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BANDIDOS SEQUESTRAM 
MENINA EM ARAPIRACA
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A adolescente Mariana 
Santos da Silva Farias, de 14 
anos, foi sequestrada no início 
da tarde de hoje. A menina 
chegava da escola, quando 
ocorreu a ação criminosa. Ela 
e os pais entravam em casa, no 
bairro Verdes Campos, quando 
um veículo Onix, de cor verme-
lha parou na porta. Dois rapazes 
desceram do carro, renderam 
a família e trancaram os pais 
da menina dentro de casa. A 
adolescente foi levada por um 
dos criminosos, puxada pelo 
braço. Ela vestia a farda do Colé-
gio Santa Esmeralda. A ação foi 
registrada pela câmera de um 
vizinho e, para a polícia, o caso 
é muito suspeito. Policiais civis 
e militares iniciaram as buscas 
pela estudante minutos depois 
do sequestro. Testemunhas 
contaram que os sequestrado-
res fugiram em direção à rodo-
via AL-115. Bandidos renderam a família na chegada em casa, após o retorno da escola de Mariana Farias, em Arapiraca; Polícias Civil e Militar fazem buscas na região
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ADOLESCENTE DE 14 ANOS CHEGAVA EM CASA COM OS PAIS, QUANDO FOI LEVADA À FORÇA POR DOIS RAPAZES

O Tribunal de Justiça 
de Alagoas julgou impro-
cedente a Ação Direta de 
Inconsti tucional idade, 
proposta pela Câmara de 
Vereadores da Barra de 
Santo Antônio referente À 
Lei Complementar Estadual 
nº 50/2019, que dispõe sobre 

o Sistema Gestor Metropo-
litano da Região Metropo-
litana de Maceió (RRM). O 
julgamento ocorreu ontem e 
concluiu que a Lei é constitu-
cional e válida, de modo que 
sua aplicação deve perma-
necer vigente em todo o 
território estadual.

TJ garante gestão 
do saneamento 

REGIÃO METROPOLITANA IPEA CONFIRMA

Extrema pobreza no País
No primeiro trimestre 

de 2021, três em cada dez 
lares brasileiros viviam sem 
nenhuma renda obtida atra-
vés do trabalho, segundo 
um estudo do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea) com base nos microda-
dos da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contí-
nua (Pnad Contínua), apurada 
pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 
Devido à crise provocada 
pela pandemia de covid-19, a 
proporção de domicílios sem 
nenhuma renda de trabalho 
saltou de 25,09% no primeiro 
trimestre de 2020 para 31,56% 
no segundo trimestre, com 
ligeira redução a 31,24% no 

terceiro trimestre. No quarto 
trimestre do ano passado, 
essa fatia de lares sem rendi-
mento do mercado de traba-
lho permanecia elevada, aos 

29,01%. Com a segunda onda 
da pandemia, o total de famí-
lias sem renda do trabalho 
subiu a 29,34% no primeiro 
trimestre de 2021.
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Recursos da Defesa 
Civil salvam vidas

SERVIÇO

Divulgação
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A renda média do brasi-
leiro cai abaixo de R$ 1 mil na 
era Jair Bolsonaro e os preços 
disparam, tendo a inflação 
acumulada em 12 meses  atin-
gido 8,1% em maio.

Nada fica escondido para 
sempre. Nem mesmo as peri-
pécias do general Eduardo 
Pazuello, que o Exército Brasi-
leiro decretou sigilo de 100 
anos, não se sabe com medo de 
quê?

Esse é o retrato do País que 
assumiu seu lado policialesco 
para perpetuar a impunidade 
da improbidade, do descaso, 
da humilhação, da falta de 
gestão e tantas outras mazelas 
empurradas para debaixo dos 
tapetes palacianos.

Certamente, estas não 
dependerão de 100 anos para 
serem reveladas. Elas sempre 
aparecem.

Mas a questão é que sem 
renda o povo brasileiro não 
come. Sem comer, lota ruas, 
calçadas e esquinas de mãos 
estendidas pedindo socorro. O 
cenário é de absoluta tristeza. É 
de caos econômico para quem 
mais precisa.

Se o pobre não pode 
comprar o botijão de gás a R$ 
100, é bom que se diga que o 
cerco da economia – que privi-
legia os mais ricos – vai se aper-
tando contra todos e a classe 
que um dia foi média, hoje já 
paga muito mais pelo Plano 
de Saúde e agora terá que 

pagar mais 20% de aumento 
pela tarifa de energia elétrica. 
O aumento entra em vigor 
a partir de julho, segundo a 

Agência Nacional de Energia 
Elétrica.

Enquanto isso, nas bolhas, 
a irracionalidade bolsomínica 

segue dizendo que está tudo 
muito bem, mitologicamente 
falando.

A situação tende a piorar 
com a perda de renda dos 
trabalhadores e com o elevado 
índice de desemprego, que 
coloca na exclusão mais de 14 
milhões de brasileiros.

Ah, mais a Bovespa subiu…
E daí, cara pálida? Quem 

vive na Bovespa são eles, acos-
tumados ao rentoso mercado 
do lucro, sobretudo nas crises. 
Ficam mais ricos.  Afinal, há 
sempre uma Cloroquina lá 
alimentando as commodities. 
Morra quem morrer.

E assim vai o Brasil. Mas, 
muitos ainda não enxergam 
para aonde.

Wadson Regis *Jornalista Antônio Pereira *Jornalista

A aspas  no  pagão  é 
porque o viaduto não tem 
dono/pai. Aliás, nem nome 
tem, mesmo tendo sido inau-
gurado pelo presidente da 
República, tendo o prefeito 
de Maceió, JHC, e o presi-
dente da Câmara do Depu-
tados, Arthur Lira, como 
testemunhas do nascimento.

É importante tocar neste 
assunto porque quem o bati-
zar será o pai da tão esperada 
obra, que deu novo visuall à 
cidade, melhorou o tráfego 
na região e até já inundou, 
pagando o maior mico.

Veja como tem gente 
maldosa neste mundo de 
meu Deus. O viaduto é uma 
obra que ficou pronta duas 
décadas depois de ter sido 
anunciada. Por birra polí-
tica o Governo Federal, que 
financiou o projeto, quer tirar 
do Governo de Alagoas, que 
executou a obra, o cuidado 
com a estrutura. O prefeito 
JHC já disse que aceita tomar 
de conta.

Na terça-feira Maceió 
recebeu 100mm de chuva, 
o equivalente a 25% do 
previsto para todo mês de 
junho. A capital dos alagoa-
nos, sabemos nós, é o para-
íso das águas, mas só até 
chover, porque daí mais 
parece um pântano, tamanho 

o volume de áreas alagadas, 
ruas e avenidas intransitá-
veis e toneladas de lixo que 
também mudam a fotogra-
fia de praças e da orla mais 
bonita do Brasil.

Vamos aos questiona-
mentos. De quem é a culpa 
pelo viaduto ainda não ter 
nome? Quem deve tomar 
conta daquele patrimônio, 
que é nosso? Por que ruas, 
avenidas e córregos são 
inundados por lixo? E por 
que o viaduto “da PRF” ficou 
intransitável no primeiro 
teste de chuva?

Resposta única e exata. 
A culpa é nossa, porque 
o controle está em nossas 
mãos. É a partir de nós que a 
política caminha como quer, 
nunca como deve. Somos 
habituados a reclamar de 
tudo, mas só blá blá blá.

Choveu e o viaduto inun-
dou... vídeos pelos grupos 
d e  W h a t s a p p  m e t e n d o 
pau naquele importante 
monumento (que não fala, 
não ouve e está à espera 
de um nome e de quem 
cuide dele). Até deputados 
entraram na “onda” com 
chacota. Na mesma terça-
-feira trágica vem a notícia de 
que o viaduto inundou pelo 
acúmulo de lixo nas galerias, 
jogado pelo abençoado povo 

de meu Deus.
E aí... de quem é culpa 

pelas galerias sujas? É de 
quem suja ou de quem não 
limpa com frequência? Quem 
está no controle das nossas 
vidas? (Por esse descaminho 
aí não diga que é Deus)

Ah... desde janeiro, mais 
de 98 mil toneladas de resí-
duos (lixo para ser mais 
direto) foram retirados pela 
Superintendência Municipal 
de Desenvolvimento Susten-
tável (Sudes), de 180 pontos 
na capital. Só em abril a 
Sudes tirou mil toneladas de 
lixo na foz do Riacho Salga-
dinho. 

Isso porque – e não é de 
agora – a Prefeitura de Maceió 
disponibiliza 29 pontos para o 
descarte correto de resíduo e 5 
Ecopontos que recebem restos 
de poda de árvore, materiais 
inservíveis e resíduos da cons-
trução civil (até 1m³)

O controle nas nossas 
mãos é um perigo que a polí-
tica alimenta com prazer.

Uma nota de serviço: 
Ligue para o 0800 082 2600 
ou WhatsApp 98802-4834, 
para que a prefeitura recolha 
resíduos volumosos em sua 
casa, como sofás, geladeiras, 
colchões, vasos sanitários e 
tudo o que considerar mate-
rial inservível.

O tricampeão de auto-
mobilismo Nelson Piquet 
conseguiu atingir os primei-
ros lugares de assuntos mais 
comentados no twitter por um 
vídeo, onde ele diz que está 
‘cagando para o que pensam 
dele’. A frase foi dita durante 
entrevista no programa Sem 
Censura, veiculado pela esta-
tal TV Brasil.

Há muito tempo que 
o ex-piloto tem usado sua 
notoriedade para remoer 
mágoas antigas e novas. 
Seguindo uma espécie de 
roteiro para apoiadores do 
presidente Jair Bolsonaro, 
Nelson Piquet se lamenta 
sempre que é diminuído 
em detrimento dos outros 
dois grandes campeões da 
Fórmula 1: Nelson Fittipaldi 
e Ayrton Senna.

Piquet leva sua dor de 
cotovelo sempre que pode. 
Isso fica claro quando ele se 
refere à TV Globo de Tele-
visão e ao narrador Galvão 
Bueno.  O ex-piloto não 
esconde seu ressentimento, 
traduzido em apoio cada vez 
mais declarado a Bolsonaro, 
tornando-se um ícone do 
bolsonarismo.

Recentemente, ele partici-
pou da inauguração de uma 
ponte em Rondônia ao lado 

do Presidente Jair Bolsonaro. 
Desde então, o ex-piloto 
vem sendo endeusado pelos 
seguidores do mandatário 
brasileiro, atuando como 
uma espécie de símbolo para 
a trupe governista.

O tricampeão se junta ao 
grupo que já tem os jornalis-
tas negacionistas Leda Nagle 
e Alexandre Garcia. Isso sem 
falar no ex-ator de Malhação e 
atual secretário de Cultura do 
governo federal, Mário Frias. 
Em comum entre eles está o 
fato de já terem tido uma certa 
notoriedade, mas que atual-
mente amargam um certo 
ostracismo, sendo lembra-
dos apenas quando proferem 
algum comentário estapa-
fúrdio em favor do governo, 
da Cloroquina ou negando a 
pandemia da Covid-19.

Como em uma ópera 
bufa, esses representantes 
do bolsonarismo figuram 
agora no olimpo do cada vez 
menor grupo de apoio do 
presidente brasileiro atual.

N e l s o n  P i q u e t  s e 
apequena cada vez mais, 
jogando no lixo todo o seu 
brilhantismo quando era 
piloto da mais importante 
categoria do automobilismo 
mundial.

Uma pena.

Viaduto “Pagão” inundou pela culpa do povo. 
O controle está em suas mãos... parte 2

Boca suja, tricampeão 
Nelson Piquet vira 

símbolo bolsonarista

Renda média do País cai para menos de R$ 1 mil e 
inflação e a miséria galopam em meio ao caos



A Defesa Civil 
de  Mace ió 
d i s p õ e  d e 

dois serviços que podem obje-
tivamente salva vidas: o aten-
dimento através do 199 e o 
serviço de mensagens de alerta, 
encaminhadas por SMS. Qual-
quer maceioense pode entrar 
em contato com o órgão e assim 
evitar tragédias e mortes.

Maceió é uma cidade cons-
truída em uma região com 
vários acidentes geográficos e 
a ocupação desordenada, asso-
ciado ao desmatamento das 
áreas de encosta, faz com que 
o município tenha mais de 550 
pontos de riscos para ocorrên-
cias. Ou melhor, boa parte da 
população da capital reside em 
áreas de risco.

E é para evitar que estas 
pessoas estejam em risco de 
morrer, o contato direto com a 
Defesa Civil se faz necessário e 
determinante para o processo 
de convivência com a quadra 
chuvosa. De acordo com o dire-
tor operacional da Defesa Civil, 
Osvaldo Palagani, o telefone 
199 é essencial para que o órgão 
seja informado com precisão o 
local onde é necessária atuação 
e assim se minimize os riscos de 
qualquer eventual fatalidade 
ou acidente trágico com mora-
dores.

“Esse telefone é muitas 
vezes esquecido pela popula-
ção, o que faz com que muitas 
das nossas ocorrências sejam 
identificadas pelas equipes de 
campo. Quando isso ocorre, o 
tempo de resposta muda, uma 
vez que os técnicos precisam 
parar no caminho, abrir uma 
ocorrência, fazer o atendimento 
inicial, comunicar a base para 
encaminhamento”, explica 
Palagani.

A queixa de Palagani fica 
clara quando avaliamos os 
números de ocorrências das 
últimas chuvas que atingiram 
Maceió. No final de mês de 

março, uma sequência de dias 
chuvosos provocou algumas 
situações.

No dia 27 de março, um 
total de 66 ocorrências foram 
registradas pela Defesa Civil, 
mas apenas 22 delas foram 
feitas pelas ligações para o 199. 
Os demais outros 44 registros 
foram identificados durante as 
rondas das equipes.

Já no último domingo, 
foram atendidas 288 ocorrências 
por conta da alta pluviosidade 
que se abateu sobre a capital 
do Estado. Apenas 184 foram 
comunicadas pela Central 199, 
ficando outras 104 situações 

para serem registradas durante 
as rondas das equipes.

MENSAGEM QUE SALVA
Já a mensagem SMS é um 

serviço que pode salvar vidas. 
Elas são encaminhadas para 
o celular dos maceioenses – 
cadastrados previamente, ao 
requererem o serviço. O conte-
údo da mensagem enviada 
pela Defesa Civil dá conta das 
condições que podem ameaçar 
a vida de quem mora em áreas 
de risco.

Joanna Borba, coordena-
dora do Centro Integrado de 
Monitoramento e Alerta da 

Defesa Civil (Cimadec), explica 
que há diversas possibilidades 
para o envio das mensagens.

“Nós podemos encaminhar 
um aviso para toda Maceió, 
alertando sobre chuva forte e a 
possibilidade de alagamentos, 
mas também podemos esco-
lher uma determinada região, 
como Jacintinho e Feitosa, e 
mandar um alerta apenas pra 
essa região onde há o risco de 
deslizamento de barreiras”, 
explicou a coordenadora.

Esse serviço é disparado 
para população com horas de 
antecedência, o que pode signi-
ficar a diferença entre ficar ou 
deixar uma área de risco, ou 
seja, é o aviso que pode evitar 
um desastre fatal.

“Como esses avisos são 
disparados com algumas horas 
de antecedência, as pessoas 
podem buscar locais seguros, 
como casa de parente. Isso faz 
toda a diferença”, defende 
Borba.

Para receber as mensagens, 
basta enviar uma mensagem 
de texto SMS para o número 
40199. No campo de texto da 
mensagem, a população deve 
enviar o número do CEP da 
casa onde mora, rapidamente 
o cidadão receberá uma mensa-
gem confirmando a validação 
do cadastro.
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Recursos da Defesa Civil de 
Maceió ajudam a salvar vidas

SERVIÇOS GRATUITOS  como mensagens por SMS e o número 199 ajudam órgão a manter uma relação com a população

Iara Alencar (estagiária)
Ascom Semas

A campanha Vacina Solidá-
ria conseguiu arrecadar, desde 
o início de abril, nove toneladas 
de alimentos não perecíveis e 
produtos de higiene pessoal. 
Ao todo, 22 instituições e cente-
nas de famílias afetadas pela 
pandemia foram beneficiadas 
com os donativos feitos pela 
população e por empresas.

No dia 29 de abril, as 
doações foram feitas ao Lar 
da Menina (100 kg), Casa de 
Ranquines (1.420 kg) e Assen-
tamento Teresa de Benguela 
(200 kg). Já no dia 5 de maio, os 
donativos foram entregues aos 
institutos Lar da Vida (120 kg) e 
Mãe Nena (120 kg). O Gabinete 
do Prefeito recebeu dez cestas 
básicas para serem doadas a 

famílias em situação de vulne-
rabilidade social, enquanto à 
Secretaria de Turismo foram 
concedidas 40 cestas.

O mês de maio começou 
com a entrega de 120 cestas 
básicas para famílias da Favela 
da Coca-Cola, no Benedito 
Bentes. Em 17 de maio, um 
abrigo provisório localizado 
na Escola Maria José Carras-
cosa recebeu dez pacotes de 
café, cinco quilos de açúcar e 
dez pacotes de biscoitos. As 
Associações Comunitárias dos 
bairros do Prado, Ponta Grossa 
e Bebedouro receberam 640 kg 
no dia 19. No dia 21 de maio, foi 
a vez da Paróquia Santa Isabel 
receber dez pacotes de café, 5 
kg de açúcar e dez pacotes de 
biscoitos, enquanto a Igreja 
do poder de Deus recebeu 20 
cestas básicas.

No dia 24 de maio, as Asso-
ciações Comunitárias dos 
moradores dos bairro do Prado 
e do Bebedouro, além da Ponta-
-Grossense, receberam 640 kg 
no total. Os Amigos da Sopa 
foram contemplados com 575 
kg. Ao Grupo Gay de Maceió 
foram doados 220 quilos de 
alimentos.

Solidariedade Cristã (75 kg) 
e Ordem dos Músicos (20 cestas 
básicas) foram contemplados 
no dia 28 de maio. Já no dia 2 de 
junho, foi a vez da Instituição 
Ajudando Alagoas receber 20 
cestas básicas e a Frente Nacio-
nal de Luta Campo e Cidade 
ganhar 60 kg.

Em 6 de junho,  o Movi-
mento por Moradia Popular 
recebeu 45 quilos de alimentos 
e roupas, enquanto as lavadei-
ras do bairro do Poço recebe-

ram 15 cestas básicas no dia 8 
de junho. Já o Centro Voluntá-
rio Sementes foi beneficiado, 
no dia 10, com 50 cestas bási-
cas.

ASSISTÊNCIA APÓS CHUVAS
Ontem, a Defesa Civil e o 

Gabinete do Prefeito recebe-
ram mais 20 cestas básicas para 
serem repassadas para famí-
lias prejudicadas pelas fortes 
chuvas que atingiram Maceió. 
A última entrega do dia, foi de 
três cestas básicas, destinadas 
às vítimas do deslizamento 
de terras na região da Chã da 
Jaqueira.

De acordo com o secretá-
rio municipal de Assistência 
Social, Carlos Jorge, à medida 
que a imunização aumenta na 
capital, as pessoas se interessam 
em ajudar quem mais precisa 

com a doação de alimentos, 
produtos de higiene, roupas e 
agasalhos.

“Muitas pessoas perderam 
sua fonte de renda na pande-
mia e a generosidade em querer 
ajudar os cidadãos em situação 
de vulnerabilidade social nos 
conforta. Juntos, vamos levar 
amparo e comida a quem está 
passando por dificuldades”, 
afirmou Carlos.Aos interessa-
dos em apoiar essa causa, os 
locais para entrega de doações 
são: os estacionamentos de 
Jaraguá e da Justiça Federal 
(Serraria), shoppings Maceió 
(Mangabeiras) e Pátio (Bene-
dito Bentes), as Praças Padre 
Cícero (Benedito Bentes) e no 
Terminal do Osman Loureiro, 
além da área externa do Giná-
sio Arivaldo Maia (Jacintinho) e 
o Papódromo (Vergel do Lago).

NOVE TONELADAS 

Vacina Solidária: doações beneficiaram 
22 instituições e centenas de famílias

Ascom Defesa Civil

A Defesa Civil está alerta às solciitações; mensagens SMS chegam ao celular dos maceioenses cadastrados previamente
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João Henrique Siqueira
Repórter

Foi publicada no 
Diário Oficial 
d o  E s t a d o 

(DOE) a Lei Nº 8427/2021, 
que dispõe sobre a remissão 
de débito de Imposto Sobre a 
Propriedade de Veículos Auto-
motores (IPVA) com redução 
do  imposto e dispensa total 
de multa e juros, bem como do 
pagamento de taxa de licencia-
mento de veículo ciclomotor. 

De acordo com o docu-
mento, os débitos de IPVA 
relativos a fatos geradores 
ocorridos até 31 de dezembro 
de 2020 podem ser liquidados 
com redução de 10% do valor 
do imposto e de 100% do valor 
da multa e dos juros. Para fins 
de aplicação das reduções, a 
liquidação deve ser realizada 
mediante pagamento, em 
prestação única, no prazo e 
forma previstos em disciplina 
da Secretaria de Estado da 

Fazenda de Alagoas (Sefaz-
-AL). 

As reduções também se 
aplicam a débito relativo ao 
saldo remanescente de parce-
lamento anterior, em curso, ou 
de pagamento parcial. O débito 
fiscal consolidado fica extinto 
desde que já esteja liquidado 
o valor correspondente a, no 
mínimo, 90% do valor originá-
rio do imposto. Também ficam 
dispensadas de pagamento as 
taxas de licenciamento anual, 
relativas aos exercícios de 2016 
a 2020, de veículo automotor 
do tipo ciclomotor. 

A medida se aplica somente 
a um veículo por beneficiário, 
ainda que adquirido por meio 
de contrato de arrendamento 
mercantil ou outro instrumento 
congênere; caso o proprietá-
rio não tenha cometido infra-
ções de trânsito nos últimos 12 
meses anteriores; e aos veículos 
registrados ou que venham a 
ser apresentados para fins de 
registro, perante o Departa-

mento Estadual de Trânsito de 
Alagoas (Detran-AL) em até 90 
dias a partir da publicação da 
lei. Os benefícios fiscais não se 
aplicam ao IPVA relacionado a 
veículo novo, e aos veículos que 
não estejam registrados junto 
ao Detran-AL. 

“O governo sensível com 
a situação dos alagoanos na 
pandemia, publica mais uma 
medida que visa auxiliar os 
contribuintes na oportunidade 

de facilitar a quitação dos débi-
tos em atraso. A Secretaria da 
Fazenda está sempre atuando 
na melhor forma de estabe-
lecer medidas para diminuir 
os impactos  neste momento 
atípico que o mundo está 
enfrentando”, destaca o secre-
tário especial da Receita Esta-
dual, Luiz Dias. 

A Legislação também alte-
rou o tratamento tributário 
atual do IPVA. A novidade é 

a flexibilização do pagamento 
do Imposto que permitirá, 
além da cota única, o parce-
lamento com desconto ao 
contribuinte cadastrado na 
Campanha Nota Fiscal Cidadã. 
Essa medida terá efeito a partir 
de 1º de janeiro de 2022. 

“Mais um benefício que 
a Sefaz disponibiliza para o 
cidadão principalmente para 
aquele que exige o CPF na nota 
fiscal, e compartilha com as 
instituições sociais. Além de 
quitar os débitos do IPVA com 
os créditos disponíveis oriun-
dos dos sorteios ou restituição 
do ICMS, os cadastrados na 
Campanha poderão parcelar 
e ainda obter desconto, opor-
tunidade exclusiva para os 
participantes da NFC”, pontua 
a chefe de Educação Fiscal, 
Glácia Tavares. 

Mais informações podem 
ser observadas na Lei publi-
cada no Diário Oficial do 
Estado (DOE) edição do dia 11 
de junho.

Governo de AL sanciona lei 
que dispensa débitos de IPVA

TAXAS DE LICENCIAMENTO anuais de 2016 a 2020 também ficam dispensadas; nova lei foi publicada no DOE

Anna Cláudia Almeida
Repórter

O Tribunal de Justiça 
de Alagoas julgou impro-
cedente a Ação Direta de 
I n c o n s t i t u c i o n a l i d a d e , 
proposta pela Câmara de 
Vereadores da Barra de 
Santo Antônio referente a 
Lei Complementar Estadual 
nº 50/2019, que dispõe sobre 
o Sistema Gestor Metropo-
litano da Região Metropo-
litana de Maceió (RRM). O 
julgamento ocorreu ontem e 
concluiu que a Lei é constitu-
cional e válida, de modo que 
sua aplicação deve permane-
cer vigente em todo o territó-
rio estadual.

O secretário da Fazenda 
de Alagoas, George Santoro, 
destacou a importância da 
decisão do Tribunal de Justiça 
no sentido de reforçar o enten-
dimento do mercado por 
toda qualidade e segurança 
jurídica do projeto de conces-
são da Região Metropolitana 
de Maceió. “O projeto é um 
marco para o saneamento 

público do país e o nosso 
objetivo sempre foi atender 
a população dos municípios 
envolvidos, fornecer sanea-
mento e dignidade para todas 
as pessoas. Com a decisão, 
fica claro que o Conselho de 
Desenvolvimento da Região 
Metropolitana é órgão sobe-
rano, inclusive para decidir 
sobre a destinação dos recur-
sos da outorga. Assim, a deci-
são colegiada deve prevalecer 
sobre vontades individuais”.

Na ação, o município da 
Barra de Santo Antônio suge-

riu que a lei teria violado o 
pacto federativo, usurpado a 
autonomia e competência dos 
treze municípios da RMM, 
bem como causado lesão 
patrimonial aos municípios 
de Atalaia, Barra de Santo 
Antônio e Marechal Deodoro.

O desembargador Domin-
gos de Araújo Lima Neto, 
relator do caso, destacou 
que conforme entendimento 
constitucional ainda que o 
saneamento seja de responsa-
bilidade dos municípios, para 
a execução de tais atividades 

é necessária uma atuação em 
conjunto de todos os envolvi-
dos. Nesse sentido não resta 
configurado uma incompa-
tibilidade entre a autono-
mia municipal e o interesse 
comum dos integrantes.

Quanto à composição do 
sistema gestor, o desembarga-
dor também não vislumbrou 
desproporcionalidade na 
atribuição dos pesos para os 
integrantes do Sistema Gestor 
Metropolitano, uma vez que 
o STF não exige a participa-
ção paritária dos Entes. Sendo 
assim, não prosperou o argu-
mento do município de Barra 
de Santo Antônio que alegava 
uma preferência quanto à 
participação do Estado.

“A declaração de consti-
tucionalidade da Lei é rece-
bida com naturalidade pela 
PGE, uma vez que orientou 
o Estado de Alagoas a seguir 
todos os parâmetros fixados 
pelo STF no julgamento das 
ADIs 1841 e 1842. O Tribunal 
de Justiça Alagoano acatou o 
entendimento sobre a matéria 
e assim confirmou a consti-

tucionalidade das normas de 
Alagoas.”, relatou o Procura-
dor Pedro Melo.

O presidente do Conse-
lho de Desenvolvimento 
Metropolitano da Região 
Metropolitana de Maceió e 
secretário do Planejamento, 
Gestão e Patrimônio, Fabrí-
cio Marques, lembra que a lei 
complementar foi um grande 
passo para que os municípios, 
junto ao Governo do Estado, 
constituíssem um sistema de 
governança capaz de enfren-
tar os principais desafios da 
Região Metropolitana de 
Maceió.

“Essa constituição de um 
sistema interfederativo foi 
uma grande inovação para 
que o estado tivesse condições 
de ultrapassar desafios históri-
cos. O principal exemplo disso 
é a concessão do saneamento 
da Região Metropolitana de 
Maceió, que só foi possível 
graças à lei e a esse modelo de 
governança que permitiram 
a cooperação de todos nesse 
processo tão importante”, 
finalizou.

DECISÃO 

TJ/AL garante gestão do saneamento 
para Região Metropolitana de Maceió

Ascom Sefaz-AL

Secretário George Santoro: “Projeto é marco para o saneamento público do país”

Ascom Sefaz

Nova legislação também alterou o tratamento tributário atual do IPVA
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Desde antes 
da chacina 
c o n t r a  a 

família Vidal, na madru-
gada da última quarta-feira, 
9, Lázaro Barbosa de Sousa 
acumulava sete inquéritos 
policiais só no Distrito Fede-
ral. Ele é acusado de cometer 
quatro roubos em chácaras 
— o primeiro em 17 de maio; 
os quatro assassinatos no 
Incra 9; e um roubo seguido 
de estupro, em 26 de abril.

Raphael Seixas, dele-
gado-chefe da 24ª Delegacia 
de Polícia (Setor O), está à 
frente das investigações de 
cinco crimes cometidos por 
Lázaro: os roubos e o assassi-
nato da família Vidal. “Pode 
ser que surjam outros deli-
tos”, avalia o investigador. 
Ele acrescenta que a invasão 
à chácara de parentes das 
vítimas da chacina, em 17 de 
maio, é apurada pela 19ª DP 
(P Norte). “O registro ocorreu 
aqui na 24ª, mas, depois de a 
foto do suspeito ser divulgada 
pela imprensa, uma vítima 
reconheceu, veio à delegacia 
para avisar, e a investigação 
foi transferida”, detalha.

A chefe da Delegacia 
de Atendimento à Mulher 
(Deam 2), Adriana Romana, 
cuida do inquérito sobre o 
roubo seguido de estupro, 
no Sol Nascente. “Temos 
provas objetivas de que ele é 
o autor. Quando cometeu o 
crime, não sabíamos, mas a 
confirmação veio na semana 
passada, por meio de identi-
ficação civil com impressões 
digitais”, explica. A vítima 
estava grávida, e o caso deve 
ser analisado separadamente 
dos demais na Justiça.

Os cr imes cometidos 
por Lázaro podem somar 
mais de 320 anos de pena. 
É o que calcula o advo-

gado criminalista Alexan-
dre Carvalho. Pelos delitos 
no DF, o acusado pode ser 
condenado por violação de 
domicílio, sequestro, quatro 
homicídios e por latrocínio 
— roubo seguido de morte 
—, a depender da investiga-
ção. “É preciso analisar se ele 
entrou para matar ou roubar. 
Se houve assassinato após 
assalto, a violação domici-
liar é descartada, mas a pena 
começa a aumentar”, avalia.

O advogado lembra que 
o foragido só será julgado 
no tribunal do júri caso os 
crimes sejam considerados 
homicídios. “Vislumbro 320 
anos de cadeia. Hoje, a pena 
pode ser cumprida por até 
40 anos em reclusão. Depois 
disso, ele será solto”, destaca 
Alexandre.

A imposição de prazo 
máximo tem relação com o 
fato de o Brasil ser signatário 

do Princípio da Dignidade 
da Pessoa Humana, da Orga-
nização das Nações Unidas 
(ONU). “Na hora de aplicar 
a pena, o juiz observa se o 
crime é continuado (prati-
cado em um período de 30 
dias após outro) ou não. Se 
for o caso, ela aumenta”, diz 
o advogado.

Lázaro também pode ser 
condenado por tentativa de 
homicídio, depois de atirar 
contra um policial e acertá-
-lo de raspão no rosto, nessa 
terça-feira (15), perto de uma 
chácara em Edilândia (GO). 
No momento do tiroteio, 
ele fez três pessoas reféns. O 
militar foi levado ao Hospi-
tal de Anápolis (GO) por 
um helicóptero do Corpo de 
Bombeiros, mas apresentava 
quadro estável.

OCORRÊNCIAS NA BAHIA
Procurado por matar uma 

família inteira no Incra 9, em 
Ceilândia Norte, na quarta-
-feira (9), Lázaro espalhou 
terror por outras partes do 
país. Em 2007, aos 19 anos, 
ele foi preso no município de 
Barra do Mendes (BA), onde 
nasceu, após cometer um 
duplo homicídio. Dez dias 
depois, o acusado fugiu. Sem 
terem notícias do paradeiro 
dele, moradores da cidade 
ficaram preocupados com 
um possível retorno.

As vítimas do crime eram 
dois trabalhadores rurais. 
Depois de matá-los, Lázaro 
ficou foragido durante 15 
dias, escondido em uma 
serra em Barra do Mendes. 
Ele só foi preso após se 
apresentar na delegacia do 
município. Desde que fugiu 
da cadeia, voltou ao status 
de procurado. “Não dispo-
mos de mais informações 
relacionadas ao crime. Até 

o momento, as autorida-
des locais não registraram 
nenhuma ocorrência sobre 
o possível retorno de Lázaro 
à região”, informou a Polí-
cia Civil da Bahia (PCBA) ao 
Correio.

Moradores de Barra do 
Mendes relataram uma situa-
ção de “pânico generalizado”. 
À época, as escolas suspende-
ram as aulas, e os mercados 
fechavam mais cedo, às 18h, 
para evitarem o risco de assal-
tos. Muitos habitantes prefe-
riram ficar em casa enquanto 
a polícia fazia as buscas, e as 
ruas tornaram-se desertas até 
o dia em que o acusado reapa-
receu.

Os avós do fugitivo, que 
moravam na cidade baiana, 
morreram; já os pais dele 
mudaram-se para Girassol 
(GO) depois de se separa-
rem, há cerca de duas déca-
das. O endereço mais recente 
de Lázaro, de acordo com a 
Justiça do Distrito Federal, 
é uma chácara em Águas 
Lindas (GO).

Angela Leite, 45, trabalha 
como pedagoga em Barra do 
Mendes relatou que, pelas 
notícias divulgadas em 2007, 
o modo de agir de Lázaro 
era semelhante ao de agora. 
“No depoimento (após o 
duplo homicídio), ele disse 
que se cansou de andar e que 
estava com os pés inchados. 
Ele ficou escondido na serra, 
no povoado onde morava, e, 
depois, desceu. Os policiais 
haviam passado a noite toda 
com lanternas procurando 
por ele”, detalha. Após os 
recentes crimes de Lázaro, 
Angela diz que um novo 
clima de tensão recaiu sobre 
a cidade. “O povo daqui está 
apavorado, com medo de 
ele voltar para a Bahia. Todo 
mundo fica assombrado.”

Penas de Lázaro Barbosa 
podem passar de 300 anos

COM SETE INQUÉRITOS policiais em aberto só no Distrito Federal, fugitivo pode responder por diversos tipos de delitos

Divulgação

Lázaro Barbosa, 32 anos, é considerado fugitivo por crimes cometidos desde 2007; último foi a chacina contra a família Vidal
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João Henrique Siqueira
Repórter

Foi publicada no 
Diário Oficial 
d o  E s t a d o 

(DOE) a Lei Nº 8427/2021, 
que dispõe sobre a remissão 
de débito de Imposto Sobre a 
Propriedade de Veículos Auto-
motores (IPVA) com redução 
do  imposto e dispensa total 
de multa e juros, bem como do 
pagamento de taxa de licencia-
mento de veículo ciclomotor. 

De acordo com o docu-
mento, os débitos de IPVA 
relativos a fatos geradores 
ocorridos até 31 de dezembro 
de 2020 podem ser liquidados 
com redução de 10% do valor 
do imposto e de 100% do valor 
da multa e dos juros. Para fins 
de aplicação das reduções, a 
liquidação deve ser realizada 
mediante pagamento, em 
prestação única, no prazo e 
forma previstos em disciplina 
da Secretaria de Estado da 

Fazenda de Alagoas (Sefaz-
-AL). 

As reduções também se 
aplicam a débito relativo ao 
saldo remanescente de parce-
lamento anterior, em curso, ou 
de pagamento parcial. O débito 
fiscal consolidado fica extinto 
desde que já esteja liquidado 
o valor correspondente a, no 
mínimo, 90% do valor originá-
rio do imposto. Também ficam 
dispensadas de pagamento as 
taxas de licenciamento anual, 
relativas aos exercícios de 2016 
a 2020, de veículo automotor 
do tipo ciclomotor. 

A medida se aplica somente 
a um veículo por beneficiário, 
ainda que adquirido por meio 
de contrato de arrendamento 
mercantil ou outro instrumento 
congênere; caso o proprietá-
rio não tenha cometido infra-
ções de trânsito nos últimos 12 
meses anteriores; e aos veículos 
registrados ou que venham a 
ser apresentados para fins de 
registro, perante o Departa-

mento Estadual de Trânsito de 
Alagoas (Detran-AL) em até 90 
dias a partir da publicação da 
lei. Os benefícios fiscais não se 
aplicam ao IPVA relacionado a 
veículo novo, e aos veículos que 
não estejam registrados junto 
ao Detran-AL. 

“O governo sensível com 
a situação dos alagoanos na 
pandemia, publica mais uma 
medida que visa auxiliar os 
contribuintes na oportunidade 

de facilitar a quitação dos débi-
tos em atraso. A Secretaria da 
Fazenda está sempre atuando 
na melhor forma de estabe-
lecer medidas para diminuir 
os impactos  neste momento 
atípico que o mundo está 
enfrentando”, destaca o secre-
tário especial da Receita Esta-
dual, Luiz Dias. 

A Legislação também alte-
rou o tratamento tributário 
atual do IPVA. A novidade é 

a flexibilização do pagamento 
do Imposto que permitirá, 
além da cota única, o parce-
lamento com desconto ao 
contribuinte cadastrado na 
Campanha Nota Fiscal Cidadã. 
Essa medida terá efeito a partir 
de 1º de janeiro de 2022. 

“Mais um benefício que 
a Sefaz disponibiliza para o 
cidadão principalmente para 
aquele que exige o CPF na nota 
fiscal, e compartilha com as 
instituições sociais. Além de 
quitar os débitos do IPVA com 
os créditos disponíveis oriun-
dos dos sorteios ou restituição 
do ICMS, os cadastrados na 
Campanha poderão parcelar 
e ainda obter desconto, opor-
tunidade exclusiva para os 
participantes da NFC”, pontua 
a chefe de Educação Fiscal, 
Glácia Tavares. 

Mais informações podem 
ser observadas na Lei publi-
cada no Diário Oficial do 
Estado (DOE) edição do dia 11 
de junho.

Governo de AL sanciona lei 
que dispensa débitos de IPVA

TAXAS DE LICENCIAMENTO anuais de 2016 a 2020 também ficam dispensadas; nova lei foi publicada no DOE

Anna Cláudia Almeida
Repórter

O Tribunal de Justiça 
de Alagoas julgou impro-
cedente a Ação Direta de 
I n c o n s t i t u c i o n a l i d a d e , 
proposta pela Câmara de 
Vereadores da Barra de 
Santo Antônio referente a 
Lei Complementar Estadual 
nº 50/2019, que dispõe sobre 
o Sistema Gestor Metropo-
litano da Região Metropo-
litana de Maceió (RRM). O 
julgamento ocorreu ontem e 
concluiu que a Lei é constitu-
cional e válida, de modo que 
sua aplicação deve permane-
cer vigente em todo o territó-
rio estadual.

O secretário da Fazenda 
de Alagoas, George Santoro, 
destacou a importância da 
decisão do Tribunal de Justiça 
no sentido de reforçar o enten-
dimento do mercado por 
toda qualidade e segurança 
jurídica do projeto de conces-
são da Região Metropolitana 
de Maceió. “O projeto é um 
marco para o saneamento 

público do país e o nosso 
objetivo sempre foi atender 
a população dos municípios 
envolvidos, fornecer sanea-
mento e dignidade para todas 
as pessoas. Com a decisão, 
fica claro que o Conselho de 
Desenvolvimento da Região 
Metropolitana é órgão sobe-
rano, inclusive para decidir 
sobre a destinação dos recur-
sos da outorga. Assim, a deci-
são colegiada deve prevalecer 
sobre vontades individuais”.

Na ação, o município da 
Barra de Santo Antônio suge-

riu que a lei teria violado o 
pacto federativo, usurpado a 
autonomia e competência dos 
treze municípios da RMM, 
bem como causado lesão 
patrimonial aos municípios 
de Atalaia, Barra de Santo 
Antônio e Marechal Deodoro.

O desembargador Domin-
gos de Araújo Lima Neto, 
relator do caso, destacou 
que conforme entendimento 
constitucional ainda que o 
saneamento seja de responsa-
bilidade dos municípios, para 
a execução de tais atividades 

é necessária uma atuação em 
conjunto de todos os envolvi-
dos. Nesse sentido não resta 
configurado uma incompa-
tibilidade entre a autono-
mia municipal e o interesse 
comum dos integrantes.

Quanto à composição do 
sistema gestor, o desembarga-
dor também não vislumbrou 
desproporcionalidade na 
atribuição dos pesos para os 
integrantes do Sistema Gestor 
Metropolitano, uma vez que 
o STF não exige a participa-
ção paritária dos Entes. Sendo 
assim, não prosperou o argu-
mento do município de Barra 
de Santo Antônio que alegava 
uma preferência quanto à 
participação do Estado.

“A declaração de consti-
tucionalidade da Lei é rece-
bida com naturalidade pela 
PGE, uma vez que orientou 
o Estado de Alagoas a seguir 
todos os parâmetros fixados 
pelo STF no julgamento das 
ADIs 1841 e 1842. O Tribunal 
de Justiça Alagoano acatou o 
entendimento sobre a matéria 
e assim confirmou a consti-

tucionalidade das normas de 
Alagoas.”, relatou o Procura-
dor Pedro Melo.

O presidente do Conse-
lho de Desenvolvimento 
Metropolitano da Região 
Metropolitana de Maceió e 
secretário do Planejamento, 
Gestão e Patrimônio, Fabrí-
cio Marques, lembra que a lei 
complementar foi um grande 
passo para que os municípios, 
junto ao Governo do Estado, 
constituíssem um sistema de 
governança capaz de enfren-
tar os principais desafios da 
Região Metropolitana de 
Maceió.

“Essa constituição de um 
sistema interfederativo foi 
uma grande inovação para 
que o estado tivesse condições 
de ultrapassar desafios históri-
cos. O principal exemplo disso 
é a concessão do saneamento 
da Região Metropolitana de 
Maceió, que só foi possível 
graças à lei e a esse modelo de 
governança que permitiram 
a cooperação de todos nesse 
processo tão importante”, 
finalizou.

DECISÃO 

TJ/AL garante gestão do saneamento 
para Região Metropolitana de Maceió

Ascom Sefaz-AL

Secretário George Santoro: “Projeto é marco para o saneamento público do país”

Ascom Sefaz

Nova legislação também alterou o tratamento tributário atual do IPVA
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São João: Procon orienta como 
adquirir fogos de artifícios 

CONSUMIDORES devem adquirir os produtos em lojas autorizadas pelo Corpo de Bombeiros e órgãos competentes

Karyne Gomes
Procon Maceió

O m ê s  d e 
j u n h o  é  o 
período das 

tradicionais festas de São 
João. Apesar de ser uma data 
festiva, sempre é importante 
ficar atento aos detalhes. Por 
isso, o Procon Maceió sele-
cionou algumas dicas para os 
consumidores sobre os fogos 
de artifícios neste período de 
comemoração.

Antes de tudo, é impor-
tante que os consumidores 
comprem fogos em lojas 
autorizadas pelo Corpo de 
Bombeiros e órgãos compe-
tentes. Verifiquem a validade 
dos produtos de acordo com 
o artigo 18, § 6º, do Código 
de Defesa do Consumidor 
(CDC). E, durante a compra, o 
vendedor deve prestar infor-
mações ao consumidor sobre 
os riscos provocados pelos 
produtos considerados peri-
gosos ou nocivos, conforme 
o artigo 9 do CDC.

Além disso, crianças com 
menos de 10 anos não podem 
soltar bombas, apenas fogos 
luminosos e  estal inhos, 
conhecidos como “traque”. 

Já as instruções de utilização 
devem estar sempre na caixa 
ou embalagem dos fogos 
de acordo com o artigo 6 do 
(CDC). Segundo os profissio-
nais, em caso de queimadura 
não se deve utilizar medica-
mentos sem consulta, mas 
sim procurar o hospital mais 
próximo.

“Os consumidores devem 
verificar as condições, a vali-
dade dos produtos e a auto-
rização dos fornecedores em 
funcionar e comercializar 
estes produtos, em cuidado 
com a segurança e cumpri-
mento das regras do Código 
de Defesa do Consumidor 
(CDC). Já em casos de aciden-

tes com fogos de artifícios 
é preciso acionar os órgãos 
competentes”, destaca Lean-
dro Almeida, diretor execu-
tivo do Procon Maceió.

Vale ressaltar que o órgão 
disponibilizou a pesquisa 
de preços dos produtos de 
São João, no dia 9 de junho. 
Nela,  também contém o 

preço dos fogos de artifícios 
e bombas com a indicação 
da faixa etária em que cada 
um deles pode ser utilizado 
pelos consumidores. O valor 
varia de R$ 1 a R$ 25. Acesse 
a pesquisa aqui.

O consumidor que identi-
ficar ou suspeitar de irregu-
laridade em relação aos seus 
direitos pode acionar o órgão 
por meio dos telefones: 0800 
082 4567 ou no WhatsApp 
(82) 98882-8326.

ATENDIMENTOS PRESENCIAIS
Os atendimentos presen-

ciais do Procon Maceió estão 
sendo realizados na unidade 
do Centro Universitário 
Uninassau, no bairro Farol. 
Além da sede da antiga FAT, 
atual Centro Universitário 
Mário Pontes Jucá (UMJ), no 
Barro Duro.

O funcionamento é de 
segunda a sexta-feira, das 
8h às 13h. Para formalizar 
as denúncias, é necessário 
entregar as cópias do RG, 
CPF, comprovante de resi-
dência e demais documentos 
que forem necessários para 
comprovar as reclamações 
de abuso aos direitos do 
consumidor.

Ascom Procon Maceió

Procon alerta aos consumidores para a compra de fogos de artifícios em locais autorizados pelo Corpo de Bombeiros
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Transfobia: faltam decisões
sobre policiais e shopping

DECISÃO JUDICIAL foi a primeira ação condenatória de racismo por LGBTfobia no nordeste; segurança já foi julgado

Wanessa Oliveira e 
Lucas Leite
Repórteres 

Na  s e m a n a 
p a s s a d a , 
a 14ª Vara 

Criminal da Capital decidiu 
condenar o funcionário do 
Shopping Pátio Maceió por 
ter impedido o acesso de Lana 
Hellen ao banheiro feminino, 
motivado por uma prática de 
transfobia causada no estabe-
lecimento situado na parte alta 
da cidade. A decisão judicial, 
que chamou a atenção por ser 
a primeira ação penal condena-
tória de racismo por LGBTfobia 
no Nordeste, agora constrói 
expectativa em torno de uma 
outra decisão: a responsabiliza-
ção do estabelecimento na Vara 
Cível sobre a conduta transfó-
bica.

O episódio que aconteceu 
em janeiro de 2020, desencadou 
em três medidas e responsabili-
zações diferentes, por parte da 
defesa de Lana.

“A primeira foi criminal, 
que é responsabilizar a pessoa 
que praticou o ato homofóbico 
e transfóbico. Como o shopping 
só pode responder civilmente, 
porque – segundo a lei – pessoa 
jurídica não pode responder 
criminalmente, só em caso de 
crime ambiental, fizemos uma 
ação de dano moral contra o 
shopping, que tramita na 1ª 
Vara Civil de Maceió. O terceiro 
que providenciamos foi a 
responsabilização dos policiais, 
que agiram com truculência e 
a algemaram sob justificativa 
de que ela tinha desobedecido 
porque, ao ser questionado 
seu nome, ela deu seu nome 
social. Só que em Maceió já 
existe decreto em que a pessoa 
pode se portar por nome social. 
Então enviamos processo de 
procedimento administrativo 
e também um processo judi-
cial para que respondam por 
abuso de autoridade”, relata a 
advogada criminalista Rayanni 
Mayara, que está acompa-
nhando todo o caso.

De acordo com a advogada, 
em relação ao shopping, a deci-
são que deverá ser tomada pela 
Justiça é sobre o pagamento 
de uma indenização de R$ 
100 mil, reconhecendo o dano 
moral sofrido pela advogada. 
Neste momento, segundo ela, 
o processo está concluso para 
sentença e pode sair a qualquer 
momento.

A Mídia Caeté procurou o 

shopping Pátio, que emitiu a 
seguinte resposta por meio de 
assessoria: “O shopping center 
não pode comentar processos 
em andamento e esclarece que 
não compactua com nenhuma 
forma de discriminação social, 
atuando sempre pautado pela 
defesa da diversidade e da 
igualdade de direitos como 
base de uma sociedade mais 
justa e desenvolvida.”

Além da materialidade da 
indenização, a busca na Justiça 
também acontece de modo a 
evitar novas práticas crimino-
sas de transfobia ou LGBTfo-
bia no estabelecimento – o que 
dificilmente será possível se ele 
sequer reconhecer a culpa. Até 
o momento, segundo Rayanni, 
não houve qualquer ação do 
estabelecimento no sentido 
de admitir ou adotar postu-
ras contrárias ao que aconte-
ceu com Lanna. “O shopping 
não fez nada para minimizar, 
não se desculpou. O shopping 
sequer quis fazer acordo nesse 
processo. Eles negaram os 
acontecimentos”, explicou.

A reportagem da Mídia 
Caeté também buscou a Polícia 
Militar, através de assessoria, 
mas não não obteve qualquer 
resposta.

ENTENDA O CASO
Em entrevista à Mídia 

Caeté, Lanna contou como foi 
submetida à violência transfó-
bica no estabelecimento. “Era 
sexta-feira, por volta das 20h, 
quando decidi ir passear no 
shopping. Tomar um sorvete, 
andar um pouco, essas coisas. 
Quando eu estava indo ao 
banheiro, antes mesmo de 
entrar, fui abordada por um 

segurança, em um daqueles 
patinetes elétricos. Ele me disse 
que eu não poderia entrar pois 
alguma cliente poderia ficar 
constrangida”, afirma Lanna.

Foi a partir desse momento 
que Lanna pegou o celular e 
começou a filmar todo o ocor-
rido, repetindo que “travestis 
não podem usar o banheiro 
feminino” no shopping. “O 
meu sentimento era de revolta, 
pois eu sabia que tinha direito. 
Ao subir na mesa eu percebi que 
muitas pessoas são leigas e não 
conhecem esses direitos. Uma 
parte do shopping aplaudiu e 
outra vaiou. Eu me senti discri-
minada e acolhida ao mesmo 
tempo. Mas o fato foi bom para 
abrir os olhos das pessoas. Se 
eu estava ali em cima, gritando, 
pedindo o meu direito, eu 
sabia o que estava fazendo. Se 
eu não soubesse, eu ia fazer o 
que muitas fazem, e abaixar a 
cabeça”, conta. A reportagem 
completa sobre o caso pode ser 
conferida clicando aqui.

Hoje, ao rememorar a situ-
ação, Lanna Ellen conta como 
ainda tentou dialogar com o 
funcionário. “Eu perguntei ao 
segurança: onde que eu posso 
usar o banheiro, se eu não posso 
usar o banheiro feminino? Ele 
falou que não sabia, que só 
estava recebendo ordens. A 
partir daquele momento me 
jogaram um balde de água, 
onde eu fiquei perplexa pelo 
despreparo do segurança e 
dos senhores policiais milita-
res que atenderam a ocorrên-
cia, pessoas que trabalham 
lidando com o público e não 
sabem o mínimo do direito 
de uma pessoa LGBTQIA+”, 
conta. “Eles têm que aprender, 

tem que se preparar e conhe-
cer a lei que abrange todas as 
pessoas LGBTQIA+. Aprender 
a respeitar e ter uma postura 
diferente, não a postura trans-
fóbica ou homofóbica que eles 
têm. Temos que acabar com 
esse conservadorismo”, rebate.

Segundo a sentença assi-
nada pelo juiz Ygor Vieira de 
Figueirêdo, que julgou proce-
dente a condenação do funcio-
nário no crime de racismo, 
“verifica-se que os elementos 
contidos nos autos, em especial 
a prova testemunhal colhida 
e os vídeos anexados, deixam 
claro que o réu, através de 
ação dolosa, impediu o acesso 
de Lanna Hellen ao banheiro 
feminino exclusivamente em 
razão de seu gênero, conduta 
que enquadra no art. 20 da Lei 
7.716/89, não existindo qual-
quer causa que exclua sua 
responsabilidade ou o isente de 
pena”.

O funcionário deve cumprir 
a pena em regime aberto, com 
prestação de serviço à comu-
nidade pelo prazo de 1 ano e 
6 meses, durante seis horas 
semanais, além de uma pres-
tação pecuniária no valor de 
10 salários mínimos, revertida 
para grupo ou ONG com atua-
ção em favor da comunidade 
LGBTQIA+.

A MILITÂNCIA DE LANNA: 
“EU GRITEI NÃO SÓ POR MIM”
Até aqui, Lanna Ellen relata 

ter se sentido contemplada pela 
decisão judicial. “A sentença do 
juiz foi muito boa, bem colo-
cada, pelo constrangimento 
que eu passei, pela discrimi-
nação da comunidade, não só 
LGBTQIA+, mas das meninas 

trans, onde muitas já passa-
ram e passam por situações de 
discriminação, preconceito, 
transfobia e agressões. Muitas 
infelizmente morreram e nada 
foi feito”.

Ainda segundo a cabele-
leira, embora sua vida não 
tenha modificado muito 
desde então, decidiu come-
çar a realizar algumas ações. 
“Automaticamente consegui 
uma visibilidade nas redes 
sociais, como o Instagram e o 
TikTok, este último onde eu 
faço uma ação social aqui em 
Maceió. Após o fato ocorrido 
no Shopping Pátio, eu vim 
trazer visibilidade e ajuda. 
Comecei a fazer um serviço 
social, o Projeto Lanna Hellen, 
para levar marmitas para as 
pessoas em situação de rua. 
Hoje, com ajuda de Deus e dos 
seguidores do Instagram e 
TikTok, ajudamos mais de 800 
pessoas por mês, além de dar 
visibilidade às pessoas trans. 
O pouco que eu consigo das 
doações, em dinheiro ou em 
alimentação, eu transformo 
em marmitas. Cozinho 200 
marmitas por semana, para 
alimentar as pessoas em situ-
ação de rua”.

Lanna reforça o quanto sua 
reação e todas as ações posterio-
res vêm sendo fundamentadas 
na busca por direitos. “Por ser 
um estabelecimento público, ou 
privado, temos o direito de ir e 
vir. Ninguém é obrigado a nos 
aceitar, mas sim a nos respeitar. 
Temos leis que nos protegem, 
nos defendem e, por eu conhe-
cer um pouquinho dessas leis, 
como usar o nome social, usar 
o banheiro de acordo com a sua 
idealidade de gênero, eu lutei e 
fiz a manifestação. Eu gritei não 
só por mim”.

É neste sentido que acredita 
que todos os desdobramen-
tos precisam ser educativos e 
evitar que situações como esta 
voltem a acontecer. “Quantas 
não foram as meninas trans e 
pessoas LGBTQIA+ que passa-
ram por isso e o caso não foi 
para frente? Foi e está sendo 
uma grande vitória, por a gente 
ser um dos primeiros casos do 
Estado onde a Justiça conde-
nou o caso de transfobia, para 
ele não acontecer mais. Eu 
espero que sirva de lição, para 
quando essas pessoas forem 
cometer um ato preconceitu-
oso ou transfóbico, pensar duas 
vezes antes. Somos pessoas e só 
queremos respeito, dignidade e 
oportunidade de trabalho”.
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São João: Procon orienta como 
adquirir fogos de artifícios 

CONSUMIDORES devem adquirir os produtos em lojas autorizadas pelo Corpo de Bombeiros e órgãos competentes

Karyne Gomes
Procon Maceió

O m ê s  d e 
j u n h o  é  o 
período das 

tradicionais festas de São 
João. Apesar de ser uma data 
festiva, sempre é importante 
ficar atento aos detalhes. Por 
isso, o Procon Maceió sele-
cionou algumas dicas para os 
consumidores sobre os fogos 
de artifícios neste período de 
comemoração.

Antes de tudo, é impor-
tante que os consumidores 
comprem fogos em lojas 
autorizadas pelo Corpo de 
Bombeiros e órgãos compe-
tentes. Verifiquem a validade 
dos produtos de acordo com 
o artigo 18, § 6º, do Código 
de Defesa do Consumidor 
(CDC). E, durante a compra, o 
vendedor deve prestar infor-
mações ao consumidor sobre 
os riscos provocados pelos 
produtos considerados peri-
gosos ou nocivos, conforme 
o artigo 9 do CDC.

Além disso, crianças com 
menos de 10 anos não podem 
soltar bombas, apenas fogos 
luminosos e  estal inhos, 
conhecidos como “traque”. 

Já as instruções de utilização 
devem estar sempre na caixa 
ou embalagem dos fogos 
de acordo com o artigo 6 do 
(CDC). Segundo os profissio-
nais, em caso de queimadura 
não se deve utilizar medica-
mentos sem consulta, mas 
sim procurar o hospital mais 
próximo.

“Os consumidores devem 
verificar as condições, a vali-
dade dos produtos e a auto-
rização dos fornecedores em 
funcionar e comercializar 
estes produtos, em cuidado 
com a segurança e cumpri-
mento das regras do Código 
de Defesa do Consumidor 
(CDC). Já em casos de aciden-

tes com fogos de artifícios 
é preciso acionar os órgãos 
competentes”, destaca Lean-
dro Almeida, diretor execu-
tivo do Procon Maceió.

Vale ressaltar que o órgão 
disponibilizou a pesquisa 
de preços dos produtos de 
São João, no dia 9 de junho. 
Nela,  também contém o 

preço dos fogos de artifícios 
e bombas com a indicação 
da faixa etária em que cada 
um deles pode ser utilizado 
pelos consumidores. O valor 
varia de R$ 1 a R$ 25. Acesse 
a pesquisa aqui.

O consumidor que identi-
ficar ou suspeitar de irregu-
laridade em relação aos seus 
direitos pode acionar o órgão 
por meio dos telefones: 0800 
082 4567 ou no WhatsApp 
(82) 98882-8326.

ATENDIMENTOS PRESENCIAIS
Os atendimentos presen-

ciais do Procon Maceió estão 
sendo realizados na unidade 
do Centro Universitário 
Uninassau, no bairro Farol. 
Além da sede da antiga FAT, 
atual Centro Universitário 
Mário Pontes Jucá (UMJ), no 
Barro Duro.

O funcionamento é de 
segunda a sexta-feira, das 
8h às 13h. Para formalizar 
as denúncias, é necessário 
entregar as cópias do RG, 
CPF, comprovante de resi-
dência e demais documentos 
que forem necessários para 
comprovar as reclamações 
de abuso aos direitos do 
consumidor.

Ascom Procon Maceió

Procon alerta aos consumidores para a compra de fogos de artifícios em locais autorizados pelo Corpo de Bombeiros



O tão cobiçado Batalhão de Polícia Rodo-
viária (BPRv) está sob novo comando. 
A major Josiene Lima é quem vai dar as 
cartas na unidade em Alagoas. A trans-
missão de posse do comando aconteceu 
hoje pela manhã. O tenente-coronel Liziário 
passou o bastão para a major. Liziário será 
agora o subcomandante do Comando de 
Policiamento da Capital (CPC). No lingua-
jar da caserna: passou de pato a ganso. A 
medida desaponta os coronéis da Reserva 
Remunerada Marcos Brito e Adroaldo 
Goulart, mais o deputado Cabo Bebeto. 
Os três estavam na mesma trincheira na 
“guerra” contra a permanência de Liziário 
no comando do BPRv. Que a paz invada os 
corações de todos.

O comandante-geral, Coronel Bittencourt, está resgatando as passagens de comando nas unidades da PM em Alagoas. 
Amanhã, a solenidade será em Arapiraca, quando o Tenente-Coronel Aloísio deixa o comando do 3º Batalhão. Ele pediu 
promoção por tempo de serviço e vai para a Reserva Remunerada. Em seu lugar, assume o Tenente-Coronel Eliezer, que 
sai do 6º Batalhão. Para o 6º BPM, com sede em Maragogi, será nomeado o Tenente-Coronel Cláudio.

Falando em Cabo Bebeto, é pela boca que se fisga o peixe. Sem querer, num ato 
falho o deputado Cabo Bebeto confirmou a existência do Gabinete Do Ódio (GDO). 
Alinhado com o Planalto, o GDO teria a missão de difundir fake news contra os 
oposicionistas e a favor do Governo Bolsonaro. Carluxo, o filho 02 do Presidente, 
seria o chefe do GDO. Tudo era suposição. Mas o Cabo Bebeto tratou de acabar 
com a especulação e confirmou a existência dele. “Se fala [sic] tanto em gabinete 
do ódio, mas pelo menos esse não tem gasto de dinheiro do povo. Já esse da Vice-
-Governadoria tem”. O deputado se refere a uma denúncia feita pelo deputado Davi 
Maia dando conta da nomeação de servidores para um gabinete que não existe. O 
parlamentar atirou no que viu e acertou o que não viu. Como ele sabe que o GDO 
não usa dinheiro público para disseminar o ódio?

O vereador Leonardo Dias deve estar até agora reclamando de sua assessoria que 
agendou um debate dele com o professor Magno Francisco, no Programa Factual 
da Acta. O debate foi sobre Eleições 2022: Pesquisas e manifestações mostram a 
mesma coisa? Pois bem, com argumentos rasos e insustentáveis, o vereador bolso-
narista foi “engolido” pelo professor Magno, que é presidente da Unidade Popular 
(UP). Nas cordas, o vereador preferiu ameaçar o opositor no debate, dizendo que iria 
processá-lo por tê-lo chamado de fascista. Para quem tem vergonha na cara e repre-
senta uma legião de eleitores, Leonardo Dias deveria estar melhor preparado para 
o debate. Mas, pelo fato de ter ido à arena, já merece um pontinho. O ídolo dele não 
aguenta 90 segundos de debate. Sem fazer arminha fica mais difícil, não é vereador?

Ontem caiu “uma banda do céu” em Maceió. Foi tanta água que várias ruas foram 
inundadas e houve pontos de retenção do trânsito em vários trechos da cidade. Infe-
lizmente, uma criança de dez meses morreu num deslizamento de barreira. Choveu 
em média 100mm na cidade, o equivalente a 25% do previsto para o volume de 
chuvas em junho. Há dois anos, especialistas disseram que o Pinheiro afundaria 
numa imensa cratera se esse volume d´água caísse em Maceió. Felizmente, as 
previsões estavam erradas. O caos social permanece no Pinheiro, mas ele continua 
no lugar. A coisa está ruim e há pessoas que tentam deixá-la ainda pior.

Quando os burocratas do Ministério do 
Exterior, ligados ao presidente Bolsonaro, 
em contato com integrantes do então 
presidente Donald Trump, comemora-
ram a oferta de cloroquina dos Estados 
Unidos para o Brasil, a medicação já não 
vinha sendo usada no combate à Covid-
19. Mesmo assim, os negacionistas do 
Itamaraty fizeram a festa e postaram 
nas redes sociais, sem o menor receio, a 
seguinte frase: “Habemos Cloroquina!”, 
numa alusão ao “Habemos Papa!”, 
quando enfim o Vaticano anuncia a 
escolha em um novo pontífice. (RR)

Com o aumento do preço do gás, da 
conta de energia e dos produtos da cesta 
básica, o dragão da inflação está de volta, 
sob o patrocínio do Governo Bolsonaro. A 
escalada dos preços já faz um estrago 
enorme no bolso do trabalhador. Não por 
acaso, o mercado financeiro aumentou 
de 5,01% para 5,04% a projeção para a 
inflação de 2021. É a 4ª vez consecutiva 
que economistas e operadores aumen-
tam a previsão para o índice de preços, 
no País. Quem mais sofre com isso é o 
assalariado, cuja boa parte da renda vai 
para a alimentação.  (RR)

O Ministério Público de Alagoas promoveu, ontem pela manhã, um “tuitaço” 
contra o Projeto de Lei que afrouxa o combate à corrupção por agentes 
públicos. Por iniciativa do presidente da Casa, deputado federal Arthur Lira 
(PP/AL), o PL entrou em processo de votação. Caso seja aprovado, vai enfra-
quecer a lei de combate à improbidade administrativa. Neste momento, toda 
ajuda é importante para a mobilização contra essas mudanças propostas 
pelo Centrão, mas que conta com o apoio até de parlamentares do PT. (RR)

Muitos candidatos inscritos nos concursos da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de 
Bombeiro Militar de Alagoas estão reclamando da falta de conclusão do processo de 
inscrição, toda vez que tentam gerar o boleto para pagar a taxa do certame, na rede 
bancária. O professor Diógenes Paes, que até ontem não havia conseguido concluir 
com sucesso a sua inscrição e outras pessoas do seu conhecimento estão passando 
por esse mesmo problema. Ele disse que já solicitou explicações à Cebraspe e à 
Seplag, responsáveis pelos certames, mas que não recebeu resposta nenhuma. Sem 
o boleto, esses candidatos não terão como pagar a taxa de inscrição e, consequente-
mente, ficarão sem concurso.

O jornalista Bepe Damasco postou no seu blog, esta semana, os dez motivos que o 
levaram a não considerar mais Jair Bolsonaro como presidente do Brasil. Entre os pontos 
listados, o primeiro já diz: “Sua passagem pela presidência da República é uma ofensa 
permanente à dignidade do cargo, seja do ponto de vista ético, moral, democrático, repu-
blicano, civilizatório ou mesmo cognitivo”. O jornalista diz que respeita quem votou em 
Bolsonaro, mas em seu devaneio prefere apostar na anarquia. (Ricardo Rodrigues)
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Avançam os entendimentos 

Ligeirinhas

Parece que o gover-
nador Renan Fi lho 

já decidiu sobre quem 
deve lhe substituir no 
Governo do Estado. Se 
pretende ser candidato 
a algum cargo eletivo, 
como deputado federal 
ou senador, Renan Filho 
precisa deixar o Governo. 
Pois bem, nesses dias, 
ele tem aparecido no 
mesmo foco das fotogra-
fias junto com o depu-
tado Marcelo Victor. Em 
Maceió, no Sertão, os 
dois estão juntos. É um 
indício de que a Assembleia vai mesmo indicar o sucessor do governador. E, neste caso, a opção é 
para Marcelo Victor, que tem o apoio de quase 100% dos deputados. Esse guerreiro já foi ensaiado 
outras vezes, mas deu para trás. Hoje, quando o prazo está ficando menor, parece que os dois 
estão se entendendo. Renan Filho tem um grande trunfo nas mãos para uma eventual campanha 
política: uma gestão que varia de boa a ótima. Então, o que temer? O fogo amigo. Desse, ninguém 
escapa. A preocupação se refere ao fato de o novo governador desmerecer tudo que Renan Filho 
construiu junto com os seus secretários e setores empresariais. Mas, como Marcelo Victor está 
acompanhando a agenda positiva do governador, não seria honesto uma manobra dessas. Pois 
bem, é assim que a banda está tocando no momento. Se o tom vai mudar, não se sabe. Mas pode.

» O Palácio precisa responder sobre os sete nomes de servidores nomeados para Vice-Gover-
nadoria que não funciona desde janeiro 2021. O assunto está rolando na mídia.

» Recente estudo mostra que, em se tratando de ações de combate à corrupção, o Brasil perde para a 
Venezuela. Deve ser por isso que bolsonaristas não querem ir para a Venezuela e mandam os outros.

» O ex-governador Wilson Witzel rasgou o verbo hoje na CPI do Senado. Ele disse que começou 
a ser perseguido depois que a Polícia Civil do Rio se aprofundou no Caso Marielle. Há dúvidas 
de que o Planalto e o Caso Marielle tenham estreita relação?

» Sábado, dia 19 de junho, ocorrerão novos atos “Fora Bolsonaro!” pelo País. Em Alagoas, a coisa está 
andando. A concentração será às 9h na Praça do Centenário. Outras cidades estão confirmando horário 
e local da concentração.

BPRv tem nova comandante 

Rodízio nos batalhões

Bebeto confirma o GDO

Vexame no tatame

Pior seria se pior fosse

“Habemos Cloroquina!” Inflação nas alturas

“Tuitaço” contra corrupção

Os sem-concurso 

Brasil sem presidente


