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4ACIDENTE DA FERNANDES LIMA: BANCÁRIO É INDICIADO POR DUPLO HOMICÍDIO DOLOSO E LESÕES CORPORAIS GRAVES
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Através do Programa Escola 10, Governo de AL vai investir R$ 160 milhões em projeto para educação de jovens e adultos

COM 26%,  TAXA DE 
OCUPAÇÃO DOS LEITOS 
DE UTI É A MENOR DOS 

ÚLTIMOS 10 MESES
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RECOMEÇO

‘Vem que dá tempo’

Os servidores comissiona-
dos da Prefeitura de Maceió a 
partir de agora recebem até o 
dia 5 do mês. A garantia feita 
pelo prefeito JHC é resultado 
do comprometimento com 
o servidor e com o dinheiro 
público. De acordo com a Secre-
taria Municipal de Economia, a 
administração anterior deixou 
um déficit de R$ 332 milhões. 
O “rombo” nas contas do 
Município serviu de combus-
tível para honrar a confiança 
depositada na gestão atual. 
A sangria teve que ser estan-
cada e a receita enxugada. A 
Prefeitura de Maceió fechou 
então o primeiro trimestre 
economizando 30% nos gastos 
com combustíveis, locação de 
veículos e passagens aéreas. 

A Defesa Civil de Maceió 
emitiu hoje um alerta via 
SMS para a população infor-
mando sobre a previsão de 
acumulados de chuva signi-
ficativos devido a continui-
dade das chuvas. O órgão 
recebeu um aviso meteoro-
lógico da Sala de Alerta da 
Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Recursos Hídri-
cos (Semarh). O aviso eviden-
cia a previsão de chuva fraca 
a moderada para hoje, inter-
caladas com períodos secos 
durante a tarde. O docu-
mento informa ainda que há 
possibilidade de retorno das 
chuvas ao longo do dia. A 
Semarh prevê que as chuvas 
se estendam durante toda a 
semana.

COMISSIONADOS CHUVAS

JHC promete 
salário para 
‘até o dia 5’ 
de cada mês

Defesa Civil 
faz alerta de 
tempo ruim 
em Maceió

INCENDIÁRIO

Presidente 
ameaça TSE 
com nova 
manifestação           
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A partir de amanhã, a 
Prefeitura de Maceió abrirá 
mais 20 locais para vacinação 

contra a Covid-19. O objetivo 
é acelerar o processo de imuni-
zação ainda mais.

Maceió abre mais 20 
postos de vacinação   

CONTRA COVID-19
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Calçado em cima de milha-
res de perfis robotizados nas 
redes sociais, capazes de mobi-
lizar grande parcela dos seus 
apoiadores, o presidente Jair 
Bolsonaro segue com o sabe 
faze de melhor: espalha notí-
cias falsas com objetivo de criar 
cortinas de fumaça e assim 
continuar vislumbrando o 
poder.

A mais recente dessas narra-
tivas do atual presidente do 
Brasil é o tal do voto auditável, 
ou voto impresso. Mais uma 
fake news que tem como plano 

de fundo criar uma narrativa 
para lhe assegurar possível 
golpe no sistema eleitoral 
brasileiro, capaz de destruir 
completamente a nossa frágil 
democracia.

Está na cara mais do que 
papeira que Bolsonaro e sua 
turma pretendem reeditar 
no Brasil algo parecido com 
o que Donald Trump tentou 
nos Estados Unidos depois 
que foi derrotado nas urnas 
para o democrata Joe Biden. 
Bolsonaro está preparando 
o caminho para não aceitar o 

resultado das urnas em 2022, 
exatamente porque sabe, com 
os resultados de pesquisas 
eleitorais, que perderá para o 
ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva no primeiro turno ou 
para qualquer um dos outros 
candidatos num eventual 
segundo turno.

A falácia bolsonarista de 
que as eleições no Brasil não são 
auditáveis é mais uma grande 
mentira, que de tanto ser dita 
no zap-zap, acaba soando como 
verdade para os cada vez meno-
res grupos que ainda apoiam as 

sandices de Bolsonaro.
Considerado por muitos 

como o pior presidente da 
história, contanto atualmente 
com mais de 60% de rejeição, 
Bolsonaro também é apontado 
como responsável direto pelas 
mortes de pelo menos 400 mil 
brasileiros, impedidos por ele 
de tomar vacina.

A sanha quase assassina 
da política bolsonarista ainda 
hoje mata centenas de brasi-
leiros que confiaram no presi-
dente e não tomaram nenhuma 
medida de prevenção à Covid.

Estamos diante de um novo 
abismo, onde as forças opres-
soras neonazistas se armam, 
literalmente para um confronto 
que pode ser sangrento e muito 
perigoso.

Ao atacar diariamente 
as instituições democráti-
cas (Congresso, Judiciário, 
Imprensa), Bolsonaro não 
esconde suas intenções dita-
toriais. Ele quer mandar 
sozinho. Ele quer ser o novo 
ditador do Brasil, acompa-
nhado de meia dúzia de faná-
ticos e espertalhões.

9 meses depois do incên-
dio que destruiu parte das 
instalações da agência do 
Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) em Arapiraca, 
eis a boa notícia: Os aten-
dimentos, inclusive com as 
perícias, serão retomados a 
partir do dia 20 deste mês.

Outra boa nova é que 
Maceió deixará de ser a única 
capital do país sem agência 
no centro da cidade. Até o dia 
30 deste mês um técnico do 
INSS, responsável pela área 
de engenharia, virá a Maceió 
para fazer o levantamento da 
solução. 

As duas garantias são de 
Leonardo Rolim, presidente 
do INSS, direto da residên-
cia oficial da Presidência da 
Câmara de Deputados. 

E por que lá, na casa de 
Artur Lira? Porque a depu-
tada Jó Pereira, advogada 
e prima dele, atendeu uma 
solicitação do Movimento 
União Pela Advocacia Previ-
denciária, em Alagoas. Foi 

paft puft. É quando o poder, 
com uma pitada de interesse, 
faz a diferença.

Senão, vejamos: Os advo-
gados João Onuk e Danyella 
Godoy, que representaram 
o Movimento União Pela 
Advocacia Previdenciária 
ainda conseguiram, só que 
diretamente do presidente 
da Câmara, a garantia da 
votação do PL 4830/2020, 
que regulamenta a retenção 
de honorários pela via admi-
nistrativa do INSS. E mais: 
Definiu-se os alinhamentos 
necessários para colocar o 
referido PL em votação.

Parabéns ao Movimento, 
pelas pautas deferidas; a 
deputada Jó Pereira, por 
aproveitar as facilidades 
com o primo em favor da sua 
classe e ao poderoso presi-
dente Artur Lira, cada vez 
mais com a autoridade aflo-
rada. 

O poder PODE, mas é 
preciso ter interesse. Se é que 
me entende.

De todas as teses estapa-
fúrdias que o bolsonarismo 
já produziu ou encampou – e 
olhe que não foram poucas, da 
criminosa imunidade de reba-
nho à bizarra Terra plana -, 
nenhum se compara em termos 
de insanidade e de nonsense 
com a patacoada do tal do 
“voto impresso auditável”. 
Chega a ser constrangedor 
se pegar ouvindo a pregação 
de um defensor de tamanha 
maluquice. Beira o inacredi-
tável imaginar alguém, que 
tenha feito ao menos o Jardim 
II, seja um adepto de um troço 
tão absurdamente ridículo.

É como se, daqui a pouco, 
surg issem movimentos 
exigindo caneta tinteiro em vez 
de esferográfica, filme de rolo 
em vez de foto digital, cinema 
mudo em vez de Netflix, coche 
a cavalos no lugar de auto-
móveis, ditadura ao invés 
de democracia. Opa! Quem 
disse que não é isso que esse 
povo quer? Os bolsonaristas 
que foram às ruas no último 
domingo estavam ali pra isso 
mesmo, para fazer de teses 
aparentemente cômicas como 
o fim da urna eletrônica o pano 
de fundo do escancaramento 
de um processo em curso que 
visa dar um golpe mortal na 
democracia brasileira.

A fraude eleitoral que os 
bolsonaristas mentem querer 
evitar sumiu do país justa-
mente com a chegada da urna 
eletrônica, em 1996, quando 
a cédula de papel tornou-se 
coisa do passado. Até então 
eram constantes, aí sim, tenta-

tivas de burlar a lei. De lá para 
cá, nenhum caso sequer de 
tentativa de golpe nas eleições 
através do mau uso da tecnolo-
gia foi registrado.

A última denúncia de 
fraude foi feita dois anos antes, 
nas eleições de 1994, a última 
com voto de papel. Na época, 
o então candidato a depu-
tado federal Jair Bolsonaro foi 
um dos que vieram a público 
denunciar o crime e pedir 
pela modernização do sufrá-
gio através de urnas eletrôni-
cas. O candidato seria reeleito 
pelo estado do Rio de Janeiro, 
o segundo de um total de sete 
mandatos, sequência inter-
rompida em 2018 quando ele 
se elegeu presidente da Repú-
blica.

Esta mesma eleição de 
2018, assim como a eleição de 
Dilma Rousseff, em 2014, são 
apontadas pelos bolsonaristas, 
por orientação do “mito” deles, 
como exemplos de fraude elei-
toral. Mesmo que, ao final, 
nenhuma prova seja apre-
sentada. No primeiro caso, 
segundo a mentira  espalhada, 
o pleito era para ter terminado 
no primeiro turno, enquanto 
que, no segundo, o tucano 
Aécio Neves teria sido preju-
dicado pela suposta fraude, 
lorota descartada pelo próprio 
PSDB, partido de Aécio, que 
fez sua auditoria e nada de 
errado constatou.

Na semana passada, num 
espetáculo tão patético quanto 
a tese do voto impresso, Bolso-
naro fez um pronunciamento 
constrangedor à imprensa, a 

quem havia prometido provas 
de fraude nas duas eleições. 
Nada foi apresentado, por uma 
razão muito simples: nada 
havia para se apresentar a não 
ser mais uma fake news, marca 
de seu governo e da sua trajetó-
ria política.

Tudo na tese do voto 
impresso auditável é ridículo. 
Primeiro, que auditável o voto 
eletrônico já é e sempre foi. Uma 
auditoria gigantesca que pode 
ter a participação da sociedade 
civil através de seus órgãos de 
representação, partidos políti-
cos, OAB, Procuradoria-Geral 
da República, Polícia Federal, 
academia etc. O que o bolso-
narismo quer é justamente não 
permitir qualquer espécie de 
auditoria no processo eleitoral. 
E a nota divulgada pelo Tribu-
nal Superior Eleitoral e assi-
nada por todos os presidentes 
do órgão desde 1988, ano da 
Constituição Cidadã, desnuda 
as intenções de Bolsonaro e sua 
patuleia.

Depois, a patetice de se 
dizer que a apuração atual é 
feita “a quatro paredes, dentro 
do TSE”. A apuração rápida 
e automática, como a que é 
feita hoje pela Justiça Eleito-
ral, é um trunfo do Brasil que 
coloca o país na vanguarda 
da tecnologia e da segurança 
eleitoral. Querer retroceder a 
uma extemporânea contagem 
manual de 150 milhões de 
votos denota, aí sim, ingenui-
dade ou má fé. É muito difícil 
que tipos feito Bolsonaro e seus 
apoiadores se enquadrem no 
primeiro grupo.

Diante da derrota iminente, 
Bolsonaro tenta sabotar eleição 

Arthur Lira, em: Quando 
o poder faz a diferença

O bolsonarismo aposta na fraude 
eleitoral impressa e inauditável
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A p a r t i r  d e 
a m a n h ã , 
a u m e n t a 

para 20 o número de Unida-
des Básicas de Saúde aptas 
para a 2ª dose de vacina por 
agendamento contra a Covid-
19. A Prefeitura de Maceió 
informa que a ampliação tem 
o objetivo de facilitar a vida 
de quem já tomou a primeira 
dose da vacina contra a Covid-
19 e completa, até o dia 07 de 
agosto, o prazo para a aplicação 
da segunda dose.

Os novos pontos de vaci-
nação funcionarão nas seguin-
tes unidades: UBS Oswaldo 
Brandão (Ponta da Terra), 
UBS Roland Simon (Vergel do 
Lago), PAM Dique Estrada, 
USF Tarcísio Palmeira (Pontal), 
USF Paulo Oliveira Costa 
(Cesmac), USF Cláudio Medei-
ros (Rio Novo), USF Paulo 

Leal (Feitosa), UBS Arthur 
Ramos (Conjunto Henrique 
Equelman), UBS José Pimentel 
Amorim (Conjunto Salvador 
Lyra), UBS Marlene Fernan-
des Lanverly de Mello (Santa 
Lúcia), USF Vanderlei Maria 
de Andrade (Riacho Doce) e 
Unidade Docente Assistencial 
(UDA) José Lages Filho (Unit).

A vacinação por agenda-
mento já é feita nas Unidades 
Básicas de Saúde Aliomar de 
Almeida Lins (Benedito Bentes), 
José Guedes de Farias (Santa 
Amélia), Dr. Antônio de Pádua 
(Jardim Petrópolis II), Professor 
Durval Cortez (Prado), Tereza 
Barbosa (Eustáquio Gomes), II 
Centro de Saúde Diógenes Jucá 
Bernardes (Praça da Maravilha, 
no Poço), USF José Maria de 
Vasconcelos (São Jorge) e Centro 
de Saúde Dr. Hamilton Falcão 
(Benedito Bentes).

Maceió abre mais 12 pontos de 
vacinação contra a Covid-19

A PARTIR DE AMANHÃ serão 20 postos disponíveis; ampliação beneficia o maceioense que já tomou a 1a dose

Secom Maceió

Novas luminárias de tecno-
logia em LED estão possibili-
tando melhor visibilidade para 
motoristas, pedestres e mora-
dores das principais avenidas 
da capital. Em ação executada 
pela Superintendência Muni-
cipal de Energia e Iluminação 
Pública de Maceió (Sima), elas 
estão substituindo luminárias 
comuns.

Inicialmente, a SIMA subs-
tituiu 182 novas luminárias 
de LED das Avenidas Doutor 
Antônio Gomes de Barros 
(antiga Amélia Rosa), na Jati-
úca, e Avenida Professor Sando-
val Arroxelas, na Ponta Verde. 

Consideradas principais 
vias de tráfego de veículos 
na parte baixa, bem como de 
pessoas, contam ainda com um 

grande número de estabeleci-
mentos comerciais. As novas 
luminárias de 150 w de potên-
cia garantem mais eficiência na 
iluminação, segurança e quali-
dade de vida para quem circula 
diariamente pelo trecho.

A SIMA dispõe do canal 
Disque Luz, no 0800 031 9055, 
ou pelo WhatsApp, no número 
(82) 98884-6259. A população 
também podem usar ainda 
o email: atendimento@sima.
maceio.al.gov.br.

Com a retomada da vacina-
ção da 1ª dose contra a Covid-
19 na capital, hoje o público 
contemplado é para as pessoas 
com 26 anos de idade, sem 
comorbidades. Já quem tem a 2ª 
dose da Astrazeneca agendada, 
para até o dia 7 de agosto, já pode 
completar a imunização em 
todos os pontos fixos da capital. 

De acordo com a Secretaria 

Municipal de Saúde, a primeira 
dose estará disponível em 
todos os pontos, com o reforço 
do Corujão da vacina, hoje (03), 
até às 21h, nos drive-thrus da 
Justiça Federal e do Jaraguá e 
nos shoppings Maceió (Manga-
beiras) e Pátio (Cidade Univer-
sitária).

Os outros quatro pontos 
fixos de vacinação mantêm o 

horário, das 9h às 16h, e funcio-
nam na Praça Padre Cícero 
(Benedito Bentes), Papódromo 
(Vergel), Terminal do Osman 
Loureiro e Ginásio Arivaldo 
Maia (Jacintinho).

Para se vacinar, é necessá-
rio apresentar documento de 
identificação com foto, CPF 
e comprovante de residência 
(original e cópia).

AMÉLIA ROSA E SANDOVAL ARROXELAS

Avenidas recebem 182
novas luminárias em led

Vacinação segue hoje para quem tem 26 anos

A Secretaria Municipal de 
Economia (Semec) informa 
que a plataforma online 
para emissão de notas fiscais 
já foi atualizada e oferece 
novas ferramentas de acesso 
e de serviço pelo endereço: 
maceió.goss.com.br. As 
mudanças visam facilitar a 
emissão e a escrituração das 
notas fiscais eletrônicas (NFS-
e), umas das atividades mais 
utilizadas pelos contribuintes 
do Município.

De acordo com a Semec, 
todo processo de mudança 
ou atualização necessita de 
auxílio. E para facilitar, dispo-
nibiliza aos prestadores de 
serviço, contadores e demais 
contribuintes do Município 
um canal de atendimento 
específico para receber as 
demandas e dúvidas sobre 
a emissão de notas fiscais 
eletrônicas.

Por meio do endereço 
( a t e n d i m e n t o @ s e m e c .
maceio.al.gov.br), o contri-
buinte pode enviar um e-mail 
e especificar no título da 
mensagem que a demanda 
que ele deseja resolver é refe-
rente a emissão de notas pela 
Giss. As mensagens serão 
encaminhadas para a Central 

de Atendimento Técnico da 
Semec e respondidas em, no 
máximo, 48 horas úteis.

A Secretaria reforça que 
este é o único canal de aten-
dimento para questões refe-
rentes à emissão das NFS-e e 
cadastro na plataforma e que 
o órgão está trabalhando para 
orientar os contribuintes na 
adaptação ao novo sistema.

Uma das novidades é que 
agora o cadastro deve ser 
feito com o CPF do usuário. A 
alteração tem foco nos conta-
dores, escritórios e prestado-
res de serviço e permite que 
estes usuários vinculem seu 
registro ao CNPJ de todas as 
empresas que ele representa.

PLATAFORMA ONLINE

Economia oferece 
novas ferramentas

Ascom Semec

Usuário deve se cadastrar com CPF Itawi/Albuquerque

Avenida Sandoval Arroxelas depois de receber a nova iluminação em led
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A Polícia Civil, 
por meio da 
Delegacia de 

Acidentes e Delitos de Trânsito 
da Capital, concluiu e enviou à 
Justiça o Inquérito Policial que 
apurou o acidente ocorrido 
no dia 23 de julho, na Avenida 

Fernandes Lima, em Maceió, 
que resultou nas mortes de 
Pedro Alves dos Santos Júnior, 
de 31 anos, e José Cícero da 
Silva, 46, e ferimentos graves 
em Quitéria Gonçalves de 
Amorim, 46.

A delegada Sheila Carva-

lho, responsável pela inves-
tigação, disse que em razão 
das circunstâncias já anali-
sadas, e baseada em provas 
robustas, Sérgio Praxedes dos 
Santos Júnior, 35,  o causador 
do acidente, e que dirigia Jeep 
Renegade de placa RGQ5J38, 

foi indiciado por homicídios 
dolosos e lesão corporal grave.

“A conduta do motorista 
não se amolda aos tipos penais 
previstos no Código de Trân-
sito Brasileiro, uma vez que a 
ação volitiva do autor de inge-
rir bebida alcoólica antes de 

conduzir o veículo automotor, 
ao trafegar na contramão de 
uma via bastante movimen-
tada, sugestiona a presença de 
dolo eventual, sendo a ocorrên-
cia de duas mortes e uma lesão, 
o resultado assumido por ele”, 
disse a autoridade policial.

Bancário é indiciado por dois 
crimes de homicídio doloso

PARA A DELEGADA DO CASO, ao dirigir após ingerir bebiba alcoólica, bancário assumiu o risco de matar

Ana Paula Lins e 
Beatriz Rodrigues
Repórteres

O Governo de Alagoas 
pretende investir R$ 160 milhões 
para trazer pessoas acima de 18 
anos de volta à escola. Por meio 
do programa Vem que dá Tempo 
– uma das ações do programa 
Escola 10 – o Estado vai promo-
ver busca ativa de jovens adultos 
que abandonaram os estudos. A 
ideia é que eles façam uma prova 
de certificação de conclusão do 
ensino fundamental e, conse-
quentemente, retomem a sua 
escolaridade no ensino médio. 
Para isso, serão pagas bolsas tanto 
para estudantes quanto para os 
professores.

O programa foi apresentado 
ontem em cerimônia no Palácio 
República dos Palmares e prevê, 
dentre outras ações, a expansão 
da oferta de ensino médio via 
Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) no formato modular na 
rede estadual de ensino; aumento 
da oferta de EJA Modular (1º e 2º 
segmentos) nas redes municipais; 
realização de exames de avalia-
ção para certificação de conclusão 
no ensino fundamental e promo-
ção de cursos preparatórios para 
os candidatos inscritos na prova.

“O Escola 10 é o maior acerto 
deste governo. Com ele, nós 

conseguimos sair do último lugar 
no Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (IDEB) e alcan-
çar o 13° nos anos finais dentre 
todos os estados do país. Agora, 
estamos buscando outra frente 
para trazer os estudantes que 
ainda estão fora da sala de aula. 
Segundo dados da Secretaria de 
Estado do Planejamento, temos 
700 mil alagoanos afastados da 
escola e aptos a serem beneficia-
dos pelo programa. Nossa meta 
é, inicialmente, certificarmos 100 
mil pessoas e as matricularmos 
na EJA Modular para continu-
arem seus estudos. Para isso, 
teremos cursos preparatórios 
ministrados pelos articuladores 
de ensino”, adiantou o secretário 
de Estado da Educação, Rafael 
Brito, durante exposição do 
programa a prefeitos e secretários 
municipais de Educação.

Com o intuito de elevar a 
escolaridade de jovens e adultos 
alagoanos, o programa vai ofere-
cer bolsas de incentivo tanto para 
os professores quanto para os 
estudantes.

Para os estudantes, o inves-
timento previsto será de R$ 124 
milhões, sendo R$ 40 milhões 
para aqueles que se inscreverem 
e forem aprovados na prova e de 
R$ 84 milhões de bolsa perma-
nência para os que continuarem 
seus estudos na EJA Médio. 

‘VEM QUE DÁ TEMPO’

Programa custará 
cerca de R$ 160 mi

A Polícia Civil de Alagoas, 
por meio da Divisão Especial 
de Investigação e Capturas 
(Deic) e equipes do Tático Inte-
grado de Grupos de Resgate 
Especial (Tigre), sob coorde-
nação do delegado Gustavo 
Xavier, deflagrou hoje pela 
manhã uma operação e pren-
deu seis pessoas pela prática 
de diversos crimes na cidade 
de Penedo.

De acordo com as informa-
ções da autoridade policial, um 

acusado entrou em confronto 
com os policiais que reagiram 
à “injusta agressão”. O homem 
foi atingido, sendo socorrido 
para o hospital, mas não resistiu 
e morreu. Um dos suspeitos foi 
preso na cidade de Aracaju/SE.

Além das prisões foram 
apreendidos mais de 5kg de 
maconha. Os mandados foram 
expedidos pela 17ª Vara Crimi-
nal da Capital.

A operação teve apoio da 7ª 
Delegacia Regional de Penedo, 

11º Batalhão de Polícia Mili-
tar, Batalhão Rádio Patrulha e 
Batalhão de Operações Policiais 
Especiais (Bope).

O delegado Xavier disse 
ainda que o trabalho de hoje foi 
iniciado depois de uma ação da 
Polícia Civil, realizada em março 
deste ano, que fez a apreensão 
de cerca de 80kg de maconha 
que estava escondida em uma 
ilha, em Penedo, e pertencia a 
uma organização criminosa 
que atuava na região.

O Senac Alagoas está ofere-
cendo mais de 400 vagas em 
cursos gratuitos em Maceió e 
Arapiraca. As turmas são ofer-
tadas por meio do Programa 
Senac de Gratuidade (PSG) – 
destinado a pessoas de baixa 
renda, cuja renda familiar 
mensal per capita não ultra-
passe dois salários mínimos, e 
as inscrições poderão ser reali-
zadas a partir de quinta-feira 

(dia 5).
Para se inscrever, os candi-

datos devem apresentar a 
ficha de inscrição, o termo de 
compromisso e a autodeclara-
ção de renda – disponíveis no 
anexo do Edital, além de RG, 
CPF, comprovante de escolari-
dade e comprovante de residên-
cia. Há vagas para os cursos de 
Costureiro, Depilador, Mani-
cure e Pedicure, Massagista, 

Recreador, Técnico em Admi-
nistração, Técnico em Even-
tos, Técnico em Hospedagem, 
Técnico em Logística, e Técnico 
em Recursos Humanos.

Conheça mais detalhes 
sobre o local de inscrição, datas 
e pré-requisitos no site: http://
www.al.senac.br/psg/editais/
edital-072021/. Para mais infor-
mações: 0800 082 2005 ou (82) 9 
9302-6120 (WhatsApp).

PENEDO

MACEIÓ E ARAPIRACA

Operação da DEIC 
prende seis pessoas

Senac abre mais de 
400 vagas em cursos Jonathan Lins

Programa vai proporcionar que jovens e adultos voltem a estudar em Alagoas

ASCOM/SSP

Policiais civis se reúnem antes do dia amanhecer para tratar dos últimos detalhes da operação e cumprimento de mandados
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Jair ameaça promover ato para 
dar ‘último recado’ a Barroso

NAS CRÍTICAS AO PRESIDENTE DO TSE, Bolsonaro voltou a associar o magistrado à defesa da pedofilia

O presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), Luís 
Roberto Barroso, refutou decla-
rações e ataques do presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) 
ao Judiciário. Na mesma linha 
do presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Luiz 
Fux, Barroso disse que ameaça 
à realização das eleições é 
conduta antidemocrática e que 
há “coisas erradas acontecendo 
no País” às quais todos preci-
sam estar atentos.

Durante discurso de aber-
tura dos trabalhos do TSE para 
o segundo semestre, Barroso, 
apesar de não mencionar o 
nome de Bolsonaro em nenhum 
momento, disse que trata com a 
indiferença possível os ataques 
pessoais. Na manhã de ontem, 
Bolsonaro voltou a criticar o 
magistrado a apoiadores, disse 
que ele é defensor das drogas, 
do aborto e que gostaria de faci-
litar a manipulação das eleições.

“As referências pessoais a 
mim tratei com a indiferença 
possível. Eu escolhi para a 
minha vida ser um agente do 
processo civilizatório e empur-
rar a história na direção certa. Se 
eu parar para bater boca, eu me 
igualo a tudo que quero trans-

formar. Vivo para o bem e para 
fazer um País melhor e maior. 
Ódio, mentira, agressividade, 
grosseria, ameaças, insultos são 
derrotas do espírito. O universo 
me deu a bênção de não cultivar 
estes sentimentos e atitudes”, 
disse Barroso. “Obsessão por 

mim não faz qualquer sentido 
e, sobretudo, não é correspon-
dida”, completou.

Segundo Barroso, o País 
superou “ciclos de atraso 
institucional” apesar de 
“retardatários” que gostariam 
de voltar ao passado. “Uma 

das manifestações do autorita-
rismo no mundo contemporâ-
neo é precisamente o ataque às 
instituições, inclusive às insti-
tuições eleitorais que garan-
tem processo legítimo de 
condução aos mais elevados 
cargos da República”, disse o 
magistrado.

O ministro também afir-
mou que outras democracias 
do mundo se encontram sob 
pressão e criticou os líderes 
populares que, eleitos pelo voto 
popular, desconstroem pila-
res da democracia. Segundo 
Barroso, o projeto democrático 
é o da soberania popular e elei-
ções livres.

No início da sessão, Barroso 
prestou solidariedade às víti-
mas da covid-19 no País. De 
acordo com o Consórcio de 
Imprensa, o Brasil registra até 
esta segunda-feira 557.359 
mortes em decorrência da 
doença.

PRESIDENTE DO TSE

“Há coisas erradas acontecendo no 
País e todos precisamos estar atentos”

O presidente 
Jair Bolso-
naro apro-

veitou o encontro matinal com 
seus apoiadores, na frente do 
Palácio do Alvorada, nesta 
manhã de terça-feira, para 
responder as duras críticas que 
recebeu ontem do Judiciário, 
especificamente do ministro 
do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), Luis Roberto Barroso. 
“Barroso presta um desserviço 
à população brasileira”, desta-
cou, voltando a insistir na insti-
tuição do voto impresso no País. 
“Volto a pedir voto impresso, 
o Brasil está sendo agredido 
internamente”, emendou.

Nas críticas ao presidente 
do TSE, o mandatário voltou a 
associar o magistrado à defesa 
da pedofilia, falando algo que 
já foi desmentido, de que ele 
defende a redução da maiori-
dade para estupro de vulne-
ráveis e que isso beira a defesa 
da pedofilia. Aos apoiadores, 
Bolsonaro voltou a apresentar 
suas próprias estatísticas para 
dizer que as urnas eletrônicas 
não são confiáveis e disse se 
eles confiavam mais “em rela-
tório da Polícia Federal ou no 

Barroso.”
Bolsonaro disse que “joga 

dentro das regras constitucio-
nais” e Barroso não. Ontem, os 
ministros do TSE votaram, por 
unanimidade, a favor da instau-
ração de inquérito administra-
tivo e envio de notícia-crime ao 
Supremo contra o presidente 
pelas declarações infundadas 
de irregularidades no sistema 
eleitoral e ameaça à realização 
das eleições.

PALAVRA ‘SEM VALOR’
Em posse de dois relató-

rios da Polícia Federal sobre as 
urnas, Bolsonaro declarou que, 
se o presidente do TSE conti-
nuar “insensível” a seus apelos 
contra o sistema eleitoral, e o 
povo desejar, haverá um movi-
mento na Avenida Paulista, em 
São Paulo, para mandar um 
“último recado” ao ministro. 
“Senhor Barroso, sua palavra 
não vale absolutamente nada. 

Está a serviço de quem?”, ques-
tionou.

Ele voltou a se apoiar em 
suposto cálculo estatístico para 
sustentar versão segundo a 
qual houve fraude nas eleições 
municipais de São Paulo e afir-
mou que as eleições de 2022 
estão sobre suspeição por exis-
tirem dúvidas quanto à legiti-
midade do pleito. “Por que ele 
(Barroso) quer que a somatória 
de dúvidas permaneça entre 

nós? Não serão admitidas elei-
ções duvidosas no ano que 
vem”, declarou.

Bolsonaro se mostrou 
bastante insatisfeito com 
Barroso, e dedicou toda a sua 
conversa com apoiadores nesta 
manhã a criticar o ministro. 
Bolsonaro argumentou que a 
briga com o presidente do TSE 
não era para mostrar “quem é 
mais macho”, mas que ele não 
abria mão de demonstrar quem 
respeitava a Constituição, coisa 
que acusou o ministro de não 
fazer.

O chefe do Executivo tentou 
diminuir o impacto de suas 
críticas ao ministro afirmando 
que elas não eram direcionadas 
ao TSE ou ao STF, mas apenas 
contra Barroso. “O ministro 
Barroso presta um desserviço 
à nação brasileira, cooptando 
agora gente de dentro do 
Supremo, querendo trazer para 
si, ou dentro do TSE, como se 
fosse uma briga minha contra 
o TSE ou contra o Supremo, 
não é. É contra o ministro do 
Supremo que é também presi-
dente do Tribunal Superior 
Eleitoral querendo impor a sua 
vontade”.

 Ueslei Marcelino / Reuters

Getty images

Bolsonaro: “Barroso defende a redução da maioridade para estupro de vulneráveis e isso beira a defesa da pedofilia”

Ministro Barroso: “Ameaça à realização das eleições é conduta antidemocrática; há coisas erradas acontecendo no país”
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A Polícia Civil, 
por meio da 
Delegacia de 

Acidentes e Delitos de Trânsito 
da Capital, concluiu e enviou à 
Justiça o Inquérito Policial que 
apurou o acidente ocorrido 
no dia 23 de julho, na Avenida 

Fernandes Lima, em Maceió, 
que resultou nas mortes de 
Pedro Alves dos Santos Júnior, 
de 31 anos, e José Cícero da 
Silva, 46, e ferimentos graves 
em Quitéria Gonçalves de 
Amorim, 46.

A delegada Sheila Carva-

lho, responsável pela inves-
tigação, disse que em razão 
das circunstâncias já anali-
sadas, e baseada em provas 
robustas, Sérgio Praxedes dos 
Santos Júnior, 35,  o causador 
do acidente, e que dirigia Jeep 
Renegade de placa RGQ5J38, 

foi indiciado por homicídios 
dolosos e lesão corporal grave.

“A conduta do motorista 
não se amolda aos tipos penais 
previstos no Código de Trân-
sito Brasileiro, uma vez que a 
ação volitiva do autor de inge-
rir bebida alcoólica antes de 

conduzir o veículo automotor, 
ao trafegar na contramão de 
uma via bastante movimen-
tada, sugestiona a presença de 
dolo eventual, sendo a ocorrên-
cia de duas mortes e uma lesão, 
o resultado assumido por ele”, 
disse a autoridade policial.

Bancário é indiciado por dois 
crimes de homicídio doloso

PARA A DELEGADA DO CASO, ao dirigir após ingerir bebiba alcoólica, bancário assumiu o risco de matar

Ana Paula Lins e 
Beatriz Rodrigues
Repórteres

O Governo de Alagoas 
pretende investir R$ 160 milhões 
para trazer pessoas acima de 18 
anos de volta à escola. Por meio 
do programa Vem que dá Tempo 
– uma das ações do programa 
Escola 10 – o Estado vai promo-
ver busca ativa de jovens adultos 
que abandonaram os estudos. A 
ideia é que eles façam uma prova 
de certificação de conclusão do 
ensino fundamental e, conse-
quentemente, retomem a sua 
escolaridade no ensino médio. 
Para isso, serão pagas bolsas tanto 
para estudantes quanto para os 
professores.

O programa foi apresentado 
ontem em cerimônia no Palácio 
República dos Palmares e prevê, 
dentre outras ações, a expansão 
da oferta de ensino médio via 
Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) no formato modular na 
rede estadual de ensino; aumento 
da oferta de EJA Modular (1º e 2º 
segmentos) nas redes municipais; 
realização de exames de avalia-
ção para certificação de conclusão 
no ensino fundamental e promo-
ção de cursos preparatórios para 
os candidatos inscritos na prova.

“O Escola 10 é o maior acerto 
deste governo. Com ele, nós 

conseguimos sair do último lugar 
no Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (IDEB) e alcan-
çar o 13° nos anos finais dentre 
todos os estados do país. Agora, 
estamos buscando outra frente 
para trazer os estudantes que 
ainda estão fora da sala de aula. 
Segundo dados da Secretaria de 
Estado do Planejamento, temos 
700 mil alagoanos afastados da 
escola e aptos a serem beneficia-
dos pelo programa. Nossa meta 
é, inicialmente, certificarmos 100 
mil pessoas e as matricularmos 
na EJA Modular para continu-
arem seus estudos. Para isso, 
teremos cursos preparatórios 
ministrados pelos articuladores 
de ensino”, adiantou o secretário 
de Estado da Educação, Rafael 
Brito, durante exposição do 
programa a prefeitos e secretários 
municipais de Educação.

Com o intuito de elevar a 
escolaridade de jovens e adultos 
alagoanos, o programa vai ofere-
cer bolsas de incentivo tanto para 
os professores quanto para os 
estudantes.

Para os estudantes, o inves-
timento previsto será de R$ 124 
milhões, sendo R$ 40 milhões 
para aqueles que se inscreverem 
e forem aprovados na prova e de 
R$ 84 milhões de bolsa perma-
nência para os que continuarem 
seus estudos na EJA Médio. 

‘VEM QUE DÁ TEMPO’

Programa custará 
cerca de R$ 160 mi

A Polícia Civil de Alagoas, 
por meio da Divisão Especial 
de Investigação e Capturas 
(Deic) e equipes do Tático Inte-
grado de Grupos de Resgate 
Especial (Tigre), sob coorde-
nação do delegado Gustavo 
Xavier, deflagrou hoje pela 
manhã uma operação e pren-
deu seis pessoas pela prática 
de diversos crimes na cidade 
de Penedo.

De acordo com as informa-
ções da autoridade policial, um 

acusado entrou em confronto 
com os policiais que reagiram 
à “injusta agressão”. O homem 
foi atingido, sendo socorrido 
para o hospital, mas não resistiu 
e morreu. Um dos suspeitos foi 
preso na cidade de Aracaju/SE.

Além das prisões foram 
apreendidos mais de 5kg de 
maconha. Os mandados foram 
expedidos pela 17ª Vara Crimi-
nal da Capital.

A operação teve apoio da 7ª 
Delegacia Regional de Penedo, 

11º Batalhão de Polícia Mili-
tar, Batalhão Rádio Patrulha e 
Batalhão de Operações Policiais 
Especiais (Bope).

O delegado Xavier disse 
ainda que o trabalho de hoje foi 
iniciado depois de uma ação da 
Polícia Civil, realizada em março 
deste ano, que fez a apreensão 
de cerca de 80kg de maconha 
que estava escondida em uma 
ilha, em Penedo, e pertencia a 
uma organização criminosa 
que atuava na região.

O Senac Alagoas está ofere-
cendo mais de 400 vagas em 
cursos gratuitos em Maceió e 
Arapiraca. As turmas são ofer-
tadas por meio do Programa 
Senac de Gratuidade (PSG) – 
destinado a pessoas de baixa 
renda, cuja renda familiar 
mensal per capita não ultra-
passe dois salários mínimos, e 
as inscrições poderão ser reali-
zadas a partir de quinta-feira 

(dia 5).
Para se inscrever, os candi-

datos devem apresentar a 
ficha de inscrição, o termo de 
compromisso e a autodeclara-
ção de renda – disponíveis no 
anexo do Edital, além de RG, 
CPF, comprovante de escolari-
dade e comprovante de residên-
cia. Há vagas para os cursos de 
Costureiro, Depilador, Mani-
cure e Pedicure, Massagista, 

Recreador, Técnico em Admi-
nistração, Técnico em Even-
tos, Técnico em Hospedagem, 
Técnico em Logística, e Técnico 
em Recursos Humanos.

Conheça mais detalhes 
sobre o local de inscrição, datas 
e pré-requisitos no site: http://
www.al.senac.br/psg/editais/
edital-072021/. Para mais infor-
mações: 0800 082 2005 ou (82) 9 
9302-6120 (WhatsApp).

PENEDO

MACEIÓ E ARAPIRACA

Operação da DEIC 
prende seis pessoas

Senac abre mais de 
400 vagas em cursos Jonathan Lins

Programa vai proporcionar que jovens e adultos voltem a estudar em Alagoas

ASCOM/SSP

Policiais civis se reúnem antes do dia amanhecer para tratar dos últimos detalhes da operação e cumprimento de mandados
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Severino Carvalho
Repórter

O Governo do 
Estado e os 
municípios 

alagoanos firmaram, ontem, a 
pactuação 2021 do Programa 
Escola 10. Segundo o gover-
nador Renan Filho, a iniciativa 
prevê cerca de R$ 200 milhões 
em investimentos e vai dobrar 
a premiação aos municípios 
que atingirem as metas pactu-
adas. “A premiação era de R$ 
20 milhões e nós vamos passar 
para R$ 40 milhões aos muni-
cípios que atingirem as metas 
do Programa Escola 10”, anun-
ciou Renan Filho.

O programa busca garantir 
que todos os alunos da rede 
pública estejam alfabetizados 
em Língua Portuguesa e Mate-
mática até o final do 3º ano do 
Ensino Fundamental, reduzir 
os índices de analfabetismo 
e de evasão escolar, além de 
diminuir a distorção idade-
-série, propiciando o aumento 
do Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (IDEB).

A solenidade foi reali-
zada no auditório Aqualtune, 
no Palácio República dos 
Palmares. Assinaram o termo 

de adesão o governador de 
Alagoas, Renan Filho; o secre-
tário de Estado da Educação, 
Rafael Brito; o presidente 
da Associação dos Municí-
pios Alagoas (AMA), Hugo 
Wanderley; e a presidente da 
União Nacional dos Dirigen-
tes Municipais de Educação, 
seção Alagoas (Undime/AL), 
Noêmia Pereira. O termo de 
adesão fixa os princípios e 
compromissos, que deverão 
ser cumpridos pelo Estado e 
pelos municípios alagoanos, 
na instituição das ações do 
programa.

“Essa pactuação faz com 
que o Estado possa premiar 
os municípios e os colabora-

dores das escolas acerca do 
cumprimento de metas do 
programa. Alagoas, histori-
camente, ocupou os piores 
lugares no ranking nacional e, 
graças ao Escola 10 e ao apoio 
dos municípios de Alagoas, a 
gente conseguiu, em 2019, ser 
o estado com o maior cresci-
mento do país. A ideia é que a 
gente continue com essa cres-
cente, melhorando os nossos 
números”, destacou o secretá-
rio Rafael Brito.

Foram incluídas no termo 
de adesão do Escola 10, junto 
à avaliação do Sistema de 
Avaliação da Educação Básica 
(Saeb) e às diretrizes para atin-
gir a meta do IDEB, as ações 

relacionadas aos programas 
Criança Alfabetizada e Vem 
que Dá Tempo.

O Criança Alfabetizada 
tem como objetivo promover 
melhorias na qualidade da 
educação com a alfabetiza-
ção de estudantes do 1º e 2º 
anos do Ensino Fundamen-
tal, a partir do cumprimento 
de uma meta preestabelecida 
para cada município. Já o Vem 
que Dá Tempo busca garan-
tir que 10% da população dos 
municípios, com idade acima 
de 18 anos e não matriculados 
em 2021, concluam o Ensino 
Fundamental e se matriculem 
no Ensino Médio.

SUPORTE AOS MUNICÍPIOS
Renan Filho destacou a 

importância da participação 
dos municípios alagoanos para 
o alcance das metas pactuadas 
e o sucesso do programa.

“Alagoas, durante muito 
tempo, patinou entre as últi-
mas posições do país em 
qualidade da Educação e, nos 
últimos anos, tivemos um cres-
cimento vertiginoso: saímos 
da última posição no Ensino 
Médio para a 23ª e, no último 
IDEB, atingimos a 16ª. Essa 
vitória só foi possível porque 

houve uma ampla integração 
dos municípios alagoanos 
com o Governo do Estado. Nós 
vamos ampliar os benefícios 
aos municípios, aos profissio-
nais e aos estudantes, direta-
mente, para que a gente tenha, 
ainda mais, melhores resulta-
dos”, ressaltou Renan Filho.

O presidente da AMA afir-
mou que o Escola 10 revolucio-
nou a educação em Alagoas. “A 
meta é chegarmos à 10ª coloca-
ção, por meio de um programa 
que capacitou ainda mais os 
nossos profissionais, prepa-
rou os nossos alunos e aí estão 
os resultados: Alagoas avan-
çando e praticamente todos 
os municípios, 93% deles, 
cumprindo a meta do MEC”, 
comemorou Hugo Wanderley.

Ainda durante a solenidade, 
os municípios que alcançaram 
a meta estipulada pela Seduc 
para o IDEB 2019 foram home-
nageados com a entrega de 
troféus, recebidos pelos prefei-
tos de Santana do Mundaú, 
Arthur Freitas; de Jequiá da 
Praia, Felipe Jatobá; de Teotônio 
Vilela, Peu Pereira; de Anadia, 
Celino Rocha; de Ouro Branco, 
Tacia Denyse de Siqueira; e de 
Belo Monte, Dalmo Augusto de 
Almeida Junior.

Governo de Alagoas vai investir 
R$ 200 milhões no ‘Escola 10’

MUNICÍPIOS QUE atingirem as metas serão contempados com o dobro da premiação anunciada anteriormente

 Márcio Ferreira

Renan Filho anunciou R$ 40 milhões aos municípios que atingirem as metas
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Alagoas tem a menor taxa de 
infecção por Covid-19 no Brasil
Bia Alexandrino
Repórter

Os esforços 
pelo enfren-
t a m e n t o 

à Covid-19  estão surtindo 
efeito e, agora, Alagoas passa 
a liderar o ranking nacional 
com a menor taxa de infec-
ção pelo novo coronavírus. 
Atualmente, a taxa de trans-
missibilidade do vírus está 
em 0,75, mas já chegou a ser de 
3,47, no início da pandemia, 
em 2020, segundo informa-
ções da plataforma Covid-
19 Analytics, desenvolvida 
pela Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro 
(PUC-Rio) e pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), de São 
Paulo.

“Esse número é um indi-
cativo de quantas pessoas 
são infectadas. Quando essa 
taxa é igual a 1, significa que 
100 pessoas infectam outras 
100. A taxa de 0,75 quer dizer 
que 100 pessoas infectam 
outras 75 pessoas, então, é 
importante que essa taxa se 
mantenha abaixo de 1 para a 
contenção do surto. Para isso, 
é necessário que a população 
continue adotando as medi-
das preventivas e se proteja 
contra o novo coronavírus, 

mantendo o distanciamento 
social, usando a máscara e 
higienizando as mãos”, expli-
cou Herbert Charles Barros, 
superintendente de Vigilân-
cia em Saúde da Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesau).

Ainda de acordo com o 
superintendente, essa redução 
é reflexo de uma confluência 
de fatores, incluindo o distan-
ciamento social, as medidas de 
higienização das mãos e o uso 
de máscara. As consequências 
dessa diminuição na taxa de 
transmissão podem ser vistas 
com redução no número de 
internações hospitalares no 
estado, cuja ocupação do total 
de leitos exclusivos para Covid-
19 está em apenas 16%.

Dos 400 leitos de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) 
disponibilizados para pacien-
tes com a Covid-19, 105 estão 
ocupados. Isso representa que 
a ocupação dos leitos de UTI, 
que já chegou à marca de 92% 
em maio deste ano, baixou para 
26% - menor número desde 
janeiro deste ano.

Para que a taxa de transmis-
são do vírus continue abaixo 
de 1 é preciso que a população 
continue atenta aos cuidados 
no combate à Covid-19, inclu-
sive para evitar a proliferação 
de novas variantes.

GOVERNO DO ESTADO alerta que população continue mantendo as medidas de distanciamento social e de higienização

Carla Cleto

Não esqueça:
- Use máscara ao sair de casa;

- Respeite os protocolos de distanciamento social;

- Lave suas mãos com frequência. Use sabão e 
água ou álcool em gel;

- Evite tocar os olhos, nariz ou boca;

- Cubra nariz e boca com o braço dobrado 
ou um lenço ao tossir ou expirar;

- Fique em casa se você se sentir indis-
posto;

- Procure atendimento médico se tiver 
febre, tosse e dificuldade para respirar.
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O Governo do 
Estado e os 
municípios 

alagoanos firmaram, ontem, a 
pactuação 2021 do Programa 
Escola 10. Segundo o gover-
nador Renan Filho, a iniciativa 
prevê cerca de R$ 200 milhões 
em investimentos e vai dobrar 
a premiação aos municípios 
que atingirem as metas pactu-
adas. “A premiação era de R$ 
20 milhões e nós vamos passar 
para R$ 40 milhões aos muni-
cípios que atingirem as metas 
do Programa Escola 10”, anun-
ciou Renan Filho.

O programa busca garantir 
que todos os alunos da rede 
pública estejam alfabetizados 
em Língua Portuguesa e Mate-
mática até o final do 3º ano do 
Ensino Fundamental, reduzir 
os índices de analfabetismo 
e de evasão escolar, além de 
diminuir a distorção idade-
-série, propiciando o aumento 
do Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (IDEB).

A solenidade foi reali-
zada no auditório Aqualtune, 
no Palácio República dos 
Palmares. Assinaram o termo 

de adesão o governador de 
Alagoas, Renan Filho; o secre-
tário de Estado da Educação, 
Rafael Brito; o presidente 
da Associação dos Municí-
pios Alagoas (AMA), Hugo 
Wanderley; e a presidente da 
União Nacional dos Dirigen-
tes Municipais de Educação, 
seção Alagoas (Undime/AL), 
Noêmia Pereira. O termo de 
adesão fixa os princípios e 
compromissos, que deverão 
ser cumpridos pelo Estado e 
pelos municípios alagoanos, 
na instituição das ações do 
programa.

“Essa pactuação faz com 
que o Estado possa premiar 
os municípios e os colabora-

dores das escolas acerca do 
cumprimento de metas do 
programa. Alagoas, histori-
camente, ocupou os piores 
lugares no ranking nacional e, 
graças ao Escola 10 e ao apoio 
dos municípios de Alagoas, a 
gente conseguiu, em 2019, ser 
o estado com o maior cresci-
mento do país. A ideia é que a 
gente continue com essa cres-
cente, melhorando os nossos 
números”, destacou o secretá-
rio Rafael Brito.

Foram incluídas no termo 
de adesão do Escola 10, junto 
à avaliação do Sistema de 
Avaliação da Educação Básica 
(Saeb) e às diretrizes para atin-
gir a meta do IDEB, as ações 

relacionadas aos programas 
Criança Alfabetizada e Vem 
que Dá Tempo.

O Criança Alfabetizada 
tem como objetivo promover 
melhorias na qualidade da 
educação com a alfabetiza-
ção de estudantes do 1º e 2º 
anos do Ensino Fundamen-
tal, a partir do cumprimento 
de uma meta preestabelecida 
para cada município. Já o Vem 
que Dá Tempo busca garan-
tir que 10% da população dos 
municípios, com idade acima 
de 18 anos e não matriculados 
em 2021, concluam o Ensino 
Fundamental e se matriculem 
no Ensino Médio.

SUPORTE AOS MUNICÍPIOS
Renan Filho destacou a 

importância da participação 
dos municípios alagoanos para 
o alcance das metas pactuadas 
e o sucesso do programa.

“Alagoas, durante muito 
tempo, patinou entre as últi-
mas posições do país em 
qualidade da Educação e, nos 
últimos anos, tivemos um cres-
cimento vertiginoso: saímos 
da última posição no Ensino 
Médio para a 23ª e, no último 
IDEB, atingimos a 16ª. Essa 
vitória só foi possível porque 

houve uma ampla integração 
dos municípios alagoanos 
com o Governo do Estado. Nós 
vamos ampliar os benefícios 
aos municípios, aos profissio-
nais e aos estudantes, direta-
mente, para que a gente tenha, 
ainda mais, melhores resulta-
dos”, ressaltou Renan Filho.

O presidente da AMA afir-
mou que o Escola 10 revolucio-
nou a educação em Alagoas. “A 
meta é chegarmos à 10ª coloca-
ção, por meio de um programa 
que capacitou ainda mais os 
nossos profissionais, prepa-
rou os nossos alunos e aí estão 
os resultados: Alagoas avan-
çando e praticamente todos 
os municípios, 93% deles, 
cumprindo a meta do MEC”, 
comemorou Hugo Wanderley.

Ainda durante a solenidade, 
os municípios que alcançaram 
a meta estipulada pela Seduc 
para o IDEB 2019 foram home-
nageados com a entrega de 
troféus, recebidos pelos prefei-
tos de Santana do Mundaú, 
Arthur Freitas; de Jequiá da 
Praia, Felipe Jatobá; de Teotônio 
Vilela, Peu Pereira; de Anadia, 
Celino Rocha; de Ouro Branco, 
Tacia Denyse de Siqueira; e de 
Belo Monte, Dalmo Augusto de 
Almeida Junior.

Governo de Alagoas vai investir 
R$ 200 milhões no ‘Escola 10’

MUNICÍPIOS QUE atingirem as metas serão contempados com o dobro da premiação anunciada anteriormente

 Márcio Ferreira

Renan Filho anunciou R$ 40 milhões aos municípios que atingirem as metas



Raphael Torquato e 
Thaís Dória largaram 
os jalecos brancos e 
se permitiram alguns 
dias de férias, só os 
dois. Eles comemoram 
os 11 anos de casados 
no clima “enfim sós”. 
Coisa rara depois de 
3 filhos e a rotina de 
atendimentos médicos. 
Eles merecem!

Davi Braga comemo-
rou a marca de 500 
mil seguidores no 
Instagram. Você pode 
achar pouco, diante de 
alguns outros influen-
ciadores alagoanos. 
Mas, no caso de Davi, 
trata-se de um perfil 
com c o n t e ú d o, 
e reunindo jovens 
empreendedores. 
Imagina a diferença 
que esses 500 mil 
jovens podem fazer 
pelo Brasil.

Gabriela Sales, a 
@ricademarre, agora 
também é vacinada! 

A influenciadora 
cumpriu o ritual 

mais desejado do 
momento na última 

quinta-feira, e claro, 
compartilhou cada 
detalhe com seus 

seguidores. Ela 
aproveitou e reforçou 
a importância de todo 

mundo se vacinar. 

Com o avanço da vacinação 
cresce a confiança de que teremos 
festa na virada de ano em Maceió. 
O Celebration já anunciou Wesley 
Safadão como atração do réveillon 
e deu inícios às vendas na última 
quinta-feira (29). 

Existe um número significativo 
de pessoas que não conhecem 

o orgasmo. Mais de 50% das 
mulheres afirmam nunca ter tido. 
A fisioterapeuta pélvica e psica-

nalista Debora Guedes auxilia 
pessoas que convivem com o 

problema. Com competência, ela 
trabalha as causas emocionais 

que dificultam a sintonia de casais 
e de pessoas em geral.

MERECIDAS FÉRIAS

MEIO MILHÃO

VAI SAFADÃO!

RICA E VACINADA

DIREITO DE TODOS
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TÔ QUE TÔ EM MACEIÓ VESTINDO A CAUSA

O Festival Carambola e outros parceiros criaram uma campanha para recu-
perar o teto do Rex Jazz Bar, que foi destruído por conta das fortes chuvas de 
junho. Eles lançaram a coleção cápsula Jaraguá, com 4 estampas exclusivas. 
Todo o lucro será revertido para o Rex.

Ana Loureiro começa agosto festejando a chegada 
da Tô Que Tô a Maceió. Uma loja multimarcas que 
reúne todas marcas do Grupo Boticário. Agora o 

consumidor pode encontrar O Boticário, Quem Disse Bere-
nice, Eudora e Vult, no mesmo lugar. A inauguração acon-
tece na próxima quinta-feira (05).

RECICLAGEM ON LINE 

Helba Otoni aderiu às aulas 
online. Nos próximos dias 14 
e 15 de agosto, a terapeuta 
promove workshop de recicla-
gem em Biomagnetismo e Bioe-
nergética, ao vivo através da 
plataforma Zoom. Oportunidade 
para seus alunos espalhados 
pelo Brasil inteiro atualizar e 
reciclar o conhecimento sobre 
as técnicas. 


