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4POLÍCIA CIVIL PRENDE DOIS ACUSADOS NO CASO ‘RÉGIS CORRETOR’ E DIZ QUE CRIME ESTÁ ESCLARECIDO
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MEIO AMBIENTE

IMA/Ibama têm campanha 
para salvar os animais

O Instituto do Meio 
Ambiente do Estado de 
Alagoas (IMA/AL), em 
parcer ia  com o  Inst i -
tuto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recur-
sos Naturais Renováveis 
(Ibama), está promovendo 
uma campanha de doação 
de materiais para bichos 
que necessitam de cuidados 

especiais. A população pode 
colaborar com a doação de 
bichos de pelúcia; lençóis, 
toalhas de banho e pani-
nhos; lonas; bolsa térmica; 
leite de cabra, de vaca ou de 
soja (da marca Soya); mama-
deiras para filhotes (encon-
tra em petshops) e jornal 
impresso. O Cetas recebe 
cerca de três filhotes por mês, 

pouco perto da média de 500 
animais, mas geralmente 
são mamíferos que preci-
sam de cuidados especiais 
por um período mais longo. 
O Centro de Triagem de 
Animais Silvestres (Cetas) 
recebe cerca de 500 animais 
por mês, sendo alguns filho-
tes órfãos, vítimas do tráfico 
e outros crimes.

Bolsonaro dedica seu trabalho diário a promover o caos entre os poderes constituídos
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Um feirante – cujo nome 
não foi revelado – foi preso em 
flagrante ontem, no Mercado 
Público de Delmiro Gouveia, 
após esfaquear uma cadela. 
Com fome, o animal tinha 
pego um pedaço de carne 
na “tarimba” do homem 
que, com a mesma faca que 
cortava a carne para os clien-
tes, golpeou a cadelinha. O 

animal ainda foi levado com 
vida para uma clínica vete-
rinária, mas morreu após 
ser submetido à cirurgia. 
Hoje pela manhã, o feirante 
foi transferido para a Delega-
cia Regional Delmiro, onde 
seria submetido à audiência de 
custódia. O Ministério Público 
Estadual pediu a prisão preven-
tiva do feirante.

Feirante mata cadela 
por causa de carne

EM DELMIRO

PRESIDENTE 
PATROCINA O  
CAOS ENTRE 
INSTITUIÇÕES

NOCIVO À DEMOCRACIA, JAIR BOLSONARO COLOCA TODO DIA MAIS LENHA NA FOGUEIRA DA CRISE POLÍTICA

Redes Sociais

Ascom/IMA

Populares socorreram o animal ferido, mas cadelinha não resistiu e morreu

Filhotes de sagüis e de tamanduás são alimentados no Cetas; outros bichos também precisam de cuidados especiais

EDUCAÇÃO ESPECIAL

Inscritos vão às provas
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O Brasil vive novamente a 
sensação de ruptura das insti-
tuições e instauração de uma 
nova ditadura militar, coman-
dada pela transloucado Jair 
Bolsonaro e seus filhos, ávidos 
por poder e dinheiro.

Ouve-se em todos os cantos 
que governadores estão apre-
ensivos com suas polícias, 
principalmente as militares, 
que insistem em aderir ao 
bolsonarismo, mesmo não 
tendo nenhuma garantia 
de que algo vai mudar para 
melhor.

Militares de pijama e tantos 
outros psicopatas bolsonaris-

tas planejam invadir prédios 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), Congresso, palácios de 
governos estaduais e tudo o 
que possa representar algo 
parecido com uma convulsão 
social.

Este é o cenário planejado 
pelo ex-tenente do Exército 
que foi compulsoriamente 
botado para fora das Forças 
Armadas por ter sido desco-
berto um estratagema, onde 
até bombas seriam detonadas 
nos quartéis.

Jair Bolsonaro segue os 
passos do seu ídolo ameri-
cano que, mesmo perdendo a 

eleição para o Democrata Joe 
Biden insistiu em denúncias 
sem provas de fraudes que 
nunca existiram, culminando 
com seus patéticos seguidores 
invadindo o prédio do parla-
mento, em cenas dantescas de 
mais uma opera bufa, patro-
cinada pelos ultradireitosos 
amalucados que surgiram aos 
milhares nos últimos anos em 
todo o mundo.

A certeza que Bolsonaro 
vai tentar algo semelhante é 
latente. Resta saber se ele vai 
conseguir, e em conseguindo 
o que fará as tais institui-
ções, já que, provavelmente, 

os seguidores do presidente 
devem incorrer em diversos 
crimes.

Bolsonaro sabe e todas as 
pedras de Brasília também 
que ele não ganha mais 
nenhuma eleição. Resta agora 
apenas esse patético show de 
horrores, com senhores de 
meia idade e idosos vestidos 
de camisas da CBF e vomi-
tando impropérios contra os 
inimigos comunistas imagi-
nários.

Sabemos que nem tudo é 
loucura e que parte dos bolso-
naristas tem lucrativos cargos 
em comissão no governo fede-

ral e, certamente, não querem 
perder essa boquinha. Tem 
também os enlouquecidos 
integrantes do gabinete do 
ódio que lucram milhões de 
dinheiro público para disse-
minar notícias falsas nas redes 
sociais. Há ainda os famosos 
decadentes que receberam 
polpudas verbas publicitárias 
com dinheiro público para 
falar bem do atual presidente.

Estamos diante de um 
desastre anunciado aos quatro 
ventos pelo próprio Bolso-
naro, que não esconde de 
ninguém sua verve autoritá-
ria, travestida de loucura.

Ser ou não ser é a tormenta 
mais latente vivida nos dias 
atuais pelo governador Renan 
Filho.

Ele quer ser, mas ainda é 
cedo para decidir.

Enquanto isso,  segue 
sonhando com uma vaga no 
Senado Federal em 2023. Mas, 
para isso precisa se candidatar 
a essa vaga e disputar as elei-
ções de 2022.

E aí, eis a questão.
Deixando o governo em abril 

do próximo ano,  o substituto 
será o presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado Marcelo 
Victor que, segundo os bastido-
res, tem ligações com o bloco do 
presidente da Câmara, depu-
tado Arthur Lira (PP).

E vem o dilema: Como Victor 
trataria Renan Filho durante a 
campanha para o Senado? Como 
aliado ou um adversário de Lira?

As questões estão na mesa 
e continuam sendo pontos de 
interrogação no palácio, que 
ainda vê outra história incô-
moda.

Isto é, o caixa do governo 
alagoano – o único no País – tem 
mais de R$ 5 bilhões para inves-
timentos. Deixando o governo, a 
dinheirama fica para quem vier, 
cuidar, controlar ou gastar como 
quiser.

Enfim, a tez normal da deci-
são por enquanto é pálida. E 
assim estará até quando feve-
reiro chegar.

No frisson do carnaval é que 
as coisas tomam rumo.

O coronel Aleksander 
Lacerda era, até esta segunda-
-feira, comandante de Policia-
mento do Interior 7 da Polícia 
Militar de São Paulo. Com isso, 
comandava uma tropa de uns 
cinco mil policiais militares 
espalhados por 78 municípios 
da região de Sorocaba, no inte-
rior, mas próxima da capital.

Foi sumariamente cata-
pultado pelo governador João 
Dória. A razão para tirar o tal 
coronel do anonimato: Lacerda 
convocou pelas redes sociais 
“amigos” para apoiar os atos 
programados para o dia 7 de 
setembro a favor de Jair Messias 
e seu governo genocida, inefi-
caz, destruidor do país. Para 
sua gestão patética e seus segui-
dores abjetos. Saiu do anoni-
mato e como consequência saiu 
também do posto de comando 
que ocupava.

O coronel aproveitou o 
embalo para criticar Dória, que 
como governador é seu chefe 
máximo, e também Rodrigo 
Maia, que acaba de assumir 
uma secretaria estadual no 
governo paulista. O presi-
dente do Congresso, Rodrigo 
Pacheco, e os integrantes do 
Supremo Tribunal Federal 
também foram alvo de Alek-
sander Lacerda.

Será que o coronel achava 
que, ao se manifestar politica-
mente de maneira tão clara e 
agressiva, atropelando todos os 
códigos e regras disciplinares, 
passaria impune? Ou será que 
quis pôr à prova a lealdade de 
outros policiais militares diante 
da punição mais que previsí-
vel?

Outro coronel da PM, este 

já na reserva, Ricardo de Mello 
Araújo, pediu a todos os “vete-
ranos” que se juntem às mani-
festações da extrema-direita 
na avenida Paulista no dia 7 
de setembro para apoiar Jair 
Messias e impedir a volta do 
“comunismo”. 

Com isso, dois policiais 
militares de alta graduação, um 
ainda na ativa, outro na reserva, 
uniram suas vozes convocando 
convulsões de rua, e isso no 
mais rico e habitado e supos-
tamente desenvolvido estado 
brasileiro.    

Qual será o clima nas PMs 
de rincões mais longínquos?

A esta altura do atual 
governo, já está mais do que 
claro o que claro sempre foi: 
desde seus tempos obscuros 
de deputado Jair Messias conta 
com apoio de amplos setores 
das Polícias Militares ao longo 
e ao largo de todo o país. Esta é 
justamente uma das bases com 
as quais pretende levar a cabo o 
golpe tão sonhado.

E assim ganha ares mais 

visíveis que o que parecia 
impossível começa a parecer 
mais possível. Temos pela 
frente, então, um quadro tão 
alucinado como assustador: 
confrontos de rua, violên-
cia desenfreada, motins de 
policiais militares, presença 
de milicianos armados nas 
manifestações do próximo 
dia 7 e, para conter o caos e a 
devastação, governadores 
requisitando a ação das Forças 
Armadas.

Até aí, os governadores esta-
riam fazendo o previsto pela lei: 
ao não conseguir controlar suas 
próprias forças de segurança, 
não restaria a eles outra saída 
que pedir ajuda às forças nacio-
nais. 

Só que, para seguir de 
acordo com a lei, é preciso que 
o comandante máximo das 
Forças Armadas autorize sua 
entrada em cena.

E Jair Messias já disse e 
reiterou à exaustão que jamais 
mandará o “seu Exército” a agir 
contra “o povo”. A cada dia que 

passa fica mais e mais palpável 
o risco de total descontrole que 
provocaria um caos de dimen-
sões incalculáveis no Brasil. Em 
seus delírios demenciais Jair 
Messias continua na mesma: 
persevera na crítica ao voto 
impresso, nas mentiras, nas 
manipulações – e nas insisten-
tes ameaças.

Não pensa em outra coisa 
no golpe que, entre outras 
vantagens, afastaria dele e de 
seus pimpolhos igualmente 
demenciais o risco de irem 
parar na cadeia.

O que se espera é que os 
que podem pôr um freio nessa 
sequência formidável de absur-
dos saiam da toca e tomem 
medidas concretas para que o 
impossível continue no campo 
da impossibilidade. A menos, 
claro, que estejam, com sua 
omissão, dispostos à cumplici-
dade com quem não esconde 
em nenhum momento o que 
pretende: um banho de sangue 
sobre os escombros de um país 
desmoronado.

Dia 7 de setembro e o desastre anunciado 

Ser ou não ser 
continua sendo o 
dilema de Renan 

Filho, hoje

O impossível cada vez mais possível?
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Seguindo o calen-
dário anunciado 
pela Prefeitura 

de Maceió, a Secretaria Munici-
pal de Saúde dá sequência, hoje, 
a vacinação da primeira dose 
contra a Covid-19 para jovens 
de 18 anos com iniciais de ‘O’ 
a ‘Z’. A vacinação ocorre em 
todos os pontos de imunização, 
das 09h às 16h.

Já os remanescentes de 
outros públicos, que ainda 
não tomaram a primeira dose, 
podem se vacinar a qualquer 
dia. A aplicação da primeira 
dose para pessoas com 18 anos 
teve início na última sexta-feira, 
nos drive-thrus do Jaraguá e 
Serraria.

Os drive-thrus da vacina-

ção funcionam nos estaciona-
mentos da Justiça Federal e 
do Jaraguá e os demais pontos 
fixos ficam nos Shoppings 
Maceió (Mangabeiras) e 
Pátio (Cidade Universitária), 
Praça Padre Cícero (Benedito 
Bentes), Papódromo (Vergel), 
Terminal do Osman Loureiro e 
Ginásio Arivaldo Maia (Jacin-
tinho).

A segunda dose da vacina 
está disponível em todos os 
pontos de vacinação, obser-
vando que quem vai completar 
o ciclo com a Coronavac deve 
se dirigir, exclusivamente, ao 
Shopping Pátio. Já quem vai 
tomar segunda dose da Astra-
zeneca ou Pfizer pode ir a qual-
quer um dos pontos. 

Maceió vacina hoje jovens de 
18 anos com iniciais de ‘O’ a ‘Z’

SEGUINDO calendário de imunização, SMS dá sequência à primeira dose; vacinação ocorre em todos os pontos já divulgados

Em mais um novo mutirão, 
feito pelas equipes Secretaria 
de Trabalho, Abastecimento e 
Economia Solidária (Semtabes) 
e pelo Gabinete de Gestão Inte-
grada para o Enfrentamento à 
Covid-19, ontem, o Mercado da 
Produção passou por varrição, 
higienização, lavagem, dedeti-
zação, desratização e desinfec-
ção.

 Em ações de rotina no 
Mercado, as equipes da Prefei-
tura de Maceió já recolheram, 
desde o início do ano, mais de 
120 toneladas de resíduos, no 
bairro da Levada. 

Pela programação da 
Prefeitura, toda semana um 
mercado público passa por 
ações como essa para garan-

tir mais segurança sanitária e 
conforto para os consumidores 
e permissionários, principal-
mente durante a pandemia do 
coronavírus. Além da amplia-
ção do número de equipes 
responsáveis pela limpeza 
diária, está sendo finalizados 
projetos de reformas para 
melhorias nesses espaços.

Desde o início de maio, os 
mutirões de limpezas se torna-
ram permanente em quatro 
mercados públicos da capital, 
e ainda nas feiras livres adja-
centes. As ações contam ainda 
com o apoio das Secretarias de 
Desenvolvimento Sustentá-
vel, Infraestrutura, Assistência 
Social, Iluminação e Vigilância 
Sanitária. 

SEMTABES

Mercado passa por 
mutirão de limpeza

A população de Maceió já 
tem à sua disposição canais 
de atendimento dedicados 
ao recebimento de denún-
cias de obras irregulares, 
imóveis abandonados e infra-
ções ambientais na capital 
alagoana. A informação é 
da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Territorial e 
Meio Ambiente (Sedet).

As denúncias podem ser 

feitas de forma identificada ou 
anônima, de segunda a sexta-
-feira, das 09h às 14h, por meio 
de e-mails e telefones que são 
direcionados para setores 
específicos da Secretaria. 

Para obras irregulares, o 
cidadão pode ligar para (82) 
3312-5215 ou por email: denun-
cia@sedet.maceio.al.gov.br. 
Já para imóveis abandona-
dos, (82) 3312-5204 ou denun-

cia@sedet.maceio.al.gov.br. 
Enquanto que para infrações 
ambientais, (82) 3312-5242 ou 
coord.fiscalizacaoambiental@
sedet.maceio.al.gov.br

Após o recebimento da 
denúncia, a diretora de Fisca-
lização Edilícia da Secretaria, 
Carolina Rodrigues, afirma 
que os agentes de fiscalização 
serão mobilizados para ir até o 
local indicado e apurar o caso. 

Um espaço democrático 
criado pelo Município para 
estimular a participação 
da população no planeja-
mento da cidade, o ‘Participa 
Maceió’ foi prorrogado, até 
o próximo dia 30 de agosto, 
para consulta pública. Após 
essa data, o órgão vai anali-
sar as sugestões e planejar o 
projeto de lei do PPA Parti-
cipativo 2022-2025, que será 
discutido na Câmara Muni-
cipal de Maceió e depois 
sancionado pelo prefeito 
JHC.

O ‘Participa Maceió’ , 

como explica o prefeito JHC, 
é um ambiente inovador e 
facilita o acesso da popu-
lação ao planejamento do 
município. “O que queremos 
é a contribuição da nossa 
gente para uma gestão de 
uma cidade melhor, mais 
inclusiva e preocupada com 
os problemas das comunida-
des”.

O portal foi criado para 
alcançar o maior número de 
cidadãos possível, de forma 
democrática e participativa 
e a plataforma está hospe-
dada no site (http://parti-

cipa.maceio.al.gov.br) e vai 
auxiliar o Município a esta-
belecer, de forma regionali-
zada, as diretrizes, objetivos 
e metas da administração 
pública para as despesas e 
para os programas de dura-
ção continuada. 

O  p o r t a l  ‘ Pa r t i c i p a 
Maceió’ permite ao cidadão 
conhecer o planejamento da 
sua cidade pelos próximos 
quatro anos e, caso não se 
sinta contemplado nas ideias 
compartilhadas, possa apre-
sentar propostas para melho-
rias da região onde mora. 

OBRAS E IMÓVEIS

CONSULTA PÚBLICA

Prefeitura disponibiliza 
canais para denúncias

‘Participa Maceió’ é 
prorrogado até o dia 30

Ascom SMS

Gabriel Moreira/Secom Maceió 

Mutirão de varrição, higienização e lavagem beneficia Mercado da Produção
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Uma operação 
integrada foi 
deflagrada, 

na tarde de ontem, nas cida-
des de Palmeira dos Índios e 
Igaci, dando cumprimento a 
mandados de prisão e de busca 
e apreensão contra suspeitos de 
praticar um crime de latrocínio 
no dia 25 de abril deste ano.

O latrocínio aconteceu em 
Palmeira dos Índios, tendo 
como vítima corretor de 
imóveis, Reginaldo Fernan-
des dos Santos, de 41 anos. De 
acordo com o delegado Rosi-
valdo Vilar, titular da 5ª DRP 
de Palmeira dos Índios, o crime 
foi de grande repercussão na 
cidade e de difícil elucidação, 

pois ocorreu em uma região 
sem câmeras de vigilância e 
sem testemunhas.

Durante a ação, os policiais 
prenderam dois acusados e 
conseguiram recuperar objetos 
subtraídos pelos criminosos.

A operação foi coorde-
nada pelo delegado Rosi-
valdo Vilar, que parabenizou 

o trabalho dos agentes da 5ª 
DRP e policiais militares do 
10º BPM, bem como ao apoio 
incondicional do delegado 
Mário Jorge Barros, gerente 
de Polícia Judiciária da Região 
(GPJ-3), do delegado-geral 
Carlos Alberto Reis e do secre-
tário de Segurança, Alfredo 
Gaspar de Mendonça.

O secretário Alfredo 
Gaspar, parabenizou o empe-
nho dos delegados Mário Jorge 
Barros, Rosivaldo Vilar e dos 
agentes da 5ª DRP na elucida-
ção do bárbaro crime. Assim 
como agradeceu ao apoio dado 
pelo tenente Bezerra e policiais 
do 10ºBPM durante o cumpri-
mento dos mandados.

PC prende acusados de matar 
corretor de imóveis em Palmeira

CRIME ocorreu em abril; acusados de cometer latrocínio (roubo seguido de morte) foram presos em operação integrada

Kelly Cordeiro
Repórter

Identificar e tratar adequa-
damente os casos de Acidente 
Vascular Cerebral (AVC) são 
os objetivos do programa 
lançado ontem, pelo Governo 
de Alagoas, no Hospital Metro-
politano, em Maceió. Com o 
“AVC dá Sinais”, os alagoanos 
passarão a contar, de imediato, 
com quatro hospitais especia-
lizados e, até novembro, com 
dez unidades preparadas para 
atender os casos da doença, 
que é a segunda maior causa 
de mortes no Brasil, segundo 
o Ministério da Saúde (MS). A 
iniciativa é pioneira em todo 
o país tornando Alagoas o 
primeiro Estado a dispor de 
uma rede de cuidados especí-
fica para o problema.

Só no ano passado foram 
identificados 2.370 casos no 
Hospital Geral do Estado 
(HGE), que até então era a única 
unidade hospitalar de Alagoas a 
tratar esses pacientes. Agora, os 
hospitais Metropolitano, Regio-
nal da Mata, em União dos 
Palmares, e Hospital de Emer-
gência do Agreste, em Arapi-
raca, também são referência na 
assistência aos acometidos por 
AVC. Além disso, as Unidades 
de Pronto Atendimento (UPAs) 

e o Serviço de Atendimento 
Médico de Urgência (Samu) 
estão capacitados para receber 
os pacientes como porta de 
entrada. Segundo o governa-
dor Renan Filho, a intenção é 
possibilitar o acesso de todos os 
alagoanos ao tratamento, com 
qualidade e agilidade. 

“Antes do nosso governo 
não existia tratamento de AVC 
na rede pública de Alagoas e nós 
implantamos no HGE, salvando 
muitas vidas. Agora estamos 
ampliando a capilaridade do 
sistema, numa rede 100% conec-
tada para que o cidadão seja 
atendido na hora da ocorrência”, 
disse o governador.

Para dar início ao programa 
“AVC dá Sinais” os hospitais 
de referência foram equipados 
com tomógrafos e os profissio-
nais foram capacitados para 
identificar os primeiros sinais e 
tratar os pacientes com a maior 
rapidez possível. Isso porque 
o tempo é fundamental para 
tratar a doença. Quanto mais 
rápida a identificação do AVC e 
a intervenção correta da equipe 
médica, maiores são as chances 
de evitar sequelas e óbitos.

Para potencializar a assis-
tência, a Secretaria de Estado 
da Saúde (Sesau), por meio de 
cooperação com empresa japo-
nesa, vai utilizar o aplicativo Join 

de telemedicina, para agilizar a 
conduta médica e a transferên-
cia do paciente para o hospital 
de referência mais próximo. O 
embaixador do Japão no Brasil, 
Akira Yamada, e a presidente 
da World Stroke Organization 
(Organização Mundial do AVC), 
Sheila Ouriques, participaram 
da solenidade de lançamento do 
programa por videoconferência. 

De acordo com a Orga-
nização Mundial de Saúde 
(OMS), o AVC é uma das cinco 
principais doenças no mundo 
responsáveis por incapaci-
dade. No país, são mais de 100 
mil óbitos por ano em decor-
rência do problema. Por isso, 
o combate ao AVC é essencial 
para o aumento da expecta-
tiva e da qualidade de vida, 
como explica o coordenador da 
linha de cuidados em Alagoas, 
Matheus Pires. “É uma doença 
prevenível e os principais fato-
res de risco são o tabagismo, 
hipertensão, diabetes, seden-
tarismo, entre outros. Então 
se a população controlar essas 
doenças certamente teremos 
uma redução no número de 
AVC. O programa vem contri-
buir nesse sentido, não apenas 
proporcionando o tratamento 
no tempo correto, mas também 
atuando na orientação para 
prevenção da doença”.  

PIONEIRISMO

Governo Estudual lança 
programa ‘AVC dá Sinais’

Marinha alerta para ressaca do mar

A Marinha do Brasi l 
informou ontem, que haverá 
condições favoráveis à ocor-
rência de 3,0 a 3,5 metros de 
altura, na área oceânica entre 
Jequiá da Praia, em Alagoas 
e Touros, no Rio Grande do 
Norte.

De acordo com a Capita-
nia dos Portos de Alagoas, as 
ondas devem ocorrer entre a 
noite do domingo, 22, até a 
noite desta segunda-feira, 23.

Vale ressaltar que a Mari-
nha do Brasil mantém todos 
os avisos de mau tempo em 
vigor no endereço eletrô-
nico da própria instituição. 
Adicionalmente, as informa-
ções meteorológicas podem 
ser visualizadas na página 
do Serviço Meteorológico 
Marinho no Facebook.

O  a c o m p a n h a m e n t o 
também pode ser  real i -
zado por meio do aplicativo 
“Boletim ao Mar”, disponí-
vel para download na inter-
net, tanto para o sistema 
Android quanto para iOS, 
desenvolvido em parceria 
entre a Marinha do Brasil e 
o RUMAR – Instituto Rumo 
ao Mar.

A Secretaria de Estado da 
Educação (Seduc) divulgou 
na edição de ontem do Diário 
Oficial do Estado (https://
www.imprensaoficial.al.gov.
br/diario-oficial) o crono-
grama de convocação para as 
provas práticas do Processo 
Seletivo Simplificado (PSS) 
para composição do banco de 
dados para atuar na Educação 
Especial em caráter tempo-
rário.  As provas acontecem 
presencialmente nos dias 30 
e 31 de agosto no Centro de 
Formação Ib Gatto (Cenfor), 
no Cepa, e a lista dos candi-
datos convocados, com o dia 
e horário agendados para 
avaliação, pode ser conferida 
nas páginas 15 e 16 do Diário 
e também no site da Seduc 
(www.educacao.al.gov.br).

Serão avaliados os candi-
datos classificados para os 
cargos de intérprete de Libras, 
instrutor de Libras e monitor/
revisor de Braille. As provas 
para revisor de Braille e instru-
tor de Libras ocorrem no dia 
30, enquanto as de intérprete 
de Libras, no dia 31. O resul-
tado preliminar das provas está 
previsto para 13 de setembro.

OPORTUNIDADES
O PSS da Educação Espe-

cial também trouxe oportu-
nidades para os cargos de 
professor de sala de recursos 
multifuncional, instrutor de 
oficinas pedagógicas, profes-
sor de música, professor de 
teatro, professor de infor-
mática, ledor/transcritor de 
Braille, professor de sorobã, 
professor para TEA (Trans-
torno do Espectro Autista), 
monitor auxiliar de transporte 
escolar e auxiliar de sala.

RESSACA LIBRAS

Marinha 
alerta para 
ondas de até 
3,5 metros

Educação 
convoca 
candidatos
para provas

Feirante esfaqueia cachorrinha com fome em Delmiro Gouveia
Um feirante esfaqueou uma cachorrinha com fome, 
que teria comido um pedaço de carne do seu açougue, 
no Mercado Público da cidade de Delmiro Gouveia, no 
Sertão Alagoano. O agressor foi preso e levado para 
delegacia em Batalha. De acordo com o delegado 
Rodrigo Cavalcante, que efetuou o flagrante, o agressor 
irá responder a inquérito criminal, sujeito a pena de 8 
meses a seis anos de prisão. A cachorrinha do tipo vira-

-lata circulava pelo Mercado Público da cidade quando 
foi agredida, a golpes de faca, após pegar um pedaço 
de carne. Ela foi socorrida por feirantes e levada para 
uma clínica veterinária, mas não resistiu e morreu. O 
caso chegou ao conhecimento do Ministério Público 
Estadual (MPE/AL) e será acompanhado pelo promotor 
de Justiça, Guilherme Diamantaras, que atua na área de 
meio ambiente na região de Delmiro Gouveia. 
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Entenda a atual crise política 
patrocinada por Bolsonaro

O CLIMA DE EBULIÇÃO em Brasília instalado a partir de ataques de Bolsonaro aos demais Poderes tem sido algo recorrente

Folhapress

Am e a ç a s  à 
realização das 
eleições de 

2022, a defesa do voto impresso 
e o pedido de impeachment do 
ministro Alexandre de Moraes, 
do STF (Supremo Tribunal 
Federal), foram os últimos 
capítulos que levaram à mais 
nova crise institucional entre os 
Poderes -patrocinada por uma 
escalada golpista do presidente 
Jair Bolsonaro e com respostas 
da corte.

O clima de ebulição em 
Brasília instalado a partir de 
ataques de Bolsonaro aos 
demais Poderes não é novo e 
tem sido algo recorrente no seu 
mandato. Desta vez, a tensão 
envolve o pleito do ano que 
vem, investigações que miram 
o presidente e um inédito 
pedido de impeachment de 
ministro do STF feito pelo 
chefe do Executivo. Cabe ao 
presidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (DEM-MG), decidir se 
dá andamento à peça.

Há ainda a preocupação de 
que a crise inflame a tempera-
tura das ruas, já que protestos 
contra Bolsonaro e a favor dele 
estão marcados para o feriado 
de 7 de Setembro nas principais 
cidades do país.

1.O que são as ameaças de 
Bolsonaro à realização de elei-
ções em 2022?

Eleições no ano que vem 
serão limpas. Ou fazemos elei-
ções limpas no Brasil ou não 
temos eleições”, declarou o 
presidente a apoiadores no dia 
8 de julho.

No dia seguinte, atacou o 
presidente do TSE (Tribunal 
Superior Eleitoral), minis-
tro Luís Roberto Barroso, 
chamando-o de “idiota” e 
“imbecil”.

As ameaças se baseiam em 
afirmações falsas de que a urna 
eletrônica não é segura, com 
acusações infundadas de que 
pleitos passados foram frau-
dados e que Bolsonaro só será 
derrotado em 2022 caso haja 
irregularidade semelhante 
-pesquisas recentes apontam 
o favoritismo do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Como mostrou a Folha de 
S.Paulo, apesar de ser conhe-
cido o modus operandi de 
Bolsonaro, que radicaliza seu 
discurso sempre que se vê sob 
pressão, suas repetidas decla-
rações de ameaças à realização 

das eleições de 2022 têm gerado 
cada vez mais preocupação de 
uma tentativa de golpe, o que 
também levou a reações do STF 
e do TSE.

O presidente chegou a 
admitir que não pode compro-
var se as eleições foram ou não 
fraudadas. “Não tem como se 
comprovar que as eleições não 
foram ou foram fraudadas. São 
indícios. Crime se desvenda 
com vários indícios.”

Bolsonaro e seus aliados 
defendem a implementação 
do chamado voto impresso, 
ou seja, a impressão de um 
comprovante do voto dado na 
urna eletrônica e com o qual o 
eleitor não poderia ter contato. 
O comprovante impresso seria 
uma forma extra de auditoria 
(as urnas eletrônicas já são audi-
tadas em todas as eleições).

2. Como o Congresso tratou 
do voto impresso?

Em estratégia conhecida de 
Bolsonaro, as reiteradas acusa-
ções falsas sobre a segurança 
das urnas eletrônicas e a defesa 
do voto impresso passaram a 
pautar o debate nacional e se 
tornaram tema de deliberação 
da Câmara.

Em maio deste ano, o presi-
dente da Casa, Arthur Lira 
(PP-AL), aliado de Bolsonaro, 
instalou uma comissão espe-
cial para debater uma PEC 
(proposta de emenda à Consti-
tuição) sobre o tema. Em junho, 
11 partidos, inclusive siglas do 
centrão aliadas do Planalto, se 
uniram contra o voto impresso.

O tema foi derrotado na 
comissão especial, mas levado 
por Lira ao plenário, onde 
sofreu nova derrota no dia 10 de 
agosto. Foram 229 votos a favor 
do texto, 218 contra e 1 absten-
ção. Eram necessários ao menos 
308 dos 513 deputados.

3. Como TSE e STF reagi-
ram aos ataques?

Em oposição às falas de 
Bolsonaro contra as eleições, 
Barroso e o presidente do STF, 
Luiz Fux, vinham reagindo 
com notas e esclarecimentos 
sobre a segurança das urnas 
eletrônicas.

Mas, após a live de 29 de 
julho, os ministros das cortes 
superiores decidiram tomar 
medidas mais graves. Primeira-
mente, a corte eleitoral decidiu, 
no dia 2 de agosto, por unanimi-
dade, abrir um inquérito para 
apurar as acusações feitas pelo 
presidente, sem provas, de que 
o TSE frauda as eleições.

Depois, Barroso assinou 
uma queixa-crime contra 
Bolsonaro e recebeu o aval do 
plenário da corte eleitoral para 
enviá-la ao STF. Moraes acei-
tou a queixa-crime de Barroso e 
incluiu Bolsonaro como inves-
tigado no inquérito das fake 
news, que tramita no Supremo.

“A hora dele [Moraes] vai 
chegar. Porque está jogando 
fora das quatro linhas da Cons-
tituição há muito tempo. Não 
pretendo sair das quatro linhas 
para questionar essas auto-
ridades, mas acredito que o 
momento está chegando”, disse 
Bolsonaro.

4. Como o cerco a Sérgio 
Reis e Roberto Jefferson, 
apoiadores de Bolsonaro, agra-
varam a situação?

No dia 13 de agosto, a Polí-
cia Federal prendeu Jefferson, 
presidente nacional do PTB e 
importante aliado de Bolsonaro 
que vinha insuflando a retórica 
golpista do mandatário e as 
ameaças à ordem democrática.

Em meio ao embate entre 
Bolsonaro e ministros do STF, 
Reis divulgou em redes sociais 
uma grande manifestação de 
caminhoneiros com pautas 
autoritárias e contra o Supremo, 
com risco de paralisação e 
ameaça de caos no feriado de 7 
de Setembro.

Em 20 de agosto, a PF 
cumpriu mandados de busca 
e apreensão em endereços 
do cantor. As medidas foram 
solicitadas pela PGR (Procu-
radoria-Geral da República) e 
autorizadas por Moraes.

Na mesma sexta-feira, Bolso-
naro cumpriu a ameaça e apre-
sentou ao Senado um pedido 
de impeachment contra Moraes 
assinado por ele mesmo.

5. Quais protestos de rua 
estão sendo convocados?

A escalada na tensão entre 
os Poderes é acompanhada de 
convocatórias de grupos favo-
ráveis e contrários a Bolsonaro 
para manifestações de rua.

Grupos de esquerda e 
apoiadores do presidente 

disputavam a avenida Paulista 
para realização de ato no dia 7 
de Setembro, mas o Governo 
de São Paulo definiu que a via 
será ocupada apenas por bolso-
naristas no feriado. Opositores 
de Bolsonaro deverão se mani-
festar no dia 12.

O 7 de Setembro tem sido 
tratado por bolsonaristas como 
“nova Independência”. Com os 
ataques ao Supremo em alta, 
o ato é visto como pró-golpe 
militar e contra as instituições, 
embora ativistas de direita 
neguem endossar pautas 
antidemocráticas. Bolsonaro 
estimula a participação de 
apoiadores nos atos.

6. Como se deu o pedido de 
impeachment de Moraes?

Bolsonaro apresentou ao 
Senado o pedido de impeach-
ment em 20 de agosto. Além da 
destituição do cargo, Bolsonaro 
pede o afastamento do ministro 
de funções públicas por oito 
anos.

Em entrevistas, o chefe 
do Executivo afirmou que o 
pedido de impeachment de 
Barroso ainda será elaborado.

Ao justificar o pedido, ele 
afirma que Moraes cometeu 
crime de responsabilidade no 
âmbito do inquérito das fake 
news, no qual Bolsonaro foi 
incluído por ataques ao sistema 
eleitoral.

7. Quais foram as reações 
ao pedido de impeachment?

Na classe política e jurídica, 
o tom é de repúdio à iniciativa 
de Bolsonaro e de união em 
torno da defesa de Moraes.

No dia da apresentação, o 
STF divulgou nota oficial em 
que “manifesta total confiança” 
no ministro.

8. Qual o papel das Forças 
Armadas nesta crise?

O papel dos militares nas 
ameaças golpistas de Bolsonaro 
não é um tema novo, já que o 
presidente vem se referindo às 
Forças como “meu Exército”.

Diante da pandemia, o chefe 
do Executivo por diversas vezes 
fez discursos ameaçando baixar 
um decreto e fazendo inclusive 
menção a um estado de sítio.

O último episódio foi o 
desfile de veículos militares na 
Praça dos Três Poderes em 10 
de agosto, mesmo dia da vota-
ção pela Câmara da PEC do 
voto impresso.

9. Quais são os fatores que 
deixam Bolsonaro politica-

mente acuado neste momento?
Bolsonaro vem assistindo 

nos últimos meses a uma sequ-
ência de movimentos políticos 
e judiciais com potencial para 
acuá-lo. No aspecto eleitoral, 
sua pré-candidatura à reeleição 
sofreu um baque com a reabili-
tação de Lula, que passou a lide-
rar as pesquisas de intenção de 
voto para 2022.

Ao mesmo tempo, seu 
governo virou alvo da CPI da 
Covid, no Senado, com inves-
tigações que buscam responsa-
bilizar o Executivo pelos erros 
na gestão da pandemia e na 
compra de vacinas.

Bolsonaro também foi criti-
cado pela reação do governo na 
economia, diante do impacto 
trazido pela pandemia.

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, perdeu poder e 
espaço, passou a sofrer cobran-
ças mais incisivas do empre-
sariado e viu sua agenda de 
reformas e privatizações travar 
no Congresso. As previsões 
para o cenário econômico 
mostram uma corrosão do 
otimismo alardeado com a reto-
mada pós-pandemia, em meio 
a índices crescentes de inflação 
e expectativas reduzidas de alta 
do PIB.

Em julho, segundo pesquisa 
Datafolha, a reprovação a 
Bolsonaro bateu novo recorde: 
51% dos brasileiros avaliam 
o governo como ruim ou 
péssimo. Já a avaliação positiva 
do presidente, que havia atin-
gido seu pior nível em março 
(24%), permaneceu estável.

Setores da oposição passa-
ram também a organizar 
protestos de rua com abran-
gência nacional e internacional, 
a partir de maio, que tiveram 
adesão significativa e criaram 
um novo fato político, demons-
trando insatisfação de parce-
las da sociedade com a atual 
gestão.

Em uma tentativa de sobre-
viver a um eventual pedido 
de impeachment, diante dos 
mais de cem protocolados na 
Câmara (inclusive um super-
pedido, assinado por partidos 
da oposição e ex-bolsonaristas), 
o presidente ampliou o espaço 
do centrão no Planalto.

Levou o senador Ciro 
Nogueira (PP-PI) para chefiar a 
Casa Civil e turbinou o relacio-
namento com parlamentares 
do bloco fisiológico de partidos, 
principalmente com emendas 
e cargos. A guinada sepultou o 
discurso da campanha eleitoral 
de 2018 contra o “toma lá, dá cá”.
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Uma operação 
integrada foi 
deflagrada, 

na tarde de ontem, nas cida-
des de Palmeira dos Índios e 
Igaci, dando cumprimento a 
mandados de prisão e de busca 
e apreensão contra suspeitos de 
praticar um crime de latrocínio 
no dia 25 de abril deste ano.

O latrocínio aconteceu em 
Palmeira dos Índios, tendo 
como vítima corretor de 
imóveis, Reginaldo Fernan-
des dos Santos, de 41 anos. De 
acordo com o delegado Rosi-
valdo Vilar, titular da 5ª DRP 
de Palmeira dos Índios, o crime 
foi de grande repercussão na 
cidade e de difícil elucidação, 

pois ocorreu em uma região 
sem câmeras de vigilância e 
sem testemunhas.

Durante a ação, os policiais 
prenderam dois acusados e 
conseguiram recuperar objetos 
subtraídos pelos criminosos.

A operação foi coorde-
nada pelo delegado Rosi-
valdo Vilar, que parabenizou 

o trabalho dos agentes da 5ª 
DRP e policiais militares do 
10º BPM, bem como ao apoio 
incondicional do delegado 
Mário Jorge Barros, gerente 
de Polícia Judiciária da Região 
(GPJ-3), do delegado-geral 
Carlos Alberto Reis e do secre-
tário de Segurança, Alfredo 
Gaspar de Mendonça.

O secretário Alfredo 
Gaspar, parabenizou o empe-
nho dos delegados Mário Jorge 
Barros, Rosivaldo Vilar e dos 
agentes da 5ª DRP na elucida-
ção do bárbaro crime. Assim 
como agradeceu ao apoio dado 
pelo tenente Bezerra e policiais 
do 10ºBPM durante o cumpri-
mento dos mandados.

PC prende acusados de matar 
corretor de imóveis em Palmeira

CRIME ocorreu em abril; acusados de cometer latrocínio (roubo seguido de morte) foram presos em operação integrada

Kelly Cordeiro
Repórter

Identificar e tratar adequa-
damente os casos de Acidente 
Vascular Cerebral (AVC) são 
os objetivos do programa 
lançado ontem, pelo Governo 
de Alagoas, no Hospital Metro-
politano, em Maceió. Com o 
“AVC dá Sinais”, os alagoanos 
passarão a contar, de imediato, 
com quatro hospitais especia-
lizados e, até novembro, com 
dez unidades preparadas para 
atender os casos da doença, 
que é a segunda maior causa 
de mortes no Brasil, segundo 
o Ministério da Saúde (MS). A 
iniciativa é pioneira em todo 
o país tornando Alagoas o 
primeiro Estado a dispor de 
uma rede de cuidados especí-
fica para o problema.

Só no ano passado foram 
identificados 2.370 casos no 
Hospital Geral do Estado 
(HGE), que até então era a única 
unidade hospitalar de Alagoas a 
tratar esses pacientes. Agora, os 
hospitais Metropolitano, Regio-
nal da Mata, em União dos 
Palmares, e Hospital de Emer-
gência do Agreste, em Arapi-
raca, também são referência na 
assistência aos acometidos por 
AVC. Além disso, as Unidades 
de Pronto Atendimento (UPAs) 

e o Serviço de Atendimento 
Médico de Urgência (Samu) 
estão capacitados para receber 
os pacientes como porta de 
entrada. Segundo o governa-
dor Renan Filho, a intenção é 
possibilitar o acesso de todos os 
alagoanos ao tratamento, com 
qualidade e agilidade. 

“Antes do nosso governo 
não existia tratamento de AVC 
na rede pública de Alagoas e nós 
implantamos no HGE, salvando 
muitas vidas. Agora estamos 
ampliando a capilaridade do 
sistema, numa rede 100% conec-
tada para que o cidadão seja 
atendido na hora da ocorrência”, 
disse o governador.

Para dar início ao programa 
“AVC dá Sinais” os hospitais 
de referência foram equipados 
com tomógrafos e os profissio-
nais foram capacitados para 
identificar os primeiros sinais e 
tratar os pacientes com a maior 
rapidez possível. Isso porque 
o tempo é fundamental para 
tratar a doença. Quanto mais 
rápida a identificação do AVC e 
a intervenção correta da equipe 
médica, maiores são as chances 
de evitar sequelas e óbitos.

Para potencializar a assis-
tência, a Secretaria de Estado 
da Saúde (Sesau), por meio de 
cooperação com empresa japo-
nesa, vai utilizar o aplicativo Join 

de telemedicina, para agilizar a 
conduta médica e a transferên-
cia do paciente para o hospital 
de referência mais próximo. O 
embaixador do Japão no Brasil, 
Akira Yamada, e a presidente 
da World Stroke Organization 
(Organização Mundial do AVC), 
Sheila Ouriques, participaram 
da solenidade de lançamento do 
programa por videoconferência. 

De acordo com a Orga-
nização Mundial de Saúde 
(OMS), o AVC é uma das cinco 
principais doenças no mundo 
responsáveis por incapaci-
dade. No país, são mais de 100 
mil óbitos por ano em decor-
rência do problema. Por isso, 
o combate ao AVC é essencial 
para o aumento da expecta-
tiva e da qualidade de vida, 
como explica o coordenador da 
linha de cuidados em Alagoas, 
Matheus Pires. “É uma doença 
prevenível e os principais fato-
res de risco são o tabagismo, 
hipertensão, diabetes, seden-
tarismo, entre outros. Então 
se a população controlar essas 
doenças certamente teremos 
uma redução no número de 
AVC. O programa vem contri-
buir nesse sentido, não apenas 
proporcionando o tratamento 
no tempo correto, mas também 
atuando na orientação para 
prevenção da doença”.  

PIONEIRISMO

Governo Estudual lança 
programa ‘AVC dá Sinais’

Marinha alerta para ressaca do mar

A Marinha do Brasi l 
informou ontem, que haverá 
condições favoráveis à ocor-
rência de 3,0 a 3,5 metros de 
altura, na área oceânica entre 
Jequiá da Praia, em Alagoas 
e Touros, no Rio Grande do 
Norte.

De acordo com a Capita-
nia dos Portos de Alagoas, as 
ondas devem ocorrer entre a 
noite do domingo, 22, até a 
noite desta segunda-feira, 23.

Vale ressaltar que a Mari-
nha do Brasil mantém todos 
os avisos de mau tempo em 
vigor no endereço eletrô-
nico da própria instituição. 
Adicionalmente, as informa-
ções meteorológicas podem 
ser visualizadas na página 
do Serviço Meteorológico 
Marinho no Facebook.

O  a c o m p a n h a m e n t o 
também pode ser  real i -
zado por meio do aplicativo 
“Boletim ao Mar”, disponí-
vel para download na inter-
net, tanto para o sistema 
Android quanto para iOS, 
desenvolvido em parceria 
entre a Marinha do Brasil e 
o RUMAR – Instituto Rumo 
ao Mar.

A Secretaria de Estado da 
Educação (Seduc) divulgou 
na edição de ontem do Diário 
Oficial do Estado (https://
www.imprensaoficial.al.gov.
br/diario-oficial) o crono-
grama de convocação para as 
provas práticas do Processo 
Seletivo Simplificado (PSS) 
para composição do banco de 
dados para atuar na Educação 
Especial em caráter tempo-
rário.  As provas acontecem 
presencialmente nos dias 30 
e 31 de agosto no Centro de 
Formação Ib Gatto (Cenfor), 
no Cepa, e a lista dos candi-
datos convocados, com o dia 
e horário agendados para 
avaliação, pode ser conferida 
nas páginas 15 e 16 do Diário 
e também no site da Seduc 
(www.educacao.al.gov.br).

Serão avaliados os candi-
datos classificados para os 
cargos de intérprete de Libras, 
instrutor de Libras e monitor/
revisor de Braille. As provas 
para revisor de Braille e instru-
tor de Libras ocorrem no dia 
30, enquanto as de intérprete 
de Libras, no dia 31. O resul-
tado preliminar das provas está 
previsto para 13 de setembro.

OPORTUNIDADES
O PSS da Educação Espe-

cial também trouxe oportu-
nidades para os cargos de 
professor de sala de recursos 
multifuncional, instrutor de 
oficinas pedagógicas, profes-
sor de música, professor de 
teatro, professor de infor-
mática, ledor/transcritor de 
Braille, professor de sorobã, 
professor para TEA (Trans-
torno do Espectro Autista), 
monitor auxiliar de transporte 
escolar e auxiliar de sala.

RESSACA LIBRAS

Marinha 
alerta para 
ondas de até 
3,5 metros

Educação 
convoca 
candidatos
para provas

Feirante esfaqueia cachorrinha com fome em Delmiro Gouveia
Um feirante esfaqueou uma cachorrinha com fome, 
que teria comido um pedaço de carne do seu açougue, 
no Mercado Público da cidade de Delmiro Gouveia, no 
Sertão Alagoano. O agressor foi preso e levado para 
delegacia em Batalha. De acordo com o delegado 
Rodrigo Cavalcante, que efetuou o flagrante, o agressor 
irá responder a inquérito criminal, sujeito a pena de 8 
meses a seis anos de prisão. A cachorrinha do tipo vira-

-lata circulava pelo Mercado Público da cidade quando 
foi agredida, a golpes de faca, após pegar um pedaço 
de carne. Ela foi socorrida por feirantes e levada para 
uma clínica veterinária, mas não resistiu e morreu. O 
caso chegou ao conhecimento do Ministério Público 
Estadual (MPE/AL) e será acompanhado pelo promotor 
de Justiça, Guilherme Diamantaras, que atua na área de 
meio ambiente na região de Delmiro Gouveia. 
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INSCRIÇÕES só serão efetivadas após a comprovação de pagamento; vagas são para auditor fiscal e auditor de finanças

Anna Montenegro
Repórter

A data limite do 
pagamento 
das inscri-

ções do concurso da Secreta-
ria de Estado da Fazenda de 
Alagoas (Sefaz-AL) é hoje. O 
boleto é disponibilizado na 
área de acompanhamento do 
certame no site da banca orga-

nizadora, em cebraspe.org.br, 
e pode ser efetuado em qual-
quer banco, casa lotérica e nos 
Correios.

As inscrições só são efeti-
vadas após a comprovação de 
pagamento ou o deferimento 
da isenção da taxa. O período 
da dispensa do valor de R$200 
foi entre os dias 15 e 29 de 
julho deste ano.

A divulgação do edital de 

consulta aos locais do exame e 
aos horários de realização das 
provas objetivas será reali-
zada no dia 29 de setembro. 
O certame acontecerá nos dias 
23 e 24 de outubro, sendo divi-
dido em duas etapas: objetiva 
e discursiva.

O concurso oferta 25 
vagas para o cargo de Audi-
tor Fiscal da Receita Estadual, 
que recebe uma remunera-

ção inicial de R$ 9.899,81, e 
10 para Auditor de Finanças 
e Controle de Arrecadação 
da Fazenda Estadual, o qual 
possui média salarial de R$ 
8.638,75.

Ao total, são 35 vagas que 
possuem carga semanal de 40 
horas. Destas, 28 são direcio-
nadas à ampla concorrência e 
sete são destinadas às pessoas 
com deficiência. A divulgação 

do gabarito oficial está prevista 
para o dia 26 de outubro, às 
19h (no horário de Brasília), 
e o resultado final das provas 
objetivas e de resultado provi-
sório na prova discursiva para 
o dia 19 de novembro. Caso o 
candidato queira entrar com 
algum recurso sobre os resul-
tados, terá o período de 27 de 
outubro até o dia 3 de novem-
bro para interpor.

Senac Alagoas

Investir em educação trans-
forma vidas e o Senac desem-
penha um grande papel no 
crescimento dos trabalhadores 
alagoanos que acreditam no 
poder do ensino profissional. 
Por isso, a Instituição apresen-
tou, na manhã de ontem, seu 
novo Centro de Gastronomia 
e Turismo aos deputados e 
vereadores que representam 
Alagoas.

Localizado na Rua Pedro 
Paulino, ao lado da Unidade 
Poço, o prédio tem 641,89m², 
e capacidade para atender 200 
alunos por turno. O ambiente 
ainda contará com duas cozi-
nhas pedagógicas, laboratório 
de panificação e confeitaria, 
auditório para aula-show e 
restaurante para 56 pessoas.

Segundo Telma Ribeiro, 
diretora Regional do Senac 
Alagoas, “a nova unidade é um 
sonho que se realiza e um inves-
timento que mostra o quanto 
acreditamos na população e na 
nossa missão de educar para 
o trabalho”. E, de acordo com 
o presidente do Sistema Feco-

mércio/Sesc/Senac Alagoas, 
Gilton Lima, em breve, mais 
projetos inovadores como esse 
serão apresentados à sociedade. 
“Teremos uma Sede Adminis-
trativa e mais uma unidade 
escolar em Jaraguá. Além 
disso, recebemos a doação de 
um novo terreno da prefeitura 
da Barra de São Miguel, o que 
mostra que o Sistema Comércio 
segue atuando forte no estado 
para trazer benefícios aos alago-
anos”, declarou.

REPERCUSSÃO
Nas redes sociais, os depu-

tados e vereador que partici-
param da visita se mostraram 
entusiasmados com as novas 
instalações do Senac. “É um 
prédio moderno, com equipa-
mentos que vão ofertar uma 
experiência única aos alunos 
e qualificar os trabalhadores 
das áreas de Gastronomia e 
Hotelaria da nossa capital”, 
disse o Deputado Federal, 
Marx Beltrão (MDB). Para 

o Deputado Federal, Pedro 
Vilela (PSDB), “esta é uma 
área muito importante para 
Alagoas, que contará com 
mais mão-de-obra capacitada. 
Por isso, é tão importante 
manter diálogo permanente 
com o Sistema S, para garan-
tir condições adequadas para 
a geração de emprego e renda 
em nosso estado”.

Também presente na visita, 
Paulão (PT), Deputado Fede-
ral, agradeceu o convite para 

conhecer a estrutura e parabe-
nizou os gestores da Instituição. 
“É um espaço incrível que vai 
trazer inúmeros benefícios para 
a população alagoana”, afir-
mou. Já Tereza Nelma (PSDB), 
Deputada Federal, destacou a 
atuação do Senac na promoção 
do Turismo no estado. “É um 
projeto muito importante para 
a empregabilidade dos alago-
anos e para o Turismo, que 
tanto fortalece a nossa econo-
mia. Estou encantada com o 
ambiente, a organização e todos 
os detalhes do Centro”, contou 
ela. O vereador Chico Filho 
(MDB), por sua vez, ressaltou 
o tamanho do investimento. 
“São 200 alunos que poderão 
ser atendidos por turno. Sem 
dúvida, a nova Unidade fará 
diferença na vida dos alagoa-
nos”, concluiu.

Estiveram presentes no 
evento Manoel Baía, conse-
lheiro Fiscal do Sistema Feco-
mércio/Sesc/Senac; José Carlos 
Medeiros, conselheiro Fiscal 
do Sistema Fecomércio/Sesc/
Senac; e, José Antônio Vieira, 
presidente do Sincofarma 
Alagoas. 

ENSINO PROFISSIONAL

Parlamentares conhecem novo Centro 
de Gastronomia e Turismo do Senac AL

Pagamento das inscrições do 
concurso da Sefaz só até hoje

Divulgação

Senac apresentou na manhã de ontem seu novo Centro de Gastronomia e Turismo aos deputados e vereadores alagoanos
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“Atenção com a saúde mental 
do idoso precisa ser redobrada”

A i m p o r -
t â n c i a  d o 
c u i d a d o 

com a saúde mental nunca 
esteve tão em evidência e 
a pandemia da covid-19 
intensificou a busca por 
tratamento em consultórios 
de psicologia e psiquiatria. 
Quando o assunto é envelhe-
cer bem e de maneira saudá-
vel, cuidar das emoções se 
torna ainda mais impor-
tante.

Segundo o  Relatór io 
Mundial de Saúde e Enve-
lhecimento, da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), o 
número de pessoas com mais 
de 60 anos no Brasil quase 
triplicará até 2050 e deve 
alcançar 30% de toda a popu-
lação do país até a metade do 
século.

PERDAS FUNCIONAIS AFETAM 
SAÚDE MENTAL DO IDOSO
O psicólogo do Sistema 

H a p v i d a ,  C a r o l  C o s t a , 
afirma que a atenção com a 
saúde mental deve ser redo-
brada nessa fase da vida. 
“Esse é um período de maior 
sensibilidade emocional e 
gera propensão ao apare-

cimento de doenças. Além 
disso, o idoso pode apre-
sentar perdas funcionais 
e, algumas vezes, compro-
metimento cognitivo, o que 
impacta em sua autonomia”, 
explica.

As limitações típicas da 
idade contribuem para o 

aparecimento de transtor-
nos de humor, depressão, 
ansiedade, demência e bipo-
laridade. De acordo com 
Sociedade Americana de 
Geriatria, 20% da população 
acima dos 55 anos sofre com 
algum tipo de problema de 
saúde mental.

AUMENTO DA EXPECTATIVA 
DE VIDA MANIFESTA 
NOVOS COMPORTAMENTOS
A boa notícia é que, apesar 

de idoso apresentar um perfil 
mais recluso, a terceira idade, 
ou “melhor idade” contem-
porânea tem manifestado 
novos comportamentos que 

podem contribuir para um 
envelhecimento mais ativo.

“Hoje em dia o idoso é bem 
mais assistido e o aumento da 
expectativa de vida do brasi-
leiro coopera para isso. O 
próprio tempo acaba prepa-
rando a pessoa para essa nova 
fase, em que ela dá mais valor 
ao descanso e as prioridades são 
outras”, destaca o psicólogo.

QUANDO PROCURAR AJUDA
O psicólogo do Sistema 

Hapvida, Carol Costa,  lista 
alguns sinais de que algo não 
está bem e é necessário procu-
rar ajuda: alterações repenti-
nas de humor, problemas para 
dormir, solidão, negligência 
com a higiene pessoal e tristeza 
profunda são alguns.

Carol Costa também diz 
ser essencial que o idoso 
tenha contato diário com 
pessoas queridas e se mante-
nha ativo sempre. “Saúde 
mental é a capacidade que 
você tem de interagir com 
seus problemas e com a sua 
própria felicidade. Desafios 
sempre vão existir, mas a 
maneira como você lida com 
eles é o mais importante”, 
finaliza. 

PERDA DA AUTONOMIA, solidão e medo contribuem para o aparecimento de transtornos de humor, depressão e ansiedade

Divulgação

Psicólogo afirma que atenção com a saúde mental deve ser redobrada: “período de maior sensibilidade emocional”
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INSCRIÇÕES só serão efetivadas após a comprovação de pagamento; vagas são para auditor fiscal e auditor de finanças

Anna Montenegro
Repórter

A data limite do 
pagamento 
das inscri-

ções do concurso da Secreta-
ria de Estado da Fazenda de 
Alagoas (Sefaz-AL) é hoje. O 
boleto é disponibilizado na 
área de acompanhamento do 
certame no site da banca orga-

nizadora, em cebraspe.org.br, 
e pode ser efetuado em qual-
quer banco, casa lotérica e nos 
Correios.

As inscrições só são efeti-
vadas após a comprovação de 
pagamento ou o deferimento 
da isenção da taxa. O período 
da dispensa do valor de R$200 
foi entre os dias 15 e 29 de 
julho deste ano.

A divulgação do edital de 

consulta aos locais do exame e 
aos horários de realização das 
provas objetivas será reali-
zada no dia 29 de setembro. 
O certame acontecerá nos dias 
23 e 24 de outubro, sendo divi-
dido em duas etapas: objetiva 
e discursiva.

O concurso oferta 25 
vagas para o cargo de Audi-
tor Fiscal da Receita Estadual, 
que recebe uma remunera-

ção inicial de R$ 9.899,81, e 
10 para Auditor de Finanças 
e Controle de Arrecadação 
da Fazenda Estadual, o qual 
possui média salarial de R$ 
8.638,75.

Ao total, são 35 vagas que 
possuem carga semanal de 40 
horas. Destas, 28 são direcio-
nadas à ampla concorrência e 
sete são destinadas às pessoas 
com deficiência. A divulgação 

do gabarito oficial está prevista 
para o dia 26 de outubro, às 
19h (no horário de Brasília), 
e o resultado final das provas 
objetivas e de resultado provi-
sório na prova discursiva para 
o dia 19 de novembro. Caso o 
candidato queira entrar com 
algum recurso sobre os resul-
tados, terá o período de 27 de 
outubro até o dia 3 de novem-
bro para interpor.

Senac Alagoas

Investir em educação trans-
forma vidas e o Senac desem-
penha um grande papel no 
crescimento dos trabalhadores 
alagoanos que acreditam no 
poder do ensino profissional. 
Por isso, a Instituição apresen-
tou, na manhã de ontem, seu 
novo Centro de Gastronomia 
e Turismo aos deputados e 
vereadores que representam 
Alagoas.

Localizado na Rua Pedro 
Paulino, ao lado da Unidade 
Poço, o prédio tem 641,89m², 
e capacidade para atender 200 
alunos por turno. O ambiente 
ainda contará com duas cozi-
nhas pedagógicas, laboratório 
de panificação e confeitaria, 
auditório para aula-show e 
restaurante para 56 pessoas.

Segundo Telma Ribeiro, 
diretora Regional do Senac 
Alagoas, “a nova unidade é um 
sonho que se realiza e um inves-
timento que mostra o quanto 
acreditamos na população e na 
nossa missão de educar para 
o trabalho”. E, de acordo com 
o presidente do Sistema Feco-

mércio/Sesc/Senac Alagoas, 
Gilton Lima, em breve, mais 
projetos inovadores como esse 
serão apresentados à sociedade. 
“Teremos uma Sede Adminis-
trativa e mais uma unidade 
escolar em Jaraguá. Além 
disso, recebemos a doação de 
um novo terreno da prefeitura 
da Barra de São Miguel, o que 
mostra que o Sistema Comércio 
segue atuando forte no estado 
para trazer benefícios aos alago-
anos”, declarou.

REPERCUSSÃO
Nas redes sociais, os depu-

tados e vereador que partici-
param da visita se mostraram 
entusiasmados com as novas 
instalações do Senac. “É um 
prédio moderno, com equipa-
mentos que vão ofertar uma 
experiência única aos alunos 
e qualificar os trabalhadores 
das áreas de Gastronomia e 
Hotelaria da nossa capital”, 
disse o Deputado Federal, 
Marx Beltrão (MDB). Para 

o Deputado Federal, Pedro 
Vilela (PSDB), “esta é uma 
área muito importante para 
Alagoas, que contará com 
mais mão-de-obra capacitada. 
Por isso, é tão importante 
manter diálogo permanente 
com o Sistema S, para garan-
tir condições adequadas para 
a geração de emprego e renda 
em nosso estado”.

Também presente na visita, 
Paulão (PT), Deputado Fede-
ral, agradeceu o convite para 

conhecer a estrutura e parabe-
nizou os gestores da Instituição. 
“É um espaço incrível que vai 
trazer inúmeros benefícios para 
a população alagoana”, afir-
mou. Já Tereza Nelma (PSDB), 
Deputada Federal, destacou a 
atuação do Senac na promoção 
do Turismo no estado. “É um 
projeto muito importante para 
a empregabilidade dos alago-
anos e para o Turismo, que 
tanto fortalece a nossa econo-
mia. Estou encantada com o 
ambiente, a organização e todos 
os detalhes do Centro”, contou 
ela. O vereador Chico Filho 
(MDB), por sua vez, ressaltou 
o tamanho do investimento. 
“São 200 alunos que poderão 
ser atendidos por turno. Sem 
dúvida, a nova Unidade fará 
diferença na vida dos alagoa-
nos”, concluiu.

Estiveram presentes no 
evento Manoel Baía, conse-
lheiro Fiscal do Sistema Feco-
mércio/Sesc/Senac; José Carlos 
Medeiros, conselheiro Fiscal 
do Sistema Fecomércio/Sesc/
Senac; e, José Antônio Vieira, 
presidente do Sincofarma 
Alagoas. 

ENSINO PROFISSIONAL

Parlamentares conhecem novo Centro 
de Gastronomia e Turismo do Senac AL

Pagamento das inscrições do 
concurso da Sefaz só até hoje

Divulgação

Senac apresentou na manhã de ontem seu novo Centro de Gastronomia e Turismo aos deputados e vereadores alagoanos



ARTE DE PRESENTE

Intervenção artística assinada por Suel, Joe Santos, Geoneide Brandão, Yara Pão e 
Rafael Santos trouxe cores e vida à histórica rua Sá e Albuquerque, no bairro de 
Jaraguá. A obra, de 12 metros, foi patrocinada pela Bio Extratus e Casa das Tintas, e 

contou a direção criativa de Henrique Muniz. Maíra Malta e Rafaela Romariz assina-
ram a assessoria de imprensa e claro, fizeram um registro desse job lindo!
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Elzlane Santos
elzlane@espalhai.com

Tem novidade na progra-
mação da TV MAR. Sob o 
comando de Gilberto Lyra e 
Diva Almeida, o programa 
Circulando Alagoas, estreou 
no último dia 14 e promete 
muito conteúdo de cultura e 
entretenimento. 

Na próxima quinta-feira 
(26), a Chef Juliana Almeida 
apresenta seu curso de 
saladas e molhos especiais, 
na Casa Fabricatto. O evento 
começa às 19h e as vagas 
são limitadas. Saiba mais no 
@chefjulianaalmeida. 

Abrindo a temporada de 
virginianos, Robertinho 
Rocha começou a semana 
comemorando a chegada do 
novo ciclo e agradeceu todo 
carinho recebido. Mas deixou 
o recado que ser quiserem 
mandar mais, ele aceita! 

Depois de uma longa pausa, 
o Centro de Voluntariado 
Sementes do Vale está pronto 
para retornar às atividades! E 
o que não falta é trabalho. Por 
isso eles estão convocando 
Voluntários. Quem ouvir o 
chamado, basta acessar o link 
na bio do @sementesdovale_. 
No formulário você indica qual 
a sua vontade/disponibilidade 
para auxiliar na construção 
de um futuro melhor, mais 
humano e justo, para a juven-
tude do Vale do Reginaldo.

Dr. Dener Padilha, ao lado de seus sócios, Adriano Bergamaschi, Cledir Pires e 
Paulo Turatto, inauguraram no último dia 17 a clínica Oral Unic Implantes que 
traz o conceito All-in-one, inovador na cidade.

Depois do sucesso com a música 
“Coração Covarde”, o cantor e 
compositor Highlander Cavalcante 
lança a música “De Casa Pra Fora”. 
A novidade já está nos APPs de 
música e no YouTube.

NOVIDADE NA TV 

SALADA DA CHEF

PARABENS!

MISSÃO VOLUNTÁRIO 

INAUGURAÇÃO LANÇAMENTO


