acusar’ o técnico Tite de 
comunista e o vice-presidente 
Mourão a destratar o treinador 
de forma humilhante.

Diante da possibilidade, 
mesmo que pequena, dos joga-
dores se recusarem a jogar na 
Copa América, o presidente 
Bolsonaro do alto da sua verve 
autoritária, tratou de articular a 
saída do técnico Tite, colocando 
em seu lugar ninguém menos 
do que o técnico bolsonarista 
Renato Gaúcho. Bolsonaro, 
inclusive, chegou a pensar 

em trocar também os jogado-
res, tudo em nome da Copa 
América, da CBF e dos lucros.

Vale lembrar que a CBF, 
apesar de muitos brasileiros 
usarem a camisa da seleção 
como algo patriota, não passa 
de uma organização privada, 
dominada por cartolas seten-
tões, muitos enrolados até a 
gola da camisa de seda em 
corrupção.

A realização da Copa 
América no Brasil, além de ser 
desnecessária, trará enormes 
gastos públicos, visto que tere-
mos que bancar logística de 
segurança e outros mimos para 
nove delegações de seleções 
de futebol. Imaginem a quan-
tidade de policiais, guardas de 
trânsito, médicos, ambulâncias, 
enfermeiros e tantos outros 
servidores públicos que terão 
que estar a disposição destas 
delegações durante um mês no 
país, isso divididos em cinco ou 

seis estados.
Como podemos ver a ‘briga’ 

de jogadores, Tite e CBF não 
passou de uma grande guerra 
de egos. Os jogadores ficaram 
putos com a fala do presidente 
supostamente embriagado 
tratando-os como empregadi-
nhos de luxo. Nada, ou quase 
nada, teve a ver com os mortos, 
com a pandemia e com a soli-
dariedade dos nossos bravos 
esportistas como o povo brasi-
leiro que sofre há mais de um 
ano com toda essa crise, que 
já gerou mais de 20 milhões 
de desempregados e muitos, 
muitos famintos.

O  f u t e b o l ,  c o m o  n o 
passado, está sendo usado 
politicamente por um quase 
ditador para angariar apoios 
e, talvez, dividendos para ele 
e sua corja de abutres empe-
dernidos, ávidos pela próxima 
carniça a ser degustada neste 
país de miseráveis.

Em 2021, nascerão 140 
milhões de crianças no mundo, 
sendo 2,5 milhões no Brasil. Já 
no primeiro dia de 2021, a Terra 
recebeu 371.504 habitantes, os 
primeiros filhos da década que 
se inicia. Em nosso país, foram 
6.935. Os dados são do Fundo 
das Nações Unidas para a Infân-
cia (UNICEF). Multiplicam-
-se, portanto, os desafios e a 
responsabilidade da civilização 
de prover vida de qualidade às 
presentes e às novas gerações, 
em um cenário econômico 
abalado pela Covid-19, que 
aumentou a pobreza, empur-
rando cerca de 150 milhões de 
pessoas para patamar abaixo do 
nível da miséria, segundo esti-
mativas da ONU.

Os números mostram que, 
apenas com o crescimento vege-
tativo de 2,5 milhões de habitan-
tes, teremos no Brasil um novo 
contingente equivalente à popu-
lação de Belo Horizonte (MG). 
A comparação dimensiona a 
premência de promovermos 
amplo processo de inclusão, 
recuperação de empregos perdi-
dos, geração de novos postos de 
trabalho e retomada do cres-
cimento econômico em níveis 
mais elevados do que antes da 
pandemia.

Temos, assim, compro-
missos relevantes a serem 

cumpridos, que incluem, neces-
sariamente, um plano eficaz 
de vacinação de nosso povo 
contra o novo coronavírus, 
essencial para a normalização 
plena das atividades. São inadi-
áveis, também, as reformas 
estruturais, como a tributária e 
administrativa, fundamentais 
para destravar investimentos, 
proporcionar mais equilíbrio 
fiscal e viabilizar a expansão do 
PIB. E em grau compatível com 
nosso potencial demográfico, de 
recursos naturais, do agronegó-
cio e de setores industriais e de 
serviços que, apesar de todos 
os obstáculos, são bem-estru-
turados e competentes. É de se 
esperar, assim, que a Câmara 
dos Deputados e o Senado, que 
contam com novas mesas dire-
toras este ano, o Executivo e o 
Judiciário trabalhem de modo 
mais sinérgico e assertivo para o 
bem maior do País.

Afinal, a retomada do cres-
cimento econômico em níveis 
capazes de resgatar do desalento 
os cerca de 14 milhões de desem-
pregados e de prover educação, 
trabalho digno e melhor vida 
às presentes e futuras gerações 
exigirá políticas públicas efica-
zes. Temos plenas condições 
de vencer os desafios da nova 
década, promovendo a inclusão 
socioeconômica dos brasileiros, 

por meio de um projeto eficaz de 
desenvolvimento sustentado.

Possuímos indústria sólida 
e meios privilegiados para culti-
var alimentos sem desmatar. 
Somos um dos líderes mundiais 
na produção de etanol e o sétimo 
país em energia eólica, que agora 
será impulsionada com a gera-
ção off shore. Estamos entrando 
de maneira competitiva na solar 
e dispomos de recursos hídricos 
abundantes. Basta, agora, inte-
ligência para trabalhar em um 
modelo que proteja o ambiente 
e gere renda para a população. 
Numa perspectiva de responsá-
vel otimismo, temos tudo para 
ser um dos líderes globais na 
agenda ambiental e na retomada 
da economia, respondendo de 
maneira muito competente a 
essas duas demandas prioritá-
rias da humanidade.

Muitos haverão de alegar 
as dificuldades de se realizar, 
em plena pandemia, o que 
não temos conseguido fazer 
de modo eficiente nas últimas 
décadas. Porém, é nas grandes 
crises que as nações têm a opor-
tunidade de demonstrar sua 
verdadeira capacidade de mobi-
lização, luta, reação às adver-
sidades e poder de superação. 
Está na hora de o Brasil tornar-se 
sujeito de sua própria história e 
protagonista global.

O Exército caiu em contra-
dição no caso Pazuello. 
Arquivou o processo, por 
considerar que o general 
intendente não cometeu 
nenhum deslize ao subir no 
palanque com Bolsonaro e 
os motoqueiros no Rio, mas 
determinou que tudo ficasse 
sob sigilo absoluto.

O processo  vai  para 
um arquivo secreto, onde 
permanecerá por cem anos. 
Ninguém pode mexer no caso 
Pazuello por um século.

Por que um caso simples, 
que nem punição teve, acaba 
tendo sigilo de documento de 
guerra?

O problema é que, por cem 
anos ou mais, o tratamento 
dispensado a Pazuello será 
lembrado, por avaliação ante-
cipada de seu colega Hamil-
ton Mourão e pelo desfecho 
que teve, como um caso em 
que a anarquia venceu a disci-
plina.

Nem os documentos do 
governo americano sobre o 
Vietnã e sobre interferências 
pró-ditaduras latino-america-
nas ficaram tanto tempo sob 
sigilo.

O que o caso Pazuello pode 
esconder a ponto de exigir 

segredo por tanto tempo? O 
que o Exército cedeu a Bolso-
naro que não devemos ficar 
sabendo?

Sempre lembrando que 
essa é a tradição dos militares 
no Brasil. Um papel secreto 
(hoje virtual) pode simples-
mente desaparecer, como fize-
ram com 19 mil documentos 
da ditadura nos anos 80.

Informações sobre prisões, 
processos arbitrários e mortos 
simplesmente sumiram, por 
ordem do SNI, para que nunca 
mais fossem investigados.

João Baptista Figueiredo, o 
ditador chefe do comentarista 
Alexandre

Garcia, determinou que 
eliminasse tudo.

O tratamento que as Forças 
Armadas dão aos registros 
históricos dos atos que come-
teram explica por que até 
hoje continuam escondendo e 
eliminando o que acham que 
não deve ser visto.

Um comportamento que 
explica também como um 
sujeito como Bolsonaro, um 
tenente com uma trajetória 
errática, é processado e conde-
nado pelo Exército, vira presi-
dente e acaba impondo suas 
vontades aos generais.

Não esperem muita coisa da treta 
CBF/jogadores e Bolsonaro

Resposta aos filhos da nova década O que o Exército quer 
esconder?
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A i n s t a l a ç ã o 
i n a p r o -
p r i a d a  d e 

fios de internet e TV a cabo 
nos postes da capital alago-
ana foi tema de discussão 
entre a Prefeitura de Maceió e 
a Equatorial Energia Alagoas 
ontem. A intenção é adotar 
medidas para inibir este 
crescimento que traz risco à 
população.

O cenário se repete em 
diversos postes da capital: 
emaranhados de fios e cabos 
oferecem riscos de choque 
elétrico à população e aos técni-
cos que trabalham nos postes, 
além de provocar poluição 
visual na cidade.

A discussão, que aconteceu 
na sede da Prefeitura, reuniu 
representantes da Superinten-
dência Municipal de Energia 
e Iluminação Pública (Sima), 
Secretaria Municipal de Segu-
rança Comunitária e Conví-
vio Social (Semscs), Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento 
Territorial (Sedet), Procurado-
ria Geral do Município (PGM) 
e Equatorial.

O superintendente de 
Iluminação Pública, João Folha, 
destacou que é importante a 
união de esforços dos órgãos 
municipais e explicou que estão 
sendo traçadas medidas para 

identificar situações irregula-
res como instalações erradas e 
desorganizadas em Maceió.

O secretário de Segurança 
Comunitária e Convívio Social 
(Semscs), Thiago Prado, consi-
dera que este ordenamento 
é importante para manter a 
cidade limpa e organizada.

“Apresentamos o problema 

à Equatorial e iniciamos uma 
tratativa para buscar uma solu-
ção a qual será objeto de estudo 
por todos nós, para que inicie-
mos uma ação conjunta para 
corrigir esse problema que 
afeta tanto a segurança do cida-
dão que transita nessas áreas 
quanto a poluição visual”, disse 
o secretário.

Prefeitura estuda coibir  
fiação irregular em postes

ÓRGÃOS MUNICIPAIS e a Equatorial discutiram medidas para inibir prática irregular que traz riscos

“Assediador, o ônibus não 
tem lugar para você.” Esta é a 
mensagem que as empresas 
de ônibus reforçam com uma 
campanha contra a impor-
tunação sexual nos coletivos 
de Maceió, iniciada nesta 
semana. Com artes veiculadas 
nas redes sociais, em outdoors, 
terminais e principalmente 
dentro dos veículos, o objetivo 
é coibir este tipo de crime.

De acordo com uma carti-
lha elaborada pela ONG 
Think Olga sobre a lei, uma 
pesquisa feita pela jorna-
lista Karin Hueck em 2013 
mostrou que 99,6% das mais 
de sete mil mulheres ouvidas 
já haviam sofrido algum tipo 
de violência, e 64% delas já 
ouviram cantadas no trans-
porte coletivo. São números 
como estes que a campanha 
visa reduzir.

“A ideia é conscientizar a 
população sobre o crime de 
importunação sexual, que 
tem como principais vítimas 
as mulheres. Queremos que 
o transporte coletivo seja um 

lugar seguro para todos, pois 
é um serviço essencial para 
o pleno funcionamento da 
sociedade. Com a campa-
nha, queremos mostrar que 
esse tipo de comportamento 
não tem espaço nos ônibus”, 
explica o presidente do 
Sindicato das Empresas de 
Transporte Urbano de Passa-

geiros de Maceió (Sinturb), 
Guilherme Borges

A lei 13.718, ou Lei de 
Importunação Sexual (LIS), 
foi promulgada em 24 de 
setembro de 2018 e tipificou 
os crimes desta natureza, que 
consistem na prática de ato libi-
dinoso contra alguém e sem a 
sua anuência, com o objetivo 

de satisfazer a própria lascívia 
ou a de terceiro. A pena é de 
reclusão de um a cinco anos, 
se o ato não constituir crime 
mais grave.

Vale ressaltar que além de 
cantadas invasivas, atitudes 
como beijar, encoxar e passar 
a mão são consideradas atos 
libidinosos. As vítimas podem 

recorrer ao Ligue 180, canal 
direto de orientação sobre 
direitos e serviços públicos 
para a população feminina em 
todo o país, ao Centro Espe-
cializado de Atendimento à 
Mulher e Direitos Humanos 
(3315-1792) ou a uma das Dele-
gacias de Defesa da Mulher 
(3315-4976 / 3315-4327).

CONSCIENTIZAÇÃO

Empresas lançam campanha contra 
importunação sexual dentro dos ônibus

Secom Maceió

Órgãos municipais discutem medidas para coibir instalação irregular em postes de Maceió; reunião ocorreu ontem

Os inscritos no Cadas-
tro Único (CadÚnico) de 
Maceió, com renda per 
capta de até R$ 178,00, ainda 
podem se inscrever  para as 
vagas dos cursos profis-
sionalizantes do Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai). As inscri-
ções acontecem até amanhã. 
Foram disponibilizadas 100 
vagas ao todo.

De acordo com o secre-
tário municipal de Assistên-
cia Social, Carlos Jorge, esses 
cursos buscam profissiona-
lizar jovens em situação 
de vulnerabilidade social 
e serão fundamentais ao 
futuro da nova geração.

Os interessados preci-
sam, também, ter no 
mínimo 15 anos de idade e 
nível Fundamental I Incom-
pleto. Os cursos que ainda 
possuem vagas disponíveis 
são o de gesseiro e aplicador 
de revestimento cerâmico. 

SEMAS

Inscrições 
para cursos
vão até
amanhã

Fotos: Divulgação
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A 1 4 ª  V a r a 
C r i m i n a l 
de  Maceió 

condenou um segurança 
do Shopping Pátio Maceió 
por impedir o acesso de 
uma mulher  transexual 
ao banheiro feminino. A 
conduta de José Rui de Gois 
foi enquadrada como crime 
de racismo (Artigo 20 da Lei 
7.716/89), seguindo prece-
dentes do Supremo Tribunal 
Federal.

O juiz Ygor Vieira de 
Figueirêdo fixou a pena em 
1 ano e 6 meses de reclusão, 
porém a punição foi conver-
tida em prestação de serviços 

à comunidade pelo mesmo 
prazo, além do pagamento de 
10 salários mínimos a serem 
revertidos a uma organização 
que atue em favor da comuni-
dade LGBTI+.

O incidente ocorreu em 3 de 
janeiro de 2020, por volta das 
20h. A vítima, Lanna Hellen, 
relata que tentou o usar o 
banheiro do Shopping, e ao 
entrar no corredor, foi abor-
dada pelo segurança José Rui. 
De acordo com a acusação, ele 
não permitiu que Lanna usasse 
o banheiro feminino, e disse 
que uma cliente havia exter-
nado que ficaria constrangida 
com a situação.

“É inconcebível que no atual 
estágio civilizatório [...] sejam 

toleradas práticas discriminató-
rias em função do sexo, gênero 
ou sexualidade do indivíduo, 
razão pelo que é inequívoco 
que a proibição da entrada no 
banheiro correspondente ao 
gênero ao qual a transexual 
pertença deve ser caracterizado 
como crime de racismo, já que 
a conduta promove a segrega-
ção entre as pessoas e ofende 
ao princípio da dignidade da 
humana”, afirma o juiz na 
sentença.

Após a primeira abor-
dagem, a vítima começou 
a protestar com o intuito de 
chamar a atenção dos demais 
clientes. De acordo com os 
vídeos do incidente e o depoi-
mento de Lanna, ela chegou a 

subir em uma mesa da praça 
de alimentação e tirar a camisa 
como forma de demonstrar que 
era mulher. Neste momento, 
ela foi contida por seguranças e 
bombeiros civis.

As testemunhas ouvidas, 
que não conheciam a vítima, 
não presenciaram o momento 
da negativa no corredor do 
banheiro, porém confirmaram 
que os seguranças repetiam, 
durante a contenção de Lanna 
na praça, que ela não deveria 
usar o banheiro feminino. Os 
depoimentos também apon-
tam que os seguranças insis-
tiam que Lanna seria “homem” 
e “macho”, além de dizerem 
que ela iria para o inferno por 
ser transexual.

Além disso, de acordo com 
a sentença, “os vídeos anexa-
dos a pedido do assistente de 
acusação deixam claro que 
houve a negativa de utilização 
do banheiro e o protesto feito 
pela vítima em virtude de tal 
fato”.

A defesa alegou que Lanna 
Hellen não foi impedida de 
utilizar o banheiro feminino. 
Sustentou que a mulher é 
ex-funcionária de uma das 
lojas do shopping e que, 
após o encerramento de seu 
contrato, “passou a frequen-
tar o shopping para deflagrar 
grosserias em frente ao salão, 
motivo pelo qual passou a ser 
monitorada pelos seguranças 
do shopping”.

TJ condena homem que barrou 
trans a usar banheiro feminino

SENTENÇA enquadra conduta do réu como crime de racismo; situação ocorreu em janeiro de 2020 dentro de um shopping

Vanessa Siqueira
Repórter

O governador Renan Filho 
e o secretário da Segurança 
Pública de Alagoas, Alfredo 
Gaspar de Mendonça, autori-
zam, nesta quarta-feira (09), o 
início das obras para constru-
ção de um Centro Integrado de 
Segurança Pública (CISP) no 
município de Porto de Pedras. 
A solenidade acontece às 10h, 
no dia em que a cidade celebra 
sua emancipação política. O 
Governo também inaugurará 
uma Estação de Tratamento 
da Casal (Companhia de Sane-
amento de Alagoas) e a ponte 
sobre o Rio Tatuamunha, cons-
truída pela Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente e dos Recur-
sos Hídricos (Semarh).

O CISP que será construído 
no município é uma unidade do 
tipo I, que abrigará no mesmo 
espaço policiais civis e milita-
res, fortalecendo a política de 
integração policial. Ao todo, 
o Governo do Estado inves-
tirá R$ 1.831.804,72 milhão de 
recursos do Tesouro Estadual 
na construção do prédio.

Com a unidade, a região 
da Costa dos Corais será bene-
ficiada com mais segurança e 
incremento policial, já que o 
CISP aumenta o efetivo que 
fará o policiamento na cidade 
e dará suporte aos municípios 
vizinhos. A região Norte já 

conta com Centros Integrados 
nos municípios de São Luiz 
do Quitunde e São Miguel dos 
Milagres. Também está em 
construção um CISP tipo I em 
Matriz do Camaragibe.

Já estão em funcionamento 
Centros Integrados nos muni-
cípios de Boca da Mata, Murici, 
São José da Laje, São José da 
Tapera, Girau do Ponciano, 
Ouro Branco, Cajueiro, Igaci, 
Viçosa, São Luís do Quitunde, 
Junqueiro, Pão de Açúcar, São 
Miguel dos Milagres, Mata 
Grande, Batalha, Major Isidoro, 
Messias, Teotônio Vilela, 
Campo Alegre, Pilar, São 
Sebastião, Taquarana, Mare-
chal Deodoro, Maribondo, 
Lagoa da Canoa, Coruripe, 
Joaquim Gomes, Porto Real do 
Colégio e Craíbas.

Há exatos 44 dias um crime 
de homicídio chocou toda 
Palmeira dos Índios e região 
pela forma cruel de sua divul-
gação à população. Pelas redes 
sociais, a notícia do homicídio 
registrado no domingo, 25 
de abril em que foi vítima o 
corretor de imóveis Reginaldo 
Fernandes, 41 anos, mais 
conhecido como Regis deixou 
todos surpresos e atônitos.

Reginaldo foi assassi-
nado com golpes de arma 
branca, dentro de sua casa, 
no Conjunto Jaime Soares de 
Melo, no bairro Palmeira de 
Fora, periferia de Palmeira dos 
Índios.

Crime passional? Crime 
de mando? Só a Polícia Civil 
poderá esclarecer o fato 
criminoso ocorrido na pacata 
Palmeira dos Índios.

Além de corretor imobi-
liário, Reginaldo era ativo 
militante, defensor das causas 
cidadãs de seu município 
natal. Na eleição passada 
chegou a se candidatar a vere-
ador pelo Partido Progressista, 
a convite da deputada Ângela 
Garrote, que enxergou no 
discurso forte de Reginaldo, 
uma liderança promissora.

Reginaldo era polêmico em 
seus pronunciamentos, geral-
mente utilizando as mesmas 
redes sociais que noticiaram 
sua morte, participando e 
criando grupos de what-

saap – de onde seu discurso 
mais repercutia apontando as 
mazelas ocorridas na cidade, 
chegando a acusar o prefeito 
de irregularidades graves 
em sua gestão e que em seu 
conceito apenas de benéfico 
para a população havia cons-
truído com recursos próprios 
um “passaporte”.

O corretor Reginaldo 
Fernandes efetivou sua candi-
datura a vereador, concor-
rendo pelo PP, utilizando 
carros de som pela cidade 
com discursos duros contra o 
gestor, mas não logrou êxito 
na eleição.

Homossexual assumido, 
Reginaldo defendia as mino-
rias. Dizia em sua campa-
nha que buscaria  como 
vereador que “moradores de 
rua e pessoas que viviam de 
maneira abaixo da linha da 
pobreza fossem inseridas no 
mercado de trabalho por meio 
de cursos de qualificação para 
que saíssem das margens da 
sociedade”.

Após a derrota na eleição 
Reginaldo silenciou em suas 
reivindicações e críticas, conti-
nuando com suas atividades 
profissionais até ser morto no 
dia 25 de abril.

À primeira vista, correu 
um boato de que o crime teria 
sido cometido por alguns 
homens que passaram a noite 
bebendo com a vítima.

O Tribunal de Contas de 
Alagoas assinou, na manhã 
de ontem, um Acordo de 
Cooperação Técnica com 
a Fundação Universi tá-
ria de Extensão e Pesquisa 
( F U N D E P E S ) ,  e m  a ç ã o 
conjunta  com a  Ordem 
dos Advogados do Brasil 
Seccional Alagoas (OAB/
AL), o Conselho Regional de 
Contabilidade de Alagoas 
(CRC/AL) e o Conselho de 
Engenharia e Agronomia 
de Alagoas (Crea-AL). O 
Convênio vai viabilizar o 
compartilhamento técnico 
e institucional para aprimo-
ramento das atividades do 
TCE.

O Tribunal de Contas vem 
reforçando o interesse no 
aperfeiçoamento e moder-
nização dos serviços presta-
dos. “Estamos trazendo um 
projeto com parcerias de insti-
tuições que o Tribunal tem 
muitos servidores com essas 
formações, são engenheiros, 
contadores, advogados que 
precisam de aprimoramento 
e inovação”, destaca o presi-
dente Otávio Lessa.

Com a contratação, a 
FUNDEPES será responsável 
pelo serviço de moderniza-
ção e movimentação proces-
sual da Corte de Contas. 

AMANHÃ PALMEIRA DOS ÍNDIOSMODERNIZAÇÃO

Governo autoriza 
construção de CISP

PC aguarda perícia 
para elucidar crime

Fundepes e 
TCE assinam 
Termo de 
Cooperação

Serviço
O quê: Assinatura de Ordem 
de Serviço para construção 
do CISP de Porto de Pedras 
e inauguração de ponte e de 
Estação de Tratamento.

Onde: Complexo Educacio-
nal Belmira Lins – Porto de 
Pedras

Data: 09 de junho

Hora: 10h
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Funcionário de Damares bancou 
protestos de abril e maio, diz PF

RENAN DA SILVA SENA teria financiado um ato que desencadeou uma crise institucional entre os Poderes

A Polícia Fede-
ral identifi-
c o u  q u e m 

financiou os carros de som 
usados em manifestações em 
Brasília entre abril e maio do 
ano passado, quando o presi-
dente Jair Bolsonaro (sem 
partido) fez intervenções e 
desencadeou uma crise insti-
tucional entre os Poderes.

De acordo com o inquérito 
dos atos antidemocráticos, a 
despesa foi custeada por Renan 
da Silva Sena, bolsonarista 
que à época era funcionário 
terceirizado do Ministério da 
Mulher, da Família e dos Direi-
tos Humanos, comandado por 
Damares Alves.

Os carros de som banca-
dos por Sena foram usados na 
manifestação no dia 19 de abril 
em que Bolsonaro discursou na 
caçamba de uma camionete em 
frente ao Quartel General do 
Exército e em outro, na Espla-
nada dos Ministérios em 3 de 
maio seguinte.

Sena também foi identi-
ficado pela PF como respon-
sável por confeccionar faixas 
com ataques ao Supremo e ao 
Congresso que costumam ser 
usadas em manifestações de 
apoiadores do chefe do Execu-
tivo.

O inquérito aberto a pedido 
da PGR (Procuradoria-Geral 
da República) dois dias depois 
do discurso de Bolsonaro em 
frente ao QG visava justamente 
apurar quem organizou e finan-
ciou os protestos realizados 
em todo o país e que incluíam 
pedidos de intervenção militar 
e fechamento do Congresso 
e do STF (Supremo Tribunal 
Federal).

A Procuradoria chegou a 
investigar a participação de 11 
deputados na organização das 
manifestações, mas diz que não 
identificou provas que ligassem 
eles aos atos.

Por isso, pediu o arquiva-
mento do trecho do inquérito 

relacionado aos parlamentares 
e encaminhou à primeira instân-
cia partes da investigação que 
diziam respeito a pessoas sem 
foro especial.

No mesmo dia, o relator, 
ministro Alexandre de Moraes, 
suspendeu o sigilo imposto 
aos autos das investigações e, 
ontem, o STF disponibilizou 
os documentos vinculados ao 
caso.

Além disso, Moraes pediu 
à PGR que esclareça pontos 
da manifestação pelos arqui-
vamentos. Depois disso, ele 
irá apreciar as solicitações da 
Procuradoria.

O magistrado questionou 
quais medidas restritivas de 
direito impostas aos inves-
tigados durante a apuração 
deveriam ser encerradas e 
quais documentos remetidos 
à primeira instância junto com 
trechos da investigação.

A atividade de Ricardo Sena 
no aluguel de carros de som e na 
confecção de faixas com frases 
como “Intervenção militar com 
Bolsonaro no poder” e “Vaga-
bundos do STF na cadeia”, 
porém, não está entre os casos 
enviados à primeira instância.

Sena se envolveu em uma 
série de episódios que lhe 
renderam acusações formais 
de agressão ou ameaça por 
pessoas consideradas por ele 

como adversárias políticas 
intencionadas a tirar Bolsonaro 
da Presidência da República.

“A partir da análise do mate-
rial extraído do smartphone 
apreendido em poder de Renan 
Sena, foi possível inferir a parti-
cipação deste na organização 
de manifestações ocorridas em 
Brasília no primeiro semes-
tre de 2020. O ‘acampamento 
patriota’ realizado na Praça dos 
Três Poderes é um exemplo”, 
diz relatório da PF.

O ministério de Damares 
afirmou, por meio de nota, que 
Renan Sena não pertence mais 
ao quadro funcional da pasta 
nem estava no órgão quando 
foi indiciado. Seu contrato de 
trabalho foi cancelado no dia 23 
de abril no ano passado, quatro 
dias após o primeiro protesto.

“Todos os membros deste 
ministério estão tranquilos para 
prestar qualquer informação 
que se fizer necessária para que 
os fatos sejam elucidados.”

A reportagem localizou 
Sena por mensagem de texto, 
mas ele não se manifestou sobre 
o assunto.

Em relação ao envio de seis 
casos à primeira instância, o 
pedido da PGR se baseia em 
“eventos identificados” pela 
polícia durante as investiga-
ções.

Um deles diz respeito à 

necessidade de esclarecer o 
“fluxo da monetização” reali-
zado por Allan dos Santos, 
dono do canal bolsonarista 
Terça Livre.

A PF quer esclarecer o cami-
nho do dinheiro recebido por 
Allan com os vídeos em apoio a 
Bolsonaro que publica na inter-
net.

A polícia afirma que apre-
endeu materiais que apontam 
para a possibilidade de envio 
de recursos ao exterior interme-
diado por empresa sediada no 
Canadá. Uma parte do dinheiro 
teria retornado ao Brasil por 
pagamentos online e de despe-
sas de Allan feitas por seu sócio, 
João Bernardo, que mora nos 
Estados Unidos.

Para a PF, os elementos 
apontam que Allan pode ter 
mentido à CPMI da Fake News 
e é necessário e “permanece 
a necessidade de aprofunda-
mento” do tema.

A polícia também diz que 
é preciso investigar o recebi-
mento de recursos pelo canal 
Terça Livre por meio de crown-
fouding, termo usado na inter-
net para arrecadações online 
que, em tese, são espontâneas.

O canal chegou a receber 
cerca de R$ 100 mil por mês e, 
entre 13 de abril e 13 de maio de 
2020, época em que Bolsonaro 
discursou em frente ao QG do 

Exército, foram identificadas 
1.581 transações financeiras.

Servidores do Senado, do 
BNDES, do Governo do Rio 
de Janeiro, entre outros, teriam 
doado valores ao Terça Livre.

Outro ponto que exige o 
prosseguimento das investi-
gações em primeira instância, 
segundo a PGR, é a renego-
ciação do valor do aluguel de 
um terreno do empresário 
bolsonarista Otávio Fakhoury 
com a Petrobras. Um acordo 
extrajudicial teria elevado o 
valor do negócio de R$ 30 mil 
mensais para R$ 110 mil em um 
primeiro momento e, depois, 
para R$ 150 mil.

Fakhoury também aparece 
em outras partes dos relatórios 
da PF. A polícia encontrou no 
computador do empresário, 
um dos investigados no inqué-
rito dos atos antidemocráticos, 
notas fiscais emitidas por duas 
gráficas do Nordeste.

Os documentos indicam 
que Fakhoury custeou material 
de divulgação da campanha 
de Bolsonaro à Presidência da 
República nas eleições em 2018. 
Não há registro desta doação na 
Justiça Eleitoral.

De acordo com o material 
em poder da polícia, foram 
contratados serviços para a 
impressão de 560 mil itens de 
propaganda eleitoral, entre 
panfletos e adesivos com foto 
do candidato.

Foram localizadas no equi-
pamento de Fakhoury três 
notas fiscais, emitidas em nome 
dele em outubro de 2018, entre 
o primeiro e o segundo turnos 
das eleições, num total de R$ 
53,3 mil. As gráficas são de João 
Pessoa (PB) e em Natal (RN).

A reportagem entrou em 
contato com a defesa do empre-
sário e com a advogada Karina 
Kufa, que atua na defesa de 
Bolsonaro no TSE (Tribunal 
Superior Eleitoral), mas não 
houve manifestação até a 
edição desta reportagem.

Despesa foi custeada por 
bolsonarista que à época era 
funcionário terceirizado do 
Ministério da Mulher, da Família 
e dos Direitos Humanos, 
comandado por Damares Alves
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A 1 4 ª  V a r a 
C r i m i n a l 
de  Maceió 

condenou um segurança 
do Shopping Pátio Maceió 
por impedir o acesso de 
uma mulher  transexual 
ao banheiro feminino. A 
conduta de José Rui de Gois 
foi enquadrada como crime 
de racismo (Artigo 20 da Lei 
7.716/89), seguindo prece-
dentes do Supremo Tribunal 
Federal.

O juiz Ygor Vieira de 
Figueirêdo fixou a pena em 
1 ano e 6 meses de reclusão, 
porém a punição foi conver-
tida em prestação de serviços 

à comunidade pelo mesmo 
prazo, além do pagamento de 
10 salários mínimos a serem 
revertidos a uma organização 
que atue em favor da comuni-
dade LGBTI+.

O incidente ocorreu em 3 de 
janeiro de 2020, por volta das 
20h. A vítima, Lanna Hellen, 
relata que tentou o usar o 
banheiro do Shopping, e ao 
entrar no corredor, foi abor-
dada pelo segurança José Rui. 
De acordo com a acusação, ele 
não permitiu que Lanna usasse 
o banheiro feminino, e disse 
que uma cliente havia exter-
nado que ficaria constrangida 
com a situação.

“É inconcebível que no atual 
estágio civilizatório [...] sejam 

toleradas práticas discriminató-
rias em função do sexo, gênero 
ou sexualidade do indivíduo, 
razão pelo que é inequívoco 
que a proibição da entrada no 
banheiro correspondente ao 
gênero ao qual a transexual 
pertença deve ser caracterizado 
como crime de racismo, já que 
a conduta promove a segrega-
ção entre as pessoas e ofende 
ao princípio da dignidade da 
humana”, afirma o juiz na 
sentença.

Após a primeira abor-
dagem, a vítima começou 
a protestar com o intuito de 
chamar a atenção dos demais 
clientes. De acordo com os 
vídeos do incidente e o depoi-
mento de Lanna, ela chegou a 

subir em uma mesa da praça 
de alimentação e tirar a camisa 
como forma de demonstrar que 
era mulher. Neste momento, 
ela foi contida por seguranças e 
bombeiros civis.

As testemunhas ouvidas, 
que não conheciam a vítima, 
não presenciaram o momento 
da negativa no corredor do 
banheiro, porém confirmaram 
que os seguranças repetiam, 
durante a contenção de Lanna 
na praça, que ela não deveria 
usar o banheiro feminino. Os 
depoimentos também apon-
tam que os seguranças insis-
tiam que Lanna seria “homem” 
e “macho”, além de dizerem 
que ela iria para o inferno por 
ser transexual.

Além disso, de acordo com 
a sentença, “os vídeos anexa-
dos a pedido do assistente de 
acusação deixam claro que 
houve a negativa de utilização 
do banheiro e o protesto feito 
pela vítima em virtude de tal 
fato”.

A defesa alegou que Lanna 
Hellen não foi impedida de 
utilizar o banheiro feminino. 
Sustentou que a mulher é 
ex-funcionária de uma das 
lojas do shopping e que, 
após o encerramento de seu 
contrato, “passou a frequen-
tar o shopping para deflagrar 
grosserias em frente ao salão, 
motivo pelo qual passou a ser 
monitorada pelos seguranças 
do shopping”.

TJ condena homem que barrou 
trans a usar banheiro feminino

SENTENÇA enquadra conduta do réu como crime de racismo; situação ocorreu em janeiro de 2020 dentro de um shopping

Vanessa Siqueira
Repórter

O governador Renan Filho 
e o secretário da Segurança 
Pública de Alagoas, Alfredo 
Gaspar de Mendonça, autori-
zam, nesta quarta-feira (09), o 
início das obras para constru-
ção de um Centro Integrado de 
Segurança Pública (CISP) no 
município de Porto de Pedras. 
A solenidade acontece às 10h, 
no dia em que a cidade celebra 
sua emancipação política. O 
Governo também inaugurará 
uma Estação de Tratamento 
da Casal (Companhia de Sane-
amento de Alagoas) e a ponte 
sobre o Rio Tatuamunha, cons-
truída pela Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente e dos Recur-
sos Hídricos (Semarh).

O CISP que será construído 
no município é uma unidade do 
tipo I, que abrigará no mesmo 
espaço policiais civis e milita-
res, fortalecendo a política de 
integração policial. Ao todo, 
o Governo do Estado inves-
tirá R$ 1.831.804,72 milhão de 
recursos do Tesouro Estadual 
na construção do prédio.

Com a unidade, a região 
da Costa dos Corais será bene-
ficiada com mais segurança e 
incremento policial, já que o 
CISP aumenta o efetivo que 
fará o policiamento na cidade 
e dará suporte aos municípios 
vizinhos. A região Norte já 

conta com Centros Integrados 
nos municípios de São Luiz 
do Quitunde e São Miguel dos 
Milagres. Também está em 
construção um CISP tipo I em 
Matriz do Camaragibe.

Já estão em funcionamento 
Centros Integrados nos muni-
cípios de Boca da Mata, Murici, 
São José da Laje, São José da 
Tapera, Girau do Ponciano, 
Ouro Branco, Cajueiro, Igaci, 
Viçosa, São Luís do Quitunde, 
Junqueiro, Pão de Açúcar, São 
Miguel dos Milagres, Mata 
Grande, Batalha, Major Isidoro, 
Messias, Teotônio Vilela, 
Campo Alegre, Pilar, São 
Sebastião, Taquarana, Mare-
chal Deodoro, Maribondo, 
Lagoa da Canoa, Coruripe, 
Joaquim Gomes, Porto Real do 
Colégio e Craíbas.

Há exatos 44 dias um crime 
de homicídio chocou toda 
Palmeira dos Índios e região 
pela forma cruel de sua divul-
gação à população. Pelas redes 
sociais, a notícia do homicídio 
registrado no domingo, 25 
de abril em que foi vítima o 
corretor de imóveis Reginaldo 
Fernandes, 41 anos, mais 
conhecido como Regis deixou 
todos surpresos e atônitos.

Reginaldo foi assassi-
nado com golpes de arma 
branca, dentro de sua casa, 
no Conjunto Jaime Soares de 
Melo, no bairro Palmeira de 
Fora, periferia de Palmeira dos 
Índios.

Crime passional? Crime 
de mando? Só a Polícia Civil 
poderá esclarecer o fato 
criminoso ocorrido na pacata 
Palmeira dos Índios.

Além de corretor imobi-
liário, Reginaldo era ativo 
militante, defensor das causas 
cidadãs de seu município 
natal. Na eleição passada 
chegou a se candidatar a vere-
ador pelo Partido Progressista, 
a convite da deputada Ângela 
Garrote, que enxergou no 
discurso forte de Reginaldo, 
uma liderança promissora.

Reginaldo era polêmico em 
seus pronunciamentos, geral-
mente utilizando as mesmas 
redes sociais que noticiaram 
sua morte, participando e 
criando grupos de what-

saap – de onde seu discurso 
mais repercutia apontando as 
mazelas ocorridas na cidade, 
chegando a acusar o prefeito 
de irregularidades graves 
em sua gestão e que em seu 
conceito apenas de benéfico 
para a população havia cons-
truído com recursos próprios 
um “passaporte”.

O corretor Reginaldo 
Fernandes efetivou sua candi-
datura a vereador, concor-
rendo pelo PP, utilizando 
carros de som pela cidade 
com discursos duros contra o 
gestor, mas não logrou êxito 
na eleição.

Homossexual assumido, 
Reginaldo defendia as mino-
rias. Dizia em sua campa-
nha que buscaria  como 
vereador que “moradores de 
rua e pessoas que viviam de 
maneira abaixo da linha da 
pobreza fossem inseridas no 
mercado de trabalho por meio 
de cursos de qualificação para 
que saíssem das margens da 
sociedade”.

Após a derrota na eleição 
Reginaldo silenciou em suas 
reivindicações e críticas, conti-
nuando com suas atividades 
profissionais até ser morto no 
dia 25 de abril.

À primeira vista, correu 
um boato de que o crime teria 
sido cometido por alguns 
homens que passaram a noite 
bebendo com a vítima.

O Tribunal de Contas de 
Alagoas assinou, na manhã 
de ontem, um Acordo de 
Cooperação Técnica com 
a Fundação Universi tá-
ria de Extensão e Pesquisa 
( F U N D E P E S ) ,  e m  a ç ã o 
conjunta  com a  Ordem 
dos Advogados do Brasil 
Seccional Alagoas (OAB/
AL), o Conselho Regional de 
Contabilidade de Alagoas 
(CRC/AL) e o Conselho de 
Engenharia e Agronomia 
de Alagoas (Crea-AL). O 
Convênio vai viabilizar o 
compartilhamento técnico 
e institucional para aprimo-
ramento das atividades do 
TCE.

O Tribunal de Contas vem 
reforçando o interesse no 
aperfeiçoamento e moder-
nização dos serviços presta-
dos. “Estamos trazendo um 
projeto com parcerias de insti-
tuições que o Tribunal tem 
muitos servidores com essas 
formações, são engenheiros, 
contadores, advogados que 
precisam de aprimoramento 
e inovação”, destaca o presi-
dente Otávio Lessa.

Com a contratação, a 
FUNDEPES será responsável 
pelo serviço de moderniza-
ção e movimentação proces-
sual da Corte de Contas. 

AMANHÃ PALMEIRA DOS ÍNDIOSMODERNIZAÇÃO

Governo autoriza 
construção de CISP

PC aguarda perícia 
para elucidar crime

Fundepes e 
TCE assinam 
Termo de 
Cooperação

Serviço
O quê: Assinatura de Ordem 
de Serviço para construção 
do CISP de Porto de Pedras 
e inauguração de ponte e de 
Estação de Tratamento.

Onde: Complexo Educacio-
nal Belmira Lins – Porto de 
Pedras

Data: 09 de junho

Hora: 10h
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O presidente 
d a  F e d e -
r a ç ã o  d a s 

Indústrias do Estado de 
Alagoas (Fiea), empresário 
José Carlos Lyra de Andrade, 
reuniu-se na manhã de 
ontem, com o secretário de 
Ciência,Tecnologia e Inova-
ção, Sílvio Bulhões, a quem 
fez uma solicitação de inte-
resse do setor produtivo. 
Lyra propôs uma cooperação 
técnica com a Secti para que o 
Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Industrial (Senai/AL) 
ocupe uma sala no Centro de 
Inovação do Polo Tecnológico 
Alagoas, em sua unidade de 
Maceió.

O objetivo, disse José Carlos 
Lyra, é ampliar as ações já desen-
volvidas pelo Senai no apoio às 
empresas, visando acelerar seus 
processos de transformação 
digital e de inovação. A solicita-
ção que o presidente da Fiea fez 
ao secretário Sílvio Bulhões está 
sustentada no decreto governa-
mental de nº. 33.965/2014, que 
instituiu o Parque Tecnológico 
de Alagoas.

Lyra revelou que o Senai/
AL, referência em serviços de 
inovação, já iniciou a implanta-
ção do HUB Senai de Inovação e 
Tecnologia, focado nas tecnolo-

gias habilitadoras da indústria 
4.0 e no estímulo ao empreen-
dedorismo inovador.

Por isso, acrescentou, ao 
se inserir no Centro de Inova-
ção do Polo Tecnológico de 
Jaraguá, o Senai/AL poderá 
conectar e operacionalizar sua 
infraestrutura tecnológica no 
novo ambiente construído pelo 
governo do Estado e, assim, 
apoiar a ativação e o desen-
volvimento do ecossistema de 
inovação de Alagoas.

REFERÊNCIA EM 
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Na reunião, o diretor regio-

nal do Senai, Carlos Alberto 
Paes, mostrou a importância de 

que esse equipamento, ou seja, 
o Parque Tecnológico, funcione 
de fato como um elo de articula-
ção do ecossistema de inovação 
do estado, incluindo todos os 
envolvidos, sejam institucio-
nais, empresariais ou profissio-
nais.

Entre outros objetivos, 
ressaltou Carlos Alberto Paes, 
o decreto “incentiva a intera-
ção e sinergia entre empre-
sas, instituições de pesquisa, 
universidades e instituições 
prestadoras de serviços ou de 
suporte às atividades intensivas 
em conhecimento e inovação 
tecnológica”.

Ele destacou ainda a impor-
tância do Senai, um dos cincos 

maiores complexos de educa-
ção profissional do mundo e o 
maior da América Latina. Esse 
reconhecimento à entidade da 
Indústria decorre da qualidade 
dos serviços que promove e por 
apostar em formatos educacio-
nais diferenciados e inovado-
res. 

“Nossa inserção no Centro 
de Inovação do Polo Tecnoló-
gico de Jaraguá tem como obje-
tivo conectar e operacionalizar 
as iniciativas de inovação do 
Senai/AL nesse novo ambiente 
construído pelo governo do 
Estado”, argumentou o diretor 
regional.

Dispondo de uma equipe 
de profissionais com ampla 

experiência em processos 
produtivos, o Senai/AL atua 
no suporte às indústrias 
para o aumento da produti-
vidade, redução de custos, 
atendimento a legislações e na 
inserção ao contexto de trans-
formação digital. 

PARQUE TECNOLÓGICO
Instituído em 2014, por 

meio da Secretaria de Estado 
da Ciência, Tecnologia e Inova-
ção, o Parque Tecnológico de 
Alagoas tem três polos tecno-
lógicos, sendo um em Maceió, 
e os demais nos municípios de 
Arapiraca e Batalha. 

Seu objetivo é promover “o 
desenvolvimento econômico e 
social por intermédio de incen-
tivos à geração de negócios 
inovadores, bem como difun-
dir a transferência de novas 
tecnologias, integrando o setor 
produtivo, centro de pesquisas 
e setor público, levando benefí-
cios a sociedade”.

Também participaram 
da reunião Rodrigo Rossiter, 
superintendente de Ciên-
cia e Tecnologia da Secti, e, 
pelo Senai/AL, Cristina Suru-
agy, diretora de Educação e 
Tecnologia, e Maicon Lacerda,  
gerente-executivo de Inovação 
e Tecnologia.

Senai quer sala no Centro de 
Inovação do Polo Tecnológico

OBJETIVO é ampliar as ações já desenvolvidas visando acelerar seus processos de transformação digital e de inovação

Divulgação

Empresário Carlos Lyra, presidente da FIEA, fez uma solicitação de interesse em reunião realizada na manhã de ontem
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Saiba os riscos de jogar no lixo 
seu celular e outros aparelhos

LIXO ELETRÔNICO pode provocar a contaminação do solo e até causar sérios danos na saúde das pessoas

Elzir Souza
Algo Mais Consultoria e Assessoria

A f a c i l i d a d e 
de adquirir 
dispositivos 

móveis gerou um crescimento 
considerável de lixo eletrônico 
em todo o mundo. A rotativi-
dade de eletrônicos e telefones 
celulares, por exemplo, onde 
comprar um novo é finan-
ceiramente mais viável que 
consertar, trouxe um grande 
problema em termos de 
sustentabilidade, pois produ-
tos descartados de maneira 
errada podem gerar consequ-
ências ao meio ambiente e ao 
corpo humano.

Refletir sobre o “lixo eletrô-
nico” é igualmente importante 
durante a Semana Nacional 
do Meio Ambiente, dentro da 
proposta de conscientização 
da sociedade brasileira sobre 
a importância da reciclagem e 
da preservação dos diferentes 
tipos de ecossistemas.  

Segundo o estudo Globo 
e-Waste Monitor, realizado 
pela Organização das Nações 
Unidas (ONU), o Brasil é, entre 
os países da América Latina, o 
que mais produz lixo eletrô-
nico: cerca de 1,5 tonelada por 
ano, onde apenas 3% é cole-
tado, reciclado ou descartado 

de forma apropriada. 
Contribuindo para o 

aumento desse volume está 
o estímulo à obsolescência 
programada pelas grandes 
fabricantes, para motivar o 
consumidor a sempre trocar 
seu aparelho por um mais 
novo, mais moderno, mais dife-
renciado. O professor de Ciên-
cias da Computação do Centro 
Universitário Tiradentes (Unit/
AL), Pedro Ivo, ressalta os 
riscos que essa troca constante e 
impensada pode trazer ao meio 
ambiente e ao corpo humano.

“Há uma preocupação com 
o descarte irregular de celulares, 
tablets, computadores e outros 
itens como baterias que contêm 

elementos altamente danosos 
ao meio ambiente. Quando 
são deixados em lixões, podem 
liberar substâncias tóxicas na 
água, no solo e no ar. A conta-
minação do organismo com 
os metais pesados pode trazer 
diversas consequências para 
o organismo, gerando proble-
mas respiratórios, danos ao 
sistema nervoso e até câncer no 
pulmão,” aponta o professor.

Como muitas pessoas não 
sabem o que deve ser feito com 
o produto que é descartado, 
é muito comum ver os eletrô-
nicos misturados com lixo 
orgânico. Enquanto na recicla-
gem alguns materiais podem 
ser trabalhados por qualquer 

pessoa, os eletrônicos precisam 
ser encaminhados para locais 
específicos e tratados de forma 
apropriada, para melhor apro-
veitamento e correta destinação 
das peças.

“Existem componentes 
eletrônicos que contém ouro, 
metais e cobre. Todo esse mate-
rial é desmontado e pode ser 
reaproveitado e assim criar um 
ciclo de uso, coleta e reutiliza-
ção”, alerta o professor Pedro 
Ivo.

Dentro do seu celular
Alguns elementos contidos 

nos aparelhos descartados, 
embora sejam biodegradáveis, 
podem permanecer no solo por 
séculos. Os telefones celulares, 

por exemplo, são compostos 
por plásticos, vidros e metais, 
ou seja, materiais que podem 
ser reaproveitados pelas indús-
trias para a fabricação de outros 
aparelhos.

“Precisamos real izar 
campanhas que conscientizem 
a população sobre os benefí-
cios que a coleta e a reciclagem 
podem trazer, tanto ecológica 
como para sua saúde. Mostrar 
que não é mera burocracia 
ambiental e ensinar como essa 
coleta pode gerar uma renda 
extra,” alerta.

Entre os produtos eletrôni-
cos que estão sem utilidades, 
seja por quebra ou substitui-
ção e que podem ser reapro-
veitados (totalmente ou como 
fonte de reposição de peças), os 
mais comuns são televisores, 
rádios, computadores e tablets. 
Produtos maiores, como refri-
geradores, máquinas de lavar 
e microondas, enfrentam um 
pouco mais de dificuldade para 
destinação.

É possível encontrar no site 
da Prefeitura de Maceió infor-
mações sobre locais de descar-
tes de materiais eletrônicos em 
diferentes bairros. As baterias 
podem ser entregues em qual-
quer loja de operadoras de celu-
lar, enquanto os supermercados 
aceitam o descarte de pilhas. 

Pontos de coleta para 
demais eletrônicos

Bio Digital – (82) 9648-7044 / 8705-
9133 / 9157-8481; Rua Eliete Rolem-
berg de Figueiredo, 476-E – Clima 
Bom

SH Eletrônica – (82) 3035-5789; Av. 
Amélia Rosa, 979, Jatiúca

Mais informações podem ser encontra-
das no endereço eletrônico www.maceio.

al.gov.br/slum/locais-de-descarte.
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O presidente 
d a  F e d e -
r a ç ã o  d a s 

Indústrias do Estado de 
Alagoas (Fiea), empresário 
José Carlos Lyra de Andrade, 
reuniu-se na manhã de 
ontem, com o secretário de 
Ciência,Tecnologia e Inova-
ção, Sílvio Bulhões, a quem 
fez uma solicitação de inte-
resse do setor produtivo. 
Lyra propôs uma cooperação 
técnica com a Secti para que o 
Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Industrial (Senai/AL) 
ocupe uma sala no Centro de 
Inovação do Polo Tecnológico 
Alagoas, em sua unidade de 
Maceió.

O objetivo, disse José Carlos 
Lyra, é ampliar as ações já desen-
volvidas pelo Senai no apoio às 
empresas, visando acelerar seus 
processos de transformação 
digital e de inovação. A solicita-
ção que o presidente da Fiea fez 
ao secretário Sílvio Bulhões está 
sustentada no decreto governa-
mental de nº. 33.965/2014, que 
instituiu o Parque Tecnológico 
de Alagoas.

Lyra revelou que o Senai/
AL, referência em serviços de 
inovação, já iniciou a implanta-
ção do HUB Senai de Inovação e 
Tecnologia, focado nas tecnolo-

gias habilitadoras da indústria 
4.0 e no estímulo ao empreen-
dedorismo inovador.

Por isso, acrescentou, ao 
se inserir no Centro de Inova-
ção do Polo Tecnológico de 
Jaraguá, o Senai/AL poderá 
conectar e operacionalizar sua 
infraestrutura tecnológica no 
novo ambiente construído pelo 
governo do Estado e, assim, 
apoiar a ativação e o desen-
volvimento do ecossistema de 
inovação de Alagoas.

REFERÊNCIA EM 
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Na reunião, o diretor regio-

nal do Senai, Carlos Alberto 
Paes, mostrou a importância de 

que esse equipamento, ou seja, 
o Parque Tecnológico, funcione 
de fato como um elo de articula-
ção do ecossistema de inovação 
do estado, incluindo todos os 
envolvidos, sejam institucio-
nais, empresariais ou profissio-
nais.

Entre outros objetivos, 
ressaltou Carlos Alberto Paes, 
o decreto “incentiva a intera-
ção e sinergia entre empre-
sas, instituições de pesquisa, 
universidades e instituições 
prestadoras de serviços ou de 
suporte às atividades intensivas 
em conhecimento e inovação 
tecnológica”.

Ele destacou ainda a impor-
tância do Senai, um dos cincos 

maiores complexos de educa-
ção profissional do mundo e o 
maior da América Latina. Esse 
reconhecimento à entidade da 
Indústria decorre da qualidade 
dos serviços que promove e por 
apostar em formatos educacio-
nais diferenciados e inovado-
res. 

“Nossa inserção no Centro 
de Inovação do Polo Tecnoló-
gico de Jaraguá tem como obje-
tivo conectar e operacionalizar 
as iniciativas de inovação do 
Senai/AL nesse novo ambiente 
construído pelo governo do 
Estado”, argumentou o diretor 
regional.

Dispondo de uma equipe 
de profissionais com ampla 

experiência em processos 
produtivos, o Senai/AL atua 
no suporte às indústrias 
para o aumento da produti-
vidade, redução de custos, 
atendimento a legislações e na 
inserção ao contexto de trans-
formação digital. 

PARQUE TECNOLÓGICO
Instituído em 2014, por 

meio da Secretaria de Estado 
da Ciência, Tecnologia e Inova-
ção, o Parque Tecnológico de 
Alagoas tem três polos tecno-
lógicos, sendo um em Maceió, 
e os demais nos municípios de 
Arapiraca e Batalha. 

Seu objetivo é promover “o 
desenvolvimento econômico e 
social por intermédio de incen-
tivos à geração de negócios 
inovadores, bem como difun-
dir a transferência de novas 
tecnologias, integrando o setor 
produtivo, centro de pesquisas 
e setor público, levando benefí-
cios a sociedade”.

Também participaram 
da reunião Rodrigo Rossiter, 
superintendente de Ciên-
cia e Tecnologia da Secti, e, 
pelo Senai/AL, Cristina Suru-
agy, diretora de Educação e 
Tecnologia, e Maicon Lacerda,  
gerente-executivo de Inovação 
e Tecnologia.

Senai quer sala no Centro de 
Inovação do Polo Tecnológico

OBJETIVO é ampliar as ações já desenvolvidas visando acelerar seus processos de transformação digital e de inovação

Divulgação

Empresário Carlos Lyra, presidente da FIEA, fez uma solicitação de interesse em reunião realizada na manhã de ontem
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Covid: Lacen aumenta estoque 
de kits de testagem RT-PCR

LABORATÓRIO recebeu 3.900 kits amplificação do Ministério da Saúde; unidade tem liberado cerca de 1.500 resultados por dia

João Victor Barroso
Repórter

Os alagoanos 
têm a dispo-
s i ç ã o  u m 

estoque de 3.900 kits RT-PCR, 
teste considerado padrão ouro 
na detecção do novo coronaví-
rus. Os exames estão armaze-
nados no Laboratório Central 
de Alagoas (Lacen/AL) e são 
enviados semanalmente pela 
Coordenação Geral dos Labo-
ratórios de Saúde Pública 
(CGLAB) do Ministério da 
Saúde (MS).

Desde o início da pandemia 
do novo coronavírus, o Lacen/
AL recebeu um total de 120.684 
amostras para a realização do 
diagnóstico da Covid-19. Neste 
período, o laboratório fez a libe-
ração de 119.392 resultados, 
com 1.292 testes sob análise até 
ontem.

A n d e r s o n  B r a n d ã o , 
gerente do Lacen/AL, explica 
que o órgão federal encami-
nha periodicamente os kits 
RT-PCR conforme as solici-
tações feitas pelo laboratório. 
“O fornecimento dos testes 

RT PCR está sendo feito de 
forma contínua, e Alagoas não 
passou pela falta de kits para 
a realização dos exames. Faze-
mos a solicitação para a repo-
sição dos materiais de acordo 
com o que está sendo utili-
zado, e quando solicitamos, o 
Ministério da Saúde envia os 
kits em até sete dias. Traba-
lhando dessa forma consegui-
mos evitar perdas e mantemos 

o nosso estoque sempre abas-
tecido com o que vamos utili-
zar naquela semana”, destaca 
o gerente.

Além do RT-PCR, a popu-
lação também tem acesso a 
outras formas para a detecção 
da Covid-19, a exemplo do 
teste rápido de antígeno nas 
centrais de triagem de Maceió 
e Arapiraca e nas unidades de 
saúde. Esses métodos garan-

tem o diagnóstico em todos os 
momentos da doença.

MAIS AGILIDADE
Desde o mês de abril, o 

Lacen/AL conta com dois equi-
pamentos para realizar a extra-
ção automatizada do vírus das 
amostras que chegam ao labora-
tório. Cada aparelho tem capa-
cidade para fazer a análise em 
93 amostras, em um período de 

40 minutos. Antes, este procedi-
mento era feito manualmente 
e durava aproximadamente 
quatro horas. Atualmente, o 
laboratório libera aproximada-
mente 1.500 resultados por dia.

“O extrator automatizado 
foi um ganho na luta contra 
a doença e veio para agilizar 
o diagnóstico, padronizando 
uma forma de extração nesta 
etapa que é considerada a mais 
crítica do processo. Esse equi-
pamento nos coloca no patamar 
de laboratórios de alto nível, 
garantindo um diagnóstico 
mais preciso e trazendo mais 
segurança à equipe técnica”, 
salienta Anderson Brandão.

Após o processo de extra-
ção, as amostras passam pelo 
processo de amplificação Após 
o processo de extração, as 
amostras passam pelo processo 
de amplificação durante duas 
horas para identificar se o novo 
coronavírus está presente. 
Com essas etapas finalizadas, o 
Lacen/AL fecha o diagnóstico e 
faz a liberação dos resultados de 
forma on-line para as unidades 
de saúde que fizeram o encami-
nhamento das amostras.

Fotos: Carla Cleto

Gerente do Lacen Anderson Brandão: “Laboratório tem feito a liberação de aproximadamente 1.500 resultados por dia”

Desde o início da pandemia, 
foram enviadas 120.684 

amostras ao Lacen-AL para a 
realização de diagnósticos


