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TURISMO: MACEIÓ É O DESTINO MAIS PROCURADO DO NORDESTE PARA AS FÉRIAS DE JULHO

AL TEM A 2ª MENOR TAXA DE 
MORTES POR COVID DO PAÍS

7

Alagoas é o estado com a 
segunda menor taxa de morta-
lidade do país por Covid-
19. Os dados são do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e estão 
disponíveis no Painel Coro-

navírus, do Ministério da 
Saúde. Com 159,4 óbitos por 
100 mil habitantes, Alagoas 
se consolida como um dos 
estados que melhor enfrenta 
a  pandemia.  O número 

contrasta com a média nacio-
nal, consideravelmente mais 
alta: o Brasil tem 245,5 mortes 
por Covid-19 a cada grupo 
de 100 mil pessoas. Se tivesse 
taxa semelhante à nacional, 

hoje Alagoas contabiliza-
ria 8.228 mortes pelo novo 
coronavírus, muito mais 
que as 5.320 registradas até 
ontem, segundo atualiza-
ção do Ministério da Saúde. 

A comparação revela que, 
pelo menos, 2.885 vidas 
foram poupadas no estado 
em comparação ao Brasil. O 
país tem 515.985 óbitos por 
Covid-19. 4

ESTADO EVITA QUASE TRÊS MIL MORTES E SE CONSOLIDA NO COMBATE À PANDEMIA E AMPLIAÇÃO DE REDE HOSPITALAR

O Sistema Nacional de 
Emprego (Sine) de Maceió 
está ofertando 56 vagas de 
emprego na capital. Os inte-
ressados que cumprirem os 
requisitos para as vagas e 
desejam se candidatar, devem 
enviar o currículo através do 
email: sine@semtabes.maceio.
al.gov.br.  Caso necessite, os 
candidatos podem agendar 
um atendimento presencial 
durante o horário de 12h às 
13h30, através do número 
0800 082 6205. Após agen-
damento, os atendimentos 
presenciais são realizados no 
posto do Sine Maceió, loca-
lizado no primeiro andar do 
Shopping Popular, no Centro 
da capital. O uso de máscaras 
é obrigatório, além das medi-
das de distanciamento social.

TRABALHO

Sine Maceió 
tem mais de  
50 vagas de 
emprego

BALAIADA
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MERCADO PREVENÇÃO

Sem emprego,  
como fica a  
dívida do  
consignado?

Prefeitura vai 
retomar obras 
nas encostas 
de Maceió

Clima tenso  
na bancada  
feminina  
da Câmara

Candidatura 
de Leonam  
ameaça o  
Cabo Bebeto

Cemitério é 
a pedra no 
sapato de 
Cacau Filho
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IBGE

Recorde de desempregados
O Brasil tinha 14,761 milhões 

de desempregados no trimestre 
encerrado em abril, segundo os 
dados da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contí-

nua (Pnad Contínua) iniciada 
em 2012 pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). A taxa de desemprego 
passou de 14,2% no trimestre 

encerrado em janeiro para 14,7% 
no trimestre terminado em abril. 
O total de desocupados cresceu 
3,4% em relação a janeiro, 489 
mil pessoas a mais em busca de 

uma vaga. Em relação a abril de 
2020, o número de desempre-
gados aumentou 15,2%, 1,950 
milhão de pessoas a mais procu-
rando trabalho.
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Antônio Pereira *Jornalista

Ao retirar o tapume da 
grande montanha de lixo que 
tem no Brasil, principalmente 
nas redes sociais, o bolso-
narismo escancara seu lado 
mais podre, sujo e totalmente 
sem ética ou moral.

Figuras como do apre-
sentador Sikêra Jr. represen-
tam o que há de mais nojento 
neste setor do entretenimento 
‘sangue show’. Como sabe-
mos agora, o apresentador 
vem sendo muito bem pago 
com dinheiro público para 
‘dar uma de doido’, desfe-
rindo absurdos todos os dias. 
Até ‘rainha dos baixinhos’, a 
Xuxa Meneghel já foi vítima 
da boca cada vez mais suja do 
apresentador.

Ele não perde tempo 
quando o assunto é ganhar 
dinheiro ‘chapa branca’ e 
likes. Sikêra é da máxima de 
que podem falar, mal ou bem, 
mas falem. Acontece que esta 

postura bélica verbal tem um 
preço. No dia do Orgulho 
LGBT, Sikeira resolveu vomi-
tar toda a sua mediocridade 
em forma de ‘engraçadinhas’ 
citações aos homossexuais.

Desde segunda-feira, 
28, o movimento “Sleeping 
Gigants Brasil” realiza uma 
série de mobilizações nas 
redes sociais questionando 
empresas que apoiam o 
programa Alerta Amazonas, 
da Rede/TV, apresentado por 
Sikêra Jr, e se elas compac-
tuam com o discurso de ódio 
pregado por ele. Até agora 
ele já perdeu o patrocínio das 
marcas: Hapvida, TIM, MRV, 
Magazine Luiza, Kicaldo 
Alimentos e Novo Mundo.

Com histórico de ataques, 
ofensas, discriminação e até 
mesmo ameaças, o Ministé-
rio Público Federal entrou 
com uma ação judicial contra 
o apresentador e a emissora, 

solicitando uma multa de R$ 
10 milhões por dano morais 
coletivos. A entidade pontua 
que as ações de ambos foram 
discriminatórias e precon-
ceituosas e geraram danos 
para  toda  comunidade 
LGBTQIA+.

ALEXANDRE GARCIA 
E AS FAKE NEWS
Veterano na TV, o jorna-

lista Alexandre Garcia tem se 
notabilizado como o grande 
defensor ideológico do presi-
dente Jair Bolsonaro. Depois 
de sair da Rede Globo de 
Televisão, Garcia agora faz 
comentários na CNN, sempre 
na linha de apoio ao presi-
dente. Sabe-se que ele, atra-
vés do seu canal no Youtube 
já faturou mais de R$ 70 mil 
para falar bem de Bolsonaro e 
do seu governo.

Segundo um relatório 
fornecido pelo Google, o canal 

do comentarista Alexandre 
Garcia teria sido um dos 
grandes disseminadores de 
fake news sobre a Covid-
19. A lista foi fornecida pela 
empresa a pedido do senador 
Randolfe Rodrigues (Rede-
-AP) para a CPI da Covid, e 
soma 385 vídeos que foram 
removidos pelo YouTube por 
alerta de conteúdo duvidoso.

FARINHAS DO MESMO SACO
Alexandre Garcia, que 

tem no currículo o fato de ter 
sido assessor de imprensa do 
general João Batista Figuei-
redo durante a ditadura mili-
tar, ao que parece, vai passar 
para a história como um nega-
cionista radical, sustentáculo 
de um governo moribundo, 
acusado de participação 
direta na morte de milha-
res de brasileiros durante a 
pandemia, segundo levanta-
mentos já realizados pela CPI 

do Senado.
Sikêra Jr. dispensa maio-

res comentários. Um sujeito 
totalmente voltado para o 
lado mais asqueroso do ser 
humano. Um comunicador 
que atua deliberadamente 
para enaltecer o que há de 
mais desagradável na socie-
dade.

Os dois, infelizmente, são 
comunicadores e atuam e 
grandes veículos de comuni-
cação. Em um futuro próximo 
saberemos o qual negativo 
foram suas passagens. O 
quanto que eles prejudica-
ram o imaginário coletivo 
brasileiro com seus precon-
ceitos e dissiminação de notí-
cias falsas, tudo para angariar 
dinheiro público, jogados 
como ração por um governo 
reacionário e capaz de práti-
cas nefastas jamais vistas na 
história deste país chamado 
Brasil.

Marcelo Firmino *Jornalista Leo Cesar Melo * CEO da Allonda, empresa de engenharia com atuação em soluções sustentáveis

O líder do governo Ricardo 
Barros (PP-PR) não só disse 
que fica com o status da lide-
rança, após reunião com Jair 
Bolsonaro, como também 
manteve sob seu controle e do 
Centrão o setor de compras do 
Ministério da Saúde.

Barros, na verdade, tem 
sido o negociador mor do 
governo na compra de vaci-
nas. Tanto que em 4 de junho 
ele esteve com o ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, 
acompanhado de um “emprei-
teiro de vacina”, que pretendia 
importar a vacina Convidecia, 
produzida pelo laboratório 
chinês CanSino.

O empreiteiro amigo histó-
rico do líder é conhecido como 
Chiquinho Ribeiro e ligado no 
Brasil, a Belcher, um labora-
tório médio de Maringá (PR), 
a cidade, aliás, que Barros foi 
prefeito em 1992 e teve que 
fugir pela janela do gabinete, 
após um protesto de servido-
res públicos.

Em sua  época  como 
prefeito, Barros já era figura 
carimbada no ramo da falca-
truas do poder. Ele foi denun-
ciado e teve divulgados os 

nomes de suas empresas, a BB 
Corretora Ltda e a loteadora 
RJM, por não pagar impostos 
ao fisco municipal e à Receita 
Federal.

Hoje na liderança do 
governo, age com seu bloco 
político como o dono do 
Ministério da Saúde . Em 15 de 
abril, o ministro Queiroga foi 
chamado a uma com reunião 
ele.  Junto a Barros estava Alan 
Eccel, que fazia parte do grupo 
de empresários que pretendia 
comprar vacinas diretamente, 
sem intermédio do governo.

Mas, no caso específico da 
vacina Convidecia, o  Ministé-
rio da Saúde chegou a assinar 
um documento de intenção de 
compra de 60 milhões de doses 
da vacina, vendidas a US$ 17. 
O negócio intermediado por 
Ricardo Barros para o emprei-
teiro Chiquinho Ribeiro foi na 
ordem de  R$ 5 bilhões.

Curioso, é que a Argentina 
comprou apenas 5,4 milhões 
de doses com entrega prevista 
para julho, ao valor unitário de 
US$ 14.

Barros então não apenas 
fica no governo. Ele é o nego-
ciador de toda a turma.

Ainda que não haja dados 
oficiais, estima-se que 10% 
da população brasileira seja 
formada por lésbicas, gays, 
bissexuais, travestis, transgê-
neros e demais grupos. Além 
de viverem sob o medo da 
violência – de acordo com o 
relatório da Associação Inter-
nacional de Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Transgêneros e 
Intersexuais (ILGA), o Brasil 
ocupa o primeiro lugar nas 
Américas de homicídios de 
pessoas LGBTs e é o líder em 
assassinato de pessoas trans 
no mundo –, essas pessoas 
também enfrentam um 
preconceito muito grande no 
mercado de trabalho.

De acordo com um levan-
tamento produzido pela 
Gestão Kairós, consultoria 
em sustentabilidade e diver-
sidade, no quadro geral das 
empresas, gays, lésbicas 
e bissexuais representam 
apenas 6% do total de cola-
boradores. Ainda menos 
representativo, o número 
de pessoas trans é de apenas 
0,4%. Nas posições de lide-
rança e nos cargos de gerên-
cia, os índices caem para 

1,21% e 0,8%, respectiva-
mente.

Em 2020, no Censo da 
Diversidade que fizemos na 
Allonda, tivemos 8% dos 
respondentes se identificando 
como homossexuais, bissexu-
ais ou assexuais, sendo que 
2,5% do total deles ocupa-
vam um cargo de liderança. 
Esses números nos colocam 
acima da média de mercado, 
mas ainda são um verdadeiro 
retrato das dificuldades de 
representatividade da popu-
lação LGBTQIA+ no mundo 
corporativo.

Acompanhado do respeito 
que se deve ter por qualquer 
cidadão, seja qual for sua 
etnia, religião ou orienta-
ção sexual, o entendimento 
de que a diversidade é um 
grande trunfo para qualquer 
companhia já é um grande 
passo para reverter essa situ-
ação. Se trata de inclusão, 
sim, mas principalmente de 
dar oportunidade a profissio-
nais tecnicamente capazes e 
que têm outro olhar sobre as 
coisas. Nos negócios, contar 
com diferentes experiências 
e pontos de vista para uma 

mesma situação é enriquece-
dor e invariavelmente leva a 
movimentos inovadores. Na 
Allonda, o respeito às dife-
renças e à diversidade é algo 
extremamente valorizado.

Entendemos, de fato, que 
a pluralidade agrega valores 
à companhia, especialmente 
nas nossas tomadas de deci-
sões. Por isso, acreditamos 
que deva fazer parte de qual-
quer empresa, principal-
mente desde os cargos mais 
altos, o comprometimento 
contínuo com a promoção 
dos direitos LGBTQIA+, a 
igualdade na oferta de opor-
tunidades, a construção de 
um ambiente que seja respei-
toso, seguro e saudável, entre 
outras medidas.

Não basta apenas serem 
simpáticas à causa. Seja qual 
for o ramo, é preciso que as 
companhias despertem e 
impulsionem o movimento de 
mudança, pondo fim à discri-
minação, gerando oportuni-
dades reais de contratação e 
reconhecimento profissional 
à população LGBTQIA+. Na 
engenharia, essa transforma-
ção já começou!

Líder do governo leva ’empreiteiro’ 
a ministério para fechar contrato de 

vacina da CanSino na casa dos bilhões

LGBTQIA+ e a discriminação no 
mercado de trabalho

Sikêra Jr escancara o lado 
podre da televisão brasileira



Re a d e q u a r 
projetos e reto-
mar obras de 

contenção necessárias para a 
população que mora em áreas 
de risco de Maceió. Foi a pauta 
entre os técnicos da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura 
e da Defesa Civil Nacional, 
ontem, em Maceió.

Como informa o secretá-
rio de Infraestrutura, Nemer 
Ibrahim, há sete pontos de 
encosta em Maceió com obras 
de contenção licitadas há 
mais de dois anos, mas três 
delas estão paralisadas desde 
o ano passado. 

As equipes visitaram as 

encostas em Chã da Jaqueira, 
Chã de Bebedouro, Grota 
Bom Jesus (Benedito Bentes 
II), Grota do Aterro (Barro 
Duro), Complexo São Rafael 
(Mangabeiras), Conjunto 
Morada dos Palmares (Tabu-
leiro do Martins) e Rua Gazeta 
de Alagoas (Centro). 

Devido a mudança de 
cenário nesses espaços, 
em decorrência da demora 
na execução das obras, a 
Seminfra solicitou a vinda 
de técnicos do órgão fede-
ral para análise e readequa-
ção dos projetos, uma vez 
que o recurso utilizado é do 
governo federal.

3O DIA DIGITAL  l  30 de junho  I  2021

MACEIÓ redação 82 3023.2092
e-mail redacao@odia-al.com.br

Seminfra: Obras de contenção 
de encostas serão retomadas

SECRETARIA solicitou a vinda de técnicos do órgão federal para análise e readequação dos projetos

A Prefeitura de Maceió 
incia hoje a entrega dos kits de 
Alimentação Escolar aos estu-
dantes da rede municipal de 
ensino. As Escolas Zumbi dos 
Palmares e Selma Bandeira 
serão as primeiras contempla-
das, com repasse de 1.873 kits 
às famílias. 

Para o secretário da Educa-
ção, Elder Maia, é uma ação 
extremamente prioritária, que 
tem envolvido os setores da 
Semed. Segundo ele, com a 
pandemia, foi permitido que 
a alimentação escolar fosse 
entregue nas escolas direta-
mente às famílias.

Para toda rede municipal, 
serão destinados 53 mil kits, 
beneficiando alunos de todas 
as etapas e de todas as moda-
lidades de ensino, dos meno-
res até os jovens, adultos e 
idosos.

Cada kit contém pacotes 
de floco de milho, feijão, arroz, 
macarrão, biscoitos doces e 
salgados e latas de sardinha 
em conserva. A previsão da 
Semed é que seja feita a entrega 
de 2.000 kits por semana.

Pessoas a partir dos 40 anos 
de idade e sem comorbida-
des podem se dirigir à Praça 
Deodoro, no dia de hoje, para 
tomar a primeira dose da vacina 
contra a Covid-19. A equipe da 
Secretaria Municipal da Saúde 
estará no local até às 16h. Para 
garantir a imunização contra 
a Covid-19, é necessário que 
as pessoas levem um docu-
mento com foto e CPF, além 
de comprovante de residência 

(original e cópia). Caso integre 
algum grupo prioritário, os 
usuários devem levar também 
um documento médico para 
comprovação.  

Maceió segue aplicando, das 
9h às 16h, a 2ª dose da vacina 
Astrazeneca nos oito pontos 
distribuídos pela cidade: drive-
-thru do Estacionamento do 
Jaraguá, drive-thru da Justiça 
Federal (Serraria), Pátio Shop-
ping (Cidade Universitária), 

Maceió Shopping (Mangabei-
ras), Ginásio Arivaldo Maia (no 
Jacintinho), Papódromo (Vergel 
do Lago), Praça Padre Cícero 
(Benedito Bentes) e Terminal 
do Osman Loureiro. Já a 2ª dose 
de CoronaVac está sendo admi-
nistrada no shopping Pátio 
(Cidade Universitária).

Mais informações sobre a 
vacina podem ser conferidas 
no endereço eletrônico: (vacina.
maceio.al.gov.br).

REDE MUNICIPAL

HOJE

Semed inicia entrega 
de kits de alimentação

Praça Deodoro é o ponto 
do ônibus da vacina

Wilma Andrade/Ascom Seminfra 

Secretaria de Infraestrutura, Defesa Civil de Maceió e Defesa Civil Nacional visitam encostas com obras paralisadas

O artesanato, um dos prin-
cipais atrativos turísticos de 
Alagoas, e que vem sendo 
produzido pelos grupos da 
Economia Solidária de Maceió, 
já dispõe de estande para 
comercialização dos produ-
tos: no Maceió Shopping, no 
piso térreo, ao lado da escada 
rolante (próxima da loja C&A). 
O estande pode ser visitado de 
segunda a sábado, no das 11h 
às 20h, e aos domingos, de 12h 
às 20h. 

S u b d i v i d i d o s  e m  2 1 
grupos, articulados periodica-
mente, para participação em 
feiras e estandes, a Economia 
Solidária mantém o incentivo 
da Secretaria Municipal do 
Trabalho, Abastecimento e 
Economia Solidária (Semta-
bes). 

Francisca Cardeal é artesã 
do grupo Rosa de Sharon há 
quase 10 anos. Faz crochê, 
bordado, tricô, ponto cruz 
e pintura e está expondo 
seus produtos no estande do 
Maceió Shopping. “Agradeço 
a retomada da Economia Soli-
dária ao shopping e a Prefei-
tura por nos proporcionar esse 
espaço. É muito importante 
para nós artesãos”, ressaltou.

De acordo com o secretário 
adjunto do Trabalho, Abaste-
cimento e Economia Solidária, 
Ronaldo Targino, a produção 
artesanal maceioense deve ser 
expandida e conhecida cada 
vez mais pelos alagoanos. “A 
Economia Solidária tem esti-
mulado muitos grupos para 
minimizar os impactos da crise 
causados pela pandemia”.

COMERCIALIZAÇÃO

Economia Solidária 
dispõe de estande

Secom Maceió

Estande funciona no piso térreo do Maceió Shopping, no bairro da Mangabeiras

Divulgação

Zumbi dos Palmares e Selma Bandeira serão as primeiras contempladas
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Repórter

Alagoas é  o 
estado com 
a  segunda 

menor taxa de mortalidade do 
país por Covid-19. Os dados 
são do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e estão disponíveis no 
Painel Coronavírus, do Ministé-
rio da Saúde. Com 159,4 óbitos 
por 100 mil habitantes, Alagoas 
se consolida como um dos 
estados que melhor enfrenta a 
pandemia. O número contrasta 
com a média nacional, conside-
ravelmente mais alta: o Brasil 
tem 245,5 mortes por Covid-19 
a cada grupo de 100 mil pessoas.

Se tivesse taxa semelhante 
à nacional, hoje Alagoas conta-
bilizaria 8.228 mortes pelo 
novo coronavírus, muito mais 
que as 5.320 registradas até 

esta terça-feira (29), segundo 
atualização do Ministério da 
Saúde. A comparação revela 
que, pelo menos, 2.885 vidas 
foram poupadas no estado em 
comparação ao Brasil. O país 
tem 515.985 óbitos por Covid-
19.

“Esse resultado de Alagoas 
é fruto de um esforço que vale 
a pena. Salvar cada vida vale; 
ainda mais se forem milha-
res de vidas salvas”, afirma o 
governador Renan Filho.

A mortalidade em Alagoas 
é também menor que a média 
da região Nordeste, de 185,8 
óbitos por 100 mil. O estado 
fica atrás apenas do Maranhão, 
que tem a menor taxa do país, 
com 127,5/100 mil. Enquanto o 
Nordeste é a região com menos 
óbitos, no outro extremo se 
encontra a região Centro-Oeste, 
com taxa de 296,1 óbitos por 100 

mil habitantes.
O pior estado é Rondônia, 

com alarmantes 345 mortes 
por grupo de cem mil pessoas, 
mais do que o dobro do regis-
trado em Alagoas. Ou seja, com 
a taxa de Rondônia, Alagoas 
teria mais de 11.500 mortes por 
Covid a esta altura da pande-

mia.
O baixo número de mortes 

em Alagoas, em comparação 
aos demais estados e à média 
do país, é resultado direto das 
políticas locais de enfrenta-
mento à pandemia. A amplia-
ção da rede de assistência pelo 
Governo do Estado contou 

não apenas com a instalação 
de estruturas de atendimento 
provisórias, como as Centrais 
de Triagem e o Hospital de 
Campanha, mas com a entrega 
de quatro grandes hospitais 
permanentes só no último ano, 
que se somam às Unidades de 
Pronto Atendimento (UPAs) 
também construídas e manti-
das pelo Governo.

Hoje, a rede pública conta 
com 400 leitos de UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva) exclu-
sivos para Covid-19, um 
aumento de mais de 100% em 
comparação ao total de antes 
da pandemia, quando o Estado 
tinha apenas 186 leitos de UTI 
para todos os tipos de caso. A 
rede estadual tem, atualmente, 
1.488 vagas para pacientes com 
coronavírus, entre leitos clíni-
cos, intermediários e de Terapia 
Intensiva.

Covid: AL evita 2,8 mil mortes 
e tem 2ª menor taxa de óbitos

ESTADO SE CONSOLIDA como um dos que melhor enfrenta a pandemia, com a ampliação da rede pública hospitalar

Marcio Chagas
Repórter

A Sala de Alerta da Secre-
taria de Estado do Meio 
Ambiente e dos Recursos 
Hídricos (Semarh) emitiu, na 
manhã desta quarta-feira (30), 
um Aviso Meteorológico para a 
ocorrência de chuvas com inten-
sidade moderada e algumas 
pancadas intensas, que podem 
gerar acúmulos significativos 
nas regiões do Litoral, Região 
Metropolitana e Zona da Mata, 
durante todo o dia de hoje.

Nessas regiões, existe risco 
moderado de movimentação 
de massa em áreas de encosta, 
por conta da saturação do solo e 
pequenos alagamentos, princi-
palmente nas áreas com defici-
ência na drenagem urbana. Até 
o momento, os principais rios e 
lagoas do Estado não apresen-
tam risco de transbordamento.

Durante o início desta 
manhã, foi registrado um 
volume de chuvas de 11 milí-
metros, na capital Maceió, e 13 
milímetros em Paripueira, nas 
últimas 3 horas de acompanha-
mento. 

Existe possibilidade de 
chuva leve intercalando com 
períodos de tempo seco nas 
outras regiões ambientais do 
Estado de Alagoas. A Sala de 
Alerta está monitorando as 
condições sinóticas e novas 
atualizações poderão ser envia-
das a qualquer momento.

O acompanhamento diário 
da previsão do tempo e o 
monitoramento dos níveis dos 
rios podem ser feitos por meio 
do site da Semarh, nos links: 
http://www.semarh.al.gov.
br/tempo-e-clima/previsao e 
http://www.semarh.al.gov.br/
boletim-hidrologico respectiva-
mente.

PANCADAS DE CHUVAS INTENSAS

Sala de Alerta emite 
Aviso Meteorológico

Policiais civis da Delegacia 
de Santa Luzia do Norte, sob o 
comando da delegada Fabiana 
Leão, com o apoio de equipes 
da Delegacia de Cajueiro e 
Guarda Municipal local, apre-
enderam neste sábado (26) um 
adolescente de 13 anos suspeito 
de ter cometido ato infracional 
análogo ao crime de estupro de 
vulnerável.

O adolescente foi aprendido 
na zona rural do município de 
Cajueiro. Ele teria abusado de 
uma criança de 3 anos de idade, 
fato ocorrido na cidade de Santa 
Luzia do Norte, região metro-
politana de Maceió, no dia 13 
deste mês.

O  c u m p r i m e n t o  d o 

Mandado de Busca e Apreen-
são do adolescente infrator, 
expedido pela Justiça, foi feito 
após 10 dias de investigação 
realizada pela Delegacia do 15º 
Distrito Policial (DP) de Santa 
Luzia do Norte. No dia do 
fato, o adolescente chegou a ser 
apreendido e depois de autu-
ado na Central de Flagrantes 
I, conforme a lei, foi liberado e 
entregue a sua genitora.

De acordo com a delegada 
Fabiana Leão, para localizar o 
adolescente, a equipe de poli-
ciais civis de Santa Luzia do 
Norte diligenciou, desde o 
inicio da manhã deste sábado 
(26), na zona rural do município 
de Cajueiro. O menor foi encon-

trado na localidade conhecida 
como Paviral, após buscas em 
outros locais,  contando com 
o apoio logístico da Delegacia 
de Cajueiro e integrantes da 
Guarda Municipal do municí-
pio.  Assim, após cumprido o 
mandado do adolescente infra-
tor, ele, juntamente com sua 
genitora, foi conduzido até a 
Delegacia da Polícia Civil para 
os procedimentos cabíveis.

O Mandado de Busca e 
Apreensão, expedido pela juíza 
Vilma Renata Jatobá de Carva-
lho, da Vara do Único Ofício de 
Santa Luzia do Norte, deter-
mina a apreensão e internação 
do adolescente pelo prazo de 45 
dias.

A de legada  Adr iana 
Gusmão, titular da Delega-
cia Especializada dos Crimes 
Contra a Criança e o Adoles-
cente, concluiu e enviou à 
Justiça o inquérito que apurou 
crime de estupro de vulnerá-
vel contra uma menina de 12 
anos. O acusado, um jovem 
de 22 anos, foi indiciado.

De acordo com as investi-
gações, o caso foi denunciado 

à polícia no dia 27 de maio 
deste ano, após o acusado ter 
ingerido bebidas alcoólicas e 
agredir a garota com tapas no 
rosto e soco no estômago, em 
sua casa, no bairro do Canaã, 
em Maceió.

Inicialmente, uma equipe 
da Polícia Militar foi chamada 
ao local e encontrou o suspeito 
dormindo. Ele é apontado 
ainda como usuário de drogas.

As agressões foram confir-
madas pela vítima, e o jovem 
acabou sendo levado para 
a Central de Flagrantes, no 
bairro do Farol, onde foi 
autuado pela delegada plan-
tonista Elizabeth Sampaio. As 
investigações esclareceram 
que os dois se conheceram 
pelo Facebook, marcaram 
encontro e passaram a se rela-
cionar.

SANTA LUZIA DO NORTE

PC apreende menor 
suspeito de estupro

Thiago Sampaio

HM é um dos entregues no último ano e atende pacientes com Covid-19

Ascom Semarh

Homem é indiciado por estuprar menina de 12 anos
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O País  t inha 
1 4 , 7 6 1 
milhões de 

desempregados no trimestre 
encerrado em abril, segundo 
os dados da Pesquisa Nacio-
nal por Amostra de Domicílios 
Contínua (Pnad Contínua) 
iniciada em 2012 pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE).

A taxa de desemprego 
passou de 14,2% no trimes-
tre encerrado em janeiro para 
14,7% no trimestre terminado 
em abril.

O total de desocupados 
cresceu 3,4% em relação a 
janeiro, 489 mil pessoas a 
mais em busca de uma vaga. 
Em relação a abril de 2020, o 
número de desempregados 
aumentou 15,2%, 1,950 milhão 
de pessoas a mais procurando 
trabalho.

A população ocupada 
somou 85,940 milhões de 
pessoas, 85 mil trabalhadores 
a menos em um trimestre. Em 

relação a um ano antes, 3,302 
milhões de pessoas perderam 
seus empregos.

A população inativa somou 
76,383 milhões de pessoas no 

trimestre encerrado em abril, 
seis mil a mais que no trimestre 
anterior. Em relação ao mesmo 
período de 2020, a população 
inativa aumentou em 5,457 

milhões de pessoas.
O nível da ocupação - 

porcentual de pessoas ocupa-
das na população em idade 
de trabalhar - caiu de 51,6% no 

trimestre encerrado em abril de 
2020 para 48,5% no trimestre 
até abril de 2021. No trimestre 
terminado em janeiro, o nível 
da ocupação era de 48,7%.

IBGE aponta recorde histórico 
de desempregados: 14,7%

O TOTAL DE DESOCUPADOS cresceu 3,4% em relação a janeiro, 489 mil pessoas a mais em busca de uma vaga

Divulgação

Em relação a janeiro, são 489 mil 
pessoas a mais que estão em busca
de vaga no mercado de trabalho

O Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira (Inep) 
inicia, hoje, as inscrições para 
o Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) 2021.

Os interessados poderão se 
inscrever na Página do Partici-
pante, até 14 de julho. A taxa de 
inscrição é de R$ 85 e o paga-
mento deve ser feito por aque-
les que não estão isentos, por 
meio de Guia de Recolhimento 
da União (GRU Cobrança).

Os resultados finais das 
solicitações de isenção foram 
divulgados pelo Inep, no dia 
25 de junho, e estão disponí-
veis na Página do Participante.

Os interessados em fazer 
o Enem 2021 deverão realizar 
a inscrição no exame, isentos 
ou não. O Inep preparou um 
passo a passo para ajudar na 
inscrição. Para isso, basta aces-
sar a Página do Participante, 
no endereço eletrônico enem.
inep.gov.br.

PROVAS
As provas do Enem 2021 

serão aplicadas nos dias 21 e 
28 de novembro, tanto a versão 
digital quanto a impressa. As 
duas versões também terão 
a mesma estrutura de prova: 
quatro cadernos de questões e 
a redação.

Cada prova terá 45 ques-
tões de múltipla escolha, que, 
no caso do Enem Digital, 

serão apresentadas na tela 
do computador. Já a redação 
será realizada em formato 

impresso ,  nos  mesmos 
moldes de aplicação e corre-
ção da versão em papel. Os 
participantes receberão folhas 
de rascunho nos dois dias.

No primeiro dia, serão 
aplicadas as provas de lingua-
gens, códigos e suas tecno-
logias, e ciências humanas 
e suas tecnologias, além da 
redação. A aplicação regular 
terá cinco horas e 30 minutos 
de duração.

No segundo dia, as provas 
serão de ciências da natureza 
e suas tecnologias, e matemá-
tica e suas tecnologias. Nesse 
caso, a aplicação regular terá 
cinco horas de duração.

ENEM 2021

Inscrições para o exame começam hoje
Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Taxa de inscrição é de R$ 85; interessados devem se inscrever até o dia 14
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Luciana Buarque
Repórter

Alagoas é  o 
estado com 
a  segunda 

menor taxa de mortalidade do 
país por Covid-19. Os dados 
são do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e estão disponíveis no 
Painel Coronavírus, do Ministé-
rio da Saúde. Com 159,4 óbitos 
por 100 mil habitantes, Alagoas 
se consolida como um dos 
estados que melhor enfrenta a 
pandemia. O número contrasta 
com a média nacional, conside-
ravelmente mais alta: o Brasil 
tem 245,5 mortes por Covid-19 
a cada grupo de 100 mil pessoas.

Se tivesse taxa semelhante 
à nacional, hoje Alagoas conta-
bilizaria 8.228 mortes pelo 
novo coronavírus, muito mais 
que as 5.320 registradas até 

esta terça-feira (29), segundo 
atualização do Ministério da 
Saúde. A comparação revela 
que, pelo menos, 2.885 vidas 
foram poupadas no estado em 
comparação ao Brasil. O país 
tem 515.985 óbitos por Covid-
19.

“Esse resultado de Alagoas 
é fruto de um esforço que vale 
a pena. Salvar cada vida vale; 
ainda mais se forem milha-
res de vidas salvas”, afirma o 
governador Renan Filho.

A mortalidade em Alagoas 
é também menor que a média 
da região Nordeste, de 185,8 
óbitos por 100 mil. O estado 
fica atrás apenas do Maranhão, 
que tem a menor taxa do país, 
com 127,5/100 mil. Enquanto o 
Nordeste é a região com menos 
óbitos, no outro extremo se 
encontra a região Centro-Oeste, 
com taxa de 296,1 óbitos por 100 

mil habitantes.
O pior estado é Rondônia, 

com alarmantes 345 mortes 
por grupo de cem mil pessoas, 
mais do que o dobro do regis-
trado em Alagoas. Ou seja, com 
a taxa de Rondônia, Alagoas 
teria mais de 11.500 mortes por 
Covid a esta altura da pande-

mia.
O baixo número de mortes 

em Alagoas, em comparação 
aos demais estados e à média 
do país, é resultado direto das 
políticas locais de enfrenta-
mento à pandemia. A amplia-
ção da rede de assistência pelo 
Governo do Estado contou 

não apenas com a instalação 
de estruturas de atendimento 
provisórias, como as Centrais 
de Triagem e o Hospital de 
Campanha, mas com a entrega 
de quatro grandes hospitais 
permanentes só no último ano, 
que se somam às Unidades de 
Pronto Atendimento (UPAs) 
também construídas e manti-
das pelo Governo.

Hoje, a rede pública conta 
com 400 leitos de UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva) exclu-
sivos para Covid-19, um 
aumento de mais de 100% em 
comparação ao total de antes 
da pandemia, quando o Estado 
tinha apenas 186 leitos de UTI 
para todos os tipos de caso. A 
rede estadual tem, atualmente, 
1.488 vagas para pacientes com 
coronavírus, entre leitos clíni-
cos, intermediários e de Terapia 
Intensiva.

Covid: AL evita 2,8 mil mortes 
e tem 2ª menor taxa de óbitos

ESTADO SE CONSOLIDA como um dos que melhor enfrenta a pandemia, com a ampliação da rede pública hospitalar

Marcio Chagas
Repórter

A Sala de Alerta da Secre-
taria de Estado do Meio 
Ambiente e dos Recursos 
Hídricos (Semarh) emitiu, na 
manhã desta quarta-feira (30), 
um Aviso Meteorológico para a 
ocorrência de chuvas com inten-
sidade moderada e algumas 
pancadas intensas, que podem 
gerar acúmulos significativos 
nas regiões do Litoral, Região 
Metropolitana e Zona da Mata, 
durante todo o dia de hoje.

Nessas regiões, existe risco 
moderado de movimentação 
de massa em áreas de encosta, 
por conta da saturação do solo e 
pequenos alagamentos, princi-
palmente nas áreas com defici-
ência na drenagem urbana. Até 
o momento, os principais rios e 
lagoas do Estado não apresen-
tam risco de transbordamento.

Durante o início desta 
manhã, foi registrado um 
volume de chuvas de 11 milí-
metros, na capital Maceió, e 13 
milímetros em Paripueira, nas 
últimas 3 horas de acompanha-
mento. 

Existe possibilidade de 
chuva leve intercalando com 
períodos de tempo seco nas 
outras regiões ambientais do 
Estado de Alagoas. A Sala de 
Alerta está monitorando as 
condições sinóticas e novas 
atualizações poderão ser envia-
das a qualquer momento.

O acompanhamento diário 
da previsão do tempo e o 
monitoramento dos níveis dos 
rios podem ser feitos por meio 
do site da Semarh, nos links: 
http://www.semarh.al.gov.
br/tempo-e-clima/previsao e 
http://www.semarh.al.gov.br/
boletim-hidrologico respectiva-
mente.

PANCADAS DE CHUVAS INTENSAS

Sala de Alerta emite 
Aviso Meteorológico

Policiais civis da Delegacia 
de Santa Luzia do Norte, sob o 
comando da delegada Fabiana 
Leão, com o apoio de equipes 
da Delegacia de Cajueiro e 
Guarda Municipal local, apre-
enderam neste sábado (26) um 
adolescente de 13 anos suspeito 
de ter cometido ato infracional 
análogo ao crime de estupro de 
vulnerável.

O adolescente foi aprendido 
na zona rural do município de 
Cajueiro. Ele teria abusado de 
uma criança de 3 anos de idade, 
fato ocorrido na cidade de Santa 
Luzia do Norte, região metro-
politana de Maceió, no dia 13 
deste mês.

O  c u m p r i m e n t o  d o 

Mandado de Busca e Apreen-
são do adolescente infrator, 
expedido pela Justiça, foi feito 
após 10 dias de investigação 
realizada pela Delegacia do 15º 
Distrito Policial (DP) de Santa 
Luzia do Norte. No dia do 
fato, o adolescente chegou a ser 
apreendido e depois de autu-
ado na Central de Flagrantes 
I, conforme a lei, foi liberado e 
entregue a sua genitora.

De acordo com a delegada 
Fabiana Leão, para localizar o 
adolescente, a equipe de poli-
ciais civis de Santa Luzia do 
Norte diligenciou, desde o 
inicio da manhã deste sábado 
(26), na zona rural do município 
de Cajueiro. O menor foi encon-

trado na localidade conhecida 
como Paviral, após buscas em 
outros locais,  contando com 
o apoio logístico da Delegacia 
de Cajueiro e integrantes da 
Guarda Municipal do municí-
pio.  Assim, após cumprido o 
mandado do adolescente infra-
tor, ele, juntamente com sua 
genitora, foi conduzido até a 
Delegacia da Polícia Civil para 
os procedimentos cabíveis.

O Mandado de Busca e 
Apreensão, expedido pela juíza 
Vilma Renata Jatobá de Carva-
lho, da Vara do Único Ofício de 
Santa Luzia do Norte, deter-
mina a apreensão e internação 
do adolescente pelo prazo de 45 
dias.

A de legada  Adr iana 
Gusmão, titular da Delega-
cia Especializada dos Crimes 
Contra a Criança e o Adoles-
cente, concluiu e enviou à 
Justiça o inquérito que apurou 
crime de estupro de vulnerá-
vel contra uma menina de 12 
anos. O acusado, um jovem 
de 22 anos, foi indiciado.

De acordo com as investi-
gações, o caso foi denunciado 

à polícia no dia 27 de maio 
deste ano, após o acusado ter 
ingerido bebidas alcoólicas e 
agredir a garota com tapas no 
rosto e soco no estômago, em 
sua casa, no bairro do Canaã, 
em Maceió.

Inicialmente, uma equipe 
da Polícia Militar foi chamada 
ao local e encontrou o suspeito 
dormindo. Ele é apontado 
ainda como usuário de drogas.

As agressões foram confir-
madas pela vítima, e o jovem 
acabou sendo levado para 
a Central de Flagrantes, no 
bairro do Farol, onde foi 
autuado pela delegada plan-
tonista Elizabeth Sampaio. As 
investigações esclareceram 
que os dois se conheceram 
pelo Facebook, marcaram 
encontro e passaram a se rela-
cionar.

SANTA LUZIA DO NORTE

PC apreende menor 
suspeito de estupro

Thiago Sampaio

HM é um dos entregues no último ano e atende pacientes com Covid-19

Ascom Semarh

Homem é indiciado por estuprar menina de 12 anos
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Consignado: como fica a dívida
com demissão do trabalhador?

DÍVIDA DE EMPRÉSTIMO DEVERÁ SER PAGA mesmo com o desligamento do empregado, segundo a lei trabalhista 

Assessoria GT

Com o grande 
v o l u m e  d e 
demissões em 

razão da pandemia da Covid-
19, muitas são as dúvidas em 
relação aos direitos trabalhis-
tas no caso de desligamento de 
funcionários que contraíram 
empréstimos consignados.

Essa modalidade de crédito 
é muito utilizada por pessoas 
com carteira assinada, já que o 
desconto da prestação é direto 
na folha de pagamento, sem 
falar dos juros, que são bem 
menores. Mas quando há o 
desligamento do funcionário, 
o que acontece, como fica essa 
situação?

De acordo com as leis traba-
lhistas, a dívida continua exis-
tindo e deverá ser paga pelo 
trabalhador, mesmo que ele não 
esteja mais na referida empresa. 
“O consignado é um emprés-
timo atrativo, já que o desconto 
é em folha e o valor das mensa-
lidades não podem compro-
meter mais de 30% do salário. 
Quando há o desligamento 
dessa pessoa da empresa, a 
dívida continua e esses mesmos 
30% serão descontados sobre 
as verbas rescisórias”, destaca 

Gustavo de Macedo Veras, 
professor de Direito Trabalhista 
da Unit Alagoas.

Esses detalhes referentes aos 
percentuais de descontos em 
caso de rescisão de contrato de 
trabalho, devem estar presen-
tes, inclusive, no contrato do 
consignado firmado com a 
instituição financeira. 

“É imprescindível que o 
trabalhador esteja atento a esses 
detalhes ao realizar a assinatura 
do contrato do empréstimo 
consignado mesmo porque, ao 
ser demitido ou pedir demis-
são, essa dívida continuará 
existindo. Afinal, a depender 
do valor da dívida e da quan-
tidade de parcelas restantes, 
mesmo que haja o desconto de 
30% no cálculo de rescisão, até 
que haja a quitação do restante, 
essas parcelas continuarão 
tendo que ser pagas pelo traba-
lhador”, orienta.

Nada muda no caso de desli-
gamento por justa causa. “A 
dívida não será extinta mesmo 
em caso de justa causa. Sendo 
assim, tanto para o trabalhador, 
quanto para o banco que ofer-
tou o crédito, a relação continua 
a mesma, ou seja, as parcelas 
seguem até que a dívida seja 
quitada”, ressalta o professor.

Divulgação
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Maceió: destino mais procurado 
do NE para as férias de julho

ESTUDO REALIZADO por uma 
das maiores agências de viagens 
da América Latina coloca capital 
alagoana em 3º lugar nacional; 
Maragogi ocupa a 13º posição 

Cecília Tavares
Repórter

Um estudo 
real izado 
p o r  u m a 

das maiores empresas de 
viagens da América Latina, a 
Decolar, aponta que Maceió 
é o destino mais procurado 
do Nordeste para as férias 
do meio do ano. O ranking 
teve como base as buscas 
de pacotes de viagens nos 
canais de venda (site e app) 
da empresa para check-in em 
julho.

A pesquisa, que revela 
os 15 destinos mais escolhi-
dos pelos brasileiros para o 

período das férias de julho, 
coloca a capital alagoana no 
terceiro lugar do ranking 
nacional, atrás apenas de 
Gramado, no Rio Grande 
do Sul e Rio de Janeiro (RJ); 
e aponta a cidade de Mara-
gogi, no litoral norte alago-
ano, como o 13º destino mais 
procurado do país.

Para o secretario de Estado 
do Desenvolvimento Econô-
mico e Turismo, Marcius 
Beltrão, o excelente posiciona-
mento de Maceió e Maragogi 
no ranking Decolar é resul-
tado da capacidade atrativa 
dos destinos alagoanos com 
o trabalho de reestrutura-
ção dos equipamentos feitos 

pelo trade turístico e as ações 
promocionais desenvolvidas 
pelo Governo de Alagoas.

“Este desempenho dos 
destinos de Alagoas é fruto 
de muito trabalho, dedica-
ção e responsabilidade com 
a atividade turística. Maceió 
e Maragogi são destinos 
prontos, estruturados e certi-
ficados como rotas turísti-
cas seguras. O Governo de 
Alagoas manteve o trabalho 
de promoção e incentivo das 
rotas aéreas mesmo durante 
a pandemia porque contou 
com o apoio do trade turístico 
que atualizou protocolos que 
garantiram o selo Safe Travels 
da WTTC”, expôs Beltrão.

A Decolar é uma das prin-
cipais empresas de viagens 
no Brasil e na América Latina. 
Com mais de 20 anos de 
mercado, atua em 20 países 
e trabalha em parceria com o 
Governo de Alagoas, por meio 
da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Econômico 
e Turismo (Sedetur)desde 
2017, em ações promocionais 
e de marketing promovendo 
o Destino Alagoas junto a 
operadores e clientes, impul-
sionando a vinda de turistas 
para o estado.

RETOMADA SEGURA 
A retomada gradual do 

turismo em Alagoas conta 

com o selo Safe Travels da 
WTTC (World Travel & 
Tourism Council), entidade 
de turismo internacional que 
reconhece destinos ao redor 
do mundo que tenham imple-
mentado protocolos sanitá-
rios em padrão mundial. Já 
em nível nacional, Alagoas 
registra cerca de 1.533 empre-
endimentos turísticos com o 
selo do Turismo Responsável 
do Ministério do Turismo, 
ocupando o segundo lugar 
no Nordeste, atrás apenas 
da Bahia. As duas certifica-
ções levam em consideração 
a prática de condutas que 
tragam segurança a turistas e 
moradores.

Kaio Fragoso (Ascom Sedetur)
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Consignado: como fica a dívida
com demissão do trabalhador?

DÍVIDA DE EMPRÉSTIMO DEVERÁ SER PAGA mesmo com o desligamento do empregado, segundo a lei trabalhista 

Assessoria GT

Com o grande 
v o l u m e  d e 
demissões em 

razão da pandemia da Covid-
19, muitas são as dúvidas em 
relação aos direitos trabalhis-
tas no caso de desligamento de 
funcionários que contraíram 
empréstimos consignados.

Essa modalidade de crédito 
é muito utilizada por pessoas 
com carteira assinada, já que o 
desconto da prestação é direto 
na folha de pagamento, sem 
falar dos juros, que são bem 
menores. Mas quando há o 
desligamento do funcionário, 
o que acontece, como fica essa 
situação?

De acordo com as leis traba-
lhistas, a dívida continua exis-
tindo e deverá ser paga pelo 
trabalhador, mesmo que ele não 
esteja mais na referida empresa. 
“O consignado é um emprés-
timo atrativo, já que o desconto 
é em folha e o valor das mensa-
lidades não podem compro-
meter mais de 30% do salário. 
Quando há o desligamento 
dessa pessoa da empresa, a 
dívida continua e esses mesmos 
30% serão descontados sobre 
as verbas rescisórias”, destaca 

Gustavo de Macedo Veras, 
professor de Direito Trabalhista 
da Unit Alagoas.

Esses detalhes referentes aos 
percentuais de descontos em 
caso de rescisão de contrato de 
trabalho, devem estar presen-
tes, inclusive, no contrato do 
consignado firmado com a 
instituição financeira. 

“É imprescindível que o 
trabalhador esteja atento a esses 
detalhes ao realizar a assinatura 
do contrato do empréstimo 
consignado mesmo porque, ao 
ser demitido ou pedir demis-
são, essa dívida continuará 
existindo. Afinal, a depender 
do valor da dívida e da quan-
tidade de parcelas restantes, 
mesmo que haja o desconto de 
30% no cálculo de rescisão, até 
que haja a quitação do restante, 
essas parcelas continuarão 
tendo que ser pagas pelo traba-
lhador”, orienta.

Nada muda no caso de desli-
gamento por justa causa. “A 
dívida não será extinta mesmo 
em caso de justa causa. Sendo 
assim, tanto para o trabalhador, 
quanto para o banco que ofer-
tou o crédito, a relação continua 
a mesma, ou seja, as parcelas 
seguem até que a dívida seja 
quitada”, ressalta o professor.

Divulgação



O prefeito Maurício Holanda, de Chã Preta, está com a oposição grudada na gestão dele. Pisou fora do caminho, vai para 
as redes sociais. Tem sido assim desde que assumiu a Prefeitura. Nem tudo que se diz da gestão é verdade. Nem tudo 
que se diz da gestão é mentira. A última denúncia contra a gestão do “Galego” se refere à intenção de privatizar o forne-
cimento de água tratada na cidade. O antigo e velho CAEC (Companhia de Abastecimento de Água e Esgoto de Chã Preta) 
passaria a ser administrado por uma empresa. Isso iria encarecer os serviços de água na cidade. Pois bem, a coisa está 
no campo da denúncia. Mas está crescendo muito. Daqui a pouco transborda. Por isso, os vereadores Josivaldo, Buda, 
Ismael e Patrícia – autores da denúncia – querem uma audiência pública para discutir o assunto. Seja como for, é um bom 
momento para se colocar as coisas nos devidos lugares. Onde há fumaça há fogo. Vai lá, “Galego!”. Fala com a Câmara.

O delegado Leonam Pinheiro conhece bem 
o caminho das pedras. Devagar, ele vem 
pavimentando seu caminho rumo à política. 
Pelo andar da carruagem, será candidato 
a deputado estadual em 2022. Esse é o 
problema. Policial, que fala o que conserva-
dor quer ouvir, Leonam agrada a uma parte 
do eleitorado que se identifica com o Cabo 
Bebeto. Embora não seja de extrema direita, 
o jovem delegado tem se identificado muito 
bem com essa fatia do eleitorado muito forte 
em Maceió. Pois bem, quem entende do 
assunto diz que, hoje, ele tira muitos votos 
do Cabo Bebeto. E que, de fato, é um nome 
forte para as eleições de 2022. A reeleição 
do Cabo Bebeto estaria ameaçada?

A CPI da Covid-19 no Senado bem que 
poderia mudar de nome para Caça à 
Propina Institucionalizada (CPI), tendo 
como alvo o presidente da República, 
Jair Bolsonaro (sem partido), e o líder 
do seu governo na Câmara, deputado 
federal Ricardo Barros (PP/MA). Os 
dois foram citados em depoimen-
tos à CPI, por agentes públicos que 
revelaram um grande esquema de 
corrupção envolvendo o Planalto e o 
Ministério da Saúde, na compra de 
vacinas superfaturadas e a cobrança 
de propina. (Ricardo Rodrigues)

Para Balsonaro, em suas últimas 
falas, a culpa é de quem se envolveu 
em maracutaias. “Eu não tenho nada 
com isso”, diz o presidente, numa 
atitude insana de quem não tem 
como se explicar e prefere tirar o dele 
da reta. Com isso, o tiro deve sair pela 
culatra, caso as falcatruas na gestão 
de Eduardo Pazuello, no Ministério da 
Saúde, sejam comprovadas. Afinal, 
Bolsonaro sabia que o esquema 
estava montado e tinha seu líder como 
chefe, mas deixou correr frouxo, fez 
vistas grossas. Prevaricou. (RR)

Depois da denúncia de prevaricação, 
praticada por Bolsonaro, ter chagado 
ao Supremo Tribunal Federal (STF) e a 
Procuradoria Geral de República (PGR) 
ter dito que espera conclusão da CPI, 
a bola retorna ao campo político, com 
o governo federal e seus aliados na 
defensiva. As denúncias de corrup-
ção, envolvendo recursos da pande-
mia, pipocam cada vez mais. A tropa 
de choque governista parte para o 
desespero, mas sem saber o que fazer, 
enquanto o presidente muda o discurso 
e diz que não sabia de nada. (RR)

O líder do governo Ricardo Barros (PP/
MA) tem muito que explicar à CPI do 
Senado. Apontado como o chefe do 
esquema de propina no Ministério da 
Saúde, foi convocado para depor na CPI. 
Não é primeira vez que Barros é acusado 
de corrupção. Ano passado, o Ministério 
Público do Paraná cumpriu oito manda-
dos de busca e apreensão, no Paraná 
e em São Paulo. Um dos mandados 
foi cumprido no escritório de Barros, 
em Maringá. Acusação: lavagem de 
dinheiro e corrupção para facilitar negó-
cio no ramo de energia eólica. (RR)

Foi publicada no Diário Oficial do Município a concessão do título de cidadão 
honorário de Maceió ao presidente Bolsonaro, cujo projeto de lei, de autoria 
do vereador Leonardo Dias - o Sonso - (PSD), havia sido aprovado, semana 
passada, por 16 votos a 6 e duas abstenções. Com esse placar, a Câmara entra 
para a história do Brasil, como a única casa legislativa de uma capital a prestar 
homenagem ao chefe da nação, quando este responde por crime de responsa-
bilidade, pelo descaso do governo federal no combate à Covid-19. (RR)

Mesmo com a repercussão negativa nas mídias sociais, com o repúdio de lideran-
ças políticas e as manifestações de protestos, como o ato público de ontem, em 
Jaraguá; a Câmara mantém a honraria a Bolsonaro e não cogita a possibilidade de 
revogá-la. Para os vereadores que votaram a favor do “título maldito”, resta a frase 
irônica do ex-governador do Paraná, Roberto Requião: “Tenham paciência com os 
apoiadores de Bolsonaro, o cérebro deles é como caixa preta de avião, só abre 
depois da tragédia”. (RR)

Causou surpresa a campanha publicitária do “Primeiro Cemitério Vertical de 
Alagoas”, em alguns sites de notícias no Estado. O anúncio foi feito logo depois 
do ato público em protesto contra a construção de dois cemitérios em Marechal 
Deodoro, mais precisamente na Praia do Francês, de frente para a rodovia 
AL-101/SUL. Os moradores da região ficaram indignados e preocupados com 
o anúncio, já que a empresa Eco Memorial de Alagoas disse que pretende 
inaugurar o empreendimento no mês de julho, só não divulga a data.
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Jovens vereadoras se estranham

Ligeirinhas

O título de cidadão hono-
rá r io  conced ido  ao 

Presidente Bolsonaro, pela 
Câmara de Maceió não gerou 
uma confusão apenas entre 
a vereadora Teca Nelma e 
o delegado-vereador Fábio 
Costa. Falando primeiro 
desse tema: o desencontro 
entre os dois foi porque, no 
seu voto contrário à conces-
são, Teca Nelma chamou o 
presidente da República de 
genocida. Errada ela não está. Mas isso abalou o psicológico do delegado que, prontamente reagiu dizendo 
que a jovem vereadora não sabia o que significava genocida. Tudo bem que o delegado-vereador tem muita 
intimidade com a morte, mas é prudente respeitar a colega que, certamente, não deve ter concluído o 
curso de Relações Exteriores na Universidade de Brasília (UnB) por correspondência. Mas esse capítulo já 
deu o que falar. A questão é que as mulheres da Casa de Mário Guimarães teria combinado o voto contra 
a concessão do título. No entanto, só Teca manteve o voto contrário. E por que isso aconteceu? Uma treta 
entre Teca e Gaby Ronalsa, no dia anterior, teria mudado tudo. Assim, Silvana Barbosa e Olívia Tenório 
ficaram do lado de Gaby Ronalsa. O motivo dos desentendimentos entre Teca e Gaby é o posicionamento 
de ambas sobre o aborto. Cada uma com seu argumento, Teca Nelma é favor. Gaby é contra. Esse embate 
entre as duas jovens vereadoras ainda terá novos capítulos. Que fique no campo das ideias e das discus-
sões e, se possível, que se entendam. E que nennhum marmanjo meta o bebelho onde não é chamado.

» Com 90 mil seguidores nas redes sociais – seguir não é votar ou é? – o delegado Fábio Costa é 
o nome para o Senado na chapa de Rodrigo Cunha. Enquanto não aparecer um melhor nome, vai 
esse mesmo. Em tempo: não é a preferência do grupo. Faltam nomes.

» Quem também está correndo trecho para as eleições de 2022 é o secretário de Governo de Maceió, Fran-
cisco Sales. Pessoas próximas dele dizem que Chico Sales não recua um milímetro da candidatura. Em 2020, 
ele bateu na trave. Estava com os dois na Assembléia, mas a onda do “faz arminha” o derrubou. 

» O prefeito de Rio Largo, Gilberto Gonçalves quer perpetuar a família na política. Ele gostou tanto 
que vai lançar a candidatura da filha à deputada estadual. A coluna deseja que, se for eleita, que 
faça diferente do pai. Aquela conversa com o Financeiro da Assembléia não foi legal.

» O presidente do Alagoas Previdência, Roberto Moisés, estaria balançando no cargo. Austero com as enti-
dades de classe, ele teria atraído a antipatia até de deputados governistas. Pois bem, estão pedindo a cabeça 
do homem. Mas o cajado de Moisés é pesado no Governo.

E a água de Chã Preta?

Mais um delegado 

CPI da propina 1

CPI da propina 3

CPI da propina 2

Líder na berlinda

Maldito título 

Título maldito

Cemitério em Marechal


