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COVID-19: SAÚDE DE MACEIÓ PROSSEGUE COM VACINAÇÃO PARA ADOLESCENTES COM 15 ANOS

BALAIADA
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Quem elegeu a 
comissão para 
representar AL 
na Av. Paulista?

Ouro Branco 
faz festa com  
aglomeração  
e tudo mais

Jair fala em 
descumprir 
decisão do STF; 
endoidou, foi?
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MP/AL LANÇA CAMPANHA 
CONTRA ASSÉDIO NA SSP

METADE DAS MULHERES DA PM E DA PC JÁ FOI ASSEDIADA; MP ESTENDE CBM, SERIS E PERÍCIA OFICIAL
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AGRO BANDIDO RETORNO ESPORTES

Setor celebra 
retomada da  
Expo Bacia  
Leiteira

Preso em AL 
acusado de 
roubo de ouro 
em São Paulo

Assembleia 
faz duas  
sessões num 
‘fôlego só’

Azulão faz 
aniversário 
com nova 
derrota na B

5 5 3 9

O Ministério Público lança 
hoje, uma campanha nas 
redes sociais contra os assé-
dios moral e sexual praticados 
contra mulheres nos órgãos 
das forças de segurança 
pública. “Mulheres em segu-
rança: assédio não”, de auto-
ria da Promotoria de Controle 
Externo da Atividade Policial, 
tem como objetivo mostrar 
que, dentro dessas institui-
ções, tais condutas ilícitas 
são comuns e, justamente 
para combatê-las e prote-
ger as vítimas, o MP, como 
defensor dos direitos funda-
mentais, está monitorando os 
casos para intervir naqueles 
em que houver necessidade. 
A campanha tem o apoio da 
Ufal, por meio da Faculdade 
de Direito.

INSTABILIDADE

Fux: “Ninguém fechará o STF”
O ministro Luiz Fux, presidente do Supremo 

Tribunal Federal (STF), afirmou que “ninguém 
fechará” a Corte e que o desprezo a decisões judi-
ciais por parte de chefe de qualquer poder configura 
crime de responsabilidade. Fux fez a declaração hoje, 
na abertura da sessão do Supremo. A fala foi uma 
reação ao discurso do presidente Jair Bolsonaro que, 
durante manifestação do 7 de Setembro, em favor do 
governo e de pautas antidemocráticas, fez ameaças 
golpistas e afirmou que não vai mais cumprir deci-
sões do ministro do STF, Alexandre de Moraes.Luiz Fux defende a Corte e os ministros Bolsonaro, o incendiário da ‘Patria Amada’
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Marcelo Firmino *Jornalista

“Ou se enquadra ou pede 
para sair”. A ameaça do 
presidente Jair Bolsonaro aos 
ministros do STF certamente 
dará muitos panos para as 
mangas neste day after.

Dizer que não cumprirá 
mais nenhuma sentença de 
um ministro da suprema corte 
por que ele não se enquadrou 
é, sem dúvida nenhuma, a 
ânsia totalitária movida pela 

histeria dos ignorantes.
Enquadrar magistrado 

por que a sentença dada não 
lhe favorece? Não aceitar 
o exercício do contraditó-
rio? Não tolerar a opinião 
divergente? É instituir o seu 
próprio Alcorão para condu-
zir um governo.

Pelos pronunciamentos 
que fez ontem, em Brasília e 
São Paulo, o senhor Jair Bolso-

naro deu uma clara demons-
tração de que não aceita ser 
contrariado em nada e que 
a democracia para ele não 
significa coisa alguma.

O tom adotado colocou 
em cheque não apenas as 
instituições, como a classe 
política de um modo geral. 
Se todos se curvam à essa 
anomia a desmoralização 
estará estabelecida.

O certo é que tudo isso 
levou o País ao fundo do poço, 
com um presidente berrando 
para a sua claque que “nunca 
serei preso”. Entre outras 
bravatas feitas para inflamar 
a trupe.

Enfim, tudo pareceu mais 
um pedido de socorro aos 
fiéis para que não o aban-
donem nesse momento de 
tragédia política e de afrontas 

ao estado de direito, patroci-
nadas por ele.

Ou seja, Bolsonaro come-
teu uma série de crimes de 
responsabilidade neste 7 de 
setembro e quer a tropa de 
choque lhe protegendo contra 
qualquer reação institucional.

Ao que tudo indica, esta 
quarta-feira será muito movi-
mentada nos palácios brasi-
lienses.

Tereza Cruvinel *Ex-colunista de O Globo, JB, Correio Braziliense, RedeTV e outros veículosAntônio Pereira *Jornalista

Nos dois discursos que 
fez para suas falanges extre-
madas, nas manifestações de 
ontem,  ao fazer do  ministro 
Alexandre de Morais um 
alvo tão claro e direto, Jair 
Bolsonaro se entregou: toda 
a encenação golpista decorre 
de seu pavor de ser preso. 
Ele sabe que, como chefe do 
inquérito que investiga atos 
antidemocráticos,  Morais já 
desvendeu todos os crimes 
cometidos por ele, seus filhos 
e aliados, de 2018 até hoje. 
Bolsonaro é um criminoso 
tocando fogo na cidade para 
fugir.

Ele mostrou sua força, 
sem dúvida, principalmente 
na Paulista, mas não foi o 
ronco prometido, e a partici-
pação pode ter sido até frus-
trante,  diante do aparato 
utilizado por governo e alia-
dos para arrebanhar apoia-
dores em diversos estados. 
Mas foi o suficiente para 
gerar imagens de impacto 
e permitir-lhe a retórica de 
que ali estava “o povo brasi-
leiro”, embora saibamos, 
pelas pesquisas, que hoje 
menos de 30% o apoiam e 
nele votariam  em 2022.  

A compreensão de seus 
motivos, das razões do desa-
tino, não nos permite, entre-
tanto, subestimar o perigo 
que ele continua represen-
tando para a democracia e a 
estabilidade, e os danos que 
vem causando ao pais com a 
estrepolia radical.

Neste  8  de setembro 
ouviremos mercado e inves-
tidores acordarão de ressaca, 
espantados com tamanha 
anormalidade política: o 
presidente se coloca fora da 
lei, desafia a Justiça e comete 
crimes de responsabilidade 

a céu aberto.  Não dá para 
confiar num país assim.

Neste dia seguinte, 8/9, 
temos que ter uma resposta 
das instituições. Esperar até 
quando e o quê mais? Os 
ministros do STF conversa-
ram por videoconferencia 
ontem. O presidente Fux fará 
um pronunciamento sóbrio 
e duro mas eu espero que o 
Supremo possa encontrar, 
na Constituição, um remédio 
eficaz e rápido contra quem 
ameaçou o poder Judiciario.

A frase mais greve de 
Bolsonaro foi  esta ,  que 
disse após  atacar Morais no 
primeiro discurso:

- Ou o chefe deste poder 
enquadra o seu, ou este 
poderá sofrerá as consequen-
cias que não queremos.

O u  s e j a ,  o u  S T F  d á 
um sumiço no inquérito 
(enquandrando Alexandre), 
ou sofrerá uma intervenção.  
Mais tarde diria em São Paulo 
que não acatará decisões 
de Morais e que ninguém o 
prenderá. Ele sabe o que fez e 
o que está sendo descoberto, 
inclusive como foi financiada 
sua eleição, movida a fake 
news. E quem bancou, em 
2020, os atos que embalaram 
o neofascismo, no inicio da 

pandemia. Se ela não tivesse 
vindo, onde eles teriam 
chegado?

A resposta mais concreta 
do STF pode ser também a 
aceleração das conclusões 
do inquérito que aterroriza 
Bolsonaro.

Mas o que ele cometeu ao 
vivo foi um crime de respon-
sabilidade, e isso é com o 
Congresso, dirão alguns. 
Ah, mas tem o Arthur Lira 
sentado sobre a pilha de pedi-
dos de impeachment que não 
despacha. Hoje saberemos o 
quanto mudou, ou não, a 
disposição do Congresso e 
dos partidos para nos livrar 
de Bolsonaro via impeach-
ment. Há partidos, como o 
PSDB, marcando discussão 
do assunto. Os do Centrão 
estariam balançando na leal-
dade alugada.  

O 7 de setembro continua 
hoje, portanto. Bolsonaro 
também vai se reunir com o 
Conselho de Governo (e não 
da República), composto por 
seus ministros e o vice. Sabe-
-se lá o que sairá daí.

Mas é chegada a hora. 
Esperar mais o quê? Não 
repitamos o velho hábito de 
colocar cadeado em porta 
arrombada.

Ele já foi ídolo de toda uma 
geração de brasileiros que se 
acomodava em frente à televi-
são para vê-lo vencer provas na 
competitiva Fórmula 1, a mais 
importante do automobilismo 
mundial.

Infelizmente, passados 
muitos anos, o ex-campeão 
agora é um escombro do que 
foi. Alçado novamente aos holo-
fotes por aparecer dirigindo 
um carro para o presidente Jair 
Bolsonaro no fatídico dia 7 de 
setembro, Nelson Piquet é mais 
um bolsonarista que passa para 
a história brasileira de forma 
melancólica.

Seu passado de vencedor 
contrasta agora com a decadên-
cia senil de alguém que já foi 
respeitado em todo o mundo 
esportivo. Nelson Piquet, como 
muitos, vai para a lata do lixo 
histórico, ‘morrendo’ para 
milhões de brasileiros que o 
admiravam.

Ao andar com Bolsonaro, 
o ex-campeão desenha na sua 
própria testa a marca do imbe-
cil.

Não é de hoje que Nelson 
Piquet aparece em eventos 
ao lado de Bolsonaro e seus 
seguidores enlouquecidos com 
o fantasma do comunismo 

mundial.
Nelson Piquet já protagoni-

zou cenas lamentáveis, quando 
questionado dessa devoção a 
alguém nitidamente inexpres-
sivo como Jair Bolsonaro.

Como disse o jornalista 
Fábio Seixas no UOL:

‘O Piquet que dirigiu o Rolls-
-Royce presidencial neste 7 de 
Setembro não é mais o piloto 
genial. Este ficou lá no início dos 
anos 90. É o Piquet empresário, 
que viaja para inaugurar ponte 
em Rondônia, que não perde a 
chance de repetir “globolixo” 
sempre que vê um microfone, 
que em entrevista à TV Brasil 
declara que “estou cagando 
para o que pensam de mim”. É o 
Piquet que vê no governo Bolso-
naro um terreno fértil para o que 
mais gosta de fazer: exercer seu 
humor bobo e seguir tentando 
vencer a todo custo’.

Triste fim para alguém que 
deveria ser um exemplo posi-
tivo, mas não é.

Nelson Piquet de campeão 
de Fórmula 1 passou a ser 
‘UBER’ do presidente Bolso-
naro, aparecendo como um 
palhaço do grande mico que 
é atualmente o governo do 
ex-capitão do Exército.

Lamentável.

Bolsonaro, um criminoso em fuga

A incrível ‘morte’ do ex-campeão 
Nelson Piquet

Bolsonaro quer o seu próprio 
Alcorão para a ânsia totalitária

Reprodução/Twitter



Em  s e s s õ e s 
o r d i n á r i a  e 
extraordinária 

realizadas hoje, o plenário 
da Assembleia Legislativa 
alagoana apreciou e delibe-
rou sobre oito processos cons-
tantes na pauta da Ordem do 
Dia. Com destaque para a 
Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) nº 88/2021, 
aprovada em segundo turno. 

A matéria é de iniciativa 
do deputado Paulo Dantas 
(MDB) e dá nova redação 
ao parágrafo 1º do artigo 88 
do texto da Constituição do 
Estado de Alagoas. A propo-
sição tem o objetivo de deixar 
simétrico o dispositivo da 
Constituição Estadual ao 
contido no artigo 64, pará-
grafo 2º, da Constituição 
Federal.
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ALE volta com o fôlego todo 
e faz duas sessões num dia

DEPUTADOS APROVAM PEC que adequa dispositivo da Constituição do Estado ao texto da legislação federal

Dar fácil acesso à água para 
milhares de pequenos produ-
tores que convivem há oito 
anos com a “quadra de seca”. 
Este é o objetivo de projeto de 
lei do deputado Paulo Dantas 
(MDB), em tramitação na 
Assembleia Legislativa. A 
proposta pretende dispensar 
da outorga, espécie de autori-
zação estatal para usar a água, 
todos os imóveis rurais que 
fizerem uso de até 5 mil litros/
hora para consumo humano, 
produção agrícola ou para 
matar a sede de animais na 
propriedade.

Alagoas vive um profundo 
período de estiagem, que 
levou o Governo Federal a 
reconhecer, por solicitação do 
Governo de Alagoas, situação 
de emergência em 38 muni-
cípios alagoanos, conforme 
publicação no Diário Oficial 
da União veiculado no último 
dia 30 de agosto. O quadro faz 
com que os pequenos agricul-

tores e agricultores familia-
res não consigam arcar com 
as exigências e taxas geradas 
para aquisição da outorga do 
direito ao uso da água. Fato 
que justifica a preocupação do 
deputado Paulo Dantas.

O projeto de lei diz ainda 
que a dispensa de outorga não 
se aplica aos casos de captação 
de água subterrânea em zonas 
de formação sedimentar que 
venham a ser consideradas 
como aquíferos estratégicos, 
assim definidos em regu-
lamentos da Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos (Semarh).

A  p r o p o s t a  t a m b é m 
dispensa a apresentação da 
outorga aos empreendimen-
tos destinados à implanta-
ção das seguintes atividades: 
pesca artesanal, aquicultura 
e silvicultura  no cultivo de 
florestas nativas ou exóti-
cas que promovam o manejo 
sustentável desses ambientes.

‘QUADRA DE SECA’

Paulo Dantas quer a 
dispensa de outorga

A deputada Fátima Canuto 
(PSC) usou da palavra durante 
a sessão plenária de hoje, para 
registrar uma ação que estava 
ocorrendo naquele momento 
no município do Pilar. “Ações 
que são fruto de duas indicações 
de nossa autoria: uma é a libera-
ção de 500 CNHs gratuitas para 
quem precisa desse documento 
para trabalhar”, contou a parla-
mentar, informando que a outra 
indicação se refere à distribuição 
de motores, panos de redes e 
chumbadas para os pescadores e 
marisqueiras de todo complexo 
pesqueiro do Pilar.

“Essas duas indicações irão 
fomentar a geração de emprego 

e renda nesse momento pós-
-pandemia e a retomada da 
economia. Que o governador 

replique essa ação em todos os 
municípios alagoanos”, desta-
cou a parlamentar.

EM PILAR

Deputada destaca ações 
de incentivo à economia

Em Projeto de Lei, deputado quer beneficiar imóveis rurais no Sertão

Igor Pereira

A situação das escolas e o 
processo de retorno das aulas 
na rede municipal de ensino 
serão debatidos na sexta-feira 
(10), às 11h, na Escola Muni-
cipal Nosso Lar, no bairro do 
Vergel do Lago. Por iniciativa 
da Comissão de Educação, 
Cultura, Turismo e Esporte 
da Câmara de Vereadores de 
Maceió, presidida pelo vere-
ador João Catunda (PSD), 
professores, diretores e técni-
cos da Secretaria Municipal 
de Educação discutirão, pela 
primeira vez, todos os deta-
lhes que envolvem a volta do 
ensino presencial. 

Segundo Catunda, a 
comissão realizou visitas em 
algumas unidades e também 
recebeu informações de 
outras com dados preocu-
pantes, principamente refe-
rentes à segurança biológica 
de profissionais e estudantes. 
Por esta razão foi articulado o 
encontro. 

“É muito importante que 
possamos discutir o retorno 
das aulas com diretores e 
a Semed. Será o primeiro 

encontro em que os direto-
res terão a oportunidade de 
perguntar ao gestor da pasta 
como serão solucionados os 
problemas para que possa-
mos retomar as atividades 
de forma segura”, explicou 
Catunda. 

O presidente confirmou 
que é favorável ao retorno 
das atividades escolares por 
entender que será positivo, 
principalmente, para os estu-
dantes. Mas, por outro lado, 
apontou que esse processo 

precisa acontecer com os 
cuidados que o momento 
exige já que a pandemia ainda 
é uma realidade. “Quere-
mos que aconteça de forma 
segura para os professores, 
alunos e tranquilar também 
os familiares dos estudan-
tes”, completou Catunda.

 A Comissão de Educação 
da CMM também é formada 
pelo vice-presidente Brivaldo 
Marques (PSC), Cal Moreira 
(PSC), Olívia Tenório (MDB) 
e Gaby Ronalsa (DEM). 

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Câmara debaterá volta 
às aulas presenciais

Igor Pereira

Deputada Fátima Canuto destacou a importância das ações do Governo em Pilar

Catunda disse que  preocupação com  segurança biológica gerou debate

Dicom/CMM



A P r e f e i t u r a 
de  Maceió 
informa que 

segue, hoje, com o calendário 
de vacinação da primeira dose 
da vacina contra a Covid-19 
para os adolescentes de 15 
anos, com iniciais de ‘H’ a ‘Z’ 
e remanescentes, em todos os 
pontos de vacinação. A popu-
lação de 12 a 17 anos com 
comorbidades ou com defi-
ciência, além de grávidas e 
puérperas com apresentação 
de prescrição médica, também 
podem se vacinar em qual-
quer ponto. 

Já os adolescentes de 12 a 
17 anos de idade, privados de 
liberdade, recebem a primeira 
dose da vacina nas instituições 
em que se encontram.

O público alvo da vacinação 
deve se dirigir aos pontos loca-
lizados na Praça Padre Cícero 
(Benedito Bentes), Papódromo 
(Vergel), Terminal do Osman 
Loureiro e Ginásio Arivaldo 
Maia (Jacintinho), que  funcio-
nam no horário das 9h às 16h.

Enquanto isso, os drive-
-thrus de Jaraguá e Serraria e 
os shoppings Pátio (Cidade 
Universitária) e Maceió 
(Mangabeiras) terão Corujão, 
com horários das 9h às 21h.

Para se vacinar com a 
primeira dose, é necessário 
apresentar documento de 
identificação com foto, CPF 
e comprovante de residência 
(original e cópia).

Os adolescentes de 12 a 15 
anos deverão estar, necessaria-

mente, acompanhados de pai, 
mãe ou responsável e, diante 
de impossibilidade da presença 
destes, é necessário que esteja 
acompanhado de pessoa maior 
de idade que apresente, no 
local de vacinação, declaração 
de autorização assinada pelos 
pais. A declaração pode ser 
escrita a mão.

SEGUNDA DOSE
A segunda dose das vacinas 

segue disponível nos pontos 
de vacinação, observando que 
quem vai completar o ciclo 
com a Coronavac deve se diri-
gir exclusivamente ao Shop-
ping Pátio e quem vai tomar 
segunda dose da Astrazeneca 
ou Pfizer pode ir a qualquer um 
dos oito pontos.
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Covid: Vacinação hoje para 
adolescentes com 15 anos

CALENDÁRIO da Secretaria Municipal de Saúde segue com Corujão da Vacina em quatro pontos da cidade

Apesar da comodidade, 
facilidade e versatilidade à vida 
do consumidor, as compras 
pela Internet requer alguns 
cuidados. O alerta é Procon 
Maceió, e aponta dois fatores 
neste tipo de compra: o prazo 
de entrega e a chegada do 
produto. E em alguns casos, a 
mercadoria sofre o chamado 
desvio postal, onde não é entre-
gue ao cliente. 

O Procon Maceió orienta aos 
consumidores que nesses casos, 
tem algumas opções. A primeira 
é exigir o cumprimento forçado 
do produto, pode ainda aceitar 
outro produto ou prestação de 
serviço equivalente e, em último 
caso, rescindir o contrato, com 
direito à restituição de quantia 
eventualmente antecipada, bem 
como danos morais, depen-
dendo do caso.

Pensando na segurança dos 
consumidores e para evitar esse 
desvio, o Procon Maceió dá algu-
mas dicas para os consumidores 
tomarem algumas medidas de 
proteção: entrar em contato com 
a empresa responsável por meio 
de SAC, telefone ou mensagem 
quando verificar que a entrega 
está atrasada; se a questão não 
for solucionada pela empresa, 
formalizar a reclamação no 
Procon, via correios, presencial 
ou eletronicamente.

CUIDADOS

Procon 
alerta sobre 
compras 
na Internet Com o tema “Pinto com 

Sururu: Frevo na Lagoa 
Mundaú”, a Prefeitura de 
Maceió realiza, no próximo 
sábado (11), a segunda edição 
do projeto “Lagoa Limpa” que 
tem como finalidade executar 
o trabalho de limpeza da lagoa 
e conscientização ambiental 
da população para garantir a 
preservação do ecossistema e 
renda para as famílias do Vergel 
do Lago que vivem da pesca. A 
ação tem início às 08h.

Para este evento, a Funda-
ção Municipal de Ação Cultural 
levará a orquestra do bloco Pinto 
da Madrugada.  A iniciativa 
conta ainda com a participação 
da Superintendência Municipal 
de Desenvolvimento Susten-
tável e Secretaria Municipal de 
Assistência Social. De canoa, 
os agentes de limpeza farão a 
coleta dos resíduos, enquanto 

os músicos animam os partici-
pantes durante o trajeto. 

A iniciativa pretende reunir 
cerca de 100 pessoas entre 
agentes de limpeza, servidores 
do município, integrantes de 
cooperativas de coleta seletiva 
e voluntários. Todos eles são 
convidados a levarem suas 
próprias ecobags para fazer o 
armazenamento dos resíduos. 
A concentração acontece em 
frente às obras do Condomínio 
Parque da Lagoa.

Na última edição da ação 
“Lagoa Limpa”, que aconte-
ceu em julho e durou dois dias, 
foram recolhidos em torno de 
300 toneladas de resíduos: o 
seco ou orgânico foi levado para 
as cooperativas, já o material 
molhado teve como destinação 
final a Central de Tratamento de 
Resíduos (CTR), administrada 
pelo município.

CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL

Projeto Lagoa Limpa 
terá segunda edição

Edvan Ferreira

Secom Maceió

Drive-thrus de Jaraguá e Serraria e os shoppings Pátio e Maceió terão Corujão

Parte de um trecho da 
Avenida Walter Ananias, no 
bairro do Jaraguá, sofrerá 
interdição, a partir de hoje (08), 
segundo informação da Prefei-
tura de Maceió, para serviços 
de obras em continuidade às 
ações de manutenção nas redes 
de drenagem da capital. A ação 
será executada pela Secretaria 
Municipal de Infraestrutura 
(Seminfra).

As equipes da Seminfra 
estarão atuando, a partir das 
8 hora, desta quinta-feira (9), 
e seguirá até a próxima sexta-
-feira (10). Agentes da SMTT 
também estarão atuando pela 
área, para orientar motoristas, 
ciclistas e pedestres, visando 
oferecer segurança viária dos 
que utilizam a avenida durante 
os trabalhos no local.

A interdição parcial acon-
tece no sentido Pajuçara-Centro, 
a partir da Igreja da Santa Cruz 
e segue até a frente da sede da 
Polícia Federal. Será feita a reti-
rada do asfalto e escavação na 

via para inspeção no sistema de 
drenagem.

“Vamos fazer a retirada do 
asfalto e escavação em parte 
da via. A partir daí, consegui-
remos identificar as estruturas 
de drenagem existentes e fazer 
inspeção da rede de drenagem. 
Esta inspeção é necessária para 
que seja planejada a obra de 
reparo na rede de drenagem e 
fazer a correção na pavimen-
tação, que atualmente não tem 
a inclinação adequada para 
o fluxo das águas pluviais na 
região”, explica o coordenador 
geral de drenagem, Gabriel 
Rodas.

Segundo ele, a interdição 
parcial da via não implicará 
em alteração no trânsito da 
região, nem trajeto dos ônibus 
que percorrem o corredor. A 
Superintendência Municipal de 
Transportes e Trânsito (SMTT) 
pede a atenção dos condutores 
para evitar acidentes, já que a 
avenida estará devidamente 
sinalizada.

OBRAS

Trecho do Jaraguá 
recebe interdição 

Lucas Bertoldo

Interdição parcial de trecho no Jaraguá acontece amanhã e sexta-feira
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A r e t o m a d a 
da 38ª Expo 
Bacia Leiteira, 

que vai ocorrer entre os dias 6 e 
9 de outubro em Batalha, pode 
ser considerada uma conquista 
para a economia da região do 
Sertão do estado. Após um ano 
fechada em virtude da Covid-
19, o evento retorna ao Parque 
Mair Amaral, em Batalha, com 
programação técnica extensa 
com a expectativa de participa-
ção de mais de 300 animais entre 
as suas atividades de julgamen-
tos, exposição e torneio leiteiro.

Segundo o presidente da 
Associação dos Criadores de 
Alagoas (ACA), Domicio Silva, 
a realização do evento significa 
a abertura de novas oportuni-
dades. “O setor está confiante 
e sob clima de otimismo. Já há 
uma grande movimentação 

para o fechamento de negócios 
durante a exposição, tendo em 
vista que mercado está aque-
cido. A expectativa é muito 
positiva mediante o cenário 

firme da agropecuária”, infor-
mou.

Além da retomada econô-
mica, a Expo Bacia é sinônimo 
de inclusão para os pequenos 

produtores da agricultura fami-
liar, que por mais um ano terão 
torneio leiteiros exclusivos. 
Para o presidente da Coopera-
tiva dos Produtores de Leite de 

Alagoas (CPLA), o clima é de 
otimismo.

“Os produtores já estão nos 
preparativos para o evento que 
é um grande vetor e estímulo 
para o pequenos utilizarem 
mais tecnologia e se desenvol-
ver, além de uma excelente 
oportunidade de demonstrar 
seu trabalho”, informou.

A Exposição, segundo a 
estimativa da ACA, deverá 
movimentar cerca de R$ 1 
milhão com a venda de animais 
e comercialização de produtos e 
serviços. A programação deste 
ano incluiu palestras e cursos 
sobre cooperativismo, repro-
dução animal, implementação 
de tecnologias e agricultura. 
O evento será realizado sob os 
cuidados sanitários em preven-
ção e combate ao novo corona-
vírus.

Agro: Retomada da Expo Bacia 
Leiteira é conquista para o setor

EXPOSIÇÃO deverá movimentar cerca de R$ 1 milhão com a venda de animais e comercialização de produtos e serviços

Divulgação

A Polícia Federal em 
Alagoas cumpriu na manhã 
desta quarta-feira, 08/09, em 
ação conjunta com o Núcleo 
de Gestão da Informação do 
Ministério Público de Alagoas 
– NGI/MPAL e com o Batalhão 
de Operações Especiais da Polí-
cia Militar de Alagoas -  BOPE/
PMAL, duas ordens judiciais, 
sendo um Mandado Busca e 
Apreensão expedido pela 17ª 
Vara Criminal de Maceió, e dois 
Mandados de Prisão Preventiva 
expedidos pela 2a Vara Federal 
de Guarulhos/SP, no Povoado 
Tapera, Zona Rural de Anadia/
AL.         

A prisão realizada diz 
respeito a um dos criminosos 
mais procurados da Justiça 
Paulista e que responde por dois 
crimes de tráfico internacional 
de entorpecentes e, também, 

é suspeito de participação no 
roubo de 700 quilos de ouro do 
Aeroporto Internacional André 
Franco Montoro, ocorrido no 
terminal de cargas do Aero-
porto de Guarulhos, ocorrido 
em julho de 2019, que corres-
pondia a R$ 110 milhões.  

O preso ordenava malas nas 
esteiras do Aeroporto de Guaru-
lhos como auxiliar de rampa 
por uma empresa especializada 
em serviços de apoio ao trans-
porte aéreo e tinha credencial 
de acesso ao aeroporto válida 
até 31 de dezembro de 2021. 

Após serem cumpridos os 
mandados judiciais e infor-
mada a captura, o preso foi 
submetido a Exame de Corpo 
de Delito e encaminhado para 
o Presídio do Agreste em Girau 
do Ponciano/AL onde perma-
necerá à disposição de Justiça.

700 QUILOS DE OURO

Em AL, PF prende 
suspeito de roubo

Em uma resposta rápida, 
policiais do Centro Inte-
grado de Segurança Pública 
do Pilar (Cisp) prenderam, 
na cidade do Pilar, um jovem 
de 18 anos acusado de roubar 
e tentar estuprar uma idosa 
de 91 anos. 

A prisão ocorreu na tarde 
desta segunda-feira (6), algu-
mas horas depois dele ter 
invadido a casa da vítima e 
praticar os crimes.

Segundo o delegado do 
Pilar, Sidney Tenório, o caso 
chegou ao conhecimento dos 
policiais do Cisp pela manhã 
e as equipes das polícias Civil 
e Militar iniciaram as buscas 
para tentar identificar e loca-
lizar o autor dos crimes. No 
período da tarde, os militares 
localizaram o iovem e o pren-

deram em flagrante.
“A vítima havia relatado 

que arranhou o criminoso 
no peito para tentar evitar a 
violência sexual. Além dessa 
informação, também sabía-
mos que o autor roubou algu-
mas bijuterias da idosa. Com 
base nessas informações e 

algumas características físi-
cas, conseguimos prendê-
-lo”, ressaltou o delegado.

Ao ser interrogado, o 
jovem contou que havia 
bebido muito e decidiu 
roubar a idosa, que mora 
sozinha e tem uma pequena 
bomboniere em sua casa. Ele 
confessou que pulou o muro 
da casa e arrombou a porta 
para roubar, mas negou a 
tentativa de estupro.

“Apesar das alegações, há 
indícios das práticas dos dois 
crimes, inclusive, a apreen-
são dos objetos roubados. 
O jovem foi autuado pelos 
crimes de roubo e tentativa 
de estupro e foi transferido 
para a Central de Flagrantes 
em Maceió”, concluiu o dele-
gado Sidney Tenório.

ROUBO E TENTATIVA DE ESTUPRO

Pilar: Jovem é preso por 
atacar idosa de 91 anos

Ascom PC

A P r e f e i t u r a 
de  Maceió 
informa que 

segue, hoje, com o calendário 
de vacinação da primeira dose 
da vacina contra a Covid-19 
para os adolescentes de 15 
anos, com iniciais de ‘H’ a ‘Z’ 
e remanescentes, em todos os 
pontos de vacinação. A popu-
lação de 12 a 17 anos com 
comorbidades ou com defi-
ciência, além de grávidas e 
puérperas com apresentação 
de prescrição médica, também 
podem se vacinar em qual-
quer ponto. 

Já os adolescentes de 12 a 
17 anos de idade, privados de 
liberdade, recebem a primeira 
dose da vacina nas instituições 
em que se encontram.

O público alvo da vacinação 
deve se dirigir aos pontos loca-
lizados na Praça Padre Cícero 
(Benedito Bentes), Papódromo 
(Vergel), Terminal do Osman 
Loureiro e Ginásio Arivaldo 
Maia (Jacintinho), que  funcio-
nam no horário das 9h às 16h.

Enquanto isso, os drive-
-thrus de Jaraguá e Serraria e 
os shoppings Pátio (Cidade 
Universitária) e Maceió 
(Mangabeiras) terão Corujão, 
com horários das 9h às 21h.

Para se vacinar com a 
primeira dose, é necessário 
apresentar documento de 
identificação com foto, CPF 
e comprovante de residência 
(original e cópia).

Os adolescentes de 12 a 15 
anos deverão estar, necessaria-

mente, acompanhados de pai, 
mãe ou responsável e, diante 
de impossibilidade da presença 
destes, é necessário que esteja 
acompanhado de pessoa maior 
de idade que apresente, no 
local de vacinação, declaração 
de autorização assinada pelos 
pais. A declaração pode ser 
escrita a mão.

SEGUNDA DOSE
A segunda dose das vacinas 

segue disponível nos pontos 
de vacinação, observando que 
quem vai completar o ciclo 
com a Coronavac deve se diri-
gir exclusivamente ao Shop-
ping Pátio e quem vai tomar 
segunda dose da Astrazeneca 
ou Pfizer pode ir a qualquer um 
dos oito pontos.
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Covid: Vacinação hoje para 
adolescentes com 15 anos

CALENDÁRIO da Secretaria Municipal de Saúde segue com Corujão da Vacina em quatro pontos da cidade

Apesar da comodidade, 
facilidade e versatilidade à vida 
do consumidor, as compras 
pela Internet requer alguns 
cuidados. O alerta é Procon 
Maceió, e aponta dois fatores 
neste tipo de compra: o prazo 
de entrega e a chegada do 
produto. E em alguns casos, a 
mercadoria sofre o chamado 
desvio postal, onde não é entre-
gue ao cliente. 

O Procon Maceió orienta aos 
consumidores que nesses casos, 
tem algumas opções. A primeira 
é exigir o cumprimento forçado 
do produto, pode ainda aceitar 
outro produto ou prestação de 
serviço equivalente e, em último 
caso, rescindir o contrato, com 
direito à restituição de quantia 
eventualmente antecipada, bem 
como danos morais, depen-
dendo do caso.

Pensando na segurança dos 
consumidores e para evitar esse 
desvio, o Procon Maceió dá algu-
mas dicas para os consumidores 
tomarem algumas medidas de 
proteção: entrar em contato com 
a empresa responsável por meio 
de SAC, telefone ou mensagem 
quando verificar que a entrega 
está atrasada; se a questão não 
for solucionada pela empresa, 
formalizar a reclamação no 
Procon, via correios, presencial 
ou eletronicamente.

CUIDADOS

Procon 
alerta sobre 
compras 
na Internet Com o tema “Pinto com 

Sururu: Frevo na Lagoa 
Mundaú”, a Prefeitura de 
Maceió realiza, no próximo 
sábado (11), a segunda edição 
do projeto “Lagoa Limpa” que 
tem como finalidade executar 
o trabalho de limpeza da lagoa 
e conscientização ambiental 
da população para garantir a 
preservação do ecossistema e 
renda para as famílias do Vergel 
do Lago que vivem da pesca. A 
ação tem início às 08h.

Para este evento, a Funda-
ção Municipal de Ação Cultural 
levará a orquestra do bloco Pinto 
da Madrugada.  A iniciativa 
conta ainda com a participação 
da Superintendência Municipal 
de Desenvolvimento Susten-
tável e Secretaria Municipal de 
Assistência Social. De canoa, 
os agentes de limpeza farão a 
coleta dos resíduos, enquanto 

os músicos animam os partici-
pantes durante o trajeto. 

A iniciativa pretende reunir 
cerca de 100 pessoas entre 
agentes de limpeza, servidores 
do município, integrantes de 
cooperativas de coleta seletiva 
e voluntários. Todos eles são 
convidados a levarem suas 
próprias ecobags para fazer o 
armazenamento dos resíduos. 
A concentração acontece em 
frente às obras do Condomínio 
Parque da Lagoa.

Na última edição da ação 
“Lagoa Limpa”, que aconte-
ceu em julho e durou dois dias, 
foram recolhidos em torno de 
300 toneladas de resíduos: o 
seco ou orgânico foi levado para 
as cooperativas, já o material 
molhado teve como destinação 
final a Central de Tratamento de 
Resíduos (CTR), administrada 
pelo município.

CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL

Projeto Lagoa Limpa 
terá segunda edição

Edvan Ferreira

Secom Maceió

Drive-thrus de Jaraguá e Serraria e os shoppings Pátio e Maceió terão Corujão

Parte de um trecho da 
Avenida Walter Ananias, no 
bairro do Jaraguá, sofrerá 
interdição, a partir de hoje (08), 
segundo informação da Prefei-
tura de Maceió, para serviços 
de obras em continuidade às 
ações de manutenção nas redes 
de drenagem da capital. A ação 
será executada pela Secretaria 
Municipal de Infraestrutura 
(Seminfra).

As equipes da Seminfra 
estarão atuando, a partir das 
8 hora, desta quinta-feira (9), 
e seguirá até a próxima sexta-
-feira (10). Agentes da SMTT 
também estarão atuando pela 
área, para orientar motoristas, 
ciclistas e pedestres, visando 
oferecer segurança viária dos 
que utilizam a avenida durante 
os trabalhos no local.

A interdição parcial acon-
tece no sentido Pajuçara-Centro, 
a partir da Igreja da Santa Cruz 
e segue até a frente da sede da 
Polícia Federal. Será feita a reti-
rada do asfalto e escavação na 

via para inspeção no sistema de 
drenagem.

“Vamos fazer a retirada do 
asfalto e escavação em parte 
da via. A partir daí, consegui-
remos identificar as estruturas 
de drenagem existentes e fazer 
inspeção da rede de drenagem. 
Esta inspeção é necessária para 
que seja planejada a obra de 
reparo na rede de drenagem e 
fazer a correção na pavimen-
tação, que atualmente não tem 
a inclinação adequada para 
o fluxo das águas pluviais na 
região”, explica o coordenador 
geral de drenagem, Gabriel 
Rodas.

Segundo ele, a interdição 
parcial da via não implicará 
em alteração no trânsito da 
região, nem trajeto dos ônibus 
que percorrem o corredor. A 
Superintendência Municipal de 
Transportes e Trânsito (SMTT) 
pede a atenção dos condutores 
para evitar acidentes, já que a 
avenida estará devidamente 
sinalizada.

OBRAS

Trecho do Jaraguá 
recebe interdição 

Lucas Bertoldo

Interdição parcial de trecho no Jaraguá acontece amanhã e sexta-feira
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MP/AL lança campanha para 
combater prática de assédio

INICIATIVA busca combater assédios moral e sexual sofridos por mulheres dentro das instituições da Segurança Pública

Janaina Ribeiro
Ascom MP/AL

O Ministério 
Público do 
Es tado de 

Alagoas lança, hoje, uma 
campanha nas redes sociais 
contra os assédios moral 
e sexual praticados contra 
mulheres dentro dos órgãos 
que compõem as forças de 
segurança pública. A inicia-
tiva, denominada “Mulhe-
res em segurança: assédio 
não”, de autoria da Promo-
toria de Controle Externo da 
Atividade Policial da capital, 
tem como objetivo mostrar 
que, dentro dessas institui-
ções, tais condutas ilícitas 
são comuns e, justamente 
para combatê-las e proteger 
as vítimas, o MPAL, como 
defensor dos direitos funda-
mentais, está monitorando os 
casos para intervir naqueles 
em que houver necessidade. 
A campanha tem o apoio 
da Universidade Federal de 
Alagoas (Ufal), por meio da 
Faculdade de Direito.

A campanha mostra os 
resultados de uma pesquisa 
realizada com centenas de 
mulheres que trabalham 
nas Polícias Militar e Civil, 
Corpo de Bombeiros, Perícia 
Oficial e Polícia Penal. Apli-
cado durante o ano passado 
e nos primeiros meses de 
2021,  o estudo mostrou 
que em todas essas institui-
ções tanto o assédio moral 
quanto o assédio sexual 
estão presentes no dia a dia 
das mulheres que desem-
penham suas atividades em 
cada um desses órgãos. “Nós 
encontramos os mais varia-
dos tipos de assédio que, de 
forma geral, submeteram as 
vítimas à condição de humi-
lhação e objeto. Pelo simples 
fato de serem mulheres, elas 
foram subjugadas e tiveram 
sua capacidade profissional 
questionada. E, para além 
disso,  em muitos casos, 
as piadas e investidas de 
cunho sexual foram pratica-
das por pessoas hierarqui-
camente superiores a elas, 
numa demonstração clara 
de que aqueles homens fize-
ram uso de sua condição 
de superioridade funcional 
para abordá-las”, informou 
Karla Padilha, promotora de 
Justiça titular da 62ª Promo-
toria de Justiça da capital, 
com atribuição de controle 
externo da atividade poli-

cial e tutela da segurança 
pública.

Segundo ela, a adesão à 
pesquisa não foi um processo 
f á c i l .  “ M u i t a s  m u l h e -
res alegaram ter medo de 
responder ao questionário 
porque, em sua grande maio-
ria, possuem patentes infe-
riores ou são subordinadas 
aos chefes que são homens, 
ou seja, ficou evidenciada 
a força da hierarquia na 
concretização de práticas 
assediadoras. Então, diante 
dessa realidade, o receio era 
que, de alguma forma, essas 
vítimas pudessem ser pena-
lizadas dentro das institui-
ções, com retaliações que 
poderiam variar, por exem-
plo, da transferência para 
uma cidade muito distante, 
até a perda de alguma função 
que tivesse sendo exercida”, 
acrescentou Karla Padilha, 
que está na coordenação da 
campanha. 

POLÍCIAS MILITAR E CIVIL
Para quantificar e quali-

ficar os resultados, o Minis-
tério Público contou com a 
parceria da Faculdade de 
Direito da Ufal, por meio da 
professora Elaine Pimentel. 
No âmbito da Polícia Mili-
tar, esse estudo mostrou que 
quase 50% das mulheres 
confessaram já ter sofrido 
algum tipo de assédio em 
razão da sua at ividade 
profissional. As aborda-
gens envolveram, principal-
mente, desvalorização do 
trabalho técnico, discrimina-
ção da maternidade, desres-
peito durante o curso de 
formação, comportamento 
de cunho sexual inadequado 

e assédio sexual.
Dentre os dados coleta-

dos, 74,1% das PMs disse-
ram que já  t iveram seu 
trabalho desvalorizado ou 
não considerado pelo fato 
de serem mulheres. Outras 
50% confirmaram ter sofrido 
bullying pela condição de 
serem do sexo feminino. Já 
com relação ao comporta-
mento sexual inadequado, 
73,5% delas responderam 
que já foram vítimas, com 
44,4% desses assédios tendo 
sido praticados por superior 
hierárquico.

Outro dado que chama 
atenção é sobre o percentual 
de mulheres que já foram 
vítimas, presenciaram ou 
tomaram conhecimento da 
prática de assédio sexual 
dentro da corporação: 77,1%. 
E, dentre aquelas que real-
mente foram vítimas, 49,7% 
não denunciaram alegando 
falta de estrutura de acolhi-
mento e incerteza quanto à 
responsabilização do asse-
diador.

Na Polícia Civil, o cená-
rio é semelhante. Cerca de 
52,4% declararam que já 
foram perturbadas no traba-
lho em razão do seu gênero, 
tendo isso resultado no baixo 
desempenho das atividades 
profissionais. Além desse 
dado, 34,4% das policiais 
alegaram ter se sentido cons-
trangidas por um superior 
hierárquico que cometeu 
assédio sexual, e quase 29% 
dessas abordagens ocorre-
ram no próprio ambiente de 
trabalho. Apesar disso, não 
há registros na Corregedo-
ria-Geral da PCAL que se 
refiram a práticas de assédio. 

OUTROS NÚMEROS
No Corpo de Bombeiros 

Militar, 46,9% das mulhe-
res afirmaram ter sofrido 
assédio sexual, tendo 35,7% 
deles ocorrido dentro do 
ambiente de trabalho. Quase 
40% dessas práticas vieram 
de superiores hierárquicos 
ou de colegas de mesma 
patente, o que liga direta-
mente a hierarquia ao ato. 
Já com relação ao compor-
tamento sexual inadequado, 
69,4% das bombeiras alega-
ram já ter sido vítimas.

No que  diz  respei to 
ao apoio para resolver ou 
enfrentar a questão, apenas 
19,4% delas informaram 
ter recebido algum apoio 
para resolver o problema, 
percentual que foi conside-
rado baixo pelo MPAL. Isso 
resultou num outro dado 
negativo: 54,1% das bombei-
ras que foram assediadas não 
oficializaram a denúncia.

N a  P o l í c i a  Pe n a l ,  o 
resultado se assemelha aos 
demais, com metade das 
mulheres tendo sido vítimas 
de assédio sexual e, desse 
total, 39,1% dos casos foram 
praticados dentro das unida-
des prisionais alagoanas. 
Apesar da instituição não 
possuir hierarquia militar, as 
práticas ilegais, em torno de 
18%, vieram de homens com 
cargos de chefia. A consequ-
ência desse tipo de aborda-
gem é que 2/3 das policiais 
penais argumentaram baixa 
produtividade no trabalho 
em razão dos danos psicoló-
gicos sofridos.

A Perícia Oficial foi o 
órgão que apresentou dados 

mais brandos com relação à 
prática de assédio. Dentre 
as mulheres que respon-
deram à pesquisa, 24,6% 
delas admitiram ter sido 
vítimas de assédio sexual, 
com quase 37% dos casos 
tendo ocorrido por parte de 
um superior com cargo de 
comando. Sobre compor-
tamento de cunho sexual 
inadequado, 1/3 das peri-
tas garantiram que foram 
importunadas com piadas 
obscenas e imagens explici-
tamente sexuais.

“Pelo que se pôde ver, 
os assédios moral e sexual 
estão bastante presentes nas 
instituições que integram as 
forças de segurança pública, 
e essa é uma prática que 
precisa ser combatida. A 
mulher tem o direito de exer-
cer sua atividade profissional 
em paz, sem ser perturbada 
ou assediada. Ser do gênero 
feminino não significa dizer 
que a mulher é menos ou 
mais competente, menos ou 
mais frágil. O que queremos 
é respeito, e o Ministério 
Público estará atento, fisca-
lizando e cobrando a apura-
ção dessas condutas ilegais”, 
garantiu a promotora de 
Justiça Karla Padilha.

Segundo a professora 
E la ine  P imente l ,  “essa 
iniciativa da Promotoria 
de Controle Externo da 
Atividade Policial da Capi-
tal de realizar pesquisa em 
parceria com a Faculdade 
de Direito da Ufal e desen-
volver campanha em torno 
dos assédios moral e sexual 
praticados contra mulhe-
res que atuam na segurança 
pública é muito importante 
para as instituições envolvi-
das (Polícia Militar, Corpo 
de Bombeiros Militar, Polícia 
Civil, Perícia Oficial e Polícia 
Penal) porque traz à lume 
uma realidade vivenciada 
por essas profissionais, silen-
ciadas pela própria natureza 
das instituições e a força 
das hierarquias. Ao mesmo 
tempo em que evidencia esse 
grave problema, a pesquisa 
e a campanha provocam 
os órgãos a desenvolve-
rem políticas internas de 
acolhimento das vítimas e 
enfrentamento aos assédios, 
iniciativa essa fundamental 
para a qualidade de vida das 
policiais e a boa prestação do 
serviço de segurança pública 
em Alagoas”, destacou a 
professora.
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Kelmenn Freitas
Savannah Comunicação Corporativa

O Sistema de 
Informação 
R e g i o n a l 

da Agricultura Familiar do 
Nordeste (Siraf/NE) já está no ar 
e começa a receber os primeiros 
cadastros de pequenos produ-
tores alagoanos. A plataforma 
tem por objetivo sistematizar 
a oferta dos produtos da agri-
cultura familiar existentes nos 
estados da região Nordeste e 
pode ser acessada no endereço 
https://sirafne.uern.br/.

Em Alagoas, o Sebrae é uma 
das entidades que tem dado 
orientação aos produtores sobre 
como se cadastrar no Siraf/
NE, além de pontuar as vanta-
gens em fazer parte do sistema, 
como a ampliação da participa-
ção de agricultores familiares 
no processo de compras gover-
namentais e ainda a disponibili-
zação de seus produtos a outros 
mercados.

No início desse mês, o 
Sebrae e a Secretaria de Estado 
da Agricultura, Pecuária, Pesca 
e Aquicultura (Seagri) realiza-
ram uma oficina de capacitação 
para o uso do Siraf/NE e tiraram 

dúvidas dos representantes de 
cooperativas.

“Acesso à plataforma, como 
ela será alimentada, quem será 
o gestor deste sistema, como 
será feito o controle de acesso 
e liberação de senha, qual a 
confiabilidade destes dados e 
como serão feitas atualizações 
e capacitações para as partes 
envolvidas foram algumas das 
dúvidas dos cooperados nesse 
encontro”, revela Pollyana 
Bellotti, analista da Unidade 
de Competitividade e Desen-
volvimento do Sebrae Alagoas.

“[Quem se cadastra] pode 
se beneficiar por meio de um 
sistema integrado com todo o 

Nordeste e que contempla a 
produção da agricultura fami-
liar do estado. Com o obje-
tivo de uma visão sistêmica 
da oferta dos produtos e suas 
cadeias produtivas eficientes”, 
destaca ela.

A Seagri e a Emater (Instituto 
de Inovação para o Desenvol-
vimento Rural Sustentável de 
Alagoas) preparam um levanta-
mento com todos os produtores 
e suas cadeias para identificar 
qual tipo de produção agrícola 
deve ser a mais beneficiada no 
estado por meio desse sistema.

CADASTRO
O produtor que quiser já ir 

se familiarizando com o Siraf/
NE pode acessar o endereço 
https://sirafne.uern.br/. Na aba 
‘Manuais’, ele poderá baixar 
um arquivo em PDF com todas 
as instruções sobre como se 
cadastrar para criar uma conta 
na plataforma.

Em breve, na aba ‘Banco de 
Preços’, será possível consul-
tar os valores de produtos já 
disponibilizados no sistema 
por outros usuários. O Siraf/
NE vai dispor ainda de um 
repositório de documentos 
onde podem ser consultadas 
publicações técnicas sobre 
agricultura familiar e temas 
ligados ao agronegócio, 

incluindo as normas jurídicas 
da área. Esse repositório da 
plataforma é de acesso público 
e poderá ser consultado por 
meio da aba ‘Biblioteca’.

O sistema é financiado por 
meio de um convênio entre 
o governo do Rio Grande do 
Norte, via Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Rural e da 
Agricultura Familiar (Sedraf), 
e a Universidade Estadual do 
Rio Grande do Norte (UERN) e 
Universidade Federal de Viçosa 
(UFV), além do Fundo Interna-
cional de Desenvolvimento 
Agrícola (FIDA).

Durante o lançamento da 
plataforma, a UERN destacou 
que, além de facilitar o acesso 
e qualificar as informações 
de mercado, agilizando os 
processos de compras gover-
namentais e abrindo novos 
canais de comercialização 
com o setor privado, o Siraf/
NE irá contribuir com o forta-
lecimento das cooperativas 
e associações da agricultura 
familiar, que serão responsá-
veis pela alimentação de sua 
base de dados, dando visibi-
lidade à diversidade dos seus 
produtos e ao volume de sua 
produção.

Agricultura familiar: Sistema 
auxilia a venda de produtos

PLATAFORMA já está no ar e começa a receber os primeiros cadastros de pequenos produtores alagoanos
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MP/AL lança campanha para 
combater prática de assédio

INICIATIVA busca combater assédios moral e sexual sofridos por mulheres dentro das instituições da Segurança Pública

Janaina Ribeiro
Ascom MP/AL

O Ministério 
Público do 
Es tado de 

Alagoas lança, hoje, uma 
campanha nas redes sociais 
contra os assédios moral 
e sexual praticados contra 
mulheres dentro dos órgãos 
que compõem as forças de 
segurança pública. A inicia-
tiva, denominada “Mulhe-
res em segurança: assédio 
não”, de autoria da Promo-
toria de Controle Externo da 
Atividade Policial da capital, 
tem como objetivo mostrar 
que, dentro dessas institui-
ções, tais condutas ilícitas 
são comuns e, justamente 
para combatê-las e proteger 
as vítimas, o MPAL, como 
defensor dos direitos funda-
mentais, está monitorando os 
casos para intervir naqueles 
em que houver necessidade. 
A campanha tem o apoio 
da Universidade Federal de 
Alagoas (Ufal), por meio da 
Faculdade de Direito.

A campanha mostra os 
resultados de uma pesquisa 
realizada com centenas de 
mulheres que trabalham 
nas Polícias Militar e Civil, 
Corpo de Bombeiros, Perícia 
Oficial e Polícia Penal. Apli-
cado durante o ano passado 
e nos primeiros meses de 
2021,  o estudo mostrou 
que em todas essas institui-
ções tanto o assédio moral 
quanto o assédio sexual 
estão presentes no dia a dia 
das mulheres que desem-
penham suas atividades em 
cada um desses órgãos. “Nós 
encontramos os mais varia-
dos tipos de assédio que, de 
forma geral, submeteram as 
vítimas à condição de humi-
lhação e objeto. Pelo simples 
fato de serem mulheres, elas 
foram subjugadas e tiveram 
sua capacidade profissional 
questionada. E, para além 
disso,  em muitos casos, 
as piadas e investidas de 
cunho sexual foram pratica-
das por pessoas hierarqui-
camente superiores a elas, 
numa demonstração clara 
de que aqueles homens fize-
ram uso de sua condição 
de superioridade funcional 
para abordá-las”, informou 
Karla Padilha, promotora de 
Justiça titular da 62ª Promo-
toria de Justiça da capital, 
com atribuição de controle 
externo da atividade poli-

cial e tutela da segurança 
pública.

Segundo ela, a adesão à 
pesquisa não foi um processo 
f á c i l .  “ M u i t a s  m u l h e -
res alegaram ter medo de 
responder ao questionário 
porque, em sua grande maio-
ria, possuem patentes infe-
riores ou são subordinadas 
aos chefes que são homens, 
ou seja, ficou evidenciada 
a força da hierarquia na 
concretização de práticas 
assediadoras. Então, diante 
dessa realidade, o receio era 
que, de alguma forma, essas 
vítimas pudessem ser pena-
lizadas dentro das institui-
ções, com retaliações que 
poderiam variar, por exem-
plo, da transferência para 
uma cidade muito distante, 
até a perda de alguma função 
que tivesse sendo exercida”, 
acrescentou Karla Padilha, 
que está na coordenação da 
campanha. 

POLÍCIAS MILITAR E CIVIL
Para quantificar e quali-

ficar os resultados, o Minis-
tério Público contou com a 
parceria da Faculdade de 
Direito da Ufal, por meio da 
professora Elaine Pimentel. 
No âmbito da Polícia Mili-
tar, esse estudo mostrou que 
quase 50% das mulheres 
confessaram já ter sofrido 
algum tipo de assédio em 
razão da sua at ividade 
profissional. As aborda-
gens envolveram, principal-
mente, desvalorização do 
trabalho técnico, discrimina-
ção da maternidade, desres-
peito durante o curso de 
formação, comportamento 
de cunho sexual inadequado 

e assédio sexual.
Dentre os dados coleta-

dos, 74,1% das PMs disse-
ram que já  t iveram seu 
trabalho desvalorizado ou 
não considerado pelo fato 
de serem mulheres. Outras 
50% confirmaram ter sofrido 
bullying pela condição de 
serem do sexo feminino. Já 
com relação ao comporta-
mento sexual inadequado, 
73,5% delas responderam 
que já foram vítimas, com 
44,4% desses assédios tendo 
sido praticados por superior 
hierárquico.

Outro dado que chama 
atenção é sobre o percentual 
de mulheres que já foram 
vítimas, presenciaram ou 
tomaram conhecimento da 
prática de assédio sexual 
dentro da corporação: 77,1%. 
E, dentre aquelas que real-
mente foram vítimas, 49,7% 
não denunciaram alegando 
falta de estrutura de acolhi-
mento e incerteza quanto à 
responsabilização do asse-
diador.

Na Polícia Civil, o cená-
rio é semelhante. Cerca de 
52,4% declararam que já 
foram perturbadas no traba-
lho em razão do seu gênero, 
tendo isso resultado no baixo 
desempenho das atividades 
profissionais. Além desse 
dado, 34,4% das policiais 
alegaram ter se sentido cons-
trangidas por um superior 
hierárquico que cometeu 
assédio sexual, e quase 29% 
dessas abordagens ocorre-
ram no próprio ambiente de 
trabalho. Apesar disso, não 
há registros na Corregedo-
ria-Geral da PCAL que se 
refiram a práticas de assédio. 

OUTROS NÚMEROS
No Corpo de Bombeiros 

Militar, 46,9% das mulhe-
res afirmaram ter sofrido 
assédio sexual, tendo 35,7% 
deles ocorrido dentro do 
ambiente de trabalho. Quase 
40% dessas práticas vieram 
de superiores hierárquicos 
ou de colegas de mesma 
patente, o que liga direta-
mente a hierarquia ao ato. 
Já com relação ao compor-
tamento sexual inadequado, 
69,4% das bombeiras alega-
ram já ter sido vítimas.

No que  diz  respei to 
ao apoio para resolver ou 
enfrentar a questão, apenas 
19,4% delas informaram 
ter recebido algum apoio 
para resolver o problema, 
percentual que foi conside-
rado baixo pelo MPAL. Isso 
resultou num outro dado 
negativo: 54,1% das bombei-
ras que foram assediadas não 
oficializaram a denúncia.

N a  P o l í c i a  Pe n a l ,  o 
resultado se assemelha aos 
demais, com metade das 
mulheres tendo sido vítimas 
de assédio sexual e, desse 
total, 39,1% dos casos foram 
praticados dentro das unida-
des prisionais alagoanas. 
Apesar da instituição não 
possuir hierarquia militar, as 
práticas ilegais, em torno de 
18%, vieram de homens com 
cargos de chefia. A consequ-
ência desse tipo de aborda-
gem é que 2/3 das policiais 
penais argumentaram baixa 
produtividade no trabalho 
em razão dos danos psicoló-
gicos sofridos.

A Perícia Oficial foi o 
órgão que apresentou dados 

mais brandos com relação à 
prática de assédio. Dentre 
as mulheres que respon-
deram à pesquisa, 24,6% 
delas admitiram ter sido 
vítimas de assédio sexual, 
com quase 37% dos casos 
tendo ocorrido por parte de 
um superior com cargo de 
comando. Sobre compor-
tamento de cunho sexual 
inadequado, 1/3 das peri-
tas garantiram que foram 
importunadas com piadas 
obscenas e imagens explici-
tamente sexuais.

“Pelo que se pôde ver, 
os assédios moral e sexual 
estão bastante presentes nas 
instituições que integram as 
forças de segurança pública, 
e essa é uma prática que 
precisa ser combatida. A 
mulher tem o direito de exer-
cer sua atividade profissional 
em paz, sem ser perturbada 
ou assediada. Ser do gênero 
feminino não significa dizer 
que a mulher é menos ou 
mais competente, menos ou 
mais frágil. O que queremos 
é respeito, e o Ministério 
Público estará atento, fisca-
lizando e cobrando a apura-
ção dessas condutas ilegais”, 
garantiu a promotora de 
Justiça Karla Padilha.

Segundo a professora 
E la ine  P imente l ,  “essa 
iniciativa da Promotoria 
de Controle Externo da 
Atividade Policial da Capi-
tal de realizar pesquisa em 
parceria com a Faculdade 
de Direito da Ufal e desen-
volver campanha em torno 
dos assédios moral e sexual 
praticados contra mulhe-
res que atuam na segurança 
pública é muito importante 
para as instituições envolvi-
das (Polícia Militar, Corpo 
de Bombeiros Militar, Polícia 
Civil, Perícia Oficial e Polícia 
Penal) porque traz à lume 
uma realidade vivenciada 
por essas profissionais, silen-
ciadas pela própria natureza 
das instituições e a força 
das hierarquias. Ao mesmo 
tempo em que evidencia esse 
grave problema, a pesquisa 
e a campanha provocam 
os órgãos a desenvolve-
rem políticas internas de 
acolhimento das vítimas e 
enfrentamento aos assédios, 
iniciativa essa fundamental 
para a qualidade de vida das 
policiais e a boa prestação do 
serviço de segurança pública 
em Alagoas”, destacou a 
professora.
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Alagoano com ELA é convidado 
para integrar programa do SUS
Anne Caroline Bomfim
Assessoria

O m é d i c o 
a l a g o a n o 
H e m e r -

son Casado foi convidado 
pelo Ministério da Saúde 
para integrar o programa 
“Educomunicação em Doen-
ças Raras”. O cardiologista, 
diagnosticado com Esclerose 
Lateral Amiotrófica em 2012, 
anunciou, na última quinta-
-feira, que vai atuar como 
consultor do Sistema Único 
de Saúde (SUS) capacitando 
profissionais da linha de 
frente e ajudando no diag-
nóstico precoce das doenças 
raras em todo o Brasil. 

Como pontapé inicial, nesta 
semana, o governo federal 
lançou a mascote “Rarinha”, 
símbolo da campanha. Ela terá 
a missão de disseminar infor-
mações sobre as cerca de 8 mil 
doenças raras conhecidas até 
hoje. A sua criação foi inspirada 
no teste do pezinho que permite 
identificar doenças graves 
e raras ainda nos primeiros 
dias de vida. Recentemente, o 

exame foi ampliado e, até 2022, 
poderá diagnosticar mais de 50 
tipos de patologias de maneira 
totalmente gratuita. 

TELEMEDICINA E UNIVERSUS
Durante a pandemia da 

covid-19, Casado conta que 
enxergou a telemedicina como 
uma oportunidade para ir 
além. Devido às complicações 
da ELA, o médico perdeu os 
movimentos do corpo e preci-
sou parar de trabalhar. Decidiu 
ressignificar a vida e se tornou 
um ativista das doenças raras. 
Atualmente, apenas seus olhos 
e cérebro têm funcionamento 
completo. Por isso, Hemerson 
se comunica através de um 
software de leitura ocular.   

“O período de isolamento 
social me fez refletir sobre 
muitas coisas e uma delas foi 
sobre como a tecnologia tem 
auxiliado profissionais da 
medicina, no mundo inteiro. Aí 
eu pensei: ‘por que não?’. Divul-
guei um anúncio em minhas 
redes sociais e começaram a 
surgir várias oportunidades”, 
lembra. Foi aí que o convite do 
Ministério da Saúde surgiu. 

O alagoano explica que vai 
atuar como consultor capaci-
tando profissionais do SUS e 
contribuindo com a criação e 
disseminação de projetos em 
doenças raras. A plataforma 
“UniverSUS Brasil” vai dispo-
nibilizar videoaulas gratuitas 
em parceria com a Sociedade 
Brasileira de Genética Médica 
e Genômica (SBGM), Conselho 
Federal de Medicina, Sociedade 
Brasileira de Medicina da Famí-

lia e Comunidade e Núcleo Tele 
Saúde do Rio Grande do Sul. 

“Para chegar ao diagnóstico, 
muitos pacientes consultam até 
10 médicos de especialidades 
diferentes. É uma peregrina-
ção que chega a durar mais de 
2 anos. Um dos motivos é não 
temos profissionais de saúde 
qualificados para diagnosticar 
e tratar as doenças raras que, 
muitas vezes, possuem sinto-
mas desconhecidos”, destaca o 
médico com ELA. 

Uma doença é conside-
rada rara quando atinge até 65 
pessoas a cada 100 mil indiví-
duos. Para 95% das patologias 
não existe um tratamento espe-
cífico. Apenas 3% dos casos 
têm tratamento cirúrgico ou 
com medicamentos regula-
res. As doenças raras podem 
ter origem genética ou surgir 
a partir de fatores ambientais, 
infecciosos ou imunológicos. 

OUTROS PROJETOS 
À frente do Instituto Dr. 

Hemerson Casado há quase 
8 anos – organização sem fins 
lucrativos, sediada em Maceió, 
que trabalha para disseminar 

informações sobre doenças 
raras em nível nacional, além do 
Ministério da Saúde, o cardiolo-
gista também comemora outras 
conquistas. 

“Redescobri a rotina de 
médico em casa e, há cerca 
de três meses, tenho traba-
lhado preparando laudos para 
exames, como eletrocardiogra-
mas. Tudo é feito à distância, 
de maneira inovadora. Eles 
chegam on-line, são analisa-
dos e ganham o meu parecer”, 
conta. 

Atualmente, Dr. Hemer-
son Casado também é aluno 
de mestrado em Ciências da 
Saúde da Universidade Fede-
ral de Alagoas (Ufal). Foi lá 
que ele angariou recursos para 
a fundação do Laboratório de 
Inovação Farmacológica (Laif), 
que realiza pesquisas com célu-
las tronco para o enfrentamento 
das doenças neurológicas e 
raras. 

“As minhas expectativas 
para o início dos trabalhos no 
SUS são as melhores possíveis. 
Sigo com uma vontade imensa 
de viver e de realizar”, conclui 
o médico.

MÉDICO Hemerson Casado vai atuar como consultor do Ministério da Saúde para capacitar profissionais da linha de frente

Coceira, vermelhidão e 
inchaço na pele. Essas são 
reações comuns da alergia a 
insetos, que tem se tornado 
cada vez mais frequente 
durante o inverno. Favore-
cida pela alta umidade do 
ar e chuvas que estendem 
por períodos mais longos 
do dia, a estação mais fria 
do ano assiste ao aumento 
da proliferação de pernilon-
gos, percevejos, muriçocas e 
borrachudos, por exemplo. 

A alergia pode ser carac-
terizada como uma resposta 
exagerada do sistema imuno-
lógico a um determinado antí-
geno. No caso de picadas de 
insetos, as reações costumam 
ser locais, com coceira e possí-
vel ocorrência de inchaço na 
região onde ocorreu a lesão, 
conforme explica a alergo-
logista e imunologista do 
Sistema Hapvida Maceió, Dr. 
Gisele Casado. 

“Em alguns casos as lesões 

podem se tornar crônicas e 
evoluírem para o quadro de 
estrófulo, que se caracteri-
zada por lesões papulares 
avermelhadas e coceira. Elas 
geralmente persistem de 2 a 
10 dias e podem levar, inclu-
sive, a infecções bacterianas”, 
alerta a especialista. Qual-
quer pessoa pode desenvol-
ver o quadro alérgico, mas 
as crianças são as que mais 
sofrem neste período. 

DIAGNÓSTICO
A médica do Hapvida 

afirma que, se não tratada 
corretamente, a alergia a 
insetos pode provocar danos 
à  saúde,  especialmente 
em casos de reações mais 
graves, como a anafilaxia, 
que é potencialmente fatal e 
é geralmente provocada por 
abelhas, formigas e vespas. 

“A anafilaxia pode provo-
car urticárias, que são lesões 
altas, elevadas, que coçam 

bastante, e podem ser acom-
panhadas de inchaços defor-
mantes de pálpebras, lábios e 
orelhas. O paciente também 
pode sofrer com problemas 
respiratórios, como falta de 
ar, tosse e chiado no peito, 
sintomas gastrointestinais, 

como diarreia, náuseas, vômi-
tos e cólicas, além dos sinto-
mas cardiovasculares, com 
queda de pressão, tonturas e a 
parada cardiorrespiratória”. 

Segundo a imunologista, 
o diagnóstico da alergia 
baseia-se no histórico clínico 
do paciente e realização de 
exames cutâneos e laborato-
riais que visam confirmar a 
hipersensibilidade. 

IMUNOTERAPIA
Atualmente ,  ex is tem 

diversas opções de trata-
mento para a alergia a inse-
tos. O alívio dos sintomas 
pode incluir a utilização de 
pomadas, remédios orais e 
até imunoterapia. “A imuno-
terapia diminui a chance de 
uma nova reação sistêmica 
quando a pessoa é exposta 
novamente, ou seja, após 
outra picada ou ferroada”, 
destaca a especialista. 

Questionada sobre como 

prevenir a alergia a insetos, 
Dra. Gisele Casado lista algu-
mas medidas simples, mas 
eficazes, que podem dimi-
nuir a proliferação de inse-
tos e, consequentemente, a 
ocorrência das picadas. A 
primeira é fazer uso de repe-
lente em todas as áreas expos-
tas do corpo. 

“Também é importante 
dar preferência a roupas 
mais compridas e, se possí-
vel, instalar telas nas jane-
las ou mosquiteiro próximo 
à cama”, complementa a 
profissional. Outra dica que 
pode ser útil é evitar transi-
tar em locais excessivamente 
arborizados, como florestas e 
campos, já que esses ambien-
tes são mais suscetíveis a 
picadas de insetos. 

“ L e m b r a n d o  q u e  o 
paciente nunca deve autome-
dicar-se sob pena de agravar o 
seu estado de saúde. Procure 
sempre um médico”, conclui.

CUIDADOS

Imunologista explica como evitar danos 
à saúde em casos de alergia a insetos

Divulgação

Médico atuará como consultor do SUS

Médica explica como tratar alergias
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O C R B  t e m 
uma semana 
importante. 

Isso porque a equipe alagoana 
enfrenta o Goiás, adversário 
direto na briga pelo acesso, no 
sábado (11). A partida não será 
fácil e, por isso, os jogadores 
do Galo estão aproveitando a 
semana sem jogos para inten-
sificar os treinamentos.

“É um jogo muito impor-
tante. É uma semana pratica-
mente cheia de trabalho, que é 
importante para a gente ajustar 
algumas coisas que precisam 
melhorar. É confronto direto, 

jogo de seis pontos, quem sair 
vitorioso vai ter uma grande 
vantagem para o resto do 
campeonato. Hoje, é um dos 
jogos mais importantes que a 
gente tem”, disse Pablo Dyego.

O jogador voltou a ganhar 
a espaço no time, após retor-
nar da passagem pelo Atlé-
tico Goianiense. Pablo vem 
sendo figurinha garantida na 
equipe e chegou até a balançar 
as redes no confronto contra 
o Brusque, pela 17ª rodada 
da Série B. Apesar disso, ele 
garantiu que o grupo todo 
briga forte por uma posição 

e que esse cenário é bom para 
a construção de um elenco 
ainda mais qualificado.

“A nossa disputa interna 
é muito forte, temos jogado-
res de muita qualidade. Isso 
é muito importante para dar 
qualidade ao nosso jogo e 
aos treinamentos, que são 
muito intensos. E acho que 
essa maneira que a gente vem 
fazendo e trabalhando tem 
dado muito certo”.

O CRB ocupa a 2ª posição, 
com 40 pontos, e volta a entrar 
a em campo no sábado (11), às 
21h, no estádio Rei Pelé.

CRB x Goiás: “É um jogo de 
seis pontos”, diz Pablo Dyego

AS DUAS EQUIPES ESTÃO no G4 e separadas por apenas dois pontos de diferença; partida será no próximo sábado 

O CSA perdeu para o 
Guarani por 1×0, em partida 
válida pela 23ª rodada da Série 
B do Campeonato Brasileiro, 
no estádio Brinco de Ouro, em 
Campinas. O confronto marcou 
o quarto jogo seguido do time 
alagoano sem vencer na compe-
tição.

Com o resultado, o CSA 
estacionou na 11ª posição, com 
29 pontos, enquanto o Bugre 
pulou a 6ª colocação, com 37 
pontos. O Azulão volta a entrar 
em campo no próximo sábado, 
dia 18, contra o Londrina, às 
16h30, no estádio do Café.

O JOGO
A partida começou estu-

dada, nenhum dos dois times 
chegava com muito perigo ao 
ataque. Aos 11 minutos, Lucão 
do Break foi acionado na área, 
mas errou o chute e perdeu uma 
boa chance. O CSA respondeu 

aos 21, em boa jogada de Silas. 
Ele carregou a bola e chutou 
no cantinho, parando na boa 
defesa de Rafael Martins.

Aos 28 minutos, Bruno 
Mota chutou rasteiro, a bola 
desviou no meio do caminho 
e saiu à esquerda do gol do 
Guarani. O Guarani chegou 
bem ao ataque aos 39, quando 
Bidu arriscou um chute de 
longe, mas a bola foi por cima 
do gol de Thiago Rodrigues. 
O CSA respondeu aos 44, com 
boa jogada de Marco Túlio, que 
tocou para Iury Castilho chutar 
forte e assustar o goleiro Rafael 
Martins.

Aos 28 minutos, Bruno 
Mota chutou rasteiro, a bola 
desviou no meio do caminho 
e saiu à esquerda do gol do 
Guarani. O Guarani chegou 
bem ao ataque aos 39, quando 
Bidu arriscou um chute de 
longe, mas a bola foi por cima 

do gol de Thiago Rodrigues. 
O CSA respondeu aos 44, com 
boa jogada de Marco Túlio, que 
tocou para Iury Castilho chutar 
forte e assustar o goleiro Rafael 
Martins.

Na segunda etapa, o Bugre 
veio com tudo para cima. O gol 
da equipe paulista veio logo 
com um minuto, em um chute 
de Régis. O jogador bateu no 
cantinho, Thiago Rodrigues 
ainda tocou na bola, mas não 
evitou o gol: 1×0. O CSA respon-
deu aos 20, após boa jogada de 
Yuri, que cruzou para Bruno 
cabecear na rede pelo lado de 
fora.

Aos 23, Maxwell ficou cara 
a cara com Thiago Rodrigues, 
mas bateu fraco e a bola parou 
nas mãos do goleiro azulino. O 
Guarani chegou mais uma vez, 
aos 37 minutos, com Júlio César, 
que recebeu passe, rentou bater 
colocado, mas isolou a bola.

PRESENTE DE GREGO

Em dia de aniversário 
CSA perde para o Bugre

Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Wanderley Luxemburgo traçou meta para levar o Cruzeiro de volta à Série A

Divulgação/Ascom CRB

Jogador tem garantido espaço no time e contribuído com boa campanha do Galo

Hemoal lança Campanha Torcedor Sangue Bom e vai sortear camisa oficial e autografada do CSA

No mês em que o Centro Sportivo Alagoano (CSA) completa 108 anos, 
a Unidade Maceió do Hemocentro de Alagoas (Hemoal) promove a 
Campanha Torcedor Sangue Bom. A partir desta terça-feira (7), feriado 
da Independência do Brasil e data da fundação do time, os voluntários 
que doarem sangue estarão concorrendo ao sorteio de uma camisa 
oficial, autografada pelos craques da atual temporada do Azulão.
A iniciativa, que ocorre até o dia 30 deste mês, além de homenagear 
o CSA, que foi criado em 1913 e possui uma das maiores torcidas do 
futebol alagoano, tem como objetivo contribuir para manter estabilizado 
o estoque de sangue do Hemoal Maceió. Isso porque, o órgão possui 
apenas 64% do percentual de bolsas necessário, uma vez que deveria 
dispor de no mínimo 300 unidades, mas, conta com 194.
“Por meio da parceria com o CSA, vamos promover mais uma ação 
para formarmos um estoque de sangue estratégico no Hemoal. Para 
isso, conclamamos a torcida do Azulão para que compareça à Unidade 
Maceió durante o mês de setembro e comemore os 108 anos do time 

salvando vidas, comprovando, na prática, que o azulino é torcedor 
sangue bom”, salienta a gerente do Hemoal, médica Verônica Guedes, 
ao informar que o sorteio da camisa autografada ocorre às 11h do dia 
1º de outubro.
De acordo com o consultor de negócios do CSA, Lucas Ramon, a parceria 
do Azulão com o Hemoal comprova a responsabilidade social do time 
com os alagoanos. “O CSA é um patrimônio do povo alagoano e, há mais 
de 100 anos, através do futebol, considerado a maior paixão nacional, 
leva alegria a milhares de alagoanos. Por isso, neste mês de aniversá-
rio, convocamos nossos torcedores para que compareçam ao Hemoal 
Maceió, doem sangue e salvem vidas, fazendo jus ao nosso slogan, que 
é União e Força”, conclama.
E para se candidatar à doação de sangue, o voluntário deve ter boa 
saúde, idade entre 16 e 69 anos e peso mínimo de 50 quilos. É neces-
sário, ainda, comparecer ao Hemoal portando um documento de identi-
ficação com foto e usando máscara.

A missão de colocar o 
Cruzeiro de volta à elite do 
futebol nacional é difícil, mas o 
técnico Vanderlei Luxemburgo 
acredita. Sem citar nomes dos 
adversários, o treinador afir-
mou que o clube mineiro tem 
obrigação de ganhar 10 dos 16 
jogos restantes da Série B do 
Campeonato Brasileiro para 
subir. Ele considerou também 
que as igualdades contra CRB 
(0 a 0) e Goiás (1 a 1) estavam 
dentro das projeções da comis-
são técnica.

Com cinco triunfos, 11 
empates e seis derrotas em 22 
rodadas, o Cruzeiro ocupa o 14.º 
lugar na tabela de classificação 
com 26 pontos – três a mais que 

o Vitória, primeiro da zona de 
rebaixamento (17.º colocado), e 
a 12 do Botafogo, que fecha o G4 
– o grupo de acesso.

“Os resultados foram 
dentro daquilo que coloquei de 
projeção contra CRB e Goiás, 
que estão lá em cima. Temos que 
ganhar jogos diante de adver-
sários que não estão indo para 
lugar nenhum. São 10 jogos que 
coloquei, não vou falar as equi-
pes. Mas colocamos 10 jogos 
que temos obrigação de ganhar, 
e mais sete, contando com 
esse do Goiás, para podermos 
buscar a nossa classificação. 
Temos 10 jogos importantes 
que temos que ganhar em casa 
e fora”, afirmou.

10 VITÓRIAS PARA O ACESSO

Luxemburgo traça 
conta do Cruzeiro
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Alagoano com ELA é convidado 
para integrar programa do SUS
Anne Caroline Bomfim
Assessoria

O m é d i c o 
a l a g o a n o 
H e m e r -

son Casado foi convidado 
pelo Ministério da Saúde 
para integrar o programa 
“Educomunicação em Doen-
ças Raras”. O cardiologista, 
diagnosticado com Esclerose 
Lateral Amiotrófica em 2012, 
anunciou, na última quinta-
-feira, que vai atuar como 
consultor do Sistema Único 
de Saúde (SUS) capacitando 
profissionais da linha de 
frente e ajudando no diag-
nóstico precoce das doenças 
raras em todo o Brasil. 

Como pontapé inicial, nesta 
semana, o governo federal 
lançou a mascote “Rarinha”, 
símbolo da campanha. Ela terá 
a missão de disseminar infor-
mações sobre as cerca de 8 mil 
doenças raras conhecidas até 
hoje. A sua criação foi inspirada 
no teste do pezinho que permite 
identificar doenças graves 
e raras ainda nos primeiros 
dias de vida. Recentemente, o 

exame foi ampliado e, até 2022, 
poderá diagnosticar mais de 50 
tipos de patologias de maneira 
totalmente gratuita. 

TELEMEDICINA E UNIVERSUS
Durante a pandemia da 

covid-19, Casado conta que 
enxergou a telemedicina como 
uma oportunidade para ir 
além. Devido às complicações 
da ELA, o médico perdeu os 
movimentos do corpo e preci-
sou parar de trabalhar. Decidiu 
ressignificar a vida e se tornou 
um ativista das doenças raras. 
Atualmente, apenas seus olhos 
e cérebro têm funcionamento 
completo. Por isso, Hemerson 
se comunica através de um 
software de leitura ocular.   

“O período de isolamento 
social me fez refletir sobre 
muitas coisas e uma delas foi 
sobre como a tecnologia tem 
auxiliado profissionais da 
medicina, no mundo inteiro. Aí 
eu pensei: ‘por que não?’. Divul-
guei um anúncio em minhas 
redes sociais e começaram a 
surgir várias oportunidades”, 
lembra. Foi aí que o convite do 
Ministério da Saúde surgiu. 

O alagoano explica que vai 
atuar como consultor capaci-
tando profissionais do SUS e 
contribuindo com a criação e 
disseminação de projetos em 
doenças raras. A plataforma 
“UniverSUS Brasil” vai dispo-
nibilizar videoaulas gratuitas 
em parceria com a Sociedade 
Brasileira de Genética Médica 
e Genômica (SBGM), Conselho 
Federal de Medicina, Sociedade 
Brasileira de Medicina da Famí-

lia e Comunidade e Núcleo Tele 
Saúde do Rio Grande do Sul. 

“Para chegar ao diagnóstico, 
muitos pacientes consultam até 
10 médicos de especialidades 
diferentes. É uma peregrina-
ção que chega a durar mais de 
2 anos. Um dos motivos é não 
temos profissionais de saúde 
qualificados para diagnosticar 
e tratar as doenças raras que, 
muitas vezes, possuem sinto-
mas desconhecidos”, destaca o 
médico com ELA. 

Uma doença é conside-
rada rara quando atinge até 65 
pessoas a cada 100 mil indiví-
duos. Para 95% das patologias 
não existe um tratamento espe-
cífico. Apenas 3% dos casos 
têm tratamento cirúrgico ou 
com medicamentos regula-
res. As doenças raras podem 
ter origem genética ou surgir 
a partir de fatores ambientais, 
infecciosos ou imunológicos. 

OUTROS PROJETOS 
À frente do Instituto Dr. 

Hemerson Casado há quase 
8 anos – organização sem fins 
lucrativos, sediada em Maceió, 
que trabalha para disseminar 

informações sobre doenças 
raras em nível nacional, além do 
Ministério da Saúde, o cardiolo-
gista também comemora outras 
conquistas. 

“Redescobri a rotina de 
médico em casa e, há cerca 
de três meses, tenho traba-
lhado preparando laudos para 
exames, como eletrocardiogra-
mas. Tudo é feito à distância, 
de maneira inovadora. Eles 
chegam on-line, são analisa-
dos e ganham o meu parecer”, 
conta. 

Atualmente, Dr. Hemer-
son Casado também é aluno 
de mestrado em Ciências da 
Saúde da Universidade Fede-
ral de Alagoas (Ufal). Foi lá 
que ele angariou recursos para 
a fundação do Laboratório de 
Inovação Farmacológica (Laif), 
que realiza pesquisas com célu-
las tronco para o enfrentamento 
das doenças neurológicas e 
raras. 

“As minhas expectativas 
para o início dos trabalhos no 
SUS são as melhores possíveis. 
Sigo com uma vontade imensa 
de viver e de realizar”, conclui 
o médico.

MÉDICO Hemerson Casado vai atuar como consultor do Ministério da Saúde para capacitar profissionais da linha de frente

Coceira, vermelhidão e 
inchaço na pele. Essas são 
reações comuns da alergia a 
insetos, que tem se tornado 
cada vez mais frequente 
durante o inverno. Favore-
cida pela alta umidade do 
ar e chuvas que estendem 
por períodos mais longos 
do dia, a estação mais fria 
do ano assiste ao aumento 
da proliferação de pernilon-
gos, percevejos, muriçocas e 
borrachudos, por exemplo. 

A alergia pode ser carac-
terizada como uma resposta 
exagerada do sistema imuno-
lógico a um determinado antí-
geno. No caso de picadas de 
insetos, as reações costumam 
ser locais, com coceira e possí-
vel ocorrência de inchaço na 
região onde ocorreu a lesão, 
conforme explica a alergo-
logista e imunologista do 
Sistema Hapvida Maceió, Dr. 
Gisele Casado. 

“Em alguns casos as lesões 

podem se tornar crônicas e 
evoluírem para o quadro de 
estrófulo, que se caracteri-
zada por lesões papulares 
avermelhadas e coceira. Elas 
geralmente persistem de 2 a 
10 dias e podem levar, inclu-
sive, a infecções bacterianas”, 
alerta a especialista. Qual-
quer pessoa pode desenvol-
ver o quadro alérgico, mas 
as crianças são as que mais 
sofrem neste período. 

DIAGNÓSTICO
A médica do Hapvida 

afirma que, se não tratada 
corretamente, a alergia a 
insetos pode provocar danos 
à  saúde,  especialmente 
em casos de reações mais 
graves, como a anafilaxia, 
que é potencialmente fatal e 
é geralmente provocada por 
abelhas, formigas e vespas. 

“A anafilaxia pode provo-
car urticárias, que são lesões 
altas, elevadas, que coçam 

bastante, e podem ser acom-
panhadas de inchaços defor-
mantes de pálpebras, lábios e 
orelhas. O paciente também 
pode sofrer com problemas 
respiratórios, como falta de 
ar, tosse e chiado no peito, 
sintomas gastrointestinais, 

como diarreia, náuseas, vômi-
tos e cólicas, além dos sinto-
mas cardiovasculares, com 
queda de pressão, tonturas e a 
parada cardiorrespiratória”. 

Segundo a imunologista, 
o diagnóstico da alergia 
baseia-se no histórico clínico 
do paciente e realização de 
exames cutâneos e laborato-
riais que visam confirmar a 
hipersensibilidade. 

IMUNOTERAPIA
Atualmente ,  ex is tem 

diversas opções de trata-
mento para a alergia a inse-
tos. O alívio dos sintomas 
pode incluir a utilização de 
pomadas, remédios orais e 
até imunoterapia. “A imuno-
terapia diminui a chance de 
uma nova reação sistêmica 
quando a pessoa é exposta 
novamente, ou seja, após 
outra picada ou ferroada”, 
destaca a especialista. 

Questionada sobre como 

prevenir a alergia a insetos, 
Dra. Gisele Casado lista algu-
mas medidas simples, mas 
eficazes, que podem dimi-
nuir a proliferação de inse-
tos e, consequentemente, a 
ocorrência das picadas. A 
primeira é fazer uso de repe-
lente em todas as áreas expos-
tas do corpo. 

“Também é importante 
dar preferência a roupas 
mais compridas e, se possí-
vel, instalar telas nas jane-
las ou mosquiteiro próximo 
à cama”, complementa a 
profissional. Outra dica que 
pode ser útil é evitar transi-
tar em locais excessivamente 
arborizados, como florestas e 
campos, já que esses ambien-
tes são mais suscetíveis a 
picadas de insetos. 

“ L e m b r a n d o  q u e  o 
paciente nunca deve autome-
dicar-se sob pena de agravar o 
seu estado de saúde. Procure 
sempre um médico”, conclui.

CUIDADOS

Imunologista explica como evitar danos 
à saúde em casos de alergia a insetos

Divulgação

Médico atuará como consultor do SUS

Médica explica como tratar alergias

Divulgação



Uma guarnição da PM fez uma abordagem por um motivo um pouco diferente que os de costume. Quatro homens seguiam num 
carro quando o condutor recebeu ordem dos policiais para parar o veículo. Isso aconteceu no domingo à noite, no Pinheiro. A 
abordagem ocorreu porque, ao emparelhar a viatura com um veículo, os policiais perceberam que o condutor estava fumando 
maconha e dirigindo numa boa. Confirmada a informação, inclusive com a apreensão de drogas (maconha e haxixe) dentro do 
carro, onde estavam outros três rapazes, o condutor foi preso e entregue à Polícia Civil. Ele foi autuado e flagrante por dirigir “com 
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de drogas”. Ou seja: cheio de maconha no juízo.

Vídeos que se espalharam nas redes 
sociais mostram um ato de irresponsa-
bilidade da Prefeitura de Ouro Branco, 
ao promover uma festa, ontem, com 
show musical sem qualquer protocolo 
de segurança sanitária. O que se viu 
na praça da cidade foram milhares de 
pessoas aglomeradas, sem máscara e 
consumindo bebidas alcoólicas, numa 
clara demonstração de desrespeito 
com a saúde pública no município. A 
festa rolou durante toda noite, encer-
rando às 2h da madrugada. A prefeita 
da cidade, Denise Siqueira, que promo-
veu a festa, foi chamada ao palco mas 
estava devidamente de máscara. Ou 
seja: ela estava protegida naquele 
momento. Certamente, não desceu à 
“pista” para a dança do piseiro.

O presidente Jair Bolsonaro voltou a desafiar a lei e mais uma vez fica tudo por isso 
mesmo. Ninguém foi preso. Disse que não ia cumprir a lei e deixou o palanque nos 
braços do “povo”. Tudo isso com o dinheiro dos impostos que o cidadão brasileiro 
paga, nem que seja obrigado. As manifestações a favor deram um show de organi-
zação, afinal dinheiro não faltou para bancar a presença da militância. Em São Paulo, 
de cima do palanque, o presidente diz que respeita a Constituição, mas não cumpre 
ordem do Supremo. (Ricardo Rodrigues)

Pesquisas mostram que o presidente Bolsonaro, mesmo depois da defesa expli-
cita às pautas antidemocráticas e fascistas, vem se mantendo no patamar de 
24% de aceitação do eleitorado brasileiro. É seu público fiel, que não tende a 
crescer. O problema é que essa parcela do eleitorado, cerca de um quarto da 
população, é extremamente radical e pode incentivá-lo ao golpe. Por isso, as 
forças democráticas precisam se unir e cortar as asinhas do capitão o quanto 
antes, caso contrário estará dando asas à cobra. (RR).

Se o Executivo não cumpre a ordem do 
Judiciário, onde fica então a harmo-
nia e a independência dos poderes? 
Ou seja, o presidente não só desafiou 
o Judiciário, mexeu também com o 
Legislativo, até porque a pauta golpista 
inclui também o fechamento do 
Congresso, como aconteceu na Dita-
dura Militar. Por isso, ou o Congresso 
dá o troco, colocando logo o processo 
de impeachment em tramitação, ou 
vai continuar sendo desmoralizado. A 
exemplo do Judiciário. (RR)

As forças democráticas não devem 
fiar-se apenas na Justiça para tentar 
frear o golpe que Bolsonaro quer dar, 
para tentar perpetuar seu governo 
autoritário e fascista. Devem mobilizar 
o povo pobre e trabalhador, que sofre 
os efeitos da inflação e o desemprego. 
Não é só batendo à porta do Supremo, 
com denúncias de crimes de respon-
sabilidade praticados por Bolsonaro, 
que vamos barrar sua estratégia 
golpista. O buraco é mais embaixo, 
afinal de contas se ele afronta a lei é 
porque quem devia velar por ela não 
o faz. (RR)

Com um Brasil desse jeito, “comemo-
rando” o 7 de Setembro com troca de 
farpas entre os poderes e manifesta-
ções contra e a favor do desgoverno, 
aonde vamos parar? Se já estamos à 
beira do abismo – com o aumento da 
fome, do desemprego e da carestia –, 
ainda tem quem defenda o slogan do 
governo federal: “Avante Brasil!”. Ou 
seja, o País só não está mais “lascado”, 
como diria Gil do Vigor, porque mais da 
metade da população ainda é contra 
esse “empurrãozinho”. (RR)

“Mulheres em segurança: assédio 
não” é o tema da campanha que o 
Ministério Público de Alagoas, com 
apoio do curso de Direito da Ufal, 
lançou, hoje, nas redes sociais. Tem 
como objetivo combater casos de 
assédios moral e sexual, praticados 
contra mulheres, no ambiente das 
forças de segurança pública. A inicia-
tiva partiu da Promotoria de Controle 
Externo da Atividade Policial, que 
recebe denúncias, protege as vítimas 
e investiga condutas ilícitas pratica-
das até por quem deveria estar do 
lado da lei. (RR)
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“Representantes” de Alagoas 

Ligeirinhas

O deputado Cabo Bebeto foi 
um dos “representantes” 

de Alagoas na manifestação de 
ontem pró Bolsonaro, na Avenida 
Paulista (em São Paulo). Do alto 
do trio elétrico, o parlamentar 
disse que estava ali para apoiar o 
Presidente da República e ainda 
puxou um coro de deboche ao 
Senador Renan Calheiros. Cabo 
Bebeto foi a São Paulo, em 
busca de imagens para serem 
usadas em sua campanha, ano 
que vem aqui em Alagoas. Foi 
um discurso tão importante 
para a manifestação que, se 
não tivesse acontecido não 
faria falta. Cabo Bebeto também 
tenta colar de vez o seu nome 
ao de Bolsonaro para garantir 
os votos da extrema-direita ou 
dos conservadores e militares 
de Alagoas. Outro militar – esse 
sem mandato – de Alagoas que esteve na manifestação da Avenida Paulista foi o Coronel Valter Do Valle. 
Outros oficiais alagoanos também foram na caravana da “Camisa da CBF”, mas não deram discurso. Foram 
fazer número. Aliás, faltaram números. Eterno candidato a alguma coisa na política, Do Valle disse que 
também era da “sofrida Alagoas” e que estava ali como representante daqui. Na verdade, faltou dizer quem 
o elegeu como representante dos alagoanos. Por aqui, Do Valle, o “garotão das redes sociais”, a caminho 
da reserva, está encostado na PM. Tem patente, mas não tem posto de comando. Então: tome pancada no 
Governo do Estado. O discurso de Do Valle foi mais equilibrado e até fez mais um pouco de sentido que a 
do amigo, outro ´representante´ de Alagoas. Do Valle disse que: “sem luta jamais conquistaremos alguma 
coisa”. Ele errou a pronúncia do verbo conquistar, mas a coluna corrige de boa. O coronel disse que Alagoas 
e o Nordeste são sofridos devido “às amarras da esquerda”. Falou da esquerda como se estivesse falando 
com o que tivesse bastante intimidade, conhecesse profundamente. Mas, deixa quieto. A coluna pergunta 
apenas onde estava o bravo oficial, lutador pelos direitos em 1997? Neste ano, os servidores públicos civis 
e militares amargavam folhas salariais atrasadas, fome e dor com alguns suicídios, inclusive de militares. 
Puxados por uma equipe formada por jovens oficiais da PM e do Corpo de Bombeiros, os servidores públi-
cos público do Estado foram às ruas e, no dia 17 de Julho de 1997, o então governador Divaldo Suruagy 
renunciou ao cargo. Os oficiais eram: Paulo Nunes (foi deputado estadual pelo PT); Capitão Luciano Silva 
(até hoje filiado ao PT) e o Major Jean Paiva. Do Valle deveria ser aspirante ou Tenente à época, mas o nome 
dele não consta na relação de líderes do levante de 17 de Julho.

» Nos protestos pró Bolsonaro em Alagoas o deputado Antônio Albu-
querque apareceu na orla. Patriota, o parlamentar deu o seu recado de 
apoio ao Presidente. 

» Em Palmeira dos Índios também houve manifestação pró Bolsonaro mas, desta 
vez, não houve disparos de arma de fogo para o alto. Menos mal

»  Os caminhoneiros não pararam o Brasil como foi anunciado pelos 
bolsonaristas. Em Alagoas, o agronegócio enviou máquinas pesadas 
para o asfalto da orla. 

» As autoridades de saúde do País inteiro estão preocupadas com o “compor-
tamento” do coronavírus durante as manifestações. Nos próximos sete dias, a 
contar de hoje, virá a resposta.

Carro da fumaça

Festa em Ouro Branco 

Lei vilipendiada 1

Público fiel 

Lei vilipendiada 2

Golpe à vista

Lei vilipendiada 3

Assédio não!


