
Com nenhuma experiência 
na área e na faixa dos 20 anos, o 
filho do presidente da Câmara 
Federal recebe milhões através 
de contratos com o governo 
federal via empresa de repre-
sentação de veículos publicitá-
rios da qual ele é o dono.
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EFEITO DA VACINA CONTRA A COVID: CAEM EM 42% INTERNAÇÕES DE PACIENTES ACIMA DOS 60 ANOS 7

O Laboratório de Genética 
Forense do Instituto de Crimi-
nalística de Alagoas emitiu 
nesta manhã, o laudo pericial na 

ossada encontrada no Povoado 
Pontal do Peba em Piaçabuçu. 
O exame de DNA confirmou 
que os restos mortais são da 

estudante Roberta Dias, desapa-
recida desde 2012. O fim desse 
longo mistério de quase 10 
anos começou a ser esclarecido 

quando populares encontraram 
no dia 18 de abril um crânio em 
um areal da praia do povoado. 
Três dias depois, em 21 de abril, 

sabendo do achado, a família da 
jovem resolveu fazer buscas na 
mesma região e encontrou parte 
de um esqueleto humano. 4

BALAIADA

8

Confira os 
destaques do 
nosso balaio 
da semana

53 MIL ESTUDANTES CONTEMPLADOS

Prefeito lança o ‘Bolsa Escola’
Com recursos próprios 

e investimentos de R$ 4 
milhões mensais, a Prefei-
tura de Maceió fez o lança-
mento, hoje, do Programa 

Bolsa Escola Municipal. 
O anúncio foi feito pelo 
prefeito, JHC, em soleni-
dade na Escola Municipal 
Kátia Assunção, no bairro 

do Jacintinho. O Programa 
BEM vai contemplar 53 
mil estudantes da rede 
municipal de ensino de 
Maceió, com benefícios no 

valor que varia de R$ 70,00 
a R$ 100,00 pagos às famí-
lias, por meio do aplica-
tivo Caixa Tem e da Conta 
Social Digital.

Bolsa Escola Municipal vai atender mais de 53 mil estudantes da rede municipal de ensino; famílias serão beneficiadas com o auxílio

3

Edvan Ferreira/Secom Maceió

JOVEM FOI SEQUESTRADA E ASSASSINADA PORQUE ENGRAVIDOU DE BOYZINHO DE PENEDO; CASO OCORREU EM 2012

OSSADA É DE ROBERTA DIAS,  
CONFIRMA LAUDO DA PERÍCIA

NOVO PORTAL

Governo 
inova com 
plataforma 
multimídia

4

CASA MACEIÓ

Turismo tem novo lugar
Promover a integração, a 

troca de ideias, cooperação, 
fortalecimento  e criação de 
projetos  voltados ao turismo, 
esporte e lazer. Com esse 
propósito é que o prefeito 

JHC entregou, ontem, a Casa 
Maceió. No espaço passa 
a funcionar a Secretaria de 
Turismo, Esporte e Lazer 
(Semtel). Além de um local 
de colaboração, criatividade 

e conceitos para formação de 
cidades inteligentes, a Casa 
Maceió passa ser um espaço 
acolhedor para os maceioen-
ses e turistas que visitam a 
capital alagoana. 3 5

‘SÓ NEGÓCIOS’

Arthur Lira 
Filho recebe 
milhões por 
contratos
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Hoje vou entrar em uma polê-
mica sobre o mundo dos cantores 
sertanejos. Olhando por cima nas 
redes sociais, você vai ver muitos 
deles carregando no sotaque 
caipira, passando uma imagem 
de homens simples, do povo. Isso 
acaba por alimentar uma indústria 
bilionária, onde a maioria dos gran-
des artistas têm fortunas que ultra-
passam os R$ 200 milhões.

Eles vivem em super mansões 
nas áreas mais nobres das gran-
des cidades brasileiras, usam e 
abusam de jatinhos particulares, 
mas quando você vai nas suas 
páginas pessoais o que ver são 
pessoas ‘normais’, do campo, com 
jeito brejeiro, iguais a qualquer um 
dos milhões de jecas que existem no 
Brasil profundo.

Os astros da música sertaneja, 
sucesso desde o final da década de 
80 do século passado, com a ascen-
são de Chitãozinho e Xororó, com 
a dupla Sandy e Júnior e o o mega 
sucesso de Leandro e Leonardo, 
figuram na lista dos mais bem 
pagos artistas do mundo. Nessa 
lista não podemos esquecer Zezé 
Di Camargo e Luciano.

Claro que tem muito trabalho e 
talento por trás de toda essa fama e 
fortuna. Não estou tirando o mérito 
disso, apenas questionando o nicho 
mercadológico que eles explo-
ram, principalmente nas redes 
sociais, onde figuram como grande 
influenciadores do povo brasileiro.

Pois bem, apesar de viverem o 
dia-a-dia de pessoas multimilioná-
rias, os cantores sertanejos ‘fazem 
questão’ de passar uma imagem 
brejeira, quase matuta, encantando 
os milhões de fãs que se aglome-

ram em grandes cidades brasileira 
e nunca viram uma plantação de 
milho ou feijão na vida.

Essa imagem rancheira tem 
turbinado as carreiras dos cantores 
sertanejos, vendendo uma ideia 
simples e poderosa. Todos eles, 
no fundo, espertamente exploram 
esse lado simples para cativar seus 
públicos, cada vez maiores e mais 
rentáveis do que nunca.

USO POLÍTICO
Chamou a atenção do mundo 

político os apoios declarados dos 
principais astros da música serta-
neja ao até então candidato a presi-
dente da República, o tucano Aécio 
Neves. Ali começou o que pode-
mos chamar hoje de movimento 
sertanejo de direita.

Analisando o mundo desses 
cantores não é difícil imaginar 
porque quase 100% deles apoiaram 
abertamente e entusiasticamente 
a eleição do atual presidente, o 
ex-capitão do Exército, Jair Bolso-
naro. Com uma trajetória ultra-
direitista, Bolsonaro sempre foi 
representante do que há de mais 
preconceituoso na política brasi-
leira. Machista, sexista, misógino, 
racista e profundamente reacioná-
rio.

Os cantores sertanejos, como 
disse anteriormente vivem uma 
vida de multimilionários, proprie-
tários de grandes extensões de 
terras e, portanto, patrões. Eles 
estão longe, muito longe de serem 
peões. Na verdade suas fortunas 
alimentam a agroindústria, prin-
cipalmente a pecuária. Muitos 
deles estão envolvidos em gran-
des projetos agropecuários e não 

têm o menor interesse em reforma 
agrária ou qualquer outra bandeira 
da chamada esquerda brasileira. 
Daí a explicação por se alinharem 
tão fortemente ao candidatos da 
direita tupiniquim chamado Jair 
Bolsonaro.

REACIONÁRIOS AO EXTREMO
Com a eleição de Jair Bolso-

naro, os sertanejos se viram no 
‘paraíso’, pois, finalmente tinham 
‘um deles’ no poder político. Um 
homem com linguajar chulo, mas 
que, na verdade, sempre viveu 
como rico.

A plataforma de campanha 
de Bolsonaro encantou os sertane-
jos, pois o então candidato falava 
abertamente contra índios, negros 
e ‘todo tipo de gente’ que quer um 
pedaço de terra para viver. Ele 
também defendia o armamento 
completo dos proprietários rurais, 
música aos ouvidos dos serta-
nejos e do seu público. A ojeriza 
contra ambientalistas e defensores 
dos direitos humanos também 
fez parte deste encantamento dos 
astros da música sertaneja, ‘afinal, 
para que descendentes de escravos 
com terras, não é mesmo?’.

Até hoje, mesmo o governo com 
sinais claros de decadência, muitos 
artistas ainda figuram nas fotos ao 
lado do ‘mito’ deles. Afinal, nunca 
tivemos um presidente tão sintoni-
zado com as bandeiras reacionárias 
da política mundial.

Esse alinhamento com o que há 
de mais atrasado, faz dos sertanejos 
cúmplices do desastre que temos 
atualmente no país.

Sim, eu os culpo. Eles foram 
responsáveis pela massificação do 

candidato mais atrasado que tive-
mos em décadas. Eles avalizaram 
para seu público um político com 
plataforma eleitoral totalmente 
contra o jeito simples de ser do 
povo, pois aposta cada vez mais 
no agronegócio em detrimento da 
agricultura familiar, tão presente 
na música sertaneja.

Aquele sítio no interior que 
produz algumas centenas de litros 
de leite para abastecer as cidades 
está com os dias contados. A polí-
tica de governo é apenas de privi-
legiar os grandes proprietários de 
terras, cortando todo e qualquer 
subsídios aos pequenos.

Assim, o Brasil corre sério risco 
de ver cada vez mais brasileiros 
morrerem de fome, apesar de 
termos um dos maiores espaços 
agricultáveis do planeta terra.

Ao contrário do que vemos nas 
imagens da Rede Globo de que o 
Agro é Pop, as grandes proprieda-
des brasileiras, altamente mecani-
zadas, produzem apenas milho e 
soja para vender ao exterior. Além 
disso, quase 80% da água do país 
vai para essa indústria de destrui-
ção da natureza, com suas grandes 
fazendas de engorda de gado para, 
também, abastecer o mercado 
internacional.

Com isso, o arroz e feijão nosso 
de cada dia fica mais caro. Frutas e 
verduras também, já que a grande 
indústria do agronegócio não dá 
conta do mercado interno como 
deveria, pois prioriza produção de 
carne, milho e soja para vender ao 
exterior.

O agronegócio não mata a 
fome, como afirma, não gera 
emprego e tampouco é sustentá-

vel, como às vezes tem a cara de 
pau de propagandear. Em relação 
à dimensão econômica, um dos 
aspectos dessa mentira é o alto 
custo de produção que muitas 
vezes encosta ou ultrapassa o preço 
de venda das mercadorias.

O agronegócio movimenta sim 
uma fatia grande da economia. 
No entanto, privilegia empresas 
multinacionais e a produção de 
mercadorias agrícolas, e despreza 
a produção de comida de verdade, 
que vai pra mesa, virando as costas 
para a grande maioria dos agricul-
tores do país, os agricultores fami-
liares.

Essa herança de um Brasil 
com senhores de escravos donos 
de enormes pedaços de terra é a 
raiz dos conflitos que vemos hoje: 
mais da metade das terras agricul-
turáveis do país estão concentra-
das nas mãos de poucas famílias 
e empresas. E os ruralistas justi-
ficam essa enorme concentração 
se inserindo no agronegócio a 
nível mundial, embora a proprie-
dade familiar, que ocupa uma  
parcela ínfima das terras brasilei-
ras, produza 50% dos alimentos 
consumidos no país.

VENENO NA MESA
Outro grande e grave problema 

brasileiro é o uso indiscriminado 
de veneno nas lavouras nacionais. 
Mais de 60% dos alimentos produ-
zidos contêm insumos agrotóxicos, 
e todos os anos são utilizados 7,3 
litros de veneno para cada habi-
tante do país. Em 2019, o Brasil 
completou 12 anos liderando o 
ranking de maior consumidor de 
agrotóxicos do planeta.

Carol Proner * Doutora em Direito e professora da UFRJ

Quando a editora Expres-
são Popular publicou a tradução 
do livro de Andrew Korybko 
ao português, no final de 2018, 
lembro-me de que as reuniões de 
análise de conjuntura mudaram de 
perspectiva, passando a reconhecer 
também no Brasil as novas táticas 
dos Estados Unidos para derrubar 
governos.

 O livro passou a circular nas 
rodas de debate político a partir 
de outubro daquele ano, quando 
a  Operação Lava Jato estava no 
auge do arbítrio. A estratégia 
jurídico-midiática havia levado 
Lula à prisão sob ameaça militar 
e passando por cima da garantia 
constitucional da presunção de 
inocência, tudo sob a aparente 
legalidade no apelo popular do 
combate à corrupção.

 Outros abusos em sequência 
denunciavam a trama para susten-
tar as medidas de exceção, e nem 
mesmo a ONU, malgrado a decisão 
do Comitê de Direitos Humanos, 
foi capaz de garantir direitos polí-
ticos ao ex-Presidente. 

 Em visita ao Vaticano em 

dezembro de 2018, juristas da 
Argentina e do Brasil discutiram 
com o Chefe da Igreja Católica 
documentos das forças armadas 
dos Estados Unidos assumindo a 
técnica de guerra híbrida também 
por intermédio do sistema de 
justiça. Era o lawfare em ação 
contra o kirchnerismo e o lulismo, 
uma estratégia cada vez mais explí-
cita e extremamente eficaz quando 
comparada a uma guerra tradicio-
nal. 

 Nas lições de Sun Tzu, o 
Mérito Supremo está em quebrar 
as resistências do inimigo sem 
lutar e, olhando em perspectiva, o 
caso brasileiro foi digno de honra 
ao mérito. A tese da guerra não-
-convencional ficou demonstrada 
com a humilhante colaboração de 
funcionários do sistema de justiça 
no centro da desestabilização dos 
interesses nacionais. Foram poucos 
os funcionários diretamente envol-
vidos, é verdade, mas foram incen-
tivados pelo silêncio cúmplice de 
todo um sistema.

 Somente em 2021 o Supremo 
Tribunal Federal decidiu anular os 

escandalosos processos contra Lula 
e também reconhecer a parciali-
dade e a suspeição do ex-juiz Sérgio 
Moro, mas a existência do lawfare, 
principal linha da defesa de Lula 
ou, por outro ângulo, o reconhe-
cimento da perseguição política 
e da guerra não-convencional 
contra os interesses brasileiros, não 
foi expressamente admitido pela 
Corte. 

 Em rara manifestação, um 
dos Ministros do STF, Ricardo 
Lewandowsky, expôs claramente 
tratar-se de ilegalidade de agentes 
públicos na cooperação internacio-
nal em matéria penal, mas trata-se 
de indícios ainda pendentes de 
exaustiva investigação e que não 
prosperam por falta de vontade 
política e institucional.

 Este não é um problema 
somente para o Brasil. O caso 
brasileiro é só o mais eloquente. 
Argentina, Chile, Bolívia, Para-
guai, Equador, Peru e atualmente 
também países centro-americanos, 
na estratégia Biden-Kamala Harris, 
recebem atenção do Departamento 
de Justiça dos Estados Unidos para 

temas de combate à corrupção. O 
México, país prioritário em todo 
tipo de ingerência, tem buscado 
formas de defesa soberana espe-
cialmente contra ONG’s de trans-
parência duvidosa.

Agora chega a vez de Cuba. 
E mesmo sendo uma realidade 
completamente diferente, aparece 
claramente a estratégia de deses-
tabilização. Aliás, uma das carac-
terísticas das guerras indiretas é 
exatamente o hibridismo nos meios 
e métodos, a mutabilidade das 
técnicas invisíveis, sorrateiras e em 
defesa das pretensões universais 
como democracia, liberdade, o fim 
das ditaduras,  o combate às drogas, 
ao terrorismo e à corrupção. Além 
do mais, nós também sofremos 
as jornadas de 2013 preparando a 
desestabilização de 2016. 

 Em artigo recente, o jorna-
lista Guga Chacra, ao sugerir que 
os protestos poderão levar a uma 
“primavera cubana” parece fazer 
eco à estratégia internacional de 
desestabilização da Ilha. Ao mesmo 
tempo, é preciso reconhecer razão 
no argumento do jornalista do 

jornal O Globo. Lá estão todos os 
elementos teóricos e estratégicos 
das revoluções coloridas havidas 
no oriente médio a partir de 2010: as 
ONGs com financiamento interna-
cional, a propaganda, os discursos 
públicos, as marchas insurgentes, a 
fabricação de consensos, a guerra 
social em rede e várias adaptações 
não violentas teorizadas e experi-
mentadas para levar ao fim de um 
regime.

Os protestos em Cuba, naquilo 
que possuem de legitimidade, 
trazem um dilema. Como pode-
mos nos defender de um ataque 
híbrido? Como criar um sistema 
defensivo eficaz quando a mecâ-
nica central deste tipo de guerra 
silenciosa se vale de valores huma-
nitários e solidários defendidos 
ideológica e sinceramente pelos 
movimentos sociais e populares? 
Eis um grande desafio para as 
sociedades democráticas e hiperco-
nectadas do século XXI. Mas dife-
rentemente do Brasil, o que não há 
em Cuba são funcionários subser-
vientes e traidores dos interesses 
soberanos. Isso é coisa de Brasil.

Cuba e Brasil sob ataque não-convencional

Podres de rico, sertanejos usam ‘jeito jeca’ para enganar?



Com recursos 
p r ó p r i o s  e 
investimen-

tos de R$ 4 milhões mensais, 
a  Prefei tura de Maceió 
fez o lançamento, hoje, do 
Programa Bolsa Escola Muni-
cipal. O anúncio foi feito pelo 
prefeito, JHC, em solenidade 
na Escola Municipal Kátia 
Assunção, no bairro do Jacin-
tinho.

O Programa BEM vai 
contemplar 53 mil estudan-
tes da rede municipal de 
ensino de Maceió, com bene-
fícios no valor que varia de 
R$ 70,00 a R$ 100,00 pagos 
às famílias, por meio do apli-
cativo Caixa Tem e da Conta 
Social Digital.

Pelo calendário, o paga-
mento tem início amanhã 
para os nascidos de janeiro 
a julho, e na sexta feira, os 
nascidos de agosto a dezem-
bro. Serão R$ 4 milhões que 
vão circular na economia 
local.

“Com o Programa BEM, 
vamos conseguir resgatar 
crianças para o ambiente 
escolar e ainda ajudar as 

famílias que passam por 
dificuldades financeiras, no 
atual cenário que passa o 
país”, ressalta o prefeito JHC. 
Segundo ele, o BEM vai estar 
presente em cada bairro e em 
cada comunidade da capital.

Para o secretário munici-
pal da Educação, Elder Maia, 
a prefeitura entende que a 
criança não pode ficar sem 
auxílio, sem alimento. Este 
apoio é fundamental para 
estas famílias. Há famílias 
que têm até três filhos na 
rede. Receberão por eles”, 
explicou Maia.

Instituído em decorrên-
cia da situação de emergên-
cia sanitária provocada pela 
pandemia do novo Corona-
vírus, o Programa vai desti-
nar auxílio financeiro, em três 
parcelas mensais, sucessivas 
e não acumuláveis, no valor 
de R$ 100,00 para as crianças 
de zero a seis anos (primeira 
infância) matriculadas na 
rede pública municipal de 
Maceió, enquanto o valor 
de R$ 70,00 para as demais 
crianças, jovens, adultos e 
idosos.
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Prefeito lança o ‘Bolsa Escola’
PROGRAMA irá contemplar 53 mil estudantes da rede municipal; valores variam de R$ 70 a R$ 100 pagos às famílias

Mais escolas da rede muni-
cipal de ensino de Maceió 
distribuem, hoje e amanhã, kits 
merenda para alunos e seus 
familiares. Nesta etapa, serão 
distribuídos 5.949 kits em mais 
seis escolas da capital, o que 
totalizam 11.055 cestas entre-
gues.

O kit-merenda é fornecido 
a cada um dos mais de 53 mil 
estudantes matriculados na 
rede municipal e, até agora, já 
foram distribuídos 5.106 kits. 
Cada um é composto de quatro 
pacotes de flocos de milho, um 
quilo de feijão, dois quilos de 
arroz, dois pacotes de macarrão, 
dois pacotes de biscoitos doces 

e salgados e duas latas de sardi-
nha em conserva.

Para Anna Carla Luna, coor-
denadora do Setor de Alimen-
tação Escolar, o empenho da 
Semed tem sido grande e, para-
lelamente, já está sendo arti-
culada a entrega dos kits com 
alimentos orgânicos da agricul-
tura familiar.

Na escola Municipal Jaime 
de Altavilla, localizada no 
bairro da Santa Lúcia, na parte 
alta da cidade, haverá a maior 
distribuição de kits até agora. 
Serão 1.297 cestas entregues na 
unidade, garantindo qualidade 
e segurança nutricional no prato 
das famílias.

Ascom Semed

Etapa atual prevê a distribuição de mais 5.949 kits. totalizando 11.055

Secretaria de Educação entrega kits-merenda

Edvan Ferreira

Programa vai destinar auxílio financeiro, em três parcelas mensais, no valor de R$ 100,00 para as crianças de zero a seis anos

De volta ao seu roteiro por 
Maceió no combate à Covid-
19, o “Busão” da Vacina esta-
ciona, hoje, na Chã da Jaqueira, 
ofertando a primeira dose da 
vacina. O público alvo é pessoas 
com 37 anos ou mais, gestantes 
e puérperas. A unidade móvel 
estará vizinha à igreja católica.

Após uma pausa de dois 
dias para manutenção, o 
“Busão” estará à disposição da 
comunidade para vacinação 
contra Covid-19, das 09h às 
16h, e para se vacinar é neces-
sário apresentar documento 
de identificação com foto, CPF 
e comprovante de residência 
(original e cópia). 

Para as gestantes, além 
destes documentos, everão 
apresentar comprovante 
de estado gestacional, que 
pode ser feito com o Cartão 
de Acompanhamento da 
Gestante/Pré-natal e a prescri-

ção médica.
Já as puérperas, devem 

apresentar documentos de 
identificação, CPF, compro-
vante de residência e a declara-
ção ou certidão de nascimento 
da criança.

COVID-19

Chã da Jaqueira recebe 
o “Busão da Vacina”

Promover a integração, a 
troca de ideias, cooperação, 
fortalecimento  e criação de 
projetos  voltados ao turismo, 
esporte e lazer. Com esse propó-
sito é que o prefeito JHC entre-
gou, ontem, a Casa Maceió. 
No espaço passa a funcionar a 
Secretaria de Turismo, Esporte 
e Lazer (Semtel). 

Além de um local de colabo-
ração, criatividade e conceitos 
para formação de cidades inte-

ligentes, a Casa Maceió passa 
ser um espaço acolhedor para 
os maceioenses e turistas que 
visitam a capital alagoana.

Como destaca o prefeito 
JHC, o turismo é a vocação 
natural da nossa capital e 
tem uma importância muito 
grande na geração de oportuni-
dades de emprego e renda. “O 
turismo tem essa comunicação 
com nossa cultura, nossa histó-
ria, potencializa nossa beleza e 

cuida do nosso meio ambiente”. 
Para o prefeito de Maceió, o 

turismo tem essa interlocução 
com várias áreas e essas inicia-
tivas são no sentido alavancar 
o setor, sendo uma porta de 
entrada para o turista conhecer 
nossas tradições.

O evento teve a participa-
ção do vice-prefeito, Ronaldo 
Lessa, políticos e representan-
tes da Abrasel, ABIH e convi-
dados.

CASA MACEIÓ

Turismo recebe espaço
para criação de projetos

Divulgação

De volta às ruas, ônibus da vacina estaciona hoje na Chã da Jaqueira
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Aarão José
Repórter

O Laboratório 
de Genética 
Forense do 

Instituto de Criminalística 
de Alagoas emitiu na manhã 
de hoje, o laudo pericial na 
ossada encontrada no Povo-
ado Pontal do Peba em Piaça-
buçu este ano. O exame de 
DNA confirmou que os restos 
mortais são da estudante 
Roberta Dias, desaparecida 
desde 2012. 

O fim desse longo misté-
rio começou a ser esclarecido 
quando populares encontra-
ram no dia 18 de abril um crânio 
em um areal da praia do povo-
ado. Três dias depois, em 21 
de abril, sabendo do achado, 
a família da jovem resolveu 
fazer buscas na mesma região 
e encontrou parte de um esque-
leto humano. 

Como foi levantada a 
suspeita de que esses ossos 
seriam da estudante Roberta 
Dias, o setor de DNA do Insti-

tuto de Medicina Legal de 
Arapiraca enviou ao Laborató-
rio Genética do IC amostras de 
fragmentos de ossos e dentes 
para o exame de DNA.  Após, 
a extração do perfil genético 
desse material, a perita crimi-
nal realizou o confronto gené-
tico com o material biológico 
da mãe de Roberta, a senhora 
Mônica Costa.

Para realizar os exames, 
o IML de Arapiraca enviou 
para o Laboratório de Gené-
tica Forense o crânio e 06 (seis) 
elementos dentários da arcada 
superior pertencentes ele, 
encontrados no dia 18 de abril. 
Também foram analisados 
um fragmento do fêmur e 04 
(quatro) elementos dentários 
da arcada inferior pertencentes 
à ossada encontrada no dia 21 
de abril. 

Marina Mazanek, perita 
criminal responsável pelo 
exame, esclareceu que a 
ossada foi encontrada enter-
rada em estado avançado de 
deterioração, degradação e 
alteração óssea, devido ao 

espaço de tempo, e às intem-
péries climáticas a que ela 
foi submetida. Que essas 
condições do material ósseo e 
dentário dificultaram o traba-
lho de extração do DNA para 
a devida identificação. 

A perita explicou ainda que 
os exames de DNA precisam 
inicialmente comprovar se o 
crânio encontrado no dia 18 de 
abril pertencia a ossada encon-
trada posteriormente no dia 
21, ou seja, se eram da mesma 
pessoal. Paralelamente essa 

análise, ela realizou o exame 
de comparação genética entre 
a ossada e o DNA da senhora 
Mônica Costa para confirmar a 
maternidade. 

Após as análises, a perita 
descreveu no laudo que é 
possível concluir que é de 
99,9999999% a chance das 
amostras de DNA dos dentes 
da arcada superior ser de uma 
filha biológica da senhora 
Mônica Reis. Os exames 
também concluíram que os 
dentes da arcada inferior, fêmur 

e osso do crânio pertencem ao 
mesmo indivíduo da amostra. 

“Devido as amostras esta-
rem bastante deterioradas, 
precisei realizar várias tenta-
tivas de extração do material 
genético, inclusivo usando 
técnicas diferentes até conse-
guir o perfil genético desses 
fragmentos. A partir do sucesso 
na extração do DNA dos frag-
mentos foi possível confron-
tar com o perfil genético da 
senhora Mônica Costa, mãe da 
jovem Roberta Dias. O resul-
tado final do exame foi posi-
tivo”, explicou a perita.  

Assim, que o exame de 
DNA ficou pronto, o resultado 
foi encaminhado para a técnica 
forense Lourdes Ramires, chefe 
do setor de DNA do Instituto 
de Medicina Legal de Arapi-
raca que comunicou conclusão 
do laudo para a mãe de Roberta 
Dias. O documento será ainda 
encaminhado para a delegacia 
responsável pela investigação 
e a outros órgãos do sistema de 
persecução penal que haviam 
solicitado o exame.

IC confirma: Ossada achada em 
Piaçabuçu é de Roberta Dias

LABORATÓRIO de Genética Forense emite laudo pericial com resultado do exame de DNA sobre restos mortais encontrado

Cortesia

Roberta estava desaparecida desde 2012; ossada será entregue à família

Secom Alagoas

O endereço eletrônico 
alagoas.al.gov.br leva ao novo 
portal institucional do Governo 
do Estado, que estreia nesta 
quarta-feira em substituição à 
Agência Alagoas. Com visual 
remodelado, melhor nave-
gabilidade e mais conteúdo 
multimídia, o sítio oficial passa 
a disponibilizar, a partir de 
agora, notícias e informações 
sobre órgãos, programas, ações 
e serviços promovidos pelo 
Executivo estadual.

Na seção jornalística, além 
das postagens diárias com as 
principais matérias sobre a 
gestão governamental, o portal 
amplia o acesso a recursos 
multimídia com a inserção de 
vídeos, galerias de fotos e uma 
nova seção de podcasts. É mais 
informação – com responsabili-
dade, qualidade e transparên-
cia – para atender às demandas 
da imprensa, dos servidores, de 
turistas e, principalmente, dos 
cidadãos alagoanos.

O secretário de Estado da 
Comunicação, Enio Lins, consi-
dera o novo portal do Governo 
de Alagoas uma evolução no 
espaço antes ocupado pela 
Agência Alagoas, que não se 
limita às mudanças no formato 
visual. “Os conteúdos também 
estão reformatados, redesenha-
dos. É um novo portal, reunindo 
notícias e serviços, facilitando 
a comunicação com o público 
em geral e com a imprensa em 
particular”, aponta o gestor.

Outra novidade da página 
virtual destaca o trabalho que o 
Estado realiza nos eixos estraté-
gicos de desenvolvimento. Um 
conjunto de investimentos e 
avanços que, de modo inédito, 
transformam para melhor a 
vida dos alagoanos por meio 
dos principais programas de 
Governo, como o Escola 10, 
Vida Nova nas Grotas, Pró-
-Estrada, Minha Cidade Linda, 
CRIA – Criança Alagoana, 
Ronda no Bairro e Alagoas Feita 

à Mão.
Nas abas de serviços mais 

requisitados, o portal divide 
o acesso por categorias. A lista 
com endereços e contatos para 
todas as secretarias e órgãos da 
administração direta e indireta 
também está disponível e atua-
lizada.

Em um clique, o usuário 
chega aos perfis e canais oficiais 
do Governo do Estado nas prin-
cipais redes sociais, Facebook, 
Instagram, YouTube e Twitter, 
e ao portal Alagoas Contra o 
Coronavírus – www.alagoas-
contraocoronavirus.al.gov.br –, 
que traz boletins, dados, núme-
ros e estatísticas sobre o enfren-
tamento à pandemia. 

O conteúdo publicado ante-
riormente na Agência Alagoas 
continuará acessível, como 
acervo digital do período que 
vai do início de 2015 a 14 de 
julho de 2021, por meio de link 
que leva ao antigo site.

NAVEGAÇÃO RESPONSIVA
A nova identidade visual 

e o modelo de navegação do 
portal foram desenvolvidos 
pelo webdesigner Tom Carva-
lho em conjunto com a Secreta-
ria de Estado da Comunicação 
(Secom). “O portal recebeu 
um desenho mais sofisticado e 
alinhado com identidade visual 
do Governo e com as tendên-
cias atuais de design, como a 
sensibilidade universal, tama-
nho dos botões e formatação 
de fontes. Sempre pensando no 
acesso universal”, explicou o 
desenvolvedor.

Idealizado sobre uma plata-
forma exclusiva, por meio de 
uma linguagem de programa-
ção atual, contemporânea e 
consolidada, o projeto foi conce-
bido para combinar melhor 
acessibilidade, maior agilidade 
e mais conforto durante a nave-
gação. “Desenvolvemos um 
site pensado para a sensibili-
dade, com layout responsivo, 
para que seja bem acessado 
de qualquer dispositivo, seja 
tablet, celular ou computador”, 
assegura Tom Carvalho.

INOVAÇÃO

Novo portal do governo une informações 
e serviços em plataforma multimídia

Divulgaçaõ

Enio Lins: “É um novo portal, facilitando a comunicação com o público em geral”
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Um filho do 
presidente 
da Câmara, 

Arthur Lira (PP-AL), é dono 
de uma empresa de repre-
sentação de veículos publi-
citários que, por sua vez, 
prestam serviço para órgãos 
públicos e recebem milhões 
através dos contratos. Arthur 
Lira Filho tem como sócia no 
negócio Malu Cavalcante, 
filha de Luciano Cavalcante, 
braço direito, secretário 
parlamentar e coordenador 
de campanha de seu pai. 
Com nenhuma experiência 
na área e na faixa dos 20 anos, 
Arthur Filho e Malu recebem 
comissão de cerca de 7% a 
15% do valor do contrato 
entre a agência e o veículo 
que representam. 

Reportagem portal do 
Congresso em Foco obteve 
um e-mail, cujo título se 
refere ao Ministério da Cida-
dania (“MCIDADANIA - 
PROGRAMAS E AÇÕES”), 
em que Arthur Filho e Malu 
estão copiados. A mensa-
gem foi enviada por Rodolfo 
Darakdjian, CEO da OPL 
Digital, empresa que afirma, 
em seu site, ter contratos 

com órgãos públicos como 
a Caixa Econômica Federal e 
os ministérios da Saúde e do 

Turismo. O empresário foi 
recebido duas vezes em três 
meses por Rodrigo Fayad 

de Albuquerque Rosa, que 
comandava a distribuição 
das verbas publicitárias do 

governo e foi exonerado na 
semana passada.

A repor tagem a inda 
informa que outras empre-
sas agenciadas por Malu e 
Arthur Filho foram contra-
tadas como fornecedoras em 
publicidade pela Caixa: a 
Akee Mídia em janeiro deste 
ano e a Agência Musik’a 
entre dezembro e fevereiro.

A empresa  dos  dois 
jovens, a Mídia Nova Repre-
sentações, não tem sede, site 
ou mesmo e-mail oficiais. 
O endereço que consta no 
registro de CNPJ é de um 
apartamento residencial da 
Asa Norte, em Brasília - onde 
Malu mora com os pais.

Q u a n d o  c r i a r a m  a 
empresa, Malu era recém-
-formada em Direito e Arthur 
Lira Filho estava estagiando 
em um restaurante em Brasí-
lia. Segundo pessoas que 
atuam no mercado de publi-
cidade em Brasília e não 
quiseram ser identificadas 
por temer represálias, Arthur 
é  vis to  f requentemente 
em agências que possuem 
contratos milionários com 
o governo, como a Calia e a 
Propeg.

Filho de Lira recebe milhões 
por contratos com governo

COM POUCO mais de 20 anos de idade, Arthur Lira Filho é dono de empresa que presta serviço para órgãos públicos

Reprodução/Facebook

Filhos de Arthur Lira e Luciano Cavalcante recebem uma comissão entre 7% e 15% dos valores de contratos milionários 
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Aarão José
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O Laboratório 
de Genética 
Forense do 

Instituto de Criminalística 
de Alagoas emitiu na manhã 
de hoje, o laudo pericial na 
ossada encontrada no Povo-
ado Pontal do Peba em Piaça-
buçu este ano. O exame de 
DNA confirmou que os restos 
mortais são da estudante 
Roberta Dias, desaparecida 
desde 2012. 

O fim desse longo misté-
rio começou a ser esclarecido 
quando populares encontra-
ram no dia 18 de abril um crânio 
em um areal da praia do povo-
ado. Três dias depois, em 21 
de abril, sabendo do achado, 
a família da jovem resolveu 
fazer buscas na mesma região 
e encontrou parte de um esque-
leto humano. 

Como foi levantada a 
suspeita de que esses ossos 
seriam da estudante Roberta 
Dias, o setor de DNA do Insti-

tuto de Medicina Legal de 
Arapiraca enviou ao Laborató-
rio Genética do IC amostras de 
fragmentos de ossos e dentes 
para o exame de DNA.  Após, 
a extração do perfil genético 
desse material, a perita crimi-
nal realizou o confronto gené-
tico com o material biológico 
da mãe de Roberta, a senhora 
Mônica Costa.

Para realizar os exames, 
o IML de Arapiraca enviou 
para o Laboratório de Gené-
tica Forense o crânio e 06 (seis) 
elementos dentários da arcada 
superior pertencentes ele, 
encontrados no dia 18 de abril. 
Também foram analisados 
um fragmento do fêmur e 04 
(quatro) elementos dentários 
da arcada inferior pertencentes 
à ossada encontrada no dia 21 
de abril. 

Marina Mazanek, perita 
criminal responsável pelo 
exame, esclareceu que a 
ossada foi encontrada enter-
rada em estado avançado de 
deterioração, degradação e 
alteração óssea, devido ao 

espaço de tempo, e às intem-
péries climáticas a que ela 
foi submetida. Que essas 
condições do material ósseo e 
dentário dificultaram o traba-
lho de extração do DNA para 
a devida identificação. 

A perita explicou ainda que 
os exames de DNA precisam 
inicialmente comprovar se o 
crânio encontrado no dia 18 de 
abril pertencia a ossada encon-
trada posteriormente no dia 
21, ou seja, se eram da mesma 
pessoal. Paralelamente essa 

análise, ela realizou o exame 
de comparação genética entre 
a ossada e o DNA da senhora 
Mônica Costa para confirmar a 
maternidade. 

Após as análises, a perita 
descreveu no laudo que é 
possível concluir que é de 
99,9999999% a chance das 
amostras de DNA dos dentes 
da arcada superior ser de uma 
filha biológica da senhora 
Mônica Reis. Os exames 
também concluíram que os 
dentes da arcada inferior, fêmur 

e osso do crânio pertencem ao 
mesmo indivíduo da amostra. 

“Devido as amostras esta-
rem bastante deterioradas, 
precisei realizar várias tenta-
tivas de extração do material 
genético, inclusivo usando 
técnicas diferentes até conse-
guir o perfil genético desses 
fragmentos. A partir do sucesso 
na extração do DNA dos frag-
mentos foi possível confron-
tar com o perfil genético da 
senhora Mônica Costa, mãe da 
jovem Roberta Dias. O resul-
tado final do exame foi posi-
tivo”, explicou a perita.  

Assim, que o exame de 
DNA ficou pronto, o resultado 
foi encaminhado para a técnica 
forense Lourdes Ramires, chefe 
do setor de DNA do Instituto 
de Medicina Legal de Arapi-
raca que comunicou conclusão 
do laudo para a mãe de Roberta 
Dias. O documento será ainda 
encaminhado para a delegacia 
responsável pela investigação 
e a outros órgãos do sistema de 
persecução penal que haviam 
solicitado o exame.

IC confirma: Ossada achada em 
Piaçabuçu é de Roberta Dias

LABORATÓRIO de Genética Forense emite laudo pericial com resultado do exame de DNA sobre restos mortais encontrado

Cortesia

Roberta estava desaparecida desde 2012; ossada será entregue à família

Secom Alagoas

O endereço eletrônico 
alagoas.al.gov.br leva ao novo 
portal institucional do Governo 
do Estado, que estreia nesta 
quarta-feira em substituição à 
Agência Alagoas. Com visual 
remodelado, melhor nave-
gabilidade e mais conteúdo 
multimídia, o sítio oficial passa 
a disponibilizar, a partir de 
agora, notícias e informações 
sobre órgãos, programas, ações 
e serviços promovidos pelo 
Executivo estadual.

Na seção jornalística, além 
das postagens diárias com as 
principais matérias sobre a 
gestão governamental, o portal 
amplia o acesso a recursos 
multimídia com a inserção de 
vídeos, galerias de fotos e uma 
nova seção de podcasts. É mais 
informação – com responsabili-
dade, qualidade e transparên-
cia – para atender às demandas 
da imprensa, dos servidores, de 
turistas e, principalmente, dos 
cidadãos alagoanos.

O secretário de Estado da 
Comunicação, Enio Lins, consi-
dera o novo portal do Governo 
de Alagoas uma evolução no 
espaço antes ocupado pela 
Agência Alagoas, que não se 
limita às mudanças no formato 
visual. “Os conteúdos também 
estão reformatados, redesenha-
dos. É um novo portal, reunindo 
notícias e serviços, facilitando 
a comunicação com o público 
em geral e com a imprensa em 
particular”, aponta o gestor.

Outra novidade da página 
virtual destaca o trabalho que o 
Estado realiza nos eixos estraté-
gicos de desenvolvimento. Um 
conjunto de investimentos e 
avanços que, de modo inédito, 
transformam para melhor a 
vida dos alagoanos por meio 
dos principais programas de 
Governo, como o Escola 10, 
Vida Nova nas Grotas, Pró-
-Estrada, Minha Cidade Linda, 
CRIA – Criança Alagoana, 
Ronda no Bairro e Alagoas Feita 

à Mão.
Nas abas de serviços mais 

requisitados, o portal divide 
o acesso por categorias. A lista 
com endereços e contatos para 
todas as secretarias e órgãos da 
administração direta e indireta 
também está disponível e atua-
lizada.

Em um clique, o usuário 
chega aos perfis e canais oficiais 
do Governo do Estado nas prin-
cipais redes sociais, Facebook, 
Instagram, YouTube e Twitter, 
e ao portal Alagoas Contra o 
Coronavírus – www.alagoas-
contraocoronavirus.al.gov.br –, 
que traz boletins, dados, núme-
ros e estatísticas sobre o enfren-
tamento à pandemia. 

O conteúdo publicado ante-
riormente na Agência Alagoas 
continuará acessível, como 
acervo digital do período que 
vai do início de 2015 a 14 de 
julho de 2021, por meio de link 
que leva ao antigo site.

NAVEGAÇÃO RESPONSIVA
A nova identidade visual 

e o modelo de navegação do 
portal foram desenvolvidos 
pelo webdesigner Tom Carva-
lho em conjunto com a Secreta-
ria de Estado da Comunicação 
(Secom). “O portal recebeu 
um desenho mais sofisticado e 
alinhado com identidade visual 
do Governo e com as tendên-
cias atuais de design, como a 
sensibilidade universal, tama-
nho dos botões e formatação 
de fontes. Sempre pensando no 
acesso universal”, explicou o 
desenvolvedor.

Idealizado sobre uma plata-
forma exclusiva, por meio de 
uma linguagem de programa-
ção atual, contemporânea e 
consolidada, o projeto foi conce-
bido para combinar melhor 
acessibilidade, maior agilidade 
e mais conforto durante a nave-
gação. “Desenvolvemos um 
site pensado para a sensibili-
dade, com layout responsivo, 
para que seja bem acessado 
de qualquer dispositivo, seja 
tablet, celular ou computador”, 
assegura Tom Carvalho.

INOVAÇÃO

Novo portal do governo une informações 
e serviços em plataforma multimídia

Divulgaçaõ

Enio Lins: “É um novo portal, facilitando a comunicação com o público em geral”



6 O DIA DIGITAL  l  14 de julho  I  2021

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

Ho j e ,  f o i 
l a n ç a d a 
a  car t i lha 

“Riscos em Postos de Servi-
ços”,  com orientações e 
esclarecimentos para garan-
tir a segurança e saúde dos 
trabalhadores de postos de 
combustíveis e da popula-
ção. A cartilha faz parte de 
uma campanha idealizada 
pela Justiça do Trabalho, 
desenvolvida em parceria 
com o Ministério Público do 
Trabalho (MPT), Superinten-
dência Regional do Trabalho 
e Emprego (SRTE), Sindi-
combustíveis Alagoas, Sindi-
cato dos Trabalhadores no 
Comércio de Minérios e Deri-
vados de Petróleo do Estado 
de Alagoas (Sintramico) e 
a Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo 
(Fecomércio AL).

O objetivo da campanha 
é manter a sociedade civil, 
bem como os trabalhadores 
dos postos de combustíveis, 
cientes dos riscos existentes 
no ambiente e nas atividades 
desenvolvidas nos postos de 
serviços, além de conscienti-
zar sobre prevenção de riscos 

e procedimentos que devem 
ser adotados neste ambiente. 
A base da Cartilha é a Norma 
Regulamentadora – NR 20 
– Líquidos Combustíveis e 
Inflamáveis, que estabelece 
requisitos mínimos para a 
segurança e saúde no traba-
lho contra os fatores de riscos 
de acidentes nas atividades 
de extração, produção, arma-
zenamento, transferência, 
manuseio e manipulação 

de inflamáveis e líquidos 
combustíveis.

A ação de lançamento da 
campanha ocorreu às 10h, 
no Posto Stella Maris, loca-
lizado na Avenida Álvaro 
Otacílio – Jatiúca, vizinho 
ao Mc Donald’s. Na ocasião, 
foram distribuídas cartilhas 
explicativas aos clientes e 
funcionários, além de serem 
repassadas orientações e 
esclarecimentos, como forma 

de garantir a segurança e 
saúde dos trabalhadores e de 
toda a população.

Segundo a juíza do Traba-
lho Carolina Bertrand, uma 
das gestoras do Programa 
Trabalho Seguro do Tribunal 
Regional do Trabalho da 19ª 
Região (TRT/AL), a cartilha 
expressa o esforço conjunto 
de todos os colaboradores 
envolvidos em promoverem 
ações de conscientização 

para o público que se utiliza 
de postos de combustíveis, 
quer como consumidores, 
quer como trabalhadores. 
“A prevenção de acidentes 
e o cuidado com a saúde de 
todos deve ser uma priori-
dade constante”, afirmou.

O procurador do Traba-
lho Rodrigo Alencar, titu-
lar da Coordenadoria de 
Defesa do Meio Ambiente 
do Trabalho do MPT/AL, 
também participou do ato de 
lançamento da cartilha. “As 
normas de saúde e segurança 
do trabalho no ambiente 
dos postos de combustíveis 
têm por finalidade proteger 
primordialmente a saúde 
daqueles  que al i  traba-
lham, especialmente pelo 
contato direto com substân-
cias cancerígenas, como o 
benzeno, e extremamente 
inflamáveis. Um descuido e 
uma ou várias vidas podem 
ser perdidas num acidente 
fatal. A inalação cotidiana do 
benzeno pode levar ao câncer 
e poucos se dão conta disso. 
Proteger a saúde do traba-
lhador nesses ambientes é 
importantíssimo”, destacou.

Instituições lançam cartilha
para prevenção de acidentes

MATERIAL FAZ PARTE  de campanha de prevenção desenvolvida em parceria pela Justiça do Trabalho e outros órgãos

Divulgação

Divulgação
Turismo, varejo, atacado, 

serviços, bares e restaurantes. 
A retomada do setor de even-
tos, estabelecida pelo Decreto 
Nº 75.087, anunciado pelo 
Governo de Alagoas na última  
quinta-feira, deve impulsio-
nar as atividades de diversos 
segmentos da economia alago-
ana. Sem perspectiva de volta 
aos trabalhos desde março 
de 2020, devido às restrições 
impostas pela pandemia de 
Covid-19, com a flexibilização, 
ainda parcial, a expectativa é 
que a categoria volte a movi-
mentar uma rede diversificada 
de fornecedores, com geração 
de empregos diretos e indire-
tos, e, por consequência, forta-
leça o setor turístico.

Famoso por suas belezas 
naturais, o estado também se 
destaca por sua gastronomia, 
que, no pré-pandemia, vinha 
inspirando a realização de festi-
vais e outros eventos, a exem-

plo do Sabores de Alagoas, e, 
por consequência, funcionava 
como um importante atrativo 
turístico. E esse é apenas um 
dos exemplos de possibilida-
des que podem movimentar a 
economia alagoana que conta 
com o envolvimento de diver-
sos segmentos.

Para o presidente da Fede-
ração do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado 
de Alagoas (Fecomércio AL), 
Gilton Lima, com as pessoas 
já conscientes da importân-
cia dos protocolos sanitá-
rios, em um contexto onde o 
número de alagoanos imuni-
zados cresce cada vez mais, 
a tendência é que aconteçam 
mais flexibilizações a cada 
novo decreto. “Com o empe-
nho de todos, nós vamos 
superar esse momento. Preci-
samos continuar seguindo 
nesse caminho, salvando 
vidas, gerando empregos e 

fortalecendo a economia”, 
ressaltou.

Para se ter uma ideia do 
prejuízo sofrido pelo setor, 
segundo a Associação Brasi-
leira dos Promotores de Even-
tos (Abrape), mais de 350 mil 
eventos deixaram de ser reali-
zados no país em 2020, ano de 
início das restrições. Com isso, 
o segmento deixou de faturar 

cerca de R$ 90 bilhões e pelo 
menos um terço das empresas 
fecharam as portas definitiva-
mente.

Em Alagoas, com 2.222 
empresas, conforme dados da 
Receita Federal, o setor vê com 
bons olhos a flexibilização, 
ainda que parcial. “O retorno 
progressivo do segmento é 
importante. De forma geral, a 

sinalização do governo é posi-
tiva”, observou Sérgio Feitosa, 
diretor regional da Abrape em 
Alagoas.

De acordo com o decreto, 
está autorizado a realização 
de eventos sociais, corporati-
vos e celebrações, sem venda 
de ingressos, a partir de 12 de 
julho. Ao ar livre, o público 
deve ser de até 100 pessoas, já 
em locais fechados, a organi-
zação não pode ultrapassar o 
limite de 50 pessoas.

Outra novidade do decreto 
anunciado nesta quinta-feira 
é a liberação para funciona-
mento de teatros, museus, 
parques temáticos, circos e 
cinemas, respeitando o limite 
30% de sua capacidade. A 
exemplo do setor de even-
tos, essas atividades também 
foram fortemente impactadas 
pelas restrições, amargando 
prejuízos desde o início da 
pandemia.

ACELERAÇÃO E RETOMADA

Volta dos eventos deve gerar efeito 
em cadeia na economia de Alagoas

Decreto estadual deve impulsionar diversos segmentos da economia de AL
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Internações acima dos 60 anos 
por Covid-19 caem 42% em AL

QUEDA entre março e junho comprova eficácia das vacinas; quase 100% dos idosos já foram vacinados com uma dose

João Victor Barroso
Repórter

O a va n ç o  n a 
c a m p a n h a 
de vacinação 

contra o novo coronavírus em 
Alagoas tem salvado vidas e 
reduzido o número de pessoas 
internadas na Rede Pública 
de Saúde, principalmente de 
idosos, que já somam 96,34% 
de vacinados com a primeira 
dose (D1). Diante deste número 
expressivo, entre os meses 
de março e junho houve uma 
queda de 42% no percentual de 
pacientes acima dos 60 anos de 
idade ocupando os leitos clíni-
cos e de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) exclusivos para 
a Covid-19.

Enquanto em março deste 
ano foram admitidos 1.395 
pacientes idosos em leitos clíni-
cos e de UTI para Covid-19, 
no último mês de junho foram 
registrados 809 usuários do 
Sistema Único de Saúde (SUS) 
com mais de 60 anos. Os dados 
são do sistema Regula Leitos, 
da Central de Regulação de 
Leitos de Alagoas, atualizados 
nesta terça-feira (13).

Essa diminuição de 586 
idosos internados, no período 
de três meses, é um reflexo da 
imunização contra a Covid-
19 na população com 60 anos 

ou mais. A constatação é do 
médico e diretor do Hospi-
tal Metropolitano de Alagoas 
(HMA), Marcos Ramalho, que 
também é secretário executivo 
de Ações de Saúde de Alagoas.

“A redução na hospita-
lização de pacientes idosos 
comprova que as vacinas 
são realmente eficazes, espe-
cialmente naquele grupo de 
pessoas acima dos 60 anos, que 
já completou o clico vacinal 
com as duas doses. Por isso, 
reforçamos a necessidade de 
todos tomarem a segunda dose 
da vacina contra a Covid-19. 

Somente ela irá garantir a eficá-
cia total do imunizante e redu-
zir, ainda mais, as internações 
e complicações causadas pela 
doença”, ressaltou o médico.

Até esta terça-feira (13), eram 
369.115 pessoas acima dos 60 
anos vacinadas com a primeira 
dose (D1) das vacinas Coro-
navac, AstraZeneca ou Pfizer. 
O total de idosos imunizados 
com a D1 representa 96,34% da 
estimativa populacional defi-
nida pelo Ministério da Saúde 
(MS), que foi de 383.106 pessoas 
vivendo em Alagoas com mais 
de 60 anos de idade.

Já os idosos que concluíram 
o ciclo vacinal com a segunda 
dose (D2) ou com a dose única 
(DU) da Janssen totalizam 
309.739 pessoas.

HISTÓRICO DA VACINAÇÃO
 A campanha de vacinação 

contra o novo coronavírus em 
Alagoas foi iniciada em 19 de 
janeiro deste ano. Os alagoanos 
com mais de 85 anos de idade 
fizeram parte dos primeiros 
grupos prioritários que come-
çaram a ser imunizados e, a 
partir deles, a faixa etária foi 
decrescendo, com a chegada 

de novas doses das vacinas 
contra a Covid-19. Os dados 
são divulgados pelo Minis-
tério da Saúde (MS) e podem 
ser acessados pelo link: https://
qsprod.saude.gov.br/exten-
sions/DEMAS_C19Vacina/
DEMAS_C19Vacina.html.

Segunda dose é essencial – 
A vacinação tem sido a forma 
mais eficaz para controlar a 
disseminação da Covid-19 e 
a aplicação da primeira dose 
nos idosos tem se mostrado 
eficaz, minimizando o risco 
desse grupo contrair a doença, 
segundo ressalta Herbert Char-
les Barros, superintendente de 
Vigilância em Saúde da Secreta-
ria de Estado da Saúde (Sesau).

“A primeira dose tem sido 
muito importante no combate 
à pandemia, mas, precisamos 
continuar conscientizando os 
idosos e todas as outras pessoas 
abaixo dos 60 anos de idade, 
sobre a necessidade de tomar 
também a segunda dose, porque 
é somente com ela que o cidadão 
estará com o esquema vacinal 
completo. Por isso, é preciso 
que os idosos busquem tomar a 
segunda dose na data que consta 
na carteira de vacinação. Vale 
reforçar que é somente com a 
vacinação que vamos minimizar 
a ocorrência de formas graves 
da Covid-19, além de reduzir os 
óbitos”, afirmou.

 Márcio Ferreira

Idosos vacinados pelo 
menos a primeira dose 

já somam 96,34%
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Ho j e ,  f o i 
l a n ç a d a 
a  car t i lha 

“Riscos em Postos de Servi-
ços”,  com orientações e 
esclarecimentos para garan-
tir a segurança e saúde dos 
trabalhadores de postos de 
combustíveis e da popula-
ção. A cartilha faz parte de 
uma campanha idealizada 
pela Justiça do Trabalho, 
desenvolvida em parceria 
com o Ministério Público do 
Trabalho (MPT), Superinten-
dência Regional do Trabalho 
e Emprego (SRTE), Sindi-
combustíveis Alagoas, Sindi-
cato dos Trabalhadores no 
Comércio de Minérios e Deri-
vados de Petróleo do Estado 
de Alagoas (Sintramico) e 
a Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo 
(Fecomércio AL).

O objetivo da campanha 
é manter a sociedade civil, 
bem como os trabalhadores 
dos postos de combustíveis, 
cientes dos riscos existentes 
no ambiente e nas atividades 
desenvolvidas nos postos de 
serviços, além de conscienti-
zar sobre prevenção de riscos 

e procedimentos que devem 
ser adotados neste ambiente. 
A base da Cartilha é a Norma 
Regulamentadora – NR 20 
– Líquidos Combustíveis e 
Inflamáveis, que estabelece 
requisitos mínimos para a 
segurança e saúde no traba-
lho contra os fatores de riscos 
de acidentes nas atividades 
de extração, produção, arma-
zenamento, transferência, 
manuseio e manipulação 

de inflamáveis e líquidos 
combustíveis.

A ação de lançamento da 
campanha ocorreu às 10h, 
no Posto Stella Maris, loca-
lizado na Avenida Álvaro 
Otacílio – Jatiúca, vizinho 
ao Mc Donald’s. Na ocasião, 
foram distribuídas cartilhas 
explicativas aos clientes e 
funcionários, além de serem 
repassadas orientações e 
esclarecimentos, como forma 

de garantir a segurança e 
saúde dos trabalhadores e de 
toda a população.

Segundo a juíza do Traba-
lho Carolina Bertrand, uma 
das gestoras do Programa 
Trabalho Seguro do Tribunal 
Regional do Trabalho da 19ª 
Região (TRT/AL), a cartilha 
expressa o esforço conjunto 
de todos os colaboradores 
envolvidos em promoverem 
ações de conscientização 

para o público que se utiliza 
de postos de combustíveis, 
quer como consumidores, 
quer como trabalhadores. 
“A prevenção de acidentes 
e o cuidado com a saúde de 
todos deve ser uma priori-
dade constante”, afirmou.

O procurador do Traba-
lho Rodrigo Alencar, titu-
lar da Coordenadoria de 
Defesa do Meio Ambiente 
do Trabalho do MPT/AL, 
também participou do ato de 
lançamento da cartilha. “As 
normas de saúde e segurança 
do trabalho no ambiente 
dos postos de combustíveis 
têm por finalidade proteger 
primordialmente a saúde 
daqueles  que al i  traba-
lham, especialmente pelo 
contato direto com substân-
cias cancerígenas, como o 
benzeno, e extremamente 
inflamáveis. Um descuido e 
uma ou várias vidas podem 
ser perdidas num acidente 
fatal. A inalação cotidiana do 
benzeno pode levar ao câncer 
e poucos se dão conta disso. 
Proteger a saúde do traba-
lhador nesses ambientes é 
importantíssimo”, destacou.

Instituições lançam cartilha
para prevenção de acidentes

MATERIAL FAZ PARTE  de campanha de prevenção desenvolvida em parceria pela Justiça do Trabalho e outros órgãos

Divulgação

Divulgação
Turismo, varejo, atacado, 

serviços, bares e restaurantes. 
A retomada do setor de even-
tos, estabelecida pelo Decreto 
Nº 75.087, anunciado pelo 
Governo de Alagoas na última  
quinta-feira, deve impulsio-
nar as atividades de diversos 
segmentos da economia alago-
ana. Sem perspectiva de volta 
aos trabalhos desde março 
de 2020, devido às restrições 
impostas pela pandemia de 
Covid-19, com a flexibilização, 
ainda parcial, a expectativa é 
que a categoria volte a movi-
mentar uma rede diversificada 
de fornecedores, com geração 
de empregos diretos e indire-
tos, e, por consequência, forta-
leça o setor turístico.

Famoso por suas belezas 
naturais, o estado também se 
destaca por sua gastronomia, 
que, no pré-pandemia, vinha 
inspirando a realização de festi-
vais e outros eventos, a exem-

plo do Sabores de Alagoas, e, 
por consequência, funcionava 
como um importante atrativo 
turístico. E esse é apenas um 
dos exemplos de possibilida-
des que podem movimentar a 
economia alagoana que conta 
com o envolvimento de diver-
sos segmentos.

Para o presidente da Fede-
ração do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado 
de Alagoas (Fecomércio AL), 
Gilton Lima, com as pessoas 
já conscientes da importân-
cia dos protocolos sanitá-
rios, em um contexto onde o 
número de alagoanos imuni-
zados cresce cada vez mais, 
a tendência é que aconteçam 
mais flexibilizações a cada 
novo decreto. “Com o empe-
nho de todos, nós vamos 
superar esse momento. Preci-
samos continuar seguindo 
nesse caminho, salvando 
vidas, gerando empregos e 

fortalecendo a economia”, 
ressaltou.

Para se ter uma ideia do 
prejuízo sofrido pelo setor, 
segundo a Associação Brasi-
leira dos Promotores de Even-
tos (Abrape), mais de 350 mil 
eventos deixaram de ser reali-
zados no país em 2020, ano de 
início das restrições. Com isso, 
o segmento deixou de faturar 

cerca de R$ 90 bilhões e pelo 
menos um terço das empresas 
fecharam as portas definitiva-
mente.

Em Alagoas, com 2.222 
empresas, conforme dados da 
Receita Federal, o setor vê com 
bons olhos a flexibilização, 
ainda que parcial. “O retorno 
progressivo do segmento é 
importante. De forma geral, a 

sinalização do governo é posi-
tiva”, observou Sérgio Feitosa, 
diretor regional da Abrape em 
Alagoas.

De acordo com o decreto, 
está autorizado a realização 
de eventos sociais, corporati-
vos e celebrações, sem venda 
de ingressos, a partir de 12 de 
julho. Ao ar livre, o público 
deve ser de até 100 pessoas, já 
em locais fechados, a organi-
zação não pode ultrapassar o 
limite de 50 pessoas.

Outra novidade do decreto 
anunciado nesta quinta-feira 
é a liberação para funciona-
mento de teatros, museus, 
parques temáticos, circos e 
cinemas, respeitando o limite 
30% de sua capacidade. A 
exemplo do setor de even-
tos, essas atividades também 
foram fortemente impactadas 
pelas restrições, amargando 
prejuízos desde o início da 
pandemia.

ACELERAÇÃO E RETOMADA

Volta dos eventos deve gerar efeito 
em cadeia na economia de Alagoas

Decreto estadual deve impulsionar diversos segmentos da economia de AL



Na busca de uma informação sobre a Chacina da Branca de Atalaia, a coluna encontrou uma situação bastante preocu-
pante. Questão é a seguinte: a chacina ocorreu no domingo à noite (três mortos e um ferido) e os acusados (três homens) 
foram presos na madrugada de segunda. O CPP (Código de Processo Penal) estabelece a conclusão do inquérito com 
réus presos para o prazo de dez dias. Mas o delegado titular do caso, está de férias e só retorna amanhã. Enquanto isso, os 
acusados foram ouvidos pelo delegado que estava de plantão na Regional. Ele ouve os acusados, mas não dá sequência 
ao inquérito, que volta para a Distrital de Atalaia, que está sem delegado.

Agora, vamos voltar à Chacina da Branca de Atalaia. A coluna apurou que são fortes os indícios de a matança ter sido 
motivada por ações do tráfico de drogas. Não é chute. É informação baseada em informes da Polícia Civil. Vamos lá: se 
ninguém tivesse sido preso? Com o delegado de férias e o substituto imediato assoberbado, os bandidos já estariam 
em Juazeiro do Norte, numa caminhada pela beira da pista. A polícia sabe que, quanto mais distante de um crime, mais 
difícil de esclarecê-lo. O tempo é inimigo das investigações, assim como a obviedade.

Mais uma vereadora do interior de Alagoas teve a iniciativa de incentivar a distribuição de gratuita de absorventes às 
estudantes da rede pública. Renilmary Alencar, vereadora de Poço das Trincheiras, apresentou indicação ao plenário, mas 
não foi votada ainda. O município possui hoje uma carência no fornecimento de produtos de higiene pessoal no que diz 
respeito ao alcance a jovens que iniciam o período menstrual, o que fez com que a vereadora apresentasse a indicação. 
Como até o momento sua indicação não teve atenção pela Prefeitura, a vereadora Renilmary iniciou uma campanha “Doe 
absorventes, sua ajuda vai mudar a vida de muitas mulheres”. 

Chã Preta está de volta à coluna. A vereadora 
Fátima Santiago – sogra do prefeito Maurício 
Holanda – faz parte da administração. Sendo 
médica, seria natural que ela estivesse na Secre-
taria de Saúde. Mas não está. A coluna recebeu 
a informação que Fátima Santiago está gostando 
do clima frio da cidade e está se acostumando 
por lá. Tanto que já está implementando a mesma 
estratégia que ajudou a fazê-la vereadora por 
vários mandatos em Maceió: atendimento 
médico com estrutura do SUS. Na cidade, as más 
línguas dizem que Fátima Santiago quer herdar o 
mandato do genro. Ocorre que tem outra pessoa 
na lista: Vítor Canuto, o vice-prefeito. É neste pé 
que estão as coisas na terra do saudoso Profes-
sor Pedro Teixeira.

Depois de ganhar uma indenização milionária do ex-ministro Ciro Gomes, numa ação por danos morais, o senador 
Fernando Collor se prepara para desfilar de moto, pelas ruas de Maceió, ao lado dos motoqueiros pró-Bolsonaro. Uma 
manifestação nesse sentido está marcada para o final do mês. Resta saber se o ex-presidente vai atender ao convite 
para desfilar no grupo dos “incomíveis” ou dos “abutres”, onde se encontram os motoqueiros mais radicais e mais fiéis 
à linha “deixa que eu chuto” do presidente Bolsonaro. (Ricardo Rodrigues) 

E o que a coluna descobriu, então? Homi, diga logo! A coluna descobriu que o delegado Regional de Viçosa, para quem 
naturalmente iria o caso por conta das férias do delegado de Atalaia, está acumulando cinco delegacias: Viçosa (Regional), 
Atalaia, Cajueiro, Capela e Mar Vermelho. Há como a mesma pessoa estar em cinco lugares diferentes ao mesmo tempo? 
Mesmo que ele dê um dia de serviço em cada cidade, como ficam as demandas da Regional? Pois bem, a coluna fez umas 
contas e percebeu que, para cada delegado em atividade faltam pelo menos mais dois. Ou seja: o claro na Polícia Civil 
alagoana seria de, mais ou menos, dois terços.

Depois de empossar Patrícia Mourão 
na secretaria municipal de Turismo, o 
prefeito JHC fortaleceu ainda mais a 
pasta da cota do PDT, com a entrega da 
“Casa de Maceió”, na última terça-feira. 
Além de funcionar como sede da Secre-
taria, o espaço será aberto ao turista e 
aos integrantes do trade turístico. O 
prédio, que é da década de 60 e fica no 
Poço, conta com salas temáticas, com 
nomes de bairros de Maceió. Local ideal 
quem visita à cidade ou quer debater as 
políticas públicas do turismo para nossa 
capital. (RR)

“Hoje, a nossa ocupação hospitalar da 
UTI é de 57%”, comemorou o secre-
tário estadual de Saúde, Alexandre 
Ayres, em sua rede social. A alegria 
do gestor retrata o esforço do governo 
no combate à Covid-19. Até porque, 
desde fevereiro de 2021 que a ocupa-
ção de leitos no Estado não apresen-
tava um percentual abaixo de 60%. 
“Isso é fruto de muito trabalho, acele-
ração da vacina e respeito a ciência”, 
afirmou o secretário, com um viva ao 
SUS e um viva à Alagoas.

Outro espaço importante na agenda 
do PDT em Maceió foi a reabertura 
da Escola de Governo para cursos de 
formação de servidores municipais. A 
iniciativa tem como padrinho o vice-
-prefeito Ronaldo Lessa (PDT), que 
destacou o empenho da Secretaria 
de Gestão do governo JHC nessa 
tarefa. Coma reabertura da Escola de 
Governo, cerca de 20 mil servidores 
poderão se capacitar e melhorar, não 
só seu curriculum profissional, como a 
qualidade do serviço público oferecido 
à população de Maceió. (RR)

Os números de combate à pandemia 
colocam Alagoas em posição de desta-
que. O Estado ocupa o 3º lugar no ranking 
de aplicação de vacinas do Ministério de 
Saúde. Com índice de 92,8% de efetivi-
dade, na relação entre doses recebidas 
e aplicadas, Alagoas fica atrás apenas 
do Rio Grande do Norte e São Paulo. À 
medida que aumenta a quantidade de 
pessoas vacinadas diminui o número 
de casos e de mortes por Covid-19. Por 
isso, não escolha imunizante: vacina boa 
é vacina no braço.

O Ministério Público de Alagoas está de luto. Foi com tristeza que os integrantes do 
MP Estadual receberam a notícia da morte do estagiário de Direito, Rafael Tavares, 
de 23 anos. O jovem morreu vítima de um choque elétrico, na tarde da última terça, 
enquanto lavava o carro da família na cidade de Campo Alegre. No momento do 
acidente não tinha ninguém por perto, Rafael já foi encontrado sem vida, depois de 
sofrer uma forte descarga elétrica. 

O senador Rodrigo Cunha (PSDB) assu-
miu publicamente, esta semana, que é 
pré-candidato ao governo de Alagoas, 
nas eleições de 2022. Aproveitou o 
anúncio do Feirão do Nome Limpo 
para confirmar o seu nome à sucessão 
do governador Renan Filho, que deve 
disputar uma vaga no Senado. Com 
a parceria de entidades do comércio 
e órgãos de defesa do consumidor, 
Cunha pretende ajuda milhares de 
consumidores endividados a limparem 
seus nomes, negociando os débitos 
com generosos descontos. (RR)
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Jornalista - deraldofrancisco@bol.com.br

Sobre pais e filhos

Ligeirinhas

A gente precisa se policiar muito quando vai falar sobre preso, bandido, sistema prisional ou direitos 
humanos. Invariavelmente vem aquela piadinha: “Tá com pena? Leva pra casa!”. “Não tenho bandido 

de estimação”. Muito embora isso já saiu de moda e hoje se tem família de bandidos de estimação. Pois 
bem, muita gente não sabe, mas, intramuros – entre os criminosos - há um código de honra que, em 
alguns momentos, parece mais rígido que a norma extramuros – aquela que rege a sociedade. Bandido 
não aceita que bandido violente mulheres. A sociedade aceita e até defende muitas vezes. “Também, com 
um shortinho desses, ela queria o quê?”. Diz-se de uma menina que foi violentada ou vítima de um assédio 
sexual pesado porque estava de short. No presídio, as visitas podem ocorrer com as familiares dos presos 
em trajes mais sumários possíveis, dentro das regras das unidades, e nem um olhar atrevido acontece. E 
se acontecer, o “pau come” depois da visita para aprender a respeitar a parente do companheiro de cadeia. 
O bandido também não permite que seus filhos herdem a sua atividade marginal. Ele sabe que não é bom. 
Não consegue explicar ao filho porque ‘está nessa vida de crime’, mas sabe que é ruim para os descen-
dentes. Na política, é natural que se veja um político ensinando o filho a ser político. Até aí, tudo bem. A 
política é necessária. Mas, ensinar o filho ainda jovem a ser corrupto, a levar comissão nisso ou naquilo, é 
vergonhoso. Nesse quesito, a população encarcerada paracer estar mais civilizada.

» Por que as mazelas que ocorrem em Brasília têm que passar 
por Alagoas? É filho de um empregado com altos salários. Filho 
do outro com contratos milionários com o Governo Federal.  
Valei-me! Respeitem Alagoas, senhores!

» Através de um porta-voz, o delegado vereador Fábio Costa teria 
mandado um recado para falar com O Dia depois do recesso. Ele esta-
ria sendo coerente neste caso. Seria interessante que fizesse o mesmo 
quando separasse a sua função de delegado da função de vereador.

» A Paróquia de Nossa Senhora do Carmo está em festa de 13 
a 16 de julho, quando é celebrado o dia da santa. Localizada às 
margens do Salgadinho, a Igreja está com uma programação 
especial de missas durante toda a semana. 

» Foi marcado para o dia 5 de agosto um novo protesto contra a constru-
ção de dois cemitérios na Praia do Francês. Os organizadores do protesto 
esperam mobilizar os moradores da cidade para essa grande manifesta-
ção, no dia do aniversário de Marechal Deodoro.

Que nó na delegacia!

Investigações prejudicadas

Campanha feminina

Estratégia repetida 

Collor na motociata

Faltam delegados

Casa de Maceió 

Alívio na UTI

Escola de Governo

Vacina no braço

Luto no Ministério Público 

Cunha candidato 


