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MAIOR ATLETA PARALÍMPICO DO BRASIL, DANIEL DIAS SE DESPEDE COM 27 MEDALHAS NO CURRÍCULO
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Alagoas tem  
nova versão  
do “caçador 
de marajás”

Fernão Velho 
só interessa  
para família  
sugar os votos
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Para fugir de 
calote, Collor 
cola na aba
de Bolsonaro
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NÚMERO DE ASSASSINATOS 
DE JOVENS CAI MAIS DE 50%

DE 2014 A 2019, ÍNDICES CAÍRAM PELA METADE EM ALAGOAS; TERCEIRA MAIOR QUEDA DO PAÍS
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EM CORURIPE

Fardos de látex que apareceram na praia foram doados à cooperativa; venda do material rendeu mais de R$ 3,6 mil

Venda de fardos de látex 
beneficia cooperativa
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Izabelle Targino

ICMS

Prorrogada a  
adesão para  
programa de  
parcelamento

7

O gás de cozinha está 7% 
mais caro hoje, devido a ajuste 
feito pelas distribuidoras, confir-
mou o presidente da Associação 
Brasileira dos Revendedores 
de GLP, Alexandre Borjaili. 
A Petrobras também deverá 
reajustar o preço do combustí-
vel, que já acumula 38% de alta 
no ano. De acordo com Borjaili, 
o reajuste teve como justificativa 
o dissídio da categoria e inflação. 
O aumento médio por botijão foi 
de R$ 5,80, sendo que mais R$ 
0,30 foi adicionado em alguns 
estados pelo reajuste do ICMS 
no mês passado.

INFLAÇÃO

Gás sobe 7%,
ou R$ 5,80 a 
mais no preço 
do botijão

Ígor Pereira
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Voney Malta *Jornalista

Pesquisa realizada pela  
Quaest Consultoria a pedido 
da Genial Investimentos 
mostra que 48% dos entre-
vistados vêm de forma nega-
tiva o governo do presidente 
Jair Bolsonaro  (sem partido), 

c r e s c i m e n t o  d e  q u a t r o 
pontos porcentuais a mais do 
que na rodada anterior.

Levantamento também 
aponta piora dos índices 
do governo federal  em 
todas regiões e em todos os 

segmentos, inclusive - surpe-
endemente -, entre os evan-
gélicos.

O ex-presidente Lula (PT) 
lidera no primeiro turno e 
vence em todos os cenários 
no segundo turno. Já o presi-

dente Jair Bolsonaro vence 
em apenas um cenário, no 
caso de uma disputa contra 
Rodrigo Pacheco (DEM).

A pesquisa foi realizada 
de 29 de julho a 01 de agosto 
em 29 unidades da federação. 

1.500 pessoas foram entre-
vistadas presencialmente. A 
margem de erro é de 3 pontos 
percentuais.

Clique aqui  e  le ia  a 
pesquisa na íntegra e tire as 
suas conclusões.

Moisés Mendes *Jornalista Marcelo Firmino *Jornalista

Só falta agora um mani-
festo assinado por grileiros 
e milicianos em defesa da 
harmonia entre os poderes. 
Uma declaração pública 
c o n j u n t a  q u e  e x p r e s s e 
convergência de ideias e inte-
resses e de unidade inabalá-
vel num momento difícil.

O poder de destruição 
de Bolsonaro desmoralizou 
até os manifestos. Hoje, uma 
nota com a ambição de provo-
car comoções cívicas pode, ao 
invés de fortalecer os signa-
tários, reforçar o sentimento 
de desordem em que todos se 
meteram.

Grileiros, banqueiros, 
g a r i m p e i r o s ,  e m p r e s á -
rios grandes e pequenos, 
vendedores de vacinas e de 
cloroquina, latifundiários, 
contrabandistas de madeira, 
assassinos de índios - todos 
convergiram com Bolsonaro 
para o cenário que tentam 
consertar com notinhas.

A situação é tão esdrúxula 
que uma nota bloqueada, 
como essa da Fiesp com os 
banqueiros, acaba tendo mais 
repercussão quando vazada 
do que teria se tivesse sido 
solenemente divulgada.

Alguém ditou a nota a um 
estagiário da Fiesp, com a 
ideia colegial de usar a Praça 
dos Três Poderes para falar de 
harmonia e independência. 

Uma notinha que poderia 
ter sido escrita numa mesa de 
bar por cinco bêbados, mas 
todos mais valentes do que a 
Fiesp e suas entidades parcei-
ras.

A Fiesp e os banquei-
ros, calados pelo poder de 
censura do gerentão da 
Caixa, deveriam ter chamado 
dois ex-presidentes do Banco 
Central, Armínio Fraga e 
Pérsio Arida, para que escre-
vessem a nota.

Fraga e Arida transmitem 
no que têm dito o sentimento 
dos liberais de fato constran-
gidos. Os dois sabem que 
Bolsonaro não é apenas um 
aprendiz de déspota, sem 
condições de ser um déspota 
completo, é um destruidor 
do país para muito além das 
questões econômicas.

Bolsonaro poderia ter 
sido mais um dos tantos 
autoritários dedicados a 
degradar relações humanas, 
instituições, ciência, produ-
ção, emprego, salários e 
sonhos, mas com um mínimo 
de racionalidade como gestor 
público.

Poderia ter sido uma aber-
ração humana com habili-
dades e competências. Mas 
Bolsonaro não é apenas um 
disseminador de ignorância, 
ódio e violência, é um inca-
paz. Isso não aparece nas 
notinhas da Fiesp e do agro-
negócio.

Bolsonaro foi sustentado 
por esse liberalismo arrepen-
dido, mas ainda com medo 
de enfrentar a criatura. É uma 
debandada tardia. Empresas 
e mercado financeiro acha-
vam que teriam reformas, 
privatizações e degradação 
dos serviços públicos, e assim 
o liberalismo urbano bacana 
tornou-se cúmplice de Bolso-
naro ao lado do Brasil arcaico.

Não há, por índole e por 
intenções expostas e enco-
bertas, quase nada que possa 
distinguir empresários e 
grileiros, banqueiros e garim-
peiros, nos grupos de apoio a 
Bolsonaro. Todos carregaram 
Bolsonaro até aqui, indiferen-
tes ao que ele faz com saúde 
pública, educação, meio 
ambiente, empregos, infla-
ção.

O liberalismo brasileiro, 
que agora cede às pressões 

do capataz da Caixa, é inca-
paz até de produzir notinhas 
quando anuncia que está 
saltando fora. Porque ainda 
teme Bolsonaro e os milita-
res e deve favores a Paulo 
Guedes.

Os líderes empresariais 
das notinhas censuradas por 
ordem de Bolsonaro só se 
diferem dos grileiros porque 
os grileiros talvez não se 
submetessem às pressões do 
gerentão da Caixa.

O s  e m p r e s á r i o s ,  o 
mercado, os grileiros e os mili-
cianos trouxeram Bolsonaro 
juntos até aqui. O defensor de 
torturadores, como observa 
Pérsio Arida, talvez continu-
asse contando com apoios, 
se fizesse com competência o 
que o mercado queria.

Poderia continuar como 
genocida, se a normalidade 
da economia compensasse os 
crimes cometidos pela famí-
lia, pelos coronéis das facções 
das vacinas e pelas fábricas de 
fake news e de manifestações 
pró-golpe.

Os liberais tentam se 
desplugar de Bolsonaro 
porque não dá para perder 
mais dinheiro. É uma fuga. 
O gestor dos seus interesses, 
que estaria sob o controle de 
Guedes e dos militares, não 
era o que eles esperavam.

Eles não estão desistindo 
do homem que deprecia a 
ciência, a vacina, o bom senso 
e a convivência entre discor-
dantes. Eles abrem mão de 
andar junto com o matemá-
tico que soma -4 com +5 e 
conclui que chegou a um 9.

O capitalismo de notinhas 
estudantis tenta se livrar do 
gestor Bolsonaro, não do 
genocida chefe de uma estru-
tura criminosa. Mas os nossos 
capitalistas ainda são reféns 
do gerentão da Caixa.

A passagem dos 5 anos do 
impeachment da Presidente 
Dilma Rousseff (PT), no dia 
31 de agosto, foi lembrada 
pelo deputado federal Paulão, 
como uma data que será 
referencial para colocar “no 
lixo da história os golpistas” 
que atuaram para destituir o 
governo.

Em artigo assinado assi-
nado no portal do PT na 
Câmara, o deputado alagoano 
escreveu que o ex-presidente 
Michel Temer e “seu obreiro” 
Eduardo Cunha foram os 
principais mentores e opera-
dores do golpe. Segundo ele, 
Temer atuou como um conspi-
rador, uma vez que era o vice-
-presidente da República.

Paulão destaca que “a 
tragédia provocada por 
toda essa gente há que ficar 
registrada na história como 
um crime de lesa pátria. E 
como bem disse a presidente, 
companheira Dilma Rousseff, 
no dia do seu afastamento: “a 
história será implacável com 
todos eles”.

Disse ainda que ter a 
certeza de que a história já 
está fazendo a sua parte, 
“registrando a farsa golpista 
e condenando os seus atores 
que colocaram em risco a 
democracia brasileira”.

Grande acordo – Ainda 
segundo Paulão, o  impeach-
ment foi tramado em grande 

acordo nacional, revelado 
publicamente pelo senador 
Romero Jucá. “Eles juntaram 
os senhores da Farias Lima, 
militares de alta patente e os 
ruralistas contra o governo 
de Dilma, mas agora há 
muitos se penitenciando por 
terem impedido uma mulher 
honesta de governar o Brasil”.

Segundo o deputado, eles 
tiraram a presidente Dilma do 
poder e colocaram um mons-
tro no lugar e agora são respon-
sáveis diretos “pelo caos social, 
o desemprego e a inflação que 
assolam o País, em meio a 
incompetência generalizada 
dos gestores, principalmente 
da área econômica”.

Disse também que o resul-
tado do golpe é que hoje o 
Brasil vive tempos sombrios, 
com um governo que a todo 
instante conspira contra a 
independência e autonomia 
dos demais poderes e flerta, 
escancaradamente, com uma 
ditadura. “Eles tomaram o 
poder e hoje são responsáveis 
pelo estado de miserabilidade 
de uma grande parcela da 
nossa gente”, pontuou.

Paulão disse ter a certeza 
que a derrocada dos golpistas 
está próxima diante “da luz 
da esperança que começou a 
brilhar e vem iluminando o 
caminho para o Brasil voltar a 
ser feliz de novo. Sem ódio e 
sem medo”

Os banqueiros dominados 
pelo gerentão da Caixa

Paulão diz que farsa golpista liderada 
por Temer está próxima da derrocada

Cresce avaliação negativa do governo 
Bolsonaro, diz nova pesquisa



Du r a n t e  a 
sessão ordi-
n á r i a  d e 

hoje, o plenário da Assem-
bleia Legislativa apreciou e 
deliberou sobre 21 processos, 
contando com a proposta 
de Emenda à Constituição 
nº 88/2021, de autoria do 
deputado Paulo Dantas, 
discutida em 2º turno. Vale 
destacar ainda o projeto de 

lei nº 295/2020, de iniciativa 
do deputado Inácio Loiola 
(PDT), que dispõe sobre a 
adoção de práticas e méto-
dos sustentáveis na constru-
ção civil e obras executadas 
pelo Estado de Alagoas. A 
matéria foi aprovada por 
unanimidade, em segundo 
turno, e segue para sanção 
governamental. O objetivo 
da proposta é assegurar a 

proteção do meio ambiente 
mediante a determinação do 
emprego de técnicas susten-
táveis de construção civil.

A proposta prevê ainda 
que devem ser aplicados, 
sempre que possível, os 
conceitos de redução, reutili-
zação e reciclagem de mate-
riais. Entre outros conceitos, 
ainda devem ser levados em 
consideração, conforme esta-

belece o artigo 3º da matéria, 
o uso de materiais e técnicas 
ambientais corretas, o uso 
eficiente dos recursos natu-
rais, economia de energia e de 
água. De acordo com o projeto, 
o emprego do conceito e meios 
de técnicas sustentáveis nas 
obras executadas pelo Estado, 
estará em linha com a política 
de preservação e sustentabi-
lidade em todas as etapas do 

processo produtivo. “Esse 
projeto vai ao encontro da 
adoção e promoção das práti-
cas de sustentabilidade no 
nosso Estado, como também 
de outros projetos neste Parla-
mento, cujo mérito é a divul-
gação e o fomento à política 
de preservação e sustentabi-
lidade do meio ambiente”, 
destaca Inácio Loiola, ao justi-
ficar a propositura.
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ALE aprova sustentabilidade  
nas obras do Governo de AL                 

TÉCNICAS SUSTENTÁVEIS devem ser observadas nas obras executadas pelo Estado e na construção civil

Os investimentos feitos 
pela Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS) no último 
quadrimestre deste ano 
serão debatidos na Câmara 
Municipal de Maceió. A 
casa realiza na sexta-feira 
(3), às 9h, uma audiência 
pública com a presença 
da secretária municipal e 
médica Célia Fernandes, 
técnicos ligados à pasta e 
ainda representantes da 
sociedade civil organi-
zada. A sessão foi convo-
cada pelo presidente da 
Comissão de Saúde da 
CMM, vereador Dr. Valmir 
Gomes (PT).

 Conforme explicou o 
vereador,  as SMSs de todo 
o país precisam prestar 
contas dos três quadri-
mestres do ano. “Essa 
audiência corresponde  ao 
primeiro quadrimestre do 
ano de 2021 onde os técni-
cos e a secretária compare-
cem à casa  - que é o órgão 
fiscalizador da popula-
ção - para expor não só os 
aspectos financeiros, mas 
também proposições da 
política municipal ligadas 
à saúde”, disse Valmir. 

A prestação de contas 
envolve todos os recursos 
investidos pela pasta sejam 
eles federais ou munici-
pais. Como a cidade ainda 
enfrenta a pandemia de 
Covid-19, é natural que 
parte do encontro também 
seja voltado para detalhes 
do que foi gasto no combate 
ao vírus e na sua preven-
ção. Porém, áreas como 
saúde mental, ampliação 
da rede, saúde da mulher 

e do idoso, entre outros, 
também serão repassados.

 Dr. Valmir enfati-
zou ainda que o aspecto 
mais importante é que a 
apresentação dos núme-
ros e da política de saúde 
ocorrerá para a sociedade 
por meio de sua repre-
sentação em sindicados, 
associações comunitárias, 
profissionais da Universi-
dade Federal de Alagoas 
e dos conselhos Munici-
pal e Estadual de Saúde. 
“Considero que será um 
momento ímpar para 
discutirmos a problemá-
tica da saúde em Maceió, 
sempre muito questio-
nada pela sociedade”, 
observou. A apresentação 
dos números será feita 
pela diretora de Gestão e 
Planejamento em Saúde, 
Sônia Moura, que também 
é assessora Especial da 
SMS. 

 O formato da audi-
ência será híbrido e tele-
presencial  com parte 
do público presente em 
plenário, porém respei-
tando o distanciamento 
social, com transmissão 
pelo canal da CMM no 
YouTube. A população 
interessada em participar 
das audiências públicas 
poderão realizar pergun-
tas através do chat do 
youtube de forma instan-
tânea, ou enviá-las, em 
até 24 horas antes, atra-
vés do e-mail, cerimo-
nial@maceio.al.leg.br , 
conforme prevê o Ato 
da CMM n° 003 de 24 de 
agosto de 2021.

QUADRIMESTRE

Audiência pública 
discutirá a Saúde

O deputado Galba Novaes 
(MDB) afirmou hoje, que deu 
entrada na Casa em um reque-
rimento solicitando uma audi-
ência pública, a fim de discutir 
a atuação da Braskem no que 
se refere às indenizações aos 
moradores dos bairros de 
Maceió atingidos pelo desas-
tre geológico que afundou o 
solo devido à extração de sal-
-gema.  O deputado disse que 
irá convidar o MPE, MPF, OAB/
AL, representantes dos bairros 
atingidos, órgãos ambientais e 
Braskem. “Tenho sido procu-
rado por moradores destes 
bairros, que reclamam da 

morosidade e do desprezo da 
empresa com os mais de 60 mil 
moradores atingidos pela catás-
trofe. A situação por que passam 
os ex-moradores de Bebedouro, 
Pinheiro e Mutange e adja-
cência é constrangedora. Eles 
convivem com a falta de intera-
ção e de convívio com vizinhos 
e, muitas vezes, também com os 
familiares”, destacou.

Galba Novaes disse ainda 
ter informações que apenas 15 
mil indenizações foram aprova-
das e destas só cinco mil foram 
pagas. Por fim, o deputado disse 
que com a audiência, ainda sem 
data, a Assembleia Legislativa 

poderá colaborar na resolu-
ção deste grave problema, que 
atinge milhares de moradores 
da capital alagoana. “A Braskem 
depositou R$ 30 milhões nos 
cofres da prefeitura de Maceió 
para construção de escolas 
que funcionavam nos bairros 
atingidos pelo afundamento e 
mais R$ 5 milhões para aluguel, 
enquanto as escolas são cons-
truídas. Sei da importância que 
é a educação para as crianças e 
adolescentes, mas esse dinheiro 
deveria ser utilizado nas inde-
nizações dos moradores e, 
consequentemente, de suas 
moradias”, finalizou.

O deputado Davi Maia 
(DEM) destacou na sessão 
de hoje, que a nota emitida 
ontem pela Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesau), 
sobre suas denúncias de 
ilegalidades em folhas sala-
riais no órgão, não responde 
a nenhum questionamento.

“Essa  já  é  a  terce ira 
nota oficial. Mas o interes-
sante é que ela não contesta 
nenhuma acusação que eu 
fiz. A nota alega que a folha 
de pagamento paralela seria 
apenas uma gratificação por 
produtividade. Alegou que 
uso informações incorretas. 
Mais uma vez o secretário 
Alexandre Ayres tenta enga-

nar a todos e não responde às 
denúncias feitas por mim na 
tribuna desta Casa”, disse.

Durante sua fala, Davi 
Maia denunciou ainda que 
o servidor Ademir Pereira 
Cabral, que é advogado e 
trabalha numa sala ao lado 
do gabinete do governador 
Renan Filho, está na folha de 
pagamento da Sesau, onde 
deveriam constar apenas 
os servidores que atuam na 
linha de frente do combate à 
Covid-19. O deputado decla-
rou que o secretário Alexan-
dre Ayres, que é advogado, 
não nega suas denúncias 
porque sabe que os plantões 
são fraudados. “Os servi-

dores de sua patota estão 
recebendo em várias folhas 
salariais. Ele sabe que isso 
é considerado improbidade 
administrativa e que minhas 
informações estão corretas e 
lastreadas de provas. Secre-
tário Ayres, seu tempo já 
deu. Retire-se da cadeira de 
secretário de Saúde e acabe 
com essa sangria desatada 
com os recursos do SUS. Só 
assim irá sobrar dinheiro 
para aumentar o salário de 
enfermeiros, técnicos e auxi-
liares de enfermagem que 
estão recebendo comple-
mento constitucional para 
atingir o salário mínimo”, 
disse.

BAIRROS AFETADOS

DENÚNCIAS

Galba fala do drama de 
moradores em Maceió

Para Davi Maia, nota da 
Sesau ‘não esclarece’ 



Ap e n a s  h á 
oito meses 
à frente da 

gestão municipal, o prefeito de 
Maceió, JHC, anunciou ontem, 
uma reposição inflacionária de 
3%, a partir de outubro, para 
todos os servidores efetivos 
municipais, tanto ativos quanto 
inativos. Além da reposição, os 
servidores que fizerem jus e que 
estão com biênios 2015/2017 e 
2016/2018 atrasados também 
serão beneficiados.

As ações são fruto de 
diálogo entre a Prefeitura de 
Maceió com os Sindicatos de 
Servidores do Município, que 
em oito meses de gestão, já está 
valorizando e garantindo que 
os funcionários tenham seus 
direitos cumpridos e reconhe-
cidos.

O prefeito de Maceió, JHC, 
ressalta que a reposição é um 
compromisso da gestão com 
os funcionários, que há anos 
lutavam pelo benefício. “Com 
muita responsabilidade e trans-
parência, estamos arrumando a 
casa”, afirma.

Para o presidente do Sindi-
cato dos Servidores da Saúde 
do Município de Maceió, 
Alesandro Fernandes, os servi-
dores estavam sendo desvalori-
zados pela antiga gestão, e que 
agora, o prefeito JHC atende 
as necessidades dos funcioná-
rios que queriam ter os direitos 
reconhecidos.

Pelo levantamento da 
equipe técnica da Prefeitura 
de Maceió, as progressões não 
estavam sendo pagas, havia 
cinco biênios atrasados.
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Servidores terão reposição 
salarial de 3% em outubro

PREFEITO JHC anunciou o reajuste para todos os servidores efetivos municipais, tanto ativos quanto inativos

A Secretaria Municipal de 
Saúde informa que, excepcio-
nalmente hoje, haverá vacina-
ção contra Covid-19 apenas 
para a segunda dose. Astra-
Zeneca e da Pfizer podem ser 
encontradas nos oito pontos, 
enquanto que a CoronaVac 
apenas no Shopping Pátio. A 
primeira dose só será retomada 
quando chegar novo lote de 
vacinas.

As pessoas que vão tomar a 
segunda dose da AstraZeneca 
devem fazer por agendamento, 
nas 20 Unidades Básicas de 
Saúde (UBS). Para isso, basta 
acessar o endereço eletrônico: 
vacina.maceio.al.gov.br.

A Prefeitura de Maceió 
informa, ainda, que para faci-
litar a imunização, o  Coru-
jão da Vacina funcionará 

das 9h às 21h nos shoppings 
Maceió e Pátio e nos drive-
-thrus de Jaraguá e Serraria. 
Já os pontos localizados na 
Praça Padre Cícero (Benedito 
Bentes), Papódromo (Vergel), 
Terminal do Osman Loureiro 
e Ginásio Arivaldo Maia 
(Jacintinho) funcionarão no 
horário das 9h às 16h.

Para se vacinar com a 
segunda dose, é necessário 
apresentar apenas o docu-
mento de identificação e o 
cartão de vacinação, lembrando 
que gestantes e puérperas que 
tomaram a primeira dose de 
AstraZeneca e vão tomar a 
segunda dose da Pfizer devem 
apresentar recomendação 
médica expressa e assinar, no 
ato da vacinação, uma autode-
claração.

A partir de hoje, o aten-
dimento presencial no 
Instituto de Previdência 
dos Servidores Públicos 
de Maceió (Iprev) passa 
ter mudança. Com isso, o 
atendimento aos servido-
res municipais passar a ser 
apenas de segunda-feira 
à quinta-feira, das 08h às 
14h.

J á  o  a t e n d i m e n t o 
virtual, no entanto, não 
sofrerá nenhuma altera-
ção e continuará todos os 
dias da semana, das 08h às 
14h. Os servidores munici-
pais também têm a opção 
de solicitar o atendimento 
pelo WhatsApp (82) 98882-
8072, pelo telefone (82) 
3312-5250 e ainda através 
do e-mail: atendimento@
iprev.maceio.al.gov.br. 

O Instituto de Previ-
dência dos Servidores 
Públicos do Município 
de Maceió (IPREV), uma 
autarquia de Previdência 
Social conta, atualmente, 
com mais de seis mil 
aposentados e pensionis-
tas da capital e tem como 
missão à assistência aos 
servidores municipais de 
Maceió.

Garantir melhor fluidez no 
trânsito de veículos e mais segu-
rança aos condutores, pedes-
tres e moradores. É com esse 
propósito que a Prefeitura de 
Maceió segue com a ‘Operação 
tapa-buraco’ pelos bairros da 
capital, trabalho que vem sendo 
executado pelas equipes da 
Secretaria Municipal de Infraes-
trutura (Seminfra).

Para isso, a Prefeitura de 
Maceió, somente no início dessa 
semana, já utilizou 210 tonela-
das de asfalto para a execução 
das obras de reparos em diver-
sas ruas e avenidas da capital 
alagoana.

Entre segunda-feira (30) e 
ontem (31), as equipes da manu-
tenção de vias públicas atuaram 
na Rua João Canuto da Silva, 
Rua Doutor Lauro Machado 
Costa, Avenida Brigadeiro 
Eduardo Gomes de Brito, Rua 
Professor Ernani de Figueiredo 

Magalhães e Avenida Comen-
dador Gustavo Paiva, em Cruz 
das Almas. 

Est iveram ainda nas 
Avenida Benedito Bentes e 
Cachoeira do Meirim, além do 
Terminal de Ônibus Mocambo, 
no bairro do Benedito Bentes; 
na Rua Barão de Atalaia, Rua 
Melo Morais e Avenida da 
Paz, no Centro; na Avenida 
Doutor Fernando Couto Malta; 
Rua Quarenta e Quatro e Rua 
Mangueira, localizadas no 
Conjunto Graciliano Ramos.

Os trabalhos seguiram 
também na Rua Antônio Silva, 
no Conjunto Osman Loureiro; 
Rua Governador Carlos 
Lacerda; Avenida João Davino, 
na Jatiúca; o Distrito Indus-
trial, no Tabuleiro do Martins; 
Rua Francisco de Menezes, na 
Levada; Avenida Silvestre Péri-
cles, na Ponta Grossa e Avenida 
Assis Chateaubriand, no Prado.

COVID-19 ATENDIMENTO ‘TAPA-BURACO’

Vacina hoje apenas 
para segunda dose

Iprev avisa
mudança 
no horário 
presencial

Operação continua
nas ruas da cidade

Gabriel Moreira

Wilma Andrade/Ascom Seminfra

Imunização contra o novo coronavírus somente para quem vai tomar a 2a dose

Edvan Ferreira 

JHC autorizou o pagamento da reposição inflacionária para todos os servidores efetivos municipais a partir de outubro

Operação tapa-buraco é realizada em diversas vias da capital alagoana



Ap e n a s  h á 
oito meses 
à frente da 

gestão municipal, o prefeito de 
Maceió, JHC, anunciou ontem, 
uma reposição inflacionária de 
3%, a partir de outubro, para 
todos os servidores efetivos 
municipais, tanto ativos quanto 
inativos. Além da reposição, os 
servidores que fizerem jus e que 
estão com biênios 2015/2017 e 
2016/2018 atrasados também 
serão beneficiados.

As ações são fruto de 
diálogo entre a Prefeitura de 
Maceió com os Sindicatos de 
Servidores do Município, que 
em oito meses de gestão, já está 
valorizando e garantindo que 
os funcionários tenham seus 
direitos cumpridos e reconhe-
cidos.

O prefeito de Maceió, JHC, 
ressalta que a reposição é um 
compromisso da gestão com 
os funcionários, que há anos 
lutavam pelo benefício. “Com 
muita responsabilidade e trans-
parência, estamos arrumando a 
casa”, afirma.

Para o presidente do Sindi-
cato dos Servidores da Saúde 
do Município de Maceió, 
Alesandro Fernandes, os servi-
dores estavam sendo desvalori-
zados pela antiga gestão, e que 
agora, o prefeito JHC atende 
as necessidades dos funcioná-
rios que queriam ter os direitos 
reconhecidos.

Pelo levantamento da 
equipe técnica da Prefeitura 
de Maceió, as progressões não 
estavam sendo pagas, havia 
cinco biênios atrasados.
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Servidores terão reposição 
salarial de 3% em outubro

PREFEITO JHC anunciou o reajuste para todos os servidores efetivos municipais, tanto ativos quanto inativos

A Secretaria Municipal de 
Saúde informa que, excepcio-
nalmente hoje, haverá vacina-
ção contra Covid-19 apenas 
para a segunda dose. Astra-
Zeneca e da Pfizer podem ser 
encontradas nos oito pontos, 
enquanto que a CoronaVac 
apenas no Shopping Pátio. A 
primeira dose só será retomada 
quando chegar novo lote de 
vacinas.

As pessoas que vão tomar a 
segunda dose da AstraZeneca 
devem fazer por agendamento, 
nas 20 Unidades Básicas de 
Saúde (UBS). Para isso, basta 
acessar o endereço eletrônico: 
vacina.maceio.al.gov.br.

A Prefeitura de Maceió 
informa, ainda, que para faci-
litar a imunização, o  Coru-
jão da Vacina funcionará 

das 9h às 21h nos shoppings 
Maceió e Pátio e nos drive-
-thrus de Jaraguá e Serraria. 
Já os pontos localizados na 
Praça Padre Cícero (Benedito 
Bentes), Papódromo (Vergel), 
Terminal do Osman Loureiro 
e Ginásio Arivaldo Maia 
(Jacintinho) funcionarão no 
horário das 9h às 16h.

Para se vacinar com a 
segunda dose, é necessário 
apresentar apenas o docu-
mento de identificação e o 
cartão de vacinação, lembrando 
que gestantes e puérperas que 
tomaram a primeira dose de 
AstraZeneca e vão tomar a 
segunda dose da Pfizer devem 
apresentar recomendação 
médica expressa e assinar, no 
ato da vacinação, uma autode-
claração.

A partir de hoje, o aten-
dimento presencial no 
Instituto de Previdência 
dos Servidores Públicos 
de Maceió (Iprev) passa 
ter mudança. Com isso, o 
atendimento aos servido-
res municipais passar a ser 
apenas de segunda-feira 
à quinta-feira, das 08h às 
14h.

J á  o  a t e n d i m e n t o 
virtual, no entanto, não 
sofrerá nenhuma altera-
ção e continuará todos os 
dias da semana, das 08h às 
14h. Os servidores munici-
pais também têm a opção 
de solicitar o atendimento 
pelo WhatsApp (82) 98882-
8072, pelo telefone (82) 
3312-5250 e ainda através 
do e-mail: atendimento@
iprev.maceio.al.gov.br. 

O Instituto de Previ-
dência dos Servidores 
Públicos do Município 
de Maceió (IPREV), uma 
autarquia de Previdência 
Social conta, atualmente, 
com mais de seis mil 
aposentados e pensionis-
tas da capital e tem como 
missão à assistência aos 
servidores municipais de 
Maceió.

Garantir melhor fluidez no 
trânsito de veículos e mais segu-
rança aos condutores, pedes-
tres e moradores. É com esse 
propósito que a Prefeitura de 
Maceió segue com a ‘Operação 
tapa-buraco’ pelos bairros da 
capital, trabalho que vem sendo 
executado pelas equipes da 
Secretaria Municipal de Infraes-
trutura (Seminfra).

Para isso, a Prefeitura de 
Maceió, somente no início dessa 
semana, já utilizou 210 tonela-
das de asfalto para a execução 
das obras de reparos em diver-
sas ruas e avenidas da capital 
alagoana.

Entre segunda-feira (30) e 
ontem (31), as equipes da manu-
tenção de vias públicas atuaram 
na Rua João Canuto da Silva, 
Rua Doutor Lauro Machado 
Costa, Avenida Brigadeiro 
Eduardo Gomes de Brito, Rua 
Professor Ernani de Figueiredo 

Magalhães e Avenida Comen-
dador Gustavo Paiva, em Cruz 
das Almas. 

Est iveram ainda nas 
Avenida Benedito Bentes e 
Cachoeira do Meirim, além do 
Terminal de Ônibus Mocambo, 
no bairro do Benedito Bentes; 
na Rua Barão de Atalaia, Rua 
Melo Morais e Avenida da 
Paz, no Centro; na Avenida 
Doutor Fernando Couto Malta; 
Rua Quarenta e Quatro e Rua 
Mangueira, localizadas no 
Conjunto Graciliano Ramos.

Os trabalhos seguiram 
também na Rua Antônio Silva, 
no Conjunto Osman Loureiro; 
Rua Governador Carlos 
Lacerda; Avenida João Davino, 
na Jatiúca; o Distrito Indus-
trial, no Tabuleiro do Martins; 
Rua Francisco de Menezes, na 
Levada; Avenida Silvestre Péri-
cles, na Ponta Grossa e Avenida 
Assis Chateaubriand, no Prado.

COVID-19 ATENDIMENTO ‘TAPA-BURACO’

Vacina hoje apenas 
para segunda dose

Iprev avisa
mudança 
no horário 
presencial

Operação continua
nas ruas da cidade

Gabriel Moreira

Wilma Andrade/Ascom Seminfra

Imunização contra o novo coronavírus somente para quem vai tomar a 2a dose

Edvan Ferreira 

JHC autorizou o pagamento da reposição inflacionária para todos os servidores efetivos municipais a partir de outubro

Operação tapa-buraco é realizada em diversas vias da capital alagoana
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Josenildo Torres
Repórter

Alagoas vai receber mais 
29.060 doses de vacinas contra 
a Covid-19. De acordo com 
pauta divulgada pelo Ministé-
rio da Saúde (MS), 21.060 doses 
da Pfizer chegam a Maceió 
às 16h35 de hoje e 8 mil da 
AstraZeneca desembarcam no 
Estado às 16h50 de amanhã.

Seguindo o fluxo estabele-
cido pela Secretaria de Estado 
da Saúde (Sesau), após chega-
rem ao Programa Nacional 
de Imunização (PNI/AL), os 
imunizantes serão contabi-

lizados. Em seguida, terão a 
temperatura aferida e serão 
armazenados nas temperatu-
ras especificadas pelos fabri-
cantes.

Com isso, as 102 Secretarias 
Municipais de Saúde (SMSs) 
estarão autorizadas para reali-
zar a requisição, por meio do 
Sistema de Informações de 
Insumos Estratégicos (SIES). 
Na sequência, os 56 municípios 
da I Macrorregião de Saúde 
devem agendar a retirada das 
vacinas através do e-mail rede-
frioalagoas@gmail.com . Já os 
46 municípios da II Macrorre-
gião de Saúde devem enviar 

mensagem para o e-mail crea-
diarapiraca@gmail.com .

PANORAMA
Até esta quarta-feira (1º), 

Alagoas já recebeu, do Ministé-
rio da Saúde, 3.459.550 doses de 
vacinas. Deste total, 3.014.030 
foram entregues aos 102 muni-
cípios alagoanos.

Ainda conforme o Pano-
rama divulgado pelo PNI/AL, 
o Estado já aplicou 2.635.862 
doses. Com isso, 1.806.864 já 
receberam a primeira dose e 
828.998 foram contemplados 
com a segunda dose ou dose 
única.

HOJE E AMANHÃ

Alagoas recebe mais 
29.060 doses de vacinas

Secom Alagoas

O número de 
homicídios 
de jovens com 

idades entre 15 e 29 anos em 
Alagoas teve redução de 50,1% 
entre os anos de 2014 e 2019, de 
acordo com dados divulgados 
na terça-feira (31) no Atlas da 
Violência 2021, elaborado pelo 
Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (IPEA) e pelo 
Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública. A redução é a terceira 
maior do país nesse período, 
resultado que deixa o estado 
atrás apenas do Ceará (redução 
de 54,6%) e de São Paulo (redu-
ção de 52,2%).

Ainda em números absolu-
tos, Alagoas contabilizou uma 
queda de 44,4% nos casos de 
homicídios de jovens na década 

entre 2009 e 2019. Em 2011, pior 
ano da série histórica, 1.321 
jovens foram assassinados no 
estado. Nessa série histórica, 
o ano de 2019 aparece com os 
menores números, 620 casos. 
Na comparação com 2018, 
quando foram registrados 843 
casos, a redução foi de 26,5%.

O documento apresentado 
pelo IPEA aponta ainda uma 
redução de 49,9% na taxa de 
homicídios de jovens nessa 
faixa etária para cada grupo de 
100 mil habitantes no estado de 
Alagoas no período entre 2014 e 
2019 – também a terceira maior 
queda entre todos os estados 
da Federação. Nesse período, a 
taxa teve seu auge em 2014, com 
140,5 mortes para cada 100 mil 
habitantes, passando para 70,3 
mortes para cada 100 mil habi-
tantes em 2019, com algumas 

variações nesse período.
A taxa de homicídios de 

jovens em Alagoas também 
caiu na comparação da série 
histórica entre 2009 a 2019, 
quando é observada uma redu-
ção de 42,9%. Entre os anos de 
2018 e 2019, a redução foi de 
26,5%, a mesma registrada nos 
dados referentes aos números 
absolutos.

Em Alagoas, a execução 
de políticas públicas voltadas 
para a redução do número de 
homicídios entre a população 
na faixa etária de 15 a 29 anos 
também teve impacto direto 
na queda de 46,8% observada 
na taxa de mortes por grupo 
de 100 mil habitantes conside-
rando todos os segmentos da 
população no estado, também 
apontada pelo Atlas da Violên-
cia 2021.

O mesmo acontece nos 
outros dois estados que apre-
sentaram as maiores quedas 
apontadas pelo estudo, uma vez 
que, de acordo com o relatório 
do IPEA, mesmo com reduções 
sustentadas ano após ano em 
quase todos os estados brasilei-
ros, a violência ainda é a maior 
causa da morte de jovens no 
país. Apenas em 2019, segundo 
o Atlas da Violência, dos 45.503 
homicídios ocorridos no Brasil 
naquele ano, 51,3% vitimaram 
jovens na faixa etária dos 15 aos 
29 anos.

HOMENS JOVENS
Entre os homens com idades 

entre 15 e 29 anos, de acordo 
com o Atlas da Violência 2021, 
a maior redução no número de 
homicídios em Alagoas acon-
teceu no período entre 2014 e 

2019, com 50,6%. O documento 
registra também uma redução 
de 45,2% no número de homi-
cídios na década de 2009 a 2019. 
O estado passou de 1.260 casos 
notificados em 2011, mais uma 
vez o pior ano da série histórica, 
para 581 em 2019. Com relação 
a 2018, quando 818 homens 
com idades entre 15 e 29 anos 
foram mortos em Alagoas, a 
queda foi de 29%. 

No estudo apresentado 
pelo IPEA, a taxa de mortes de 
homens entre 15 e 29 anos em 
cada grupo de 100 mil habi-
tantes sofreu redução de 50,9% 
em Alagoas entre 2014 e 2019. 
Entre 2009 e 2019, a queda foi de 
43,1% e, na comparação entre 
2018 e 2019, Alagoas registrou 
uma redução de 29% na taxa de 
homicídios desse grupo a cada 
100 mil habitantes.

Número de jovens assassinados 
cai mais de 50% entre 2014 e 19

QUEDA VERIFICADA em números absolutos e na taxa para cada grupo de 100 mil habitantes é a terceira maior do país no período

Os fardos de látex que 
apareceram nas praias de 
Coruripe, em julho desse ano, 
se transformaram em renda 
para os catadores da Associa-
ção de Catadores e Catadoras 
de Materiais Recicláveis de São 
José (Ascamare). 

A Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Turismo, a 
Prefeitura de Coruripe fez a 
doação do material, que seria 
destinado à CTR do Pilar, para 
a Ascamare. Ao todo foram 33 
fardos doados, que totaliza-
ram 3 toneladas e 680 quilos. 
Todo material foi vendido a 
R$ 1 o quilo, o que totalizou R$ 
3.680,00 para a associação. 

A Ascamare tem autoriza-
ção ambiental para receber todo 
o material dos órgãos ambien-
tais e emitir certificado de que 
a doação, feita pela Prefeitura, 
teve uma destinação adequada. 

A empresa que comprou 
também tem alvará de funcio-
namento específico no setor de 
borracha. “Portando, foi tudo 
de acordo no que preconiza 
as leis ambientais”, destacou 
Rennisy Rodrigues, consul-
tora na área de resíduos sóli-
dos e educadora ambiental da 
Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Turismo. 

Minne Santos
Repórter

Quem se inscreveu no 
concurso público para a Secre-
taria de Estado da Saúde de 
Alagoas (Sesau-AL) poderá 
fazer a consulta dos locais de 
prova do certame no site www.
cebraspe.org.br já na próxima 
segunda (06). Os exames, que 
ocorrem no dia 12 de setem-
bro, serão aplicados apenas em 
Alagoas, nos municípios de 
Maceió e Arapiraca.

De acordo com o Centro 
Brasileiro de Pesquisa em 
Avaliação e Seleção e de Promo-
ção de Eventos (Cebraspe), 
banca organizadora do 
concurso, as provas objetivas 
terão a duração de 3 horas e 30 
minutos. Às 8 horas, tem início 
a aplicação dos exames para os 
cargos de nível superior, e às 15 
horas, é a vez dos voltados para 
os cargos de nível médio.

Desenvolvido pela Secreta-
ria de Estado do Planejamento, 
Gestão e Patrimônio (Seplag), 
o concurso oferta, ao todo, 
1200 vagas para o provimento 
de cargos de níveis superior 
e médio na nova estrutura da 
Rede de Saúde Pública Esta-
dual.

EM CORURIPECONCURSO SESAU

Fardos de 
latex viraram 
dinheiro para
catadores

Consulta a
locais das 
provas na 
segunda, 6

 Carla Cleto
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Crise de energia: Ministro pede
para evitar até ferro de passar

FALTA DE CHUVAS deixou os reservatórios das hidrelétricas em seu pior nível em 91 anos; governo afasta racionamento

Folhapress

O m i n i s t r o 
d e  M i n a s 
e  Energia , 

Bento Albuquerque, disse 
ontem que a crise hídrica 
se agravou e voltou a pedir 
esforço da população e empre-
sas para reduzirem o consumo 
de energia elétrica.

“Hoje, eu me dirijo nova-
mente a todos para informar 
que a nossa condição hidro-
energética se agravou. O 
período de chuvas na região 
Sul foi pior que o esperado. 
Como consequência ,  os 
níveis dos reservatórios de 
nossas usinas hidrelétricas 
das regiões Sudeste e Centro-
-Oeste sofreram redução 
maior do que a prevista”, 
afirmou em pronunciamento 
em rede nacional de rádio e 
TV.

Em junho,  em outro 
pronunciamento, o ministro 
havia pedido que a popu-
lação poupe energia e água 
para enfrentar a crise hídrica.

A falta de chuvas deixou 
os reservatórios das hidrelé-
tricas em seu pior nível em 91 
anos e tem forçado o governo 
a tomar medidas para afastar 

o risco de racionamento de 
energia.

Nesta terça, o ministro 
destacou a importância de 
se evitar o desperdício do 
consumo de energia.

No pronunciamento, ele 
deu alguns exemplos: “desli-
gando luzes e aparelhos que 
não estão em uso, aprovei-
tando mais a luz natural, 
reduzindo a utilização de 
equipamentos que conso-

mem muita energia como 
chuveiros elétricos, condi-
cionadores de ar e ferros de 
passar”.

Segundo Bento, a popula-
ção deve dar preferência para 
o uso desses equipamentos 
durante o período da manhã 
e nos finais de semana.

Para manter o forneci-
mento do sistema elétrico, 
o governo tem usado usinas 
termelétricas, que geram 

energia a custo mais elevado.
“Como todos os recur-

sos mais baratos já estavam 
sendo utilizados, esta eletri-
cidade adicional proveniente 
de geração termelétrica e 
de importação de energia 
custará mais caro”, disse o 
ministro.

A Aneel (Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica) anun-
ciou nesta terça uma medida 
que vai elevar o custo da 

conta de luz. Foi criada uma 
nova bandeira tarifária para 
fazer frente ao aumento dos 
custos decorrente do agrava-
mento da crise hídrica.

Chamada de “Escassez 
Hídrica”, a nova bandeira 
custará R$ 14,20 a cada 100 
kWh (quilowatt-hora)  e 
vigora a partir desta quarta-
-feira (1°) até abril de 2022.

O Ministério de Minas 
e Energia evita a criação de 
um programa de raciona-
mento, algo compulsório. 
Na semana passada, Bento 
anunciou um plano  de 
descontos na conta de luz aos 
consumidores do ambiente 
regulado (residencial  e 
empresarial) que, volunta-
riamente, economizassem 
energia em horários de pico.

“Necessitaremos recupe-
rar nossos reservatórios. Isso 
vai levar tempo, pois depen-
demos, além do empenho 
de todos nós, também, das 
chuvas. É por isso que, nesse 
momento de escassez, preci-
samos, mais do que nunca, 
usar nossa água e nossa 
energia de forma consciente 
e responsável”, afirmou o 
ministro no pronunciamento 
desta terça.

Reuters

Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque pede esforço da população para reduzir consumo de energia elétrica
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Ascom Sefaz-AL 

A S e c r e t a r i a 
d e  E s t a d o 
da Fazenda 

(Sefaz-AL) prorrogou mais 
uma vez o prazo para adesão 
ao Programa de Parcela-
mento e Redução de Débitos 
de Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) de Microempresa – 
ME ou Empresa de Pequeno 
Porte – EPP, optante pelo 
Simples Nacional. Os contri-
buintes têm até o dia 29 de 
outubro.

O ingresso ao Programa 
para fins de pagamento de 
débitos do ICMS relativos a 
fatos geradores não abran-
gidos pelo Simples Nacional 
vencidos até 31 de dezembro 
de 2020 deverá ser efetuado 
diretamente no Portal do 
Contribuinte.

N a  o p o r t u n i d a d e ,  o 
programa oferece uma redu-
ção de 70,59% no valor do 
débito de ICMS consolidado 
e por decorrência da multa e 
dos juros inerentes. Este paga-
mento pode ser efetuado em 
parcela única, com redução de 
70% do valor das multas puni-

tivas e moratórias e de 80% 
do valor dos juros; em até 24 
parcelas mensais e consecuti-
vas, com redução de 50% do 
valor das multas punitivas e 
moratórias e 60% do valor dos 

juros ou em até 60 parcelas 
mensais e consecutivas, com 
redução de 30% do valor das 
multas punitivas e moratórias 
e 40% do valor dos juros.

Os débitos relativos à 

operação ou prestação de desa-
cobertadados de documento 
fiscal e débito relativo à entrega 
da Escrituração Fiscal Digital 
(EFD), da Declaração de Ativi-
dades do Contribuinte (DAC), 

estão entre os cálculos abrangi-
dos pelo parcelamento.

Para mais informações, 
basta acessar o Diário Oficial 
do Estado (DOE) do dia 1 de 
setembro de 2021.

ICMS: Sefaz prorroga adesão 
ao Programa de Parcelamento 

INICIATIVA OFERECE redução de 70,59% no valor do débito de ICMS consolidado e por decorrência da multa e dos juros

Programa de parcelamento engloba débitos do ICMS relativos a fatos geradores não abrangidos pelo Simples Nacional vencidos até 31 de dezembro de 2020

Divulgação
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Crise de energia: Ministro pede
para evitar até ferro de passar

FALTA DE CHUVAS deixou os reservatórios das hidrelétricas em seu pior nível em 91 anos; governo afasta racionamento

Folhapress

O m i n i s t r o 
d e  M i n a s 
e  Energia , 

Bento Albuquerque, disse 
ontem que a crise hídrica 
se agravou e voltou a pedir 
esforço da população e empre-
sas para reduzirem o consumo 
de energia elétrica.

“Hoje, eu me dirijo nova-
mente a todos para informar 
que a nossa condição hidro-
energética se agravou. O 
período de chuvas na região 
Sul foi pior que o esperado. 
Como consequência ,  os 
níveis dos reservatórios de 
nossas usinas hidrelétricas 
das regiões Sudeste e Centro-
-Oeste sofreram redução 
maior do que a prevista”, 
afirmou em pronunciamento 
em rede nacional de rádio e 
TV.

Em junho,  em outro 
pronunciamento, o ministro 
havia pedido que a popu-
lação poupe energia e água 
para enfrentar a crise hídrica.

A falta de chuvas deixou 
os reservatórios das hidrelé-
tricas em seu pior nível em 91 
anos e tem forçado o governo 
a tomar medidas para afastar 

o risco de racionamento de 
energia.

Nesta terça, o ministro 
destacou a importância de 
se evitar o desperdício do 
consumo de energia.

No pronunciamento, ele 
deu alguns exemplos: “desli-
gando luzes e aparelhos que 
não estão em uso, aprovei-
tando mais a luz natural, 
reduzindo a utilização de 
equipamentos que conso-

mem muita energia como 
chuveiros elétricos, condi-
cionadores de ar e ferros de 
passar”.

Segundo Bento, a popula-
ção deve dar preferência para 
o uso desses equipamentos 
durante o período da manhã 
e nos finais de semana.

Para manter o forneci-
mento do sistema elétrico, 
o governo tem usado usinas 
termelétricas, que geram 

energia a custo mais elevado.
“Como todos os recur-

sos mais baratos já estavam 
sendo utilizados, esta eletri-
cidade adicional proveniente 
de geração termelétrica e 
de importação de energia 
custará mais caro”, disse o 
ministro.

A Aneel (Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica) anun-
ciou nesta terça uma medida 
que vai elevar o custo da 

conta de luz. Foi criada uma 
nova bandeira tarifária para 
fazer frente ao aumento dos 
custos decorrente do agrava-
mento da crise hídrica.

Chamada de “Escassez 
Hídrica”, a nova bandeira 
custará R$ 14,20 a cada 100 
kWh (quilowatt-hora)  e 
vigora a partir desta quarta-
-feira (1°) até abril de 2022.

O Ministério de Minas 
e Energia evita a criação de 
um programa de raciona-
mento, algo compulsório. 
Na semana passada, Bento 
anunciou um plano  de 
descontos na conta de luz aos 
consumidores do ambiente 
regulado (residencial  e 
empresarial) que, volunta-
riamente, economizassem 
energia em horários de pico.

“Necessitaremos recupe-
rar nossos reservatórios. Isso 
vai levar tempo, pois depen-
demos, além do empenho 
de todos nós, também, das 
chuvas. É por isso que, nesse 
momento de escassez, preci-
samos, mais do que nunca, 
usar nossa água e nossa 
energia de forma consciente 
e responsável”, afirmou o 
ministro no pronunciamento 
desta terça.

Reuters

Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque pede esforço da população para reduzir consumo de energia elétrica
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Alagoas avalia capacidade de 
leitura de quase 38 mil alunos

O Estado de 
A l a g o a s 
i n i c i o u  a 

avalição do processo de alfa-
betização de estudantes da 
rede pública de ensino após 
um ano e meio de pandemia. 
Desde a última segunda-
-feira, 37.612 alunos matri-
culados no 2º ano do ensino 
fundamental de 1.333 esco-
las estaduais e municipais 
começaram a ser submeti-
dos a um teste de fluência 
em leitura. O procedimento 
se estende até o dia 10 de 
setembro. A medida é um 
dos eixos do Programa de 
Alfabetização em Regime 
de Colaboração (PARC) 
Criança Alfabetizada, uma 
das  ações  do Programa 
Escola 10, cuja pactuação foi 
assinada com os municípios 
alagoanos no último dia 02 
de agosto.

“Essa avaliação acon-
tece em um momento muito 
importante, em que temos o 
retorno às aulas presenciais 
dos alunos da rede estadual e 
da maioria das redes munici-
pais. Serão quase 38 mil estu-
dantes com idades entre 06 e 
08 anos sendo avaliados e, a 
partir do resultado da prova, 
poderemos traçar um plane-
jamento estratégico para as 

próximas políticas públicas 
a serem adotadas”, explica 
o secretário de Estado da 
Educação, Rafael Brito.

“Esta ação faz parte do 
programa Criança Alfabe-
tizada, o qual conta com 
a parceria da Fundação 
Lemann,  da Associação 
Bem Comum e do Instituto 
Natura, e chega na hora certa, 
pois será muito benéfica para 
a nossa educação e para alfa-
betizarmos nossas crian-
ças no tempo adequado”, 

destaca o gestor.

A PROVA
S e g u n d o  I va n d e l m a 

Gabriel, supervisora de Esta-
tística e Avaliação Educacio-
nal da Secretaria de Estado 
da Educação (Seduc), esta é 
a primeira vez que o Estado 
de Alagoas promove uma 
avaliação no âmbito oral.

Durante  a  apl icação, 
que contará com o apoio do 
Centro de Políticas Públicas 
e Avaliação da Educação da 

Universidade Federal de 
Juiz de Fora (CAEd/UFJF), 
os alunos fazem uma leitura 
de palavras, pseudopala-
vras e pequenos textos do 
quais também responderão 
perguntas de interpretação. 
Tudo isso será gravado em 
celulares para, em seguida, 
ser repassado para uma 
plataforma.

“Esta avaliação será um 
importante instrumento 
pedagógico para diagnosticar 
o processo de alfabetização de 

estudantes do 2º ano do ensino 
fundamental, o que permitirá 
à rede pública ensino perce-
ber quais as aprendizagens 
que precisam ser resgatadas 
ou fortalecidas após esse perí-
odo de quase um ano e meio 
de ensino remoto”, explica 
Ivandelma, destacando que 
a aplicação seguirá todos os 
protocolos sanitários e de 
logística necessários.

PREPARADOS
No último dia 23, 16 esco-

las estaduais subordina-
das à 13ª Gerência Regional 
de Educação (Gere) – que 
abrange a Alta Maceió – esti-
veram reunidas em video-
conferência para discutir os 
últimos detalhes acerca da 
aplicação da prova de fluên-
cia em leitura.

“A aplicação será por 
meio de um aplicativo do 
CAEd, ao qual o profes-
sor terá acesso pelo Google 
Playstore e, pelo qual será 
possível realizar o teste aluno 
por aluno. Seguiremos todos 
os cuidados com relação ao 
Covid-19 e as escolas estão 
preparadas para que tudo 
transcorra tranquilamente”, 
informa Laudenice Lins, 
chefe do Núcleo de Apoio 
Pedagógico da Gere.

AÇÃO é um dos eixos do programa Criança Alfabetizada e visa verificar aprendizagem de alunos do 2º ano do ensino fundamental

Valdir Rocha

Os novos servidores convo-
cados na última quinta-feira 
(26), para atuarem na Secre-
taria Municipal de Educação 
(Semed), têm 30 dias contando 
da data da convocação para 
apresentarem sua documen-
tação a fim efetivarem a posse 
no cargo. Além dos documen-
tos, também é preciso que o 
aprovado realize e apresente 
exames à junta médica e 
efetuem a assinatura do termo 
de posse no cargo. Para dar 
entrada no processo, o convo-
cado deve solicitar primeira-
mente um encaminhamento à 
junta médica do município. O 
procedimento pode ser feito 
facilmente pelo endereço de 
e-mail cgccp@semge.maceio.
al.gov.br ou pelo telefone (82) 

98752-2228.
Tendo concluído todos os 

encaminhamentos na junta 
médica, é preciso enviar o 
relatório de aptidão expe-
dido pelos profissionais da 
junta para o mesmo e-mail, 
acompanhado da seguinte 
documentação: RG ou CNH, 
Comprovante de Escolari-
dade, Comprovante de Resi-
dência, Título de eleitor e 
comprovante de votação na 
última eleição, CPF, Certidão 
de nascimento ou casamento, 
carteira de trabalho (digitali-
zar frente e verso dos dados 
cadastrais), PIS/PASEP, Certi-
dão de nascimento e CPF do(s) 
filho(s), reservista, certidão 
civil e criminal negativa nas 
esferas estadual e federal, 

comprovante de conta bancá-
ria no Itaú.

Caso seja servidor público, 
o aprovado deve informar no 

processo e discriminar em qual 
esfera atua no momento. Infor-
mar os bens e rendimentos 
também é parte imprescindí-

vel da posse, podendo ser feito 
manualmente ou através da 
última declaração do imposto 
de renda. Em alguns dias, o 
setor responsável deve retor-
nar o e-mail com um termo de 
posse e de encaminhamento 
para assinatura do convocado.

Com a posse oficializada, 
o servidor deve entrar em 
contato no prazo de 15 dias 
com a Coordenadoria Geral de 
Gestão de Pessoas (CGGP) da 
Semed no email nomeacao@
semed.maceio.al.gov.br ou no 
telefone (82) 98752-9844. Seu 
endereço de correio eletrônico 
institucional também pode ser 
solicitado no telefone/What-
sApp (82) 3312-5080 ou no 
endereço atendimento@dti.
maceio.al.gov.br.

MACEIÓ

Convocados no concurso tem 30 dias 
para apresentar a documentação exigida

Janaína Farias / Ascom Semed

É preciso que o aprovado no certame realize e apresente exames à junta médica

A avaliação serve 
para diagnosticar 
o processo de 
alfabetização 
das crianças
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O Campeonato Brasi-
leiro Série B já passou 
da sua metade e a 

briga por acesso e permanência vão 
se afunilando. Parte central de cada 
trabalho são os treinadores e muitos 
deles não conseguiram emplacar. O 
Portal Futebol Interior traz para você, 
internauta, um balanço de todas as 
trocas de comando que aconteceram 
até agora.

Dos 20 clubes, apenas oito não 
trocaram de treinadores. Dois deles, 
Coritiba e CRB estão no G4, enquanto 
o Sampaio Corrêa é o quinto colocado, 
o Guarani é sétimo, o Avaí o oitavo e 

o Operário o nono. Apenas Brus-
que (13º) e Ponte Preta (15º) estão na 
metade de baixo da tabela.

É bom destacar que, a partir dessa 
temporada, a Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF) colocou limite para 
a troca de treinadores. Ou seja, cada 
clube pode demitir apenas um profis-
sional durante o campeonato. No caso 
de Cruzeiro, CSA e Vitória, os clubes 
aproveitaram a brecha o regulamento 
para ter três treinadores. Quando o 
técnico pede demissão ou há comum 
acordo, a CBF não contabiliza demis-
são e permite que um novo profissio-
nal assuma.

Série B: Apenas oito clubes 
não mudaram de treinador

A PARTIR DESSA TEMPORADA, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) colocou limite para a troca de técnicos

CLUBES QUE 
NÃO TROCARAM 
DE TREINADOR 
NA SÉRIE B

Avaí – Claudinei Oliveira
Brusque – Jerson Testoni
Coritiba – Gustavo Morínigo
CRB – Allan Aal
Guarani – Daniel Paulista
Ponte Preta – Gilson Kleina
Operário-PR – Matheus Costa
Sampaio Corrêa – Felipe Surian

CLUBES QUE TROCARAM DE TREINADORES

Botafogo – Marcelo Chamusca e agora Enderson Moreira
Brasil – Cláudio Tencati e agora Cléber Gaúcho
Confiança – Rodrigo Santana e agora Luizinho Lopes
Cruzeiro – Felipe Conceição, Mozart Santos e agora Vanderlei 
Luxemburgo
CSA – Bruno Pivetti, Ney Franco e Mozart Santos
Goiás – Pintado e agora Marcelo Cabo
Londrina – Roberto Fonseca e agora Márcio Fernandes
Náutico – Hélio dos Anjos e agora Marcelo Chamusca
Remo – Paulo Bonamigo e agora Felipe Conceição
Vasco – Marcelo Cabo e agora Lisca
Vila Nova – Wagner Lopes e agora Higo Magalhães 
(interino)
Vitória – Rodrigo Chagas, Ramon Menezes e 
agora Wagner Lopes

Foto: M
arcos Ribolli

Allan Aal comanda
o Galo desde o início 
da competição

O maior atleta paralímpico 
do Brasil encerrou a carreira. 
Daniel Dias nadou sua última 
prova nos Jogos de Tóquio, 
a final dos 50 metros livre da 
classe S5 (atletas com má-forma-
ção congênita ou amputados) e 
chegou em quarto lugar, atrás 
de três atletas chineses. Ele se 
despede com 33 anos e parti-
cipação em quatro edições das 
Paralimpíadas.

Daniel não teve uma boa 
saída, mas se recuperou rapi-
damente e gradualmente foi 
ultrapassando os competi-
dores – exceto os chineses. 
Daniel fechou a prova com o 
tempo de 32s12. O medalhista 
de ouro foi Tao Zheng (30s31), 
que quebrou o recorde para-
límpico, Weiyi Yuan foi prata 
(31s11) e Lichan Wang chegou 
em terceiro (31s35).

“Acabou, mas eu estou feliz. 
Só tenho de agradecer a Deus, 
louvado seja Ele. Deus me deu 
infinitamente mais do que eu 
pedi, se escrevesse não seria tão 
perfeito como foi. E agradecer à 
minha família. Cada braçada é 
para eles. Papai está chegando 
em casa”, disse Daniel, emocio-
nado, em entrevista ao canal 
SporTV.

Daniel tem 27 medalhas 
paralímpicas no currículo, 
sendo 14 de ouro, sete de prata 
e seis de bronze. Em Mundiais, 
o brasileiro tem 40 medalhas, 
sendo 31 de ouro, e em Jogos 
Parapan-Americanos, são 33 
medalhas, todas de ouro.

Em Tóquio, Daniel aumen-
tou a coleção de medalhas com 
mais três bronzes: nos 100m 
livre S5, nos 200m livre S5 e no 
revezamento 4x50m livre misto 

20 pontos, que junta atletas de 
classes diferentes, mas cuja 
soma numérica tem que ser 20. 
Além disso, disputou as finais e 
acabou sem medalha em mais 
duas provas: foi sexto no 50m 
peito da classe S5 e quinto nos 
50m costas S5.

No último ciclo olímpico, a 
natação passou por uma reclas-
sificação e atletas que antes 
eram da S6 acabaram “caindo” 
para a S5. Dessa forma, Daniel 
teve que entrar em disputas 
contra competidores com defi-
ciências menos severas, que 

dominaram as provas com 
grande vantagem para quem já 
era da S5.

VOOU EM TÓQUIO
Em Tóquio, Daniel demons-

trou algumas vezes que isso 
o fez duvidar se conseguiria 
mais conquistas. Após alcançar 
segunda medalha de bronze em 
Tóquio, Dias disse ter tirado um 
peso das costas com a conquista 
da primeira, que havia aconte-
cido no dia anterior.

Daniel inspirou muitos 
outros a se tornarem nadado-
res. Ele mesmo começou no 
esporte dessa maneira: com 
má-formação congênita nos 
membros superiores e na perna 
direita, começou a competir em 
2006, inspirado em Clodoaldo 
Silva, e bateu todos os recordes 
possíveis.

PARALIMPÍADAS

Maior atleta do Brasil, Daniel Dias se 
despede com 27 medalhas no currículo

Daniel Dias encerra carreira com um currículo invejável: são 27 medalhas
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Alagoas avalia capacidade de 
leitura de quase 38 mil alunos

O Estado de 
A l a g o a s 
i n i c i o u  a 

avalição do processo de alfa-
betização de estudantes da 
rede pública de ensino após 
um ano e meio de pandemia. 
Desde a última segunda-
-feira, 37.612 alunos matri-
culados no 2º ano do ensino 
fundamental de 1.333 esco-
las estaduais e municipais 
começaram a ser submeti-
dos a um teste de fluência 
em leitura. O procedimento 
se estende até o dia 10 de 
setembro. A medida é um 
dos eixos do Programa de 
Alfabetização em Regime 
de Colaboração (PARC) 
Criança Alfabetizada, uma 
das  ações  do Programa 
Escola 10, cuja pactuação foi 
assinada com os municípios 
alagoanos no último dia 02 
de agosto.

“Essa avaliação acon-
tece em um momento muito 
importante, em que temos o 
retorno às aulas presenciais 
dos alunos da rede estadual e 
da maioria das redes munici-
pais. Serão quase 38 mil estu-
dantes com idades entre 06 e 
08 anos sendo avaliados e, a 
partir do resultado da prova, 
poderemos traçar um plane-
jamento estratégico para as 

próximas políticas públicas 
a serem adotadas”, explica 
o secretário de Estado da 
Educação, Rafael Brito.

“Esta ação faz parte do 
programa Criança Alfabe-
tizada, o qual conta com 
a parceria da Fundação 
Lemann,  da Associação 
Bem Comum e do Instituto 
Natura, e chega na hora certa, 
pois será muito benéfica para 
a nossa educação e para alfa-
betizarmos nossas crian-
ças no tempo adequado”, 

destaca o gestor.

A PROVA
S e g u n d o  I va n d e l m a 

Gabriel, supervisora de Esta-
tística e Avaliação Educacio-
nal da Secretaria de Estado 
da Educação (Seduc), esta é 
a primeira vez que o Estado 
de Alagoas promove uma 
avaliação no âmbito oral.

Durante  a  apl icação, 
que contará com o apoio do 
Centro de Políticas Públicas 
e Avaliação da Educação da 

Universidade Federal de 
Juiz de Fora (CAEd/UFJF), 
os alunos fazem uma leitura 
de palavras, pseudopala-
vras e pequenos textos do 
quais também responderão 
perguntas de interpretação. 
Tudo isso será gravado em 
celulares para, em seguida, 
ser repassado para uma 
plataforma.

“Esta avaliação será um 
importante instrumento 
pedagógico para diagnosticar 
o processo de alfabetização de 

estudantes do 2º ano do ensino 
fundamental, o que permitirá 
à rede pública ensino perce-
ber quais as aprendizagens 
que precisam ser resgatadas 
ou fortalecidas após esse perí-
odo de quase um ano e meio 
de ensino remoto”, explica 
Ivandelma, destacando que 
a aplicação seguirá todos os 
protocolos sanitários e de 
logística necessários.

PREPARADOS
No último dia 23, 16 esco-

las estaduais subordina-
das à 13ª Gerência Regional 
de Educação (Gere) – que 
abrange a Alta Maceió – esti-
veram reunidas em video-
conferência para discutir os 
últimos detalhes acerca da 
aplicação da prova de fluên-
cia em leitura.

“A aplicação será por 
meio de um aplicativo do 
CAEd, ao qual o profes-
sor terá acesso pelo Google 
Playstore e, pelo qual será 
possível realizar o teste aluno 
por aluno. Seguiremos todos 
os cuidados com relação ao 
Covid-19 e as escolas estão 
preparadas para que tudo 
transcorra tranquilamente”, 
informa Laudenice Lins, 
chefe do Núcleo de Apoio 
Pedagógico da Gere.

AÇÃO é um dos eixos do programa Criança Alfabetizada e visa verificar aprendizagem de alunos do 2º ano do ensino fundamental

Valdir Rocha

Os novos servidores convo-
cados na última quinta-feira 
(26), para atuarem na Secre-
taria Municipal de Educação 
(Semed), têm 30 dias contando 
da data da convocação para 
apresentarem sua documen-
tação a fim efetivarem a posse 
no cargo. Além dos documen-
tos, também é preciso que o 
aprovado realize e apresente 
exames à junta médica e 
efetuem a assinatura do termo 
de posse no cargo. Para dar 
entrada no processo, o convo-
cado deve solicitar primeira-
mente um encaminhamento à 
junta médica do município. O 
procedimento pode ser feito 
facilmente pelo endereço de 
e-mail cgccp@semge.maceio.
al.gov.br ou pelo telefone (82) 

98752-2228.
Tendo concluído todos os 

encaminhamentos na junta 
médica, é preciso enviar o 
relatório de aptidão expe-
dido pelos profissionais da 
junta para o mesmo e-mail, 
acompanhado da seguinte 
documentação: RG ou CNH, 
Comprovante de Escolari-
dade, Comprovante de Resi-
dência, Título de eleitor e 
comprovante de votação na 
última eleição, CPF, Certidão 
de nascimento ou casamento, 
carteira de trabalho (digitali-
zar frente e verso dos dados 
cadastrais), PIS/PASEP, Certi-
dão de nascimento e CPF do(s) 
filho(s), reservista, certidão 
civil e criminal negativa nas 
esferas estadual e federal, 

comprovante de conta bancá-
ria no Itaú.

Caso seja servidor público, 
o aprovado deve informar no 

processo e discriminar em qual 
esfera atua no momento. Infor-
mar os bens e rendimentos 
também é parte imprescindí-

vel da posse, podendo ser feito 
manualmente ou através da 
última declaração do imposto 
de renda. Em alguns dias, o 
setor responsável deve retor-
nar o e-mail com um termo de 
posse e de encaminhamento 
para assinatura do convocado.

Com a posse oficializada, 
o servidor deve entrar em 
contato no prazo de 15 dias 
com a Coordenadoria Geral de 
Gestão de Pessoas (CGGP) da 
Semed no email nomeacao@
semed.maceio.al.gov.br ou no 
telefone (82) 98752-9844. Seu 
endereço de correio eletrônico 
institucional também pode ser 
solicitado no telefone/What-
sApp (82) 3312-5080 ou no 
endereço atendimento@dti.
maceio.al.gov.br.

MACEIÓ

Convocados no concurso tem 30 dias 
para apresentar a documentação exigida

Janaína Farias / Ascom Semed

É preciso que o aprovado no certame realize e apresente exames à junta médica

A avaliação serve 
para diagnosticar 
o processo de 
alfabetização 
das crianças



Tem coisa que só acontece no Brasil e, em especial, em Alagoas. Como criar leis para fazer cumprir as leis que já foram 
criadas. Um absurdo, não é? Pois bem o Projeto de Lei nº 123/2019, de autoria do deputado Cabo Bebeto, foi aprovado. O 
PL diz que só podem ser inauguradas obras que estiverem concluídas. Conforme o parlamentar, a ideia é evitar que algum 
gestor engraçadinho entregue obras inacabadas à população só para ficar bem na foto. Cabo Bebeto está certo. O que está 
errado é a necessidade de um PL para cumprir o óbvio: entregar à população apenas as obras devidamente concluídas.

“O pau comeu na casa de noca”. A referência à música de Elza Soares é uma metáfora ao que foi parte da sessão de ontem, 
na Câmara Municipal de Maceió. Tudo começou quando o vereador Joãozinho sugeriu a convocação do secretário Pedro 
Vieira (da Sedet) para ele explicar algumas situações de sua pasta, como eventuais atrasos na emissão de Alvarás e Habite-
-se. Isso foi o estopim da bomba. Os vereadores Luciano Marinho e Siderlane Mendonça – cada um querendo aparecer mais 
para o prefeito do que o outro – decidiram desqualificar a indicação do “nobre colega”. Marinho disse que a proposta era uma 
presepada e Mendonça fez outras considerações igualmente fortes. A ponto de o presidente da Casa, Galba Netto, suspen-
der a sessão. Por pouco os três não saem no tapa sem necessidade. A convocação de gestor é natural. Não há nenhuma 
disputa política em curso no momento. A coluna entende que, da forma com a gestão de JHC é transparente, até ele 
concorda que um gestor de sua equipe seja avaliado pelo Poder Legislativo do Município. Quando se impede isso a opinião 
pública tem a impressão de que está se escondendo algo. Pedro Vieira é mais experiente que esses três vereadores  juntos.

O deputado Dudu Ronalsa é um brincante. Ele 
critica este ou aquele político e se esquece do 
pouco ou quase nada que tem feito pelos seus 
próprios eleitores. Com reduto eleitoral em Fernão 
Velho, ele e os familiares vão colecionando anos de 
mandato e quase nada de prestação de serviços 
àquela comunidade. Esse tempo todo na política 
não se converte em benefício para a população 
que vota na família Ronalsa há décadas. Quem 
tiver dúvida vá a Fernão Velho. Há muitos anos, o 
bairro está entregue às baratas e ainda vive como 
nos primeiros anos de funcionamento da Fábrica 
Cármen (1952). As casas são as mesmas. As ruas 
são as mesmas. As dificuldades são as mesmas. 
Geração de emprego zero. Progresso nenhum 
num bairro que tem com principal referência polí-
tica a família Ronalsa. O bairro é pequeno, mas 
os problemas são grandes. Dudu Ronalsa disse na 
Assembleia que o secretário da Saúde, Alexandre Ayres, perdeu o foco e que a Sesau está sem comando, mesmo com os 
índices provando o contrário. Sério isso? E quando a família Ronalsa teve foco em Fernão Velho? Só para pedir votos. Confere?

Vivendo um momento bom, a deputada Jó Pereira está afinadíssima com a imprensa. 
Ela está dando entrevista para todos os veículos de comunicação: grandes, médios, 
pequenos, minúsculos. Com audiência boa, sem audiência nenhuma. O importante pé 
estar no ar, na boca do povo. A principal pauta da deputada é aprovação do seu projeto 
que cria o Jovem Aprendiz no Estado. Aliás, esse projeto está estampado em dezenas 
de outdoors espalhados pelo Estado. Advogada, integrante de uma família de políticos, 
Jó Pereira quer alçar voos bem mais altos. Potencial ela tem. Até para governadora.

O senador Fernando Collor (Pros/AL) resolveu apoiar o presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) depois que a imprensa nacional noticiou que o ex-presidente é o 
parlamentar brasileiro que mais deve à Receita Federal. No total, deputados e 
senadores devem à União R$ 876,6 milhões, incluindo as empresas às quais 
estão ligados. A dívida atribuída a Collor ultrapassa R$ 143 milhões. Além disso, 
as empresas do senador devem mais de R$ 300 milhões à Receita Federal, INSS, 
FGTS e de indenizações não pagas aos trabalhadores demitidos. (RR)

O deputado federal Paulão (PT/AL) 
lembrou os cinco anos do impeachment 
da presidente Dilma Rousseff (PT), em 
artigo publicado ontem, 31 de agosto, no 
portal do PT na Câmara. Para o petista, 
a data será sempre lembrada como um 
marco referencial golpista. Ou seja, uma 
efeméride para ser colocada “no lixo da 
história”. Entre os “golpistas” que atua-
ram para destituir o governo Dilma, o 
deputado alagoano cita o ex-presidente 
Michel Temer e o ex-presidente da 
Câmara Eduardo Cunha, como os prin-
cipais mentores e operadores do golpe. 
(Ricardo Rodrigues)

O projeto da lei orçamentária de 2022, 
enviado ontem, pelo governo federal, 
ao Congresso Nacional, prevê salário 
mínimo de R$ 1.169, R$ 22 mais alto 
que o valor de R$ 1.147 aprovado na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). 
O reajuste acompanha, apenas, a infla-
ção oficial no período, nem um ganho a 
mais. Com isso, quem sai perdendo é o 
trabalhador assalariado, que encontra-
-se com o salário defasado e enfrenta 
a carestia dos preços dos produtos da 
cesta básica, que aumentaram acima 
da inflação oficial.  (RR)

A política de tolerância zero, adotada 
pelo governo do Estado no combate 
à criminalidade, tem dado frutos. 
Segundo dados do Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública, Alagoas registrou 
uma queda de 46,8% na taxa de homi-
cídios por grupo de cem mil habitantes 
entre os anos de 2014 e 2019, o que 
representa a terceira maior redução 
entre todos os estados brasileiros. Os 
dados estão no Atlas da Violência de 
2021, divulgados ontem pelo Fórum, 
em parceria com o IPEA. 

Paulão também comentou, com certa 
preocupação, as ameaças feitas por 
apoiadores do presidente Bolsonaro 
aos militantes da esquerda, que organi-
zam uma grande manifestação contra o 
governo federal e em defesa da demo-
cracia. Segundo o petista, a frase “tem 
que fuzilar os esquerdistas e mandar a 
conta para a família desse lixo pagar”, 
postada pelos milicianos digitais, incita 
o ódio e a violência. Por isso, é preciso 
que os órgãos de segurança estejam 
atentos na proteção de todos que esta-
rão nas ruas, nos atos marcados para o 
dia 7 de setembro. (RR)

A verba para realização do Censo 
Demográfico, que consta no projeto 
da lei orçamentária de 2022, conti-
nua aquém dos valores pretendidos 
pelo IBGE. Eram esperados R$ 2,293 
bilhões para o Censo em junho de 
2022. Mas o valor destinado à pesquisa 
ficou em R$ 2 bilhões; R$ 293 milhões 
a menos que o necessário. O valor 
fixado na proposta de Lei Orçamentária 
é equivalente ao proposto no PLOA de 
2021, que acabou não sendo aprovado 
e adiando o levantamento censitário 
que deveria ter sido realizado este ano.

A sessão do Colégio de Procurado-
res do Ministério Público Estadual de 
Alagoas) foi especial, ontem. Durante 
os trabalhos, o procurador de Justiça 
Antônio Arecippo de Barros Teixeira 
Neto foi homenageado em função 
da sua aposentadoria. Ele deixa a 
Procuradoria-Geral de Justiça, a partir 
de setembro, após 44 anos dedicados 
à instituição. Emocionado, Arecippo 
agradeceu a homenagem de todos e 
disse que deixa o MP Estadual com a 
sensação de dever cumprindo. (RR)
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Novo “caçador de marajás” 

Ligeirinhas

O deputado Davi Maia está 
reeditando a versão “Caça-

dor de Marajás”, título dado 
a Fernando Collor, em 1988, 
amplamente divulgada pela 
Revista Veja – com seus interes-
ses, é claro. Àquela época, Collor 
posou de paladino da moralidade 
e expôs várias situações que dizia 
considerar um absurdo. Pois 
bem, Collor se tornou Presidente 
da República surfando nessa 
onda e teve a prancha estraça-
lhada na garagem da Casa da 
Dinda, durante uma marcha à 
ré de uma perua Elba (da Fiat), 
dirigida pelo seu braço financeiro 
PF Farias (já falecido). O restante 
dessa história até as pedras que 
ficam no fundo do Lago Paranoá conhecem. Aqui não vai nenhuma comparação nem com os personagens 
nem com o enredo. O jovem combatente deputado alagoano pegou como exemplo o sargento Ramalho, do 
Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e médico. Ramalho pediu licença sem vencimento de dois anos do CBM 
para se integrar à equipe de Alexandre Ayres – secretário de Saúde – no enfrentamento à pandemia da Covid-
19. Em sua investigação, o deputado Davi Maia encontrou pagamentos a Ramalho que considera incompatível 
com a disponibilidade do médico-militar. Ele encontrou outros nomes a quem está chamando de apadrinhados 
de Alexandre Ayres. O tema virou “chiclete” na tribuna da Assembleia: em toda sessão Davi Maia fala do caso. 
Em apartes, uns deputados corroboram com as acusações; outros defendem as investigações das denúncias 
e há aqueles que justifiquem os casos afirmando que não há irregularidade nenhuma. Seja como for, está 
muito claro e transparente que a briga de Davi Maia é com Alexandre Ayres e não com Ramalho, apadrinhados, 
ou salários altos. Será que essa contenda passa pela eleição de 2020 em Marechal Deodoro? Será?

» O dia 7 de Setembro contará com manifestações em todo o Brasil do Grito 
dos Excluídos, em conjunto com a campanha “Fora Bolsonaro”. 

» Em Alagoas, o ato terá concentração às 9 horas, na praça Sete Coqueiros, e seguirá 
em passeata até o Ginásio do CRB, na Pajuçara.

»  “Andando” por aí, a coluna viu adesivos da deputada Flávia Cavalcante 
e do futuro candidato Henrique Chicão, lá de Coruripe. Pois é, o povo põe o 
bloco na rua e o TRE finge que não está vendo.

» A coluna avisa aos navegantes que esse espaço é para jornalistas. E que não adianta 
fazer cara feia ou biquinho. Se não gostar, paciência. Não podemos agradar a todos, 
mas a amizade é a mesma.

Lei para cumprir lei

Houve um tendel na Câmara

Cuide de Fernão Velho! 

Potencial da Jó

Caloteiro

Fora Dilma 

Salário mínimo 

Violência zero

Fuzilamento

Censo ameaçado

Antônio Arecippo 


