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5MESMO COM PANDEMIA, ALAGOAS É O ESTADO DO NORDESTE QUE MAIS ABRE EMPRESAS EM 2021

300 CONTRA UM: POLÍCIA DE GOIÁS MATA COM 38 TIROS O BANDIDO MAIS PROCURADO DO PAÍS

ACABA TEMPORADA 
DE CAÇA A LÁZARO

Acabou hoje a temporada 
de caça ao criminoso Lázaro 
Barbosa, acusado em cinco 
assassinatos. Ele foi cercado 
por policiais militares em 
Águas Lindas de Goiás, no 

entorno do Distrito Federal. 
Momentos antes, ele tinha  
sido gravado por uma câmera 
de segurança. Foram 20 dias 
de caçada. O secretário de 
Segurança Pública de Goiás, 

Rodney Miranda, disse que 
Lázaro foi cercado e, ao ouvir 
a voz de prisão, “descarregou 
um pistola” contra os poli-
ciais. Làzaro foi morto com, 
pelo menos, 38 tiros de diver-

sos calibres. Ele estava com R$ 
4,4 mil nos bolsos. As suspei-
tas de que o criminoso traba-
lhava para fazendeiros da 
região serão sepultadas com o 
corpo do criminoso. 6

POLÍCIA

Namorado 
da ex de 
presidiário 
é fuzilado

Filho de 
vereador 
é achado 
morto

Guarnição 
do GAAO 
evita ataque 
a ônibus

3
Hoje é dia de vacinar quem tem 41 anos ou mais; amanhã, será a vez das pessoas com 40 anos ou que perderam a vez

Policiais comemoram morte do bandido que matou cinco pessoas; ele estava com R$ 4,4 mil nos bolsos e polícia não descobriu para quem ele trabalhava Lázaro foi morto no 20º dia de caçada

A Prefeitura de Maceió ante-
cipou a vacinação de pessoas 
com 41 anos sem comorbidades. 
Desde as 14h de hoje, integran-
tes deste grupo e remanescentes 
das etapas anteriores poderão se 
dirigir a um dos pontos de vaci-
nação. O ônibus começou hoje 
a vacinar pessoas a partir dos 40 
anos. Quatro pontos funcionam 
em sistema de corujão, das 9h às 
21h, que são o drive-thru de Jara-
guá, o drive-thru da Justiça Fede-
ral (Serraria), o Maceió Shopping 
(Mangabeiras) e o Pátio Shop-
ping (Cidade Universitária). 

EM MACEIÓ
Chegou a 
vez de quem 
tem 41 anos 
ou até mais
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Xexéo se foi como um pássaro 
que voa alto e deixa um legado 
de paz. Não morre, se aninha no 
universo. Como se povoasse a 
cidade de Xexéu, na Zona da Mata 
de Pernambuco. Nasceu no Rio de 
Janeiro, era um carioca da gema, 
mas seu nome é o mesmo no muni-
cípio alagoano, que faz limite com 
Alagoas. Portanto, Xexéu é nosso 
vizinho. 

Como escritor, Xexéo tem entre 
seus textos, crônicas, roteiros, peças 
e livros. Cito aqui três obras que 
têm a sua assinatura: “Janete Clair: 
a usineira de sonhos”, “O torcedor 
acidental (crônicas)” e “Hebe, a 
Biografia”. 

Xexéo morreu no domingo 
e deixou uma legião de fãs, pelo 
Brasil inteiro. Quem nunca se deli-
ciou com suas crônicas no saudoso 
Jornal do Brasil ou com o desfile de 
informações em sua coluna de O 
Globo, ainda pode fazê-lo, nos anais 
da imprensa nacional. 

A leitura de suas obras é uma 
lição de vida. Seu texto sempre foi 
carregado de emoção, humanismo 
e pluralidade. Era a ponte entre ele 
e o leitor. Mas o rio de cultura que o 
conduzia não tinha margem. Xexéo 
era do mundo. Sua alma era grande 
e bateu asas por essas bandas, aqui 
do Nordeste.

DE AURORA A XEXÉU
Além de cidadão do mundo, 

Xexéu também foi distrito, criado 
com essa denominação em 24 de 
abril de 1930, subordinado à Água 
Preta. Foi promovido à categoria de 

município em 1º de outubro de 1991. 
Este ano, completa 30 anos de eman-
cipação política. 

Xexéu foi rota de fuga dos escra-
vos que viam para Alagoas, em 
direção ao Quilombo dos Palmares. 
Por ser passagem obrigatória para 
os negros fujões, criou-se, em 1675, 
um núcleo de resistência negra na 
cidade, o engenho Macaco. A comu-
nidade chegou a ter cerca de 15 mil 
integrantes.

O número cada vez maior de 
feirantes, trabalhadores e senho-
res de engenho tornava o local 
um ponto de comercialização. 
Lá eram definidos os preços do 
açúcar e de outras mercadorias 
importantes. 

No final do século XIX, Xexéu 
recebe o nome de Aurora por 
causa da passagem das tropas do 
marechal José Semeão. O caçador 
de escravos fujões ficou encan-
tado com o amanhecer radiante da 
cidade, denominando a localidade 
de Aurora. 

No entanto, logo depois, o 
município volta a chamar-se Xexéu, 
em homenagem ao pássaro do 
mesmo nome que impressiona a 
todos com seu canto harmonioso. 
Ainda bem, já que Aurora tinha sido 
o nome dado por um escravocrata. 

DE CIDADE A CIDADÃO
De cidade a cidadão, o nome do 

pássaro justifica o canto e esse traço 
de união. Seu xará, Artur Xexéo 
também tinha o poder do encanto 
e se foi prematuramente, vítima de 
um câncer, na véspera do Dia Inter-

nacional do Orgulho Gay. Deixa 
marido, um legado cultural valio-
síssimo e uma legião de fãs. 

O escritor e jornalista morreu no 
domingo (27 de junho) aos 69 anos, 
vítima de um câncer. Ele estava 
internado na Clínica São Vicente, no 
Rio de Janeiro.

Desde 2015, após a morte do 
ator José Wilker, Xexéo era comen-
tarista da premiação do Oscar na 
TV Globo. Ele também atuou como 
comentarista e jurado em progra-
mas de auditório, como no quadro 
‘Dança dos Famosos’, no Domingão 
do Faustão. 

Muito querido no jornalismo e 
no meio artístico, Xexéo seria com 
certeza uma unanimidade, se esse 
termo não tivesse sido tão escu-
lachado pelo também talentoso 
Nelson Rodrigues. Nas mídias 
sociais, famosos lamentaram a 
morte de Xexéo e destacaram sua 
genialidade. A imprensa brasileira 
está de luto. 

Colunista do jornal O Globo e 
ícone do jornalismo cultural, Xexéo 
lutava contra um linfoma desco-
berto há duas semanas. Ele tinha 
iniciado o tratamento na última 
quinta-feira (24/6), mas sofreu uma 
parada cardiorrespiratória e morreu 
nesse final de semana. 

Xexéo se foi para outro plano 
espiritual, mas ficaram o pássaro 
que o batizou e a cidade com seu 
nome. Ficaram também as lembran-
ças dos abraços, sorrisos e risadas 
que ele dava. Bem como as lembran-
ças de suas crônicas, a encantar leito-
res até hoje, mundo afora. 

Então é assim: Insultar jorna-
listas, berrar nas caras deles, 
tentar intimidar no grito, tudo 
isso quando se vê confron-
tado com a sujeira exposta no 
Planalto.

Essa tem sido a reação costu-
meira do senhor Jair Bolsonaro, 
na hora de prestar contas verda-
deiramente à Nação.

É baixaria seguida de baixa-
ria. É falácia sobre falácia. 
Acuado, reage sempre desres-
peitando quem pode menos, 
xingando covardemente.

E assim vai ser por que isso 
virou uma marca da sua atuação 
medíocre e insana.

Quem ama tudo isso são 
exatamente os seus aliados que 
pensam e agem como ele, mas, 
sobretudo, os espertos alinha-
dos do Centrão, bloco parlamen-
tar, que hoje tem o governo nas 
mãos.

Comandado pelo presi-
dente ds Câmara, Arthur Lira 
(PP-AL), o Centrão sabe tirar 
proveito para si das patacoadas 
do desgoverno. Foi assim que 
as lideranças do bloco criaram 
o “Orçamento Paralelo”, que 
rateou entre eles R$ 3 bilhões.

Um escândalo da “nova 
política”, bem ao gosto do parla-

mento, quando descobre um 
“gestor” incapaz e, portanto, 
fragilizado.

Tirar tudo dele é a meta.
O Covaxingate é mais uma 

peça importante para o Centrão 
tirar até o último centavo do 
governo. Mas, tudo que os seus 
membros não querem é abraço 
de afogado. Nessa hora o coco 
muda.

Ora, o contrato de compra de 
20 milhões de doses da Covaxin, 
no valor de R$ 1,6 bilhão, agora 
é alvo de investigação do Minis-
tério Público Federal. O preço 
unitário da dose foi fechado 
em US$ 15, quando, seis meses 
antes, havia sido estimado em 
US$ 1,34. Um negócio e tanto 
na praça. A CPI da  Covid tem 
panos para as mangas para 
expor os dados dessa falcatrua 
escandalosa.

E os parlamentares do bloco 
aliado sabem muito bem que o 
escândalo está dentro do Palá-
cio do Planalto e que as reações 
agressivas do então dono da 
casa são frutos dessa onda que 
cresce.

Portanto, não pode ter 
pergunta de jornalista por perto.  
Mas pode ter sempre pressão do 
Centrão pelo “ou dá ou desce”.

Artur Xexéo: de pássaro a cidade e cidadão Acuado com o Covaxingate, 
Bolsonaro insulta jornalistas e 

Centrão aproveita o “ou dá ou desce”

Moisés Mendes * Jornalista

Será longo e tenebroso o 
inverno dos irmãos Miranda. 
A dupla mexeu com Bolsonaro, 
com um dos chefes da facção do 
Centrão, com pelo menos quatro 
coronéis sob suspeita de envol-
vimento nos negócios da Cova-
xin, com a estrutura de poder do 
governo no Congresso e com as 
máfias das vacinas.

Os irmãos Luís Cláudio e 
Luís Ricardo Miranda consegui-
ram de Bolsonaro o que talvez o 
Ministério Público e a Justiça não 
conseguissem numa tentativa de 
delação.

Bolsonaro  dedurou a 
duas figuras sem expressão 
o preposto político dos negó-
cios da Covaxin, seu líder na 
Câmara, Ricardo Barros, porque 
ele, Bolsonaro, é a pessoa mais 
bem informada sobre os empre-
endedores do bolsonarismo.

O que Bolsonaro tem contra 
o poderoso deputado do PP do 
Paraná, para citar seu nome a 
dois irmãos impulsivos que ele 
se dispôs a receber num sábado 
no Alvorada?

O que Barros fez de errado 

para merecer a confidência-
-delação, se detém a tarefa de 
defender os desatinos de Bolso-
naro e de Paulo Guedes na 
Câmara?

Mesmo que não se espere 
racionalidade de Bolsonaro, 
não deve ter sido ao acaso, no 
improviso de um dia de folga, 
que ele citou Ricardo Barros. Ao 
receber os irmãos, já sabia da 
agenda e detalhes das denún-
cias e queria apenas entender o 
tamanho e o alcance da desco-
berta da dupla, ou quem sabe 
acalmá-la.

Bolsonaro subestimou os 
danos da descoberta, não aquie-
tou o coração dos Miranda, 
não levou a denúncia adiante, 
fez uma intriga e agora pode 
implodir a base, caríssima, que 
o Centrão lhe assegura por loca-
ção. Sem o Centrão ou parte dele, 
sobrarão os militares, também 
abalados pelos últimos episó-
dios.

Só alguém que conheça as 
vísceras dessa relação saberá 
dizer o que aconteceu entre 
Bolsonaro e Ricardo Barros para 

que o parceiro fosse denunciado 
a duas figuras que até agora 
eram figurantes.

Com os depoimentos dos 
irmãos, a CPI revela, em alto 
estilo, que uma pizza só é servida 
em Brasília quando todos, os que 
estão na cozinha e os que estão 
nas mesas, misturados entre si 
e em permanente revezamento, 
concordam com a massa, o 
recheio e a altura do fogo.

Nessa CPI, está claro que, a 
pouco mais de um ano da elei-
ção, ninguém poupa ninguém, 
porque não há convergências. 
O governo fica mal em todos 
os sentidos ao expor publica-
mente, ao vivo na TV, sua base 
precária.

A tropa de choque bolso-
narista na CPI é atrapalhada, 
mesmo que tenha coronéis (fora 
de forma), e o desenlace se anun-
cia desastroso para Bolsonaro e 
para os militares.

Três oficiais estão só com a 
cabeça de fora no pântano das 
vacinas. Élcio Franco, ex-secre-
tário-executivo do Ministério 
da Saúde, cloroquinista jura-

mentado, foi quem determinou, 
ainda em janeiro, que ele cuida-
ria de todas as negociações de 
imunizantes, exatamente em 
meio às tratativas para a compra 
da Covaxin.

É Franco, hoje assessor espe-
cial da Casa Civil, para onde foi 
deslocado (ou protegido) depois 
de sair da Saúde, com a demissão 
de Pazuello, quem tenta desqua-
lificar, ao lado de Onyx Loren-
zoni, as denúncias do servidor 
Luís Ricardo Miranda sobre o 
contrato irregular de compra da 
Covaxin.

Mais dois coronéis foram 
apontados por Miranda como 
envolvidos em pressão atípica 
ou incomum para a compra da 
vacina. Marcelo Pires, ex-dire-
tor de Programa do Ministério 
da Saúde, e Alex Lial Marinho, 
ex-coordenador-geral de Logís-
tica e Aquisições de Insumos 
Estratégicos para Saúde.

Há ainda o coronel Roberto 
Criscuoli, que teria se apresen-
tado a um servidor da Saúde 
como representante de uma 
vacina. Esse servidor, identifi-

cado como Rodrigo de Lima, foi 
citado por Luís Ricardo Miranda 
na CPI.

Miranda disse que um colega 
se queixava da abordagem de 
alguém que oferecia vacinas 
em troca de propinas. O nome 
de Criscuoli foi revelado pelo 
próprio Rodrigo em entrevista à 
Folha. Lima nega que tenha sido 
assediado.

Começam a aparecer, com 
exemplos nada edificantes, os 
estragos que o bolsonarismo fará 
na imagem das Forças Armadas 
como instituição sustentada pela 
moralidade.

Há ainda os casos do general 
Eduardo Pazuello, com os rolos 
da cloroquina e do oxigênio de 
Manaus, e do coronel George 
Divério, ex-superintendente 
do Ministério da Saúde no Rio, 
envolvido em suspeitas da 
contratação de serviços superfa-
turados e sem licitação de R$ 28,9 
milhões.

É o alto custo da cumplici-
dade com Bolsonaro que alguns 
líderes militares se dispuseram a 
pagar.

Os irmãos e os coronéis



Deraldo Francisco
Repórter

O r e l a c i o -
n a m e n t o 
a m o r o s o 

com a ex-namorada de um 
presidiário é a primeira linha 
de investigação que a Polícia 
Civil tem para motivação do 
assassinato do comerciante 
Emerson Nicácio Batista da 
Silva, de 30 anos. O crime 
ocorreu ontem à noite, na 

periferia de Satuba. O rapaz 
foi morto com 21 tiros de 
pistolas. Três homens chega-
ram ao local num veículo 
claro, dois desceram com as 
armas nas mãos, seguiram 
na direção do comerciante 
e abriram fogo contra ele. 
Depois, entraram no carro e 
fugiram do local. As testemu-
nhas não anotaram placa nem 
modelo do carro usado pelos 
criminosos.

No local do crime, as teste-

munhas evitaram falar ainda 
sobre essa possibilidade de 
motivação para o crime. No 
entanto, após ouvir algumas 
pessoas, surgiu esta informa-

ção. Neste caso, namorada 
da vítima deverá ser ouvida 
no inquérito. Muito embora, 
nesse momento, caso se 
confirmem as suspeitas, ela 
também passa a correr risco 
de morte. 

Uma irmã de Emerson 
Nicácio, ouvida no local do 
crime, contou apenas como 
aconteceu a dinâmica do 
crime. Ela não deu detalhes 
do que estaria por trás do 
caso. Mas, a Polícia Civil 

apurou ainda que a vítima 
já teria se envolvido com 
drogas. Na se sabe se com 
o consumo – na condição 
de usuário – ou no tráfico. 
Tudo será apurado durante o 
inquérito policial.

A primeira ação da Polícia 
Civil será identificar o presi-
diário que seria ex-namorada 
da atual companheira de 
Emerson Nicácio. Há a possi-
bilidade de este caso ser escla-
recido nos próximos dias.
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Comerciante é assassinado 
a tiros na periferia de Satuba

POLÍCIA CIVIL INVESTIGA se relacionamento amoroso da vítima com ex-namorada de presidiário foi a motivação

As forças de segurança 
do Estado já deram início às 
investigações para elucidar 
a morte do jovem Rodolfo 
R o d r i g u e s  D u a r t e  d e 
Oliveira, de 28 anos, encon-
trado na manhã de hoje, 
no Centro de Santana do 
Ipanema, sertão do Estado.

De acordo com informa-
ções repassadas à polícia, 
Rodolfo é filho do vereador 
Roberto Cezar Oliveira Silva, 
o Roberto Urubu. A vítima 
foi encontrada com perfura-
ções por arma de fogo dentro 
do veículo utilitário Peugeot 
de placa OHE 8254.

A reportagem do Alagoas 
24 horas tentou contato com 
a Delegacia de Santana do 
Ipanema para obter detalhes 
sobre o crime, mas nossas 
ligações não foram atendi-
das. A reportagem também 
tentou contato com o pai da 

vítima.
Todas as informações 

foram obtidas extraoficial-
mente.  A Perícia Oficial 
confirmou por meio da sua 
assessoria que foi acionada 
por volta das 9h. O jovem foi 
encontrado dentro do carro, 
com os vidros fechados.

Fonte: AL24H

Guardas municipais do 
Grupamento de Apoio de Ação 
Operacional (GAAO) evitaram 
um assalto a ônibus. No sábado 
passado à tarde, uma guarnição 
do GAAO patrulhava pela Rua 
Jangadeiros Alagoanos quando 
os guardas municipais observa-
ram uma situação suspeitas nas 
proximidades de um ônibus. 
Ao se aproximarem, constata-
ram que se tratava de um assalto 
mas, entraram em ação e evita-
ram a ação criminosa.

Ao serem flagrados pela 
equipe do GAAO, os dois assal-
tantes correram para tentar 
fugir. De acordo com a subco-
mandante do Gaao, Luciana 
Alves, com os dois suspeitos foi 

apreendido um simulacro, uma 
arma de brinquedo.

“ Q u a n d o  e s t á va m o s 
passando pela Rua Jangadeiros 
Alagoanos, na Pajucara, avista-
mos a movimentação estranha 
próxima ao ônibus e nos apro-
ximamos impedindo o assalto. 
Os dois tentaram fugir, mas 
conseguimos capturar”, disse a 
subcomandante.

Um dos suspeitos foi preso 
próximo no local da tentativa 
de assalto, enquanto o outro foi 
pego próximo à linha do trem 
no bairro do Jaraguá. Ambos 
foram levados para Central de 
Flagrantes. Duas vítimas foram 
à delegacia para prestar queixa 
sobre a tentativa de assalto.

Um casal foi preso ontem 
acusado de envolvimento 
com drogas. A polícia loca-
lizou uma quantidade de 
crack escondida no Mercado 
Municipal de Arapiraca, 
localizado na Rua José Lopes 
da Silva, no Centro.

Os militares do Pelotão de 
Operações Policiais Especiais 
(Pelopes 01) chegaram até o 
local após uma denúncia e 

com o apoio do Canil, reali-
zou buscas em um veículo e 
nas caixas de verduras, onde 
foram localizadas 148 pedri-
nhas de crack, R$ 519 em 
cédula e dois celulares.

O material ilícito foi apre-
endido e o homem e a mulher 
foram encaminhados até a 
Delegacia Central de Polícia 
Civil, onde foi realizado o 
auto de prisão em flagrante.

Agentes da Operação Poli-
cial Litorânea Integrada (Oplit) 
prenderam hoje pela manhã um 
homem, de 28 anos, acusado de 
tráfico de drogas. Os policiais 
detiveram o suspeito durante 
uma abordagem em Jacare-
cica. Segundo foi apurado, em 

consulta realizada, o acusado 
tem mandado de prisão em 
aberto por tráfico, expedido pelo 
Tribunal de Justiça de São Paulo, 
no ano passado. Ele também tem 
outros delitos em sua ficha crimi-
nal, como ameaça, vias de fato e 
estelionato.  Fonte: PCAL

Morreu no início da tarde 
de hoje o mototaxista Leandro 
da Silva Gomes. Ele foi bale-
ado por dois homens quando 
estava parado em um semá-
foro na Praça das Cacimbas, 
em Arapiraca. A vítima chegou 
a ser socorrida para o Hospital 
de Emergência do Agreste, mas 
não resistiu e morreu. O óbito 
foi confirmado pela assessoria 
de imprensa da unidade hospi-
talar.

Ainda não há informações 
sobre a motivação do crime ou 
a identificação dos suspeitos. 
De acordo com as informa-
ções da polícia, a vítima estava 
parada no semáforo quando 
foi surpreendida por dois 
homens em outra motocicleta. 
Os suspeitos efetuaram os 
disparos e fugiram.

Fonte: NN1

Filho de vereador é 
encontrado morto

GAAO evita assalto
a ônibus na Pajuçara

Casal é preso com 
148 pedras de crack Oplit prende foragido 

de São Paulo, na orla

Mototaxista 
é morto no
semáforo, 
em Arapiraca

DENTRO DO CARRO NA HORA CERTA

ARAPIRACA

DE FÉRIAS?

AGRESTE

Cortesia/PC

Emerson foi assassinado com 21 tiros

 Alagoasnanet

Corpo de Rodolfo foi deixado no carro

Ascom/Semscs

Guarnição evitou o assalto e prendeu os dois assaltantes, sem dar um tiro

ASSALTO À FARMÁCIA

Um estabelecimento comercial 
foi alvo de assalto no centro do 
município de Arapiraca, ontem 
à tarde. De acordo com informa-
ções oficiais, um homem entrou 
na drogaria, rendeu funcionários 
e anunciou o assalto. O acusado 
levou a quantia de cerca de R$ 
200, que estava em caixa, e fugiu 
em seguida, tomando destino 
ignorado.
A polícia foi acionada e realizou 
rondas pelas imediações, mas o 
suspeito não foi localizado. As víti-
mas foram orientadas a realizar o 
boletim de ocorrências na Central 
de Polícia Civil.
Fonte: NN1
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Covid-19: Vale do Reginaldo 
recebe hoje o ônibus da vacina

A UNIDADE MÓVEL facilita a vacinação contra o coronavírus dos moradores de diversos bairros da capital

Dando sequ-
ência no seu 
roteiro por 

Maceió, o ônibus da Vacina 
tem mais um destino hoje: 
o Vale do Reginaldo. É mais 
um reforço que a Secretaria 
Municipal de Saúde dispõe 
no combate à Covid-19.  

A p e n a s  n o  ú l t i m o 
sábado, foram administra-
das 459 doses na popula-
ção, no bairro do Feitosa, 
aproximando de 500 em um 
dia, novo recorde estabele-
cido em pouco mais de duas 
semanas rodando pelos bair-
ros da capital.

Fruto da parceria entre a 
Prefeitura de Maceió, Cruz 
Vermelha, Mercedez-Benz  
e o governo da Alemanha, o 
Ônibus da Vacina se tornou 
mais um instrumento de 
combate à Covid-19, nessa 
pandemia .  Pe lo  c rono-
grama, o veículo vai percor-
rer pelo menos 29 endereços 
da Capital até o dia 7 de 
julho.

A unidade móvel tem 
levado atendimento aos 
moradores das periferias e 
facilitando o acesso à campa-
nha de vacinação contra o 
Coronavírus.

Edvan Ferreira

Com a antecipação do 
feriado municipal de Mare-
chal Floriano Peixoto, 29, 
para hoje, o atendimento 
na Secretaria Municipal 
de Economia (Semec) fica 
suspenso. Os interessados 
devem procurar as Centrais 
Já! e as Salas do Empreen-
dedor, das 11h às 17h.

O atendimento remoto 
(por telefone e e-mail) na 
sede da Semec, localizada 
no Centro, fica suspenso 
hoje e retornará as suas 
at ividades  a  part ir  de 
amanhã. 

Já os postos de atendi-
mento nas Centrais Já! dos 
shoppings Maceió, Pátio e 
Parque seguem funcionando 
normalmente hoje, das 11h 
às 17h, e retornando o atendi-
mento apenas na quarta-feira. 
As Salas do Empreendedor 
de Maceió, que também 
atendem no Já!,seguirão o 
mesmo calendário e horário 
de funcionamento. 

A Secretaria de Econo-
mia  a tende  pe lo  te le -
fone (82) 3312-5060 e via 
e -mai l  ( a tendimento@
semec.maceio.al.gov.br ). 
Os maceioenses também 
podem utilizar os serviços 
online da Prefeitura, dispo-
níve isno  www.onl ine .
maceio.al.gov.br, onde é 
possível ter acesso a todos 
os serviços oferecidos pela 
Semec.

FERIADO

Serviços 
da Semec 
funcionam
hoje no Já!Em coleta porta a porta, 

equipes da Superintendência 
Municipal de Desenvolvimento 
Sustentável estão distribuí-
das nos180 pontos crônicos de 
descarte de resíduos em Maceió. 
A Central de Monitoramento da 
Sudes pode ser acionada pelo 
número (0800 082 2600) ou pelo 
Whatsapp(98802-4834).

Os conhecidos “volumo-
sos”, materiais descartados 
irregularmente e com frequen-
cia pela população em praças 
e vias públicas, podem ter seu 
destino adequado. O serviço 
de Coleta de Volumosos pode 
ser acionado pelo cidadão, 
por meio da Superintendên-
cia Municipal de Desenvolvi-
mento Sustentável.

Como explica Ivens Peixoto, 
superintendente da Sudes,o 
serviço ajuda a manter esses 
objetos fora das regiões de 
descarte irregular e, com isso, 

contribui para a redução dos 
pontos crônicos. “É uma grande 
alternativa para lutarmos lado 
a lado com o cidadão e manter 
nossa cidade limpa”, afirma.

Entre os principais itens 
descartados irregularmente 
pela população em praças e vias 
públicas estão sofás, colchões, 
guarda roupas e até vasos sani-
tários. 

“Atualmente, mais de 180 
pontos crônicos de descarte 
estão espalhados pela cidade. 
Eles são limpos, diariamente, 
pela Sudes, mas ainda encon-
tramos muitos volumosos. Por 
isso, para evitar que esse tipo 
de material seja descartado de 
qualquer forma, disponibili-
zamos a coleta à população de 
forma gratuita. É uma grande 
alternativa para lutarmos lado a 
lado com o cidadão para manter 
nossa cidade limpa”, afirma 
Tenório.

Entidades sindicais, estu-
dantis, partidos políticos e 
movimentos sociais marcaram 
uma grande manifestação, 
para essa terça-feira à tarde, na 
porta da Câmara Municipal de 
Maceió, em protesto contra a 
aprovação do título de cidadão 
honorário maceioense ao presi-
dente da República Jair Bolso-
naro (sem partido).

A mobilização está sendo 
organizada por partidos como 
o PT, PDT, PCdoB, PSol e 
Unidade Popular (UP); enti-
dades como a Central Únicas 
dos Trabalhadores (CUT) e o 
DCE da Universidade Fede-

ral de Alagoas (Ufal), além do 
“Movimento Caras Pintadas” 
e do Movimento de Combate 
à Corrupção Eleitoral em 
Alagoas (MCCE).

Os manifestantes querem a 
revogação do Projeto de Lei do 
vereador Leonardo Dias (PSD), 
aprovado pela Câmara Munici-
pal, na semana passada, dando 
a Bolsonaro o título de cidadão 
de Maceió. Para os ativistas de 
esquerda, a homenagem além 
de indevida e imoral, é ilegal, 
pois o vereador já tinha entre-
gue ao presidente um título 
fake, quando da sua última 
visita a Maceió.

Com o feriado de Mare-
chal Floriano Peixoto anteci-
pado para hoje, o Restaurante 
Popular de Maceió, no Centro, 
estará fechado, reabrindo 
normalmente amanhã. Vale 
também para as unidades do 
Crea, Cras, Casa e CadÚnico.

Diariamente, são servidas 
1.450 refeições, totalizando 
mais de 500 quilos de alimen-
tos preparados. Ao preço 
de R$ 3,00, qualquer pessoa 
pode ter acesso a uma boa 
alimentação, que conta com 
acompanhamento nutricional 
e um cardápio diversificado, 

incluindo suco e sobremesa.
Devido à pandemia do 

coronavírus, o Restaurante 
Popular de Maceió está 
funcionando em 70% na opção 
Pague e Leve. Somente 30% da 
população almoça no local, 
seguindo todas as normas do 
protocolo de segurança sani-
tária.

As fichas para as refeições 
começam a ser vendidas, a 
partir das 9h, e o almoço é 
servido das 10h30 às 14h. O 
Restaurante fica localizado na 
Rua Barão de Maceió, próximo 
ao shopping Popular.

SERVIÇO CÂMARA SERÁ PALCO DE...

NO CENTRO

Sudes faz coleta de 
móveis inservíveis

...Ato contra título 
dado a Bolsonaro 

Restaurante Popular 
reabre amanhã, 29

Ascom Sudes

A coleta de volumosos pode ser acionada pelo cidadão, por meio da Sudes
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AL é o estado do Nordeste que 
mais abriu empresas em 2021

COM MAIS DE 14 MIL novos negócios criados entre janeiro e abril, aumento foi de 51,2% comparado com mesmo período de 2020

Agência Alagoas

Al a g o a s 
l i d e r a  a 
cr iação de 

novas empresas na 
região Nordeste e figura 
em quinto lugar no ranking 
nacional.  Somente entre 
janeiro e abril de 2021, foram 
abertos 14.125 novos empre-
endimentos  no  es tado . 
O número registrado no 
último boletim do Mapa de 
Empresas do Brasil repre-
senta um aumento de 51,2% 
na taxa em relação ao mesmo 
período do ano passado.

A estatística alagoana 
tanto lidera como supera a 
média regional, que ficou 
em 39%, de acordo com 
painel divulgado no último 
sábado (26) pelo Ministério 
da Economia por meio do 
Departamento Nacional de 
Registro Empresarial e Inte-
gração.

Na comparação com os 

últimos quatro meses de 2020, 
a taxa de Alagoas também foi 
positiva, com crescimento 
de 27,5%. Ou seja, mesmo 
diante da pandemia, o estado 

demonstra capacidade de 
atrair novos investimentos e 
manter a economia aquecida.

Apesar do aumento de 
32% na taxa de extinções – 

em relação ao mesmo perí-
odo do ano anterior –, o 
balanço registra que 4.209 
empresas deixaram de exis-
tir. Um saldo positivo de 

aproximadamente 10 mil 
novos empreendimentos 
com portas abertas. No total, 
há 149.536 empresas ativas 
atualmente em todo o estado.

Cecília Tavares
Repórter

A retomada gradual do 
turismo em Alagoas tem sido 
feita de forma cautelosa, segura 
e impulsionada, entre outros 
fatores, pelo aumento das 
operações aéreas no Estado. 
A prova disso é que o fluxo de 
passageiros no Aeroporto Inter-
nacional Zumbi dos Palmares 
registrou, nos cinco primeiros 
meses do ano, uma movimen-
tação 9,20% maior em compara-
ção ao mesmo período do ano 
passado. 

De acordo com dados da 
AENA no Brasil, administra-
dora do aeroporto, 643.146 
passageiros passaram pelo 
aeroporto de Alagoas de 
janeiro até maio deste ano reali-
zando embarques e desembar-
ques. Somente o comparativo 
entre os meses de maio do ano 
passado e deste ano registrou 
um aumento de 1.267% no 
fluxo de passageiros. 

Esses indicadores ressal-
tam a efetividade da retomada 
gradual da malha aérea do 

Estado, que atualmente conta 
com 18 voos diários e diretos, 
em média, para os principais 
aeroportos do país. A expec-
tativa é quem em julho sejam 
realizadas 25 operações como 
esta.

Para o secretário de Estado 
do Desenvolvimento Econô-

mico e Turismo, Marcius 
Beltrão, os dados consolidam 
a retomada do turismo em 
Alagoas que, gradualmente, 
volta a receber mais visitantes, 
obedecendo aos protocolos 
sanitários recomendados pela 
Organização Mundial de Saúde 
(OMS). 

“O crescimento do fluxo 
de passageiros no Zumbi dos 
Palmares é a prova de que 
o trabalho do Governo de 
Alagoas tem dado resultado. O 
estado tem mantido o diálogo 
com as principais companhias 
aéreas, reforçando nossos acor-
dos de concessão de incentivos, 

além de seguir realizando um 
intenso trabalho de promo-
ção e divulgação do Destino 
Alagoas, fechando parcerias 
com as principais operadoras 
do país. Com muito zelo e segu-
rança, o turismo se recupera e 
volta a impactar positivamente 
a economia de Alagoas”, afir-
mou Marcius Beltrão. 

RETOMADA SEGURA 
A retomada gradual do 

turismo em Alagoas conta com 
o selo Safe Travels da WTTC 
(World Travel & Tourism Coun-
cil), entidade de turismo interna-
cional que reconhece destinos 
ao redor do mundo que tenham 
implementado protocolos sani-
tários em padrão mundial. Já em 
âmbito nacional, Alagoas regis-
tra cerca de 1.533 empreendi-
mentos turísticos com o selo do 
Turismo Responsável do Minis-
tério do Turismo, ocupando o 
segundo lugar no Nordeste, 
atrás apenas da Bahia. As duas 
certificações levam em conside-
ração a prática de condutas que 
tragam segurança a turistas e 
moradores.

AEROPORTO ZUMBI DOS PALMARES

Fluxo de passageiros sobe 9,20% entre 
janeiro e maio; turismo sinaliza melhora

Jonathan Lins

Comparativo entre os meses de maio do ano passado e deste ano registra um aumento de 1.267% no fluxo de passageiros

Kaio Fragoso

Mesmo diante da pandemia, o 
estado demonstra capacidade 
de atrair novos investimentos e 
manter a economia aquecida
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Covid-19: Vale do Reginaldo 
recebe hoje o ônibus da vacina

A UNIDADE MÓVEL facilita a vacinação contra o coronavírus dos moradores de diversos bairros da capital

Dando sequ-
ência no seu 
roteiro por 

Maceió, o ônibus da Vacina 
tem mais um destino hoje: 
o Vale do Reginaldo. É mais 
um reforço que a Secretaria 
Municipal de Saúde dispõe 
no combate à Covid-19.  

A p e n a s  n o  ú l t i m o 
sábado, foram administra-
das 459 doses na popula-
ção, no bairro do Feitosa, 
aproximando de 500 em um 
dia, novo recorde estabele-
cido em pouco mais de duas 
semanas rodando pelos bair-
ros da capital.

Fruto da parceria entre a 
Prefeitura de Maceió, Cruz 
Vermelha, Mercedez-Benz  
e o governo da Alemanha, o 
Ônibus da Vacina se tornou 
mais um instrumento de 
combate à Covid-19, nessa 
pandemia .  Pe lo  c rono-
grama, o veículo vai percor-
rer pelo menos 29 endereços 
da Capital até o dia 7 de 
julho.

A unidade móvel tem 
levado atendimento aos 
moradores das periferias e 
facilitando o acesso à campa-
nha de vacinação contra o 
Coronavírus.

Edvan Ferreira

Com a antecipação do 
feriado municipal de Mare-
chal Floriano Peixoto, 29, 
para hoje, o atendimento 
na Secretaria Municipal 
de Economia (Semec) fica 
suspenso. Os interessados 
devem procurar as Centrais 
Já! e as Salas do Empreen-
dedor, das 11h às 17h.

O atendimento remoto 
(por telefone e e-mail) na 
sede da Semec, localizada 
no Centro, fica suspenso 
hoje e retornará as suas 
at ividades  a  part ir  de 
amanhã. 

Já os postos de atendi-
mento nas Centrais Já! dos 
shoppings Maceió, Pátio e 
Parque seguem funcionando 
normalmente hoje, das 11h 
às 17h, e retornando o atendi-
mento apenas na quarta-feira. 
As Salas do Empreendedor 
de Maceió, que também 
atendem no Já!,seguirão o 
mesmo calendário e horário 
de funcionamento. 

A Secretaria de Econo-
mia  a tende  pe lo  te le -
fone (82) 3312-5060 e via 
e -mai l  ( a tendimento@
semec.maceio.al.gov.br ). 
Os maceioenses também 
podem utilizar os serviços 
online da Prefeitura, dispo-
níve isno  www.onl ine .
maceio.al.gov.br, onde é 
possível ter acesso a todos 
os serviços oferecidos pela 
Semec.

FERIADO

Serviços 
da Semec 
funcionam
hoje no Já!Em coleta porta a porta, 

equipes da Superintendência 
Municipal de Desenvolvimento 
Sustentável estão distribuí-
das nos180 pontos crônicos de 
descarte de resíduos em Maceió. 
A Central de Monitoramento da 
Sudes pode ser acionada pelo 
número (0800 082 2600) ou pelo 
Whatsapp(98802-4834).

Os conhecidos “volumo-
sos”, materiais descartados 
irregularmente e com frequen-
cia pela população em praças 
e vias públicas, podem ter seu 
destino adequado. O serviço 
de Coleta de Volumosos pode 
ser acionado pelo cidadão, 
por meio da Superintendên-
cia Municipal de Desenvolvi-
mento Sustentável.

Como explica Ivens Peixoto, 
superintendente da Sudes,o 
serviço ajuda a manter esses 
objetos fora das regiões de 
descarte irregular e, com isso, 

contribui para a redução dos 
pontos crônicos. “É uma grande 
alternativa para lutarmos lado 
a lado com o cidadão e manter 
nossa cidade limpa”, afirma.

Entre os principais itens 
descartados irregularmente 
pela população em praças e vias 
públicas estão sofás, colchões, 
guarda roupas e até vasos sani-
tários. 

“Atualmente, mais de 180 
pontos crônicos de descarte 
estão espalhados pela cidade. 
Eles são limpos, diariamente, 
pela Sudes, mas ainda encon-
tramos muitos volumosos. Por 
isso, para evitar que esse tipo 
de material seja descartado de 
qualquer forma, disponibili-
zamos a coleta à população de 
forma gratuita. É uma grande 
alternativa para lutarmos lado a 
lado com o cidadão para manter 
nossa cidade limpa”, afirma 
Tenório.

Entidades sindicais, estu-
dantis, partidos políticos e 
movimentos sociais marcaram 
uma grande manifestação, 
para essa terça-feira à tarde, na 
porta da Câmara Municipal de 
Maceió, em protesto contra a 
aprovação do título de cidadão 
honorário maceioense ao presi-
dente da República Jair Bolso-
naro (sem partido).

A mobilização está sendo 
organizada por partidos como 
o PT, PDT, PCdoB, PSol e 
Unidade Popular (UP); enti-
dades como a Central Únicas 
dos Trabalhadores (CUT) e o 
DCE da Universidade Fede-

ral de Alagoas (Ufal), além do 
“Movimento Caras Pintadas” 
e do Movimento de Combate 
à Corrupção Eleitoral em 
Alagoas (MCCE).

Os manifestantes querem a 
revogação do Projeto de Lei do 
vereador Leonardo Dias (PSD), 
aprovado pela Câmara Munici-
pal, na semana passada, dando 
a Bolsonaro o título de cidadão 
de Maceió. Para os ativistas de 
esquerda, a homenagem além 
de indevida e imoral, é ilegal, 
pois o vereador já tinha entre-
gue ao presidente um título 
fake, quando da sua última 
visita a Maceió.

Com o feriado de Mare-
chal Floriano Peixoto anteci-
pado para hoje, o Restaurante 
Popular de Maceió, no Centro, 
estará fechado, reabrindo 
normalmente amanhã. Vale 
também para as unidades do 
Crea, Cras, Casa e CadÚnico.

Diariamente, são servidas 
1.450 refeições, totalizando 
mais de 500 quilos de alimen-
tos preparados. Ao preço 
de R$ 3,00, qualquer pessoa 
pode ter acesso a uma boa 
alimentação, que conta com 
acompanhamento nutricional 
e um cardápio diversificado, 

incluindo suco e sobremesa.
Devido à pandemia do 

coronavírus, o Restaurante 
Popular de Maceió está 
funcionando em 70% na opção 
Pague e Leve. Somente 30% da 
população almoça no local, 
seguindo todas as normas do 
protocolo de segurança sani-
tária.

As fichas para as refeições 
começam a ser vendidas, a 
partir das 9h, e o almoço é 
servido das 10h30 às 14h. O 
Restaurante fica localizado na 
Rua Barão de Maceió, próximo 
ao shopping Popular.

SERVIÇO CÂMARA SERÁ PALCO DE...

NO CENTRO

Sudes faz coleta de 
móveis inservíveis

...Ato contra título 
dado a Bolsonaro 

Restaurante Popular 
reabre amanhã, 29

Ascom Sudes

A coleta de volumosos pode ser acionada pelo cidadão, por meio da Sudes
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Lázaro foi morto com pelo 
menos 38 tiros, diz secretário

AOS 32 ANOS, bandido já tinha extensa ficha criminal, fugiu três vezes da prisão e era acusado de diversos crimes desde 2007

Portal Metrópoles

Lázaro Barbosa, 
32 anos,  foi 
m o r t o  c o m 

pelo menos 38 disparos na 
manhã de hoje, após trocar 
tiros com policiais em uma 
mata situada nas imediações 
da casa da ex-sogra, em Águas 
Lindas (GO). A informação 
foi confirmada pelo secretário 
de Saúde do município, Rui 
Borges. “Quando ele chegou 
[ao hospital], já estava sem 
vida. Nós contamos 38 marcas 
de tiro. É um cálculo aproxi-
mado ainda”, ponderou.

Segundo o secretário, geral-
mente as pessoas mortas no 
município são enviadas ao 
Instituto Médico Legal (IML) de 
Luziânia (GO). Mas, como caso 
é de grande repercussão, desta 
vez, o corpo de Lázaro passará 
por necrópsia no IML da capital 
Goiânia.

Os advogados da família 
Vidal, vítima da chacina ocor-
rida no Incra 9 em 9 de junho, 
estiveram nesta segunda na 
base de operações da força-
-tarefa, em Girassol (GO) após 
receberem a informação sobre a 
morte de Lázaro.

De acordo com Fábio Alves, 
um dos representantes da 
defesa, os parentes receberam 
a informação com muito alívio.

“Não há o que se come-
morar quando acontece uma 
morte. A família se sente mais 
tranquila. Sabemos muito bem 
que Lázaro não agia sozinho. 
Há pessoas dando cobertura. 
Financiaram os crimes que 
Lázaro cometia. A gente vai 
deixar a polícia trabalhar e 
temos a certeza que eles vão 
achar os demais comparsas que 
ajudaram Lázaro.”

Ainda segundo Alves, a 

defesa acredita em várias possi-
bilidades pela motivação dos 
crimes. “Briga por terras, crimes 
cometidos para comprar áreas 
mais baratas, vingança. Tudo 
isso vai ser apurado para um 
desfecho da polícia”, concluiu.

Lázaro é suspeito de matar 
Cláudio Vidal de Oliveira, 48 
anos, Gustavo Marques Vidal, 
21, e Carlos Eduardo Marques 
Vidal, 15. Ele ainda sequestrou 
Cleonice Marques de Andrade, 
43 anos, esposa de Cláudio e 
mãe das outras vítimas.

O corpo de Cleonice foi 
encontrado dias depois, em 
um matagal. O cadáver estava 
sem roupa e com um corte nas 
nádegas, em uma zona de mata 
perto da BR-070.

INVESTIGAÇÕES
“As investigações não 

acabam aqui. Ainda temos 
pessoas para investigar e pren-
der. Agora, sai a força intensiva 
e fica o trabalho investigativo. 
Vamos até descobrir todos os 
envolvidos”, disse o secretário 
de Segurança Pública de Goiás 
(SSP-GO), Rodney Miranda.

Em entrev is ta  nes ta 
segunda, após troca de tiros e a 
morte Lázaro, Rodney afirmou 
que o criminoso tinha uma rede 
que o acobertava: “Temos infor-
mações que ele atuava como 
jagunço e segurança de algu-
mas pessoas. A questão dele 
querer fugir, patrocinado, logi-
camente, mostra que ele tinha 
uma rede que lhe acobertava. 
Com gente não interessada na 
prisão dele.”

“Ele foi encontrado com 4,4 
mil no bolso. Mais uma prova 
de que tem gente acobertando 
ele e dificultando o trabalho 
das forças policiais”, comple-
tou o secretário. Ele também 
confirmou que a ex-mulher e 
a ex-sogra foram ouvidas. “Se 

ficar constatado que queriam 
facilitar, vão ser indiciadas e até 
presas.”

De acordo com Miranda, 
entre as pessoas interessadas 
a fuga de Lázaro estaria Elmi 
Caetano, 74 anos, preso na 
semana passada por esconder 
o psicopata na chácara dele, 
em Girassol (GO). O secretário 
informou ainda que constam 
mais de 30 crimes associados 
ao criminoso no DF, em Goiás 
e na Bahia. Após o confronto no 
matagal, Lázaro ainda chegou 
a ser socorrido e levado a uma 
viatura do Corpo de Bombeiros, 
mas não resistiu. Imagens obti-
das pelo Metrópoles mostram 
o momento em que o maníaco 
chega à unidade policial em 
uma maca.

Ao ser cercado, Lázaro 
teria dito aos policiais: “Eu vou 
morrer, mas vou levar vocês”.

APLAUSOS
Os policiais que participa-

ram da caçada ao criminoso 
durante 20 dias foram aplaudi-
dos na base da força-tarefa. As 
pessoas ainda soltaram fogos 
em comemoração ao término 
das buscas ao foragido.

“Estamos felizes demais. 
Foram 20 dias de angústia. Sem 
dormir. Preocupados. Eles são 
guerreiros. Merecem todo o 
nosso apoio pela dedicação. 
Agora é hora de comemorar”, 
disse Larissa Alves, 34, mora-
dora da região.

“Gostaríamos de que ele 
fosse pego vivo. Ele precisava 
esclarecer os outros crimes. De 
qualquer forma, estamos alivia-
dos. Esperávamos que fosse 
capturado o mais rapidamente 
possível. Estávamos acuados. 
Agora teve desfecho”, Cris-
tiane Soares, 39, comerciante da 
região.

Além de ser suspeito de 

matar uma família no DF, 
Lázaro é acusado de atirar em 
quatro pessoas, entre elas um 
policial, e cometer uma série de 
assaltos com reféns durante a 
sua fuga em Goiás.

Desde que saiu do DF, 
Lázaro trocou tiros duas vezes 
com a polícia e também com 
o caseiro de uma chácara em 
Areia Branca, fazendo uma 
família refém.

Desde que matou a família 
Vidal, Lázaro vem entrando 
e saindo de propriedades, 
fazendo novas vítimas. Ainda 
no Incra 9, em Ceilândia, ele 
invadiu outros dois locais, 
baleando três pessoas em um 
deles, além de um policial. Em 
Goiás, ele tem se escondido na 
região entre Girassol, Edilândia 
e Cocalzinho, Entorno do DF.

FICHA CRIMINAL
A vida criminal de Lázaro 

começou em 2008. Na época, ele 
foi preso por um duplo homicí-
dio em Barra do Mendes, muni-
cípio baiano que fica a 540 km 
de Salvador. Ele é natural da 
cidade.

Segundo a Polícia Civil 
baiana, o criminoso foi indi-
ciado pelos assassinatos de 
José Carlos Benício de Oliveira 
e Manoel Desidério Silva, 
no povoado de Melancia. O 
inquérito, concluído e enviado 
à Justiça, aponta que ele atin-
giu as vítimas com disparos 
de espingarda e depois fugiu, 
apresentando-se dias depois 
na unidade policial. Após a 
prisão, ele acabou fugindo para 
o Centro-Oeste.

No DF, chegou a ser conde-
nado por roubo e estupro. Mas, 
também, conseguiu fugir do 
sistema penitenciário em 2016.

A capacidade de fuga de 
Lázaro já é velha conhecida da 
polícia e do sistema prisional 

goiano. Em julho de 2018, ao 
tentar escapar junto de outros 
cinco detentos do presídio de 
Águas Lindas (GO), no Entorno 
do Distrito Federal, ele foi o 
único que obteve êxito.

Lázaro foi preso no dia 8 
de março de 2018, por suspeita 
de assassinatos ocorridos na 
Bahia, além de estupro, roubo e 
porte ilegal de armas no DF. Ele 
tinha, na época, três mandados 
de prisão em aberto.

A ausência dele entre 
os internos do presídio de 
Águas Lindas só foi sentida no 
momento de recontagem dos 
detentos, após a ação policial no 
local. No entanto, a essa altura, 
ele já estava longe. A fuga ocor-
reu durante a madrugada, por 
volta das 2h, de 23 de julho de 
2018, segundo a Diretoria-Geral 
de Administração Penitenciária 
de Goiás (DGAP).

PERSONALIDADE VIOLENTA
Laudo psicológico feito no 

âmbito de um dos processos 
contra Lázaro Barbosa, em 
2013, constatou que o homem 
tem características de persona-
lidade violenta, como agressivi-
dade, ausência de mecanismos 
de controle, dependência 
emocional, impulsividade e 
instabilidade emocional.

Ainda de acordo com os 
psicólogos que assinam o docu-
mento ao qual o Metrópoles 
teve acesso, o criminoso tem 
possibilidade de “ruptura do 
equilíbrio, preocupações sexu-
ais e sentimentos de angústia”.

O autor, segundo os espe-
cialistas, teve o desenvolvi-
mento psicossocial prejudicado 
devido a agressões familiares, 
uso abusivo de álcool e drogas, 
falecimento familiar, abandono 
das atividades escolares, traba-
lho infantil e situação financeira 
precária.

Lázaro era o bandido mais procurado do país; buscas já duravam 20 dias Policiais comemoram o fim da caçada; foram aproximadamente 300 policiais envolvidos no “cerco de Lázaro”
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de semestre 

marcado pela queda constante 
do número de endividados 
em Maceió, o percentual de 
famílias com dívidas aumen-
tou pelo segundo mês seguido 
e, em junho, chegou a 62%; 
voltando ao patamar médio 
do início do ano. A Pesquisa 
de Endividamento e Inadim-
plência do Consumidor (Peic), 
realizada pelo Instituto Feco-
mércio AL em parceria com 
a Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de Alagoas 
(CNC), demonstra ainda que 
na comparação mensal, em 
termos absolutos, são quase 9 
mil pessoas a mais com dívi-
das, saindo de 180.668 para 
189.333 maceioenses.

De abril, último mês de 
queda, a junho, houve um acrés-
cimo de 5,76% no percentual 
de endividados. Isso porque a 
partir de maio houve aumento 
no uso de cartão de crédito e na 
utilização de carnês, chegando 
a uma média 2,75%, quando 
somado ao desempenho de 
junho.

Para o assessor econômico 
da Federação do Comércio de 

Bens, Serviços e Turismo do 
Estado de Alagoas (Fecomér-
cio AL), Victor Hortencio, a 
elevação do endividamento 
reflete o retorno do Auxílio 
Emergencial. “Ainda que em 
valores menores comparados 
aos de 2020, o auxílio impacta 
positivamente na economia, 
pois estimula a retomada do 
consumo, mesmo que a maior 
parte deste seja de itens consi-
derados essenciais, como os 
alimentos”, avalia.

O economista aponta o 
avanço da vacinação como 
outro fator de estímulo ao 
consumo, uma vez que as 
pessoas vacinadas se sentem 
mais seguras para irem a 
ambientes de maior circulação, 
como os shoppings, restauran-
tes e supermercados.  Além 
disso, o próprio Programa 
Emergencial de Manutenção 
do Emprego e da Renda (BEm) 
tem reflexo nesse aumento. “O 
BEm traz liquidez ao empre-
sário e relativa segurança aos 
trabalhadores formais, pois 
ter um contrato reduzido ou 
temporariamente suspenso 
é menos danoso do que uma 
demissão e mantém estes traba-
lhadores numa margem possí-
vel de consumo. Por sua vez, 

os empresários, com uma folha 
de pagamento menor, podem 
renovar estoques ou realizar 
melhorias em seus estabele-
cimentos, por exemplo”, fala 
Victor.

 

OUTROS DADOS
Entre as formas de endivi-

damento, o cartão de crédito 
permanece como o principal 
fator gerador de dívidas, sendo 
a preferência de 96,8% dos 
consumidores da capital. Em 
crescimento contínuo desde 
janeiro, os carnês ocupam o 
segundo lugar com 22,2%, 
seguidos do financiamento de 
carros, contratado por 4,9% dos 

maceioenses.
É importante destacar que 

todos os indicadores de endi-
vidamento (total de endivida-
dos, endividados com contas 
em atraso e não tem condições 
de pagar) cresceram entre os 
meses de abril e junho. Assim 
como o número geral dos endi-
vidados cresceu em quase 9 
mil pessoas, movimento seme-
lhante aconteceu com o volume 
de inadimplentes, que saltou de 
47.159 pessoas, em maio, para 
51.010, em junho; um aumento 
de quase 4 mil inadimplentes 
em um mês, o que significa um 
incremento percentual de 8%.

Numa comparação anual, 
o número de endividados com 

contas em atraso, houve uma 
diminuição de 44,5%: se em 
junho de 2020 o número abso-
luto de inadimplentes era 91 mil 
pessoas, em 2021 chega a 51 mil 
consumidores.

Mesmo com essa modesta 
alta nos percentuais de endivi-
damento no final do primeiro 
semestre, numa perspectiva 
anual, os indicadores de endivi-
damento e inadimplência ainda 
mostram um panorama de 
redução significativo nos últi-
mos 12 meses, ficando abaixo 
dos registrados em 2020.

O tempo de comprome-
timento com dívidas está 
entre 3 e 6 meses, gerando um 
comprometimento médio de 
29,5% da renda durante os 
meses de parcelamento. Em 
termos gerais, os indicadores 
demonstram uma leve recupe-
ração econômica em Maceió. 
“Isso se deve ao fato de que o 
nível de endividamento tem 
uma ligação estreita com osci-
lações no nível de consumo, 
pois a grande maioria dos 
consumidores adquirem bens 
e serviços se endividando, 
o que é saudável e normal, 
desde que não comprometa 
mais de 30% da renda”, avalia 
o economista.

Maceió: Cresce o número de 
endividados no mês de junho

DE MAIO A JUNHO, número de pessoas com dívidas subiu de 180 mil para 189 mil; cartão de crédito é o principal ‘vilão’

Divulgação

Avanço na vacinação estimulou comércio na capital; resultado: mais dívidas



Ela pode estar 
p r e s e n t e 
d e s d e  o 

nascimento, aparecer ou 
aumentar de tamanho com 
o esforço ou choro. A cirur-
gia para a correção de hérnia 
está entre as mais realizadas 
no Brasil e dados da Socie-
dade Brasileira de Hérnia e 
Parede Abdominal estimam 
que 20% dos homens e 3% 
das mulheres vão apresentar 
a alteração em alguma fase 
da vida. 

O procedimento cirúrgico 
é o mais comum na infância. 
Se não tratada, a hérnia pode 
comprometer o desenvol-
vimento infantil. O alerta é 
do cirurgião pediátrico do 
Sistema Hapvida Maceió, 
Paulo Victor Figueiredo. 

EM CRIANÇAS, A ALTERAÇÃO 
COSTUMA SER CONGÊNITA 
A hérnia pode ser carac-

terizada como uma espécie 
de protuberância que surge 
na superfície da pele e acon-
tece devido à uma falha 
na aponeurose da parede 
abdominal. “Não existe uma 
maneira de evitar o apareci-
mento da hérnia em crianças. 
Geralmente, o problema é 
congênito e não tem relação 
com o cuidado oferecido 

pelos pais ou responsáveis”, 
informa o médico. 

Dr. Paulo Victor explica 
que existem vários tipos 
de hérnia, porém as mais 
comuns na infância são 
hérnias inguinais, umbilicais 
e epigástricas, que atingem 

as regiões da virilha, umbigo 
e abdômen. 

“É necessário ficar atento 
ao aparecimento de abau-
lamentos ou ‘carocinhos’ 
na barriga da criança. No 
entanto, a dor no abdômen 
com esforço físico é o sintoma 

mais comum e o diagnóstico 
pode ser confirmado por 
meio de ultrassom se neces-
sário”, afirma o especialista.  

CORREÇÃO CIRÚRGICA E
CUIDADOS NO PÓS-OPERATÓRIO
O cirurgião pediátrico 

do Sistema Hapvida Maceió 
destaca, ainda, que a necessi-
dade de correção cirúrgica vai 
depender do tipo de hérnia e 
localização. “Na maioria dos 
casos, as hérnias umbilicais 
fecham espontaneamente. 
Já as inguinais, por exem-
plo, não podem esperar e, no 
momento do diagnóstico, é 
preciso programar o proce-
dimento”, diz. 

Se não operada, a hérnia 
inguinal pode comprometer 
a saúde da criança, provo-
cando obstruções intestinais, 
dor e estrangulamento. “A 
cirurgia costuma ser simples 
e, na maioria das vezes, a 
criança tem alta no mesmo 
dia da operação”, destaca o 
médico. 

Durante o pós-operató-
rio são necessários alguns 
cuidados especiais. “É reco-
mendado repouso de sete 
dias e, durante esse período, 
evitar brincadeiras e esforço 
físico. No entanto, a criança 
pode andar e realizar os 
cuidados básicos de higiene 
normalmente. A limpeza 
do ferimento deve ser feita 
com água e sabão neutro e 
o retorno ao cirurgião se faz 
entre sete e 15 dias após o 
procedimento”, finaliza o 
médico.
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Cirurgia de hérnia demanda 
cuidados especiais na infância

SEGUNDO CIRURGIÃO PEDIÁTRICO, alteração pode comprometer o desenvolvimento infantil se não tratada

Divulgação

Geralmente, osurgimento de hérnias é congênito e surge na superfície da pele devido a uma falha na parede abdominal


