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DONO DE MERCADINHO NO RIO GRANDE DO NORTE AMARRA, ESPANCA E ARRASTA QUILOMBOLA PELAS RUAS

PF VOLTA À ESTRELA DE ALAGOAS 
PARA RECUPERAR R$ 20 MILHÕES

6

RECURSOS FEDERAIS TERIAM SIDO DESVIADOS PARA A COMPRA DE FAZENDAS E CARROS DE LUXO EM NOME DE LARANJAS

A Polícia Federal voltou 
hoje à Estrela de Alagoas. A 
cidade tem atraído a atenção 
dos federais. Na mesma opera-
ção, a PF esteve em endereços 
que ficam em Maceió, Arapi-
raca, Palmeira dos Índios, 
Craíbas e Tanque D´Arca. 
Doze mandados de busca e 
apreensão foram cumpridos. 
Houve apreensão de dinheiro 
e sequestro de bens móveis e 
imóveis, como uma fazenda 
com instalações de luxo. Os 
recursos seriam desviados 
de convênios federais para a 
Saúde e a Educação da popu-
lação de Estrela de Alagoas. 
A PF tenta recuperar R$ 20 
milhões de recursos públicos 
desviados. 9

Fazenda com boas instalações para cavalos teria sido comprada com dinheiro desviado e outros bens foram sequestrados; maços de dinheiro foram apreendidos                                                                  
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FERNÃO VELHO

Prefeito JHC entrega  
escola reformada

O prefeito de Maceió, JHC, 
entregou hoje, a reforma da 
Escola Hermínio Cardoso, em 
Fernão Velho. O novo espaço 

vai garantir que os mais de 
400 alunos matriculados no 
prédio tenham uma melhor 
estrutura e acessibilidade. A 

nova escola vai impactar de 
forma positiva a comunidade 
que tem necessidade de equi-
pamentos educacionais. 8

Priscila registrou o caso num B.O

OPINIÃO

Jornalista 
denuncia 
agressão 
em estádio

Priscila Anacleto conta 
como foi desrespeitada por 
um técnico de futebol, em 
Arapiraca. 2

Edvan Ferreira

Fotos: Ascom/PF
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Antônio Pereira *Jornalista

Em um levantamento 
jornalístico primoroso, o 
repórter investigativo Joaquim 
de Carvalho, para a TV 247, 
desnuda o que pode ter sido a 
maior farsa da história recente 
brasileira.

A suposta facada sofrida 
pelo então candidato a presi-
dência em 2018, Jair Bolso-
naro é dissecada por Joaquim 
de Carvalho, que viajou para 
diversos pontos do país em 
busca da verdade do caso. 
No vídeo, o jornalista aponta 
uma série de inconsistências 
durante as investigações da 
Polícia Federal e defende a 
necessidade urgente de reaber-
tura do caso.

Jair Bolsonaro, até então 
um obscuro deputado do 
baixo clero, conseguiu se 
eleger presidente da Repú-
blica depois de uma suposta 
facada, que seus seguido-
res correram para acusar a 

esquerda, já que Adélio Bispo 
de Oliveira, o suposto respon-
sável pelo atentado teria sido 
filiado ao PSOL.

Como um dos primeiros 
pontos da reportagem reve-
ladora de Joaquim ele mostra 
com documentos que Adélio 
era filiado ao PSD, atualmente 
comandado pelo ex-prefeito 
Gilberto Cassab, e não ao 
PSOL. Mesmo assim, Adélio 
tinha pedido desfiliação do 
PSD e não tinha nenhum 
partido na época do suposto 
atentado.

Joaquim de Carvalho vai 
mais além e entra em contato 
com diversas pessoas que 
estavam no fatídico dia da 
suposta facada, inclusive um 
homem que teria encontrado 
a faca usada por Adélio e a 
escondido com um vendedor 
de frutas que estava no local. 
Posteriormente este homem 
teria voltado ao local e resga-

tado a faca, que foi entregue às 
autoridades policiais, que não 
encontraram nenhuma digital 
de Adélio na arma.

O ponto alto do vídeo é a 
relação de Adélio Bispo com 
o filho zero dois do presi-
dente, o vereador Carlos 
Bolsonaro, o Carluxo. Pelos 
registros de uma empresa de 
tiro de Santa Catarina, Adélio 
esteve no local três meses 
antes do suposto atentado 
e teria estado com Carluxo. 
Adélio chegou a fazer o curso 
básico de tiro. Esse detalhe da 
presença dos dois no mesmo 
ambiente durante todo um 
dia levanta muitas suspeitas 
sobre as reais intenções dos 
supostos organizadores do 
atentado contra o candidato 
Jair Bolsonaro.

Em outra parte do vídeo, 
Joaquim de Carvalho lembra 
fala da deputada Joice Hassel-
mann, onde ela afirma em 

entrevista à imprensa, que 
ouviu de Jair Bolsonaro meses 
antes do suposto atentado que 
‘se fosse esfaqueado ganharia a 
eleição’.

Na reportagem investiga-
tiva, Joaquim de Carvalho vai 
atrás de vários personagens do 
caso, cujos depoimentos refor-
çam ainda mais as suspeitas 
de que o suposto atentado foi 
planejado com o objetivo claro 
de garantir uma narrativa para 
Jair Bolsonaro culpar seus 
adversários e, assim, ganhar a 
eleição, como de fato aconte-
ceu.

Nas suspeitas levantadas 
pelo vídeo estão os laudos 
médicos negados pelos hospi-
tais que trataram de Bolsonaro 
logo após a suposta facada. 
Joaquim lembra ainda que a 
cicatriz inicialmente atribu-
ída à facada, estranhamente, 
muda de posição no corpo de 
Bolsonaro.

Há no bojo da matéria 
jornalística inúmeras suspei-
tas de que Jair Bolsonaro teria 
tomado algum tipo de aneste-
sia naquele dia, provavelmente 
para suportar a suposta facada, 
que teria sido organizada para 
dar-lhe a vitória eleitoral.

Enfim, o vídeo não é conclu-
sivo, mas aponta para inúme-
ras inconsistências, possíveis 
manipulações, levando os 
espectadores a questionar se 
realmente aconteceu ou não a 
facada. E, se aconteceu, pode 
ter sido muito bem planejada 
para parecer um atentado legí-
timo.

Por fim, o vídeo mostra a 
vida de Adélio antes do caso 
e o fato da sua família, ele tem 
quatro irmãos, não ter tido 
mais nenhum contato com ele.

Adélio atualmente está 
preso em um presídio de segu-
rança máxima, mantido inco-
municável.

Priscila Anacleto * Jornalista

Essa sou eu, andando 
pelo estádio Coaracy da 
Mata Fonseca, em busca de 
informação, segundos antes 
de ser agredida verbalmente 
pelo técnico de um dos times 
do campeonato de base.

Eu sou Priscila Anacleto, 
sou uma mulher, jornalista e 
negra. (E me orgulho demais 
disso!) 

Mas acreditem! As 3 
características tornam as 
coisas muito difíceis. Eu 
nunca me achei melhor que 
ninguém. Trabalho dia e 
noite para ser melhor que eu 
mesma, sem perder minhas 
raízes. 

Durante todo o f inal 
de semana a equipe da TV 
Liberdade AL trabalhou na 
cobertura do campeonato 
de futebol de base. Fizemos 
nosso trabalho com maes-
tria. Mas, por causa da falta 
de organização de alguns 
times, que não preencheram 
a súmula para o árbitro em 
tempo hábil, precisei ir várias 
vezes em busca das escala-
ções. Inclusive fiz contato 
com alguns responsáveis 
pelos times por telefone. 

Na maioria das situações, 
recebi as informações solici-
tadas, ou tive um retorno de 
que receberia em breve. 

Mas em uma situação 
específica, o responsável 
respondeu que havia entre-
gue para o árbitro. (Eu havia 
acabado de voltar de lá. Expli-
quei que não estava e pergun-
tei quem poderia passar as 
escalações do sub17 e sub20). 

C o m o  n ã o  t i v e  u m 
retorno, quando o jogo sub17 
começou fui novamente ao 
campo falar com o árbitro, 
mas, no meio do caminho 
passei pelo banco do time 
em questão e resolvi pergun-
tar ao assistente do técnico. 
Foi nesse momento que, 
sem que o rapaz pudesse 
sequer responder, o técnico 
veio da “beira” do campo, 
GRITANDO, XINGANDO e 
proferindo palavras de baixo 
calão. 

De forma educada expli-
quei que já havia ido lá várias 
vezes. 

Em choque, ainda sem 
reação, fui até o árbitro mais 
uma vez. Ele tinha acabado 
de receber apenas uma esca-

lação (a do jogo que estava 
rolando).

Peguei as informações e 
voltei para a minha equipe. 

A distância entre o campo 
e o mezanino da imprensa 
nunca foi  tão longa,  no 
caminho eu me perguntava 
como uma pessoa se sentia 
no direito de tratar daquela 
forma uma mulher  que 
estava apenas fazendo o seu 
trabalho. 

Eu fui agredida, humi-
lhada e insultada em público 
por um homem que nunca 
havia visto na vida. 

Cheguei à bancada aos 
prantos. Desabei!!

Meu marido e também 
jornalista Tony Medeiros, 
percebeu. 

Ele, que estava narrando 
o jogo, desligou o microfone 
para me perguntar o que 
havia acontecido. Eu expli-
quei. 

Durante a transmissão 
Tony e nossos comentaris-
tas se posicionaram sobre a 
atitude, cobraram respeito 
aos profissionais que esta-
vam trabalhando, principal-
mente as mulheres. 

A  l a m e n t á ve l  s i t u a -
ção mexeu com todos nós. 
(Imagine como você fica-
ria ao ver sua esposa, filha, 
mãe, irmã... Sendo constran-
gida dessa forma por um 
homem?) 

Não chamamos a polícia 
naquele mesmo momento 
para não prejudicar os joga-
dores do time dele, e dos 
adversários, que vieram de 
várias cidades de Alagoas e, 
assim como nós, estavam ali 
há 2 dias. 

Nada justifica você agre-
dir verbalmente uma profis-
sional que está exercendo o 
seu trabalho. 

Se estava nervoso, fosse 
embora. 

Sua profissão deveria 
ajudar a formar o caráter 
desses meninos, no entanto 
você está ensinando a agre-
dir as mulheres (um total 
retrocesso).

Nossa equipe continuou 
transmitindo o evento até as 
9h da noite. Cumprindo com 
o nosso objetivo inicial que 
era dar visibilidade ao fute-
bol de base e permitir que 
familiares e amigos pudes-

sem acompanhar. 
Mas Deus sabe como eu 

estava, como cheguei em 
casa e como, até agora, ainda 
não acredito que passei por 
isso.

Pensei bastante se divul-
garia esse absurdo. Mas, 
estou aqui para dizer que 
isso é inadmissível. E que 
nenhuma mulher deve acei-
tar um tratamento como 
esse, seja de quem for.

Depois de tudo isso, acre-
ditem! A única preocupação 
do técnico em questão é dizer 
que não fez nada. Para ele, 
tratar uma pessoa daquela 
forma é normal.

Passar por uma situação 
dessa é ruim em um nível 
que nem sei explicar, mas ter 
a minha palavra colocada em 
questão piora tudo. 

É muito fácil dizer que 
não fez algo. Quem quiser 
que acredite em você. Mas 
eu sei o que você fez, falou... 
Como me tratou.

Mulheres, não aceitem 
serem desrespeitadas por 
ninguém! Nunca! 

Não somos sexo frágil 
coisa nenhuma.

Não somos sexo frágil coisa nenhuma

Jornalista levanta suspeitas da 
facada e aponta para farsa histórica 



As constan-
tes altas nos 
preços do gás 

de cozinha, que vem impac-
tando na vida de milhares 
de alagoanos, levou a depu-
tada Cibele Moura (PSDB) a 
apresentar o projeto de lei nº 
665/2021, que estabelece, para 
fins fiscais e tributário, o gás 
liquefeito de petróleo (GLP) 
como bem essencial e concede 
isenção tributária total do 
Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) com autorização do 
Conselho Nacional de Política 
Fazendária (Confaz). “Esse 
projeto de lei visa implemen-
tar algo que já foi adotado 
pelo Governo Federal, que é 
zerar o imposto sobre o gás de 
cozinha”, informou a parla-
mentar, em pronunciamento 
durante a sessão ordinária 
desta terça-feira, 14.

Justificando a proposta, 
Cibele Moura disse que ao 
analisar as contas públicas 
apresentadas pelo Governo 
do Estado pode constatar 
uma política fiscal eficiente, 
que conseguiu equilibrar 
as finanças. Sendo assim, é 
chegada a hora de conceder 
uma contrapartida à socie-
dade. “Deixar o dinheiro de 
onde ele não deveria sair: no 
bolso do alagoano. O gás de 
cozinha, hoje, está custando 
em média R$ 100, a nossa 
alíquota é um das maiores 
do Brasil. Cobramos 18% 
sobre esse produto que é tão 
importante para a popula-
ção”, argumentou a depu-
tada, observando que no 
Estado de Sergipe, cuja situ-
ação financeira e econômica 
é semelhante a de Alagoas, é 
cobrado o menor imposto do 
Brasil, 12%. “Esse projeto não 

está vindo para dizer, politi-
camente, quem está certo ou 
errado, mas para beneficiar 
o alagoano, que está utili-
zando lenha para cozinhar”, 
completou.

O pronunciamento de 
Cibele Moura foi aparteado 
pelos deputados Davi Davino 
Filho (PP), Cabo Bebeto (PTC), 
Dudu Ronalsa (PSDB), Olavo 
Calheiros (MDB), Silvio 
Camelo (PV) e pela deputada 
Jó Pereira (MDB). Ao destacar 
a pertinência do tema, Davino 
Filho contou que por onde 
passa as pessoas questionam 
o motivo de tantos reajustes. O 
deputado Cabo Bebeto disse 
ter apresentado um projeto 
parecido, no qual pede a redu-
ção da cobrança do ICMS, mas 
a iniciativa foi rejeitada na 
Comissão de Justiça e Reda-
ção por inconstitucionalidade. 
“Mas é preciso, sim, discutir 

essa questão do tributo aqui 
no Estado. O alagoano paga 
um imposto muito alto”, criti-
cou Bebeto. Ao se posicionar 
sobre a matéria, a deputada Jó 
Pereira destacou a importân-
cia da discussão em torno do 
custo de vida dos alagoanos, 
sobretudo para os de baixa 
renda.

O deputado Olavo Calhei-
ros cumprimentou Cibele 
Moura pela proposta apre-
sentada e disse que para se 
ter um melhor entendimento 
sobre os valores cobrados 
nos combustíveis e no gás de 
cozinha é preciso analisar a 
política de preços praticada 
pelo Governo Federal. “O 
responsável por isso não são 
as alíquotas cobradas pelos 
impostos, que são prati-
camente as mesmas desde 
1995, no entanto, o preço 
dos combustíveis aumentou 

enormemente”, assegurou 
Calheiros, citando que nos 
oito anos do Governo de 
Fernando Henrique Cardoso 
houve um acúmulo de 350% 
nos preços dos combustí-
veis; nos 13 anos dos gover-
nos Lula e Dilma houve mais 
um aumento de 45%, dando 
uma média de 3,75% ao ano; 
no Governo Michel Temer foi 
concedido aumento de 56% e 
agora no Governo Bolsonaro, 
só este ano, passou de 54%.

O líder do Governo na 
Casa, deputado Silvio Camelo, 
elogiou a medida proposta 
pela deputada Cibele Moura, 
mas disse que alguns aspec-
tos deveriam ser observados. 
“Por exemplo, qual o impacto 
sobre a receita do Estado? 
Qual a opinião dos municípios 
sobre essa questão, uma vez 
que parte do ICMS cobrado 
vai para lá?”, observou.
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PL propõe a redução de ICMS 
no preço do gás de cozinha

DEPUTADA CIBELE MOURA avalia que situação econômica do Estado equilibrada proporciona decisão pela redução

A educação continua no 
foco das discussões na Câmara 
Municipal de Maceió. Ontem, 
a Comissão da Criança e do 
Adolescente(CCA), presidida 
pelo vereador Leonardo Dias 
(PSD), realizou audiência 
pública para debater a conser-
vação das unidades escolares 
para garantir o retorno das 
atividades. Outra preocupação 
é com o aumento dos números 
que indicam crescimento do 
abuso sexual contra as crianças 
no período da pandemia. 

Segundo o vereador, os 
números confirmam que 
durante o período em que as 
aulas deixaram de ser presen-
ciais os abusos aumentaram, 
principalmente porque são 
crimes quase sempre cometi-
dos por pessoas próximas das 
vítimas. Um detalhe impor-
tante lembrado na audiência 
é que as aulas presenciais na 
escola são aliadas na desco-
berta desses casos. Por isso, 
Dias destacou a importância 
do anúncio do retorno das 
atividades, porém, isso não 
ocorreu como se esperava por 
problemas estruturais nas 
unidades.

O vice-presidente da CCA, 
vereador Cal Moreira (PSD), 

confirmou que presenciou em 
algumas unidades de ensino 
a falta de condições mínimas 
de funcionamento. A situação, 
posteriormente foi confirmada 
pelo próprio secretário Muni-
cipal de Educação, Élder Maia, 
durante conversa com os vere-
adores em reunião fechada 
na CMM. “A preocupação é 
com os alunos que não estão 
tendo aula. E sabemos que os 
conselheiros presentes nesta 
audiência também conhecem 
essa situação. O que posso 
dizer é que com quase dois 
anos de ausência, os alunos já 
sofrem com sesíveis perdas no 
aprendizado. Sabemos que o 
problema começou na gestão 
anterior, mas precisamos resol-
ver agora”, disse Cal. 

Segundo o represente dos 
conselheiros tutelares, Antônio 
Tibúrcio, eles realizaram um 
grande levantamento em todas 
as regiões que também serviu 
de base para o trabalho da 
comissão. O acompanhamento 
da situação teve início desde 
que a prefeitura anunciou o 
retorno das atividades no mês 
passado. Como a maioria não 
conseguiu abrir as portas para 
aulas presenciais, os dados que 
causaram isso apontaram para 

um grande número de proble-
mas estruturais. 

“Nós sabíamos que as 
escolas tinham que retornar. 
Em nossa região, Jacintinho 
e Feitosa temos 4 CMEIs e 11 
escolas, mas de 23 de setembro 
até hoje apenas três delas volta-
ram a funcionar. São diversos 
problemas, mas os principais 
são estruturais. Percebemos 
que os problemas seguiam 
sem solução. No contato que 
tivermos com o secretário 
constatamos que apenas uma 
empresa está responsável pela 
solução de todos os problemas, 
o que provoca certa lentidão”, 
confirmou Tibúrcio. 

De acordo com a secretária 
adjunta Municipal de Educa-
ção, Emília Caldas, todos os 
problemas estão sendo solu-
cionados conforme encami-
nhamento dado pela própria 
Semed. São situações específi-
cas que também acabam inter-
ferindo no retorno das aulas, 
isto porque há unidades com 
problemas em seu CNPJ o que 
impediu o repasse de recursos 
para a solução de pequenos 
reparos”. Houve também um 
período de ajuste da equipe de 
trabalho para enfrentar toda a 
problemática que atinge as 142 

unidades. 
“Em cinco meses, deixando 

de lado o período de monta-
gem da equipe, é impossível 
realizar reformas em 142 esco-
las. A Semed também tem o 
problema de cinco escolas 
afetadas pela instabilidade de 
solos causada pela Braskem. 
Nestes casos os prédios serão 
alugados com recursos da 
própria secretaria. Mas, além 
da questão estrutural há 
também carência de professo-
res. No momento estamos sob 
a vigência de um decreto nacio-
nal de emergência da Covid-
19 que só permite convocar 
servidores da reserva técnica 
mediante exonerações, morte 
e aposentadoria. Outro deta-
lhe é que no último concurso 
não foi contemplado a contra-
tação de professores do 6° ao 
9° ano. Por isso, será lançado 
edital para seleção simplifi-
cada e pretendemos também 
selecionar auxiliares de sala”, 
explicou Emília. 

A audiência contou com a 
participação remota dos vere-
adores Joãzinho (Podemos) e 
Chico Filho (MDB). E no plená-
rio com as presenças das vere-
adoras Teca Nelma (PSDB) e 
Silvânia Barbosa (PRTB). 

Com 18 deputados 
presentes na sessão de 
hoje, o plenário da Casa 
discut iu  e  votou 17 
matérias, dentre elas, a 
indicação nº 1076/2021, 
de autoria  da depu-
tada Flávia Cavalcante 
(PRTB),  que pede ao 
Governo do Estado, à 
Secretaria de Transporte 
e  D e s e n v o l v i m e n t o 
Urbano e ao Departa-
mento de Estradas de 
Rodagens (DER/AL) a 
recuperação da mureta 
de proteção da ponte 
da Pindoba, na AL-101 
Norte, em São Luís do 
Quitunde.

“A falta da mureta 
possibilita a ocorrência 
de acidentes aos que 
trafegam pela ponte, 
portanto é urgente a 
sua recuperação para 
trazer segurança aos 
que passam por aquele 
trecho”, disse a depu-
tada. A indicação da 
deputada Flávia Caval-
cante deve constar na 
Ordem do Dia de amanhã 
para sua votação.  

AUDIÊNCIA PÚBLICAAL-101 NORTE

Vereadores discutem sobre 
abuso sexual e evasão escolar

DER deve 
recuperar 
mureta 
de ponte 



Em operação de 
f iscal ização, 
feita por técni-

cos da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Territo-
rial e Meio Ambiente, durante 
um mês, foram autuados 100 
estabelecimentos veterinários 
que funcionavam sem licença 
ambiental de operação. Os 
fiscais visitaram hospitais, clíni-
cas, consultórios, ambulatórios 
e pet shows.

Durante esse período,  os 
agentes de fiscalização ainda 
notificaram 20 estabelecimentos 
veterinários que devem regula-
rizar a situação junto à Secretaria. 
A operação foi desencadeada 
devido ao grande aumento da 
atividade em Maceió e, ainda, 
pelas constantes denúncias de 
maus-tratos contra animais, 
aplicação de vacinas e remé-
dios sem prescrição médica e 
descarte irregular de resíduos.

Como informa o secretário-
-adjunto de Meio Ambiente, 
Ismar Macário, a operação vai 
continuar em toda a cidade, com 
o intuito de verificar se os esta-
belecimentos estão funcionando 
de forma adequada, do ponto de 
vista ambiental.

“Boa parte dos proprietários 
já solicitou a licença ambiental. 
É um passo muito importante, 
porque esse tipo de atividade 
gera resíduos que oferecem risco 
de contaminação e que podem 
causar sérios impactos ao meio 
ambiente. Esse material precisa 
ser acondicionado e descartado 
com responsabilidade”, enfa-
tiza.

Para solicitação de licenças 
ambientais, os interessados 
devem acessar o site: sigla.sedet.
maceio.al.gov.br, pelo email 
(atendimento@sedet.maceio.
al.gov.br) e ainda pelo telefone: 
82 3312-5241.
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Prefeitura de Maceió autua 
estabelecimentos veterinários

FISCAIS visitaram hospitais, clínicas,, consultórios, ambulatórios e pet shops; ao todo, 100 estabelecimentos foram autuados

Com obras previstas para 
iniciar no próximo mês de 
outubro, em projeto arqui-
tetônico elaborado pela 
Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Territorial e Meio 
Ambiente (Sedet), o Mirante 
de Cruz das Almas terá novo 
visual. O trabalho de reforma, 
conforme previsão da Prefei-
tura de Maceió, terá duração 
de trinta dias. 

Com recursos oriundos de 
outorga, as obras de reforma 
do Mirante de Cruz das Almas 
incluem melhorias na estrutura 
do piso, construção de rampa 
de acessibilidade, instalação de 
lixeiras, banco, guarda-corpo e 
caramanchão.

Como informa o secretá-
rio-adjunto de Planejamento 
Urbano, Tácio Rodrigues, a 

intervenção no Mirante de 
Cruz das Almas vai beneficiar 
mais de 80 mil pessoas que resi-
dem e transitam na região.

“O mirante tem potencial 
paisagístico muito grande e 
uma bela vista de toda a baía 
da Ponta Verde, Jatiúca e de 
parte do Litoral Norte. A inten-
ção é resgatar e deixar o espaço 
contemplativo, para que seja 
um ponto de parada para o 
turismo e para os próprios 
maceioenses”, reforça Tácio.

A partir de um QR Code 
que será fixado no local, o 
visitante que portar um smar-
tphone,  com aplicativo de 
leitura, poderá acessar conte-
údo turístico de Maceió e 
também informações detalha-
das sobre o bairro de Cruz das 
Almas.

OBRAS EM OUTUBRO

Cruz das Almas: novo
visual para o Mirante

Segundo a Prefeitura, previsão de duração das obras será de 30 dias 

Ascom Sedet

A vacinação contra a Covid-
19 em Maceió avança e atinge 
marcas significativas para a 
imunização da população. Com 
o fechamento dos dados nessa 
segunda-feira (13), a capital 
alagoana ultrapassou 1 milhão 
de doses de vacinas aplicadas. 
Até o momento, foram 673.804 
para a primeira dose, 314.252 de 
segunda dose e 15.916 de dose 
única, totalizando 1.003.972 
doses aplicadas.

O prefeito JHC destacou 
o resultado em suas redes 
sociais. “Um milhão de doses 
aplicadas em Maceió! É hora 
de renovar as esperanças e 
celebrar o caminho para um 
futuro próspero. A verdadeira 
vitória é de cada maceioense. 
Estamos no caminho da reto-
mada”, comemora.

Com esse resultado, Maceió 
chega ao percentual de 43,5% 
de pessoas imunizadas com as 

duas doses ou com a vacina de 
dose única e 84,2% de pessoas 
que tomaram pelo menos uma 
dose da vacina. Até o momento, 
35.322 adolescentes tomaram a 
primeira dose das vacinas, que 
segue hoje (14) disponível para 
pessoas com 13 anos e iniciais 
de A a G sem comorbidades 
e para adolescentes de 12 a 17 
anos com comorbidades ou 
com deficiência.

Para a secretária municipal 
de Saúde, Célia Fernandes, os 
resultados traduzem a eficiên-
cia da logística de vacinação 
desenvolvida pela Prefeitura, 
que mantém oito pontos fixos 
de vacinação em funciona-
mento em todos os dias da 
semana, com horário estendido 
de 9h às 21h de terça a sábado, 
ampliando as possibilidades 
para que todos se vacinem.

“Os resultados são muito 
bons. Quanto mais pessoas 

vacinadas, melhores são os 
efeitos para o controle da 
pandemia, para economia e 
para a vida de todos nós. Claro 
que não podemos baixar a 
guarda, vamos seguir com 
todos os cuidados e quem não 
se vacinou ainda, procure se 
vacinar o quanto antes para 
a segurança de toda a nossa 
população e dos visitantes”, 
orienta a secretária.

O coordenador do Gabinete 
de Gestão Integrada de Enfren-
tamento à Covid-19, Claydson 
Moura, ressalta os efeitos do 
avanço da vacinação para a 
saúde e a economia. “Não 
vamos mais fechar a praia, não 
vamos fechar o comércio, as 
pessoas vão seguir com seus 
empregos, ninguém vai preci-
sar ficar em casa depressivo, 
sem ter o que fazer. A segu-
rança chegou, a vacina chegou 
e é para todos nós”, convida.

COVID-19

Maceió ultrapassa um 
milhão doses aplicadas

Vacinação segue hoje adolescentes com 13 anos
O calendário de vacinação da primeira dose contra a Covid-19 em 
Maceió segue, hoje (14), para adolescentes de 13 anos de idade. 
Devem se vacinar o público jovem com iniciais pelas letras de ‘A’ a 
‘G’, nos oito pontos fixos de imunização na capital, das 09h às 16h.
Já o público jovem de 12 a 17 anos, com comorbidades ou com 
deficiência permanente, também já pode se vacinar, assim como 
as grávidas e puérperas dessa faixa etária, desde que apresentem 
prescrição médica. Também já podem se vacinar adolescentes 

privados de liberdade. A população remanescente dos demais 
grupos etários ou preferenciais que não tenha tomado a primeira 
dose pode se vacinar em qualquer ponto. Os pontos fixos de vaci-
nação funcionam nos drive-thrus de Jaraguá e Justiça Federal 
(Serraria), nos shoppings Maceió (Mangabeiras) e Pátio (Cidade 
Universitária), Praça Padre Cícero (Benedito Bentes), Terminal 
do Osman Loureiro (Clima Bom), Papódromo (Vergel) e Ginásio 
Arivaldo Maia (Jacintinho).

Foram autuados 100 estabelecimentos veterinários que funcionavam sem a licença ambiental de operação
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Ascom Sefaz

A Secretaria de Estado da 
Fazenda de Alagoas (Sefaz-
-AL) divulgou, ontem, o novo 
boletim do movimento econô-
mico no estado, que constata 
que as atividades econômicas 
de atacado, varejo e indústria 
obtiveram um crescimento 
nominal, em conjunto, de 26% 
no mês de agosto de 2021 em 
relação ao mesmo período do 
ano anterior.

A Sefaz analisou os docu-
mentos fiscais eletrônicos emiti-
dos no período, avaliando os 
efeitos das medidas de regula-
ção das atividades econômicas 
durante a pandemia na econo-
mia de Alagoas e como esta 
vem se comportando diante 
deste cenário. O crescimento 
ocorreu de forma balanceada 
entre as três atividades econô-
micas.

ATACADO
O setor atacadista teve 

aumento de 22% no seu 
total, com ênfase positiva nos 
segmentos representativos 
atacadista de material de cons-
trução (31%), atacadista de 
alimentos (20%) e atacadista de 
bebidas (17%), que represen-
taram 71% dos valores totais 
emitidos. Neste segmento, 
apenas duas apresentaram 
variações negativas no período, 
alcançando menos de 1% do 

total de emissões do período.

VAREJO
Já o Varejo também apresen-

tou um crescimento de 22% no 
seu total, destacando os valores 
mais significativos de emissões: 
o comércio varejista de veículos 
(37%), hipermercados e super-
mercados (31%), combustíveis 
(30%), medicamentos (24%) e 
alimentos em geral (18%), que 
representam 66% do total de 
emissões do período.

Em especial, alguns setores 
tiveram um crescimento repre-
sentativo, como: os frigoríficos 
e peixarias (83%), varejista de 
bebidas (82%), calçados (33%), 
produtos químicos (19%), 
dentre outros. Mas, estas ativi-
dades somadas representam 
apenas 3% do total de emissões 
do período.

O aumento significativo em 
termos percentuais nas ativi-
dades econômicas coincide 
com uma volta gradativa ao 
funcionamento destas, obede-
cendo aos decretos estaduais 
de controle da pandemia da 
Covid-19 em Alagoas.

INDUSTRIAL
O segmento industrial teve 

crescimento de 35% no total, 
tendo se destacado positiva-
mente entre os valores mais 
significativos a fabricação de 
cloro e álcalis (474%), fabricação 
de produtos químicos (45%), 

petróleo e gás (44%), fabricação 
de alimentos (34%), fabricação 
de açúcar (23%) e a fabricação 
de resinas (5%), representando 
67% dos valores de emissões 
no período. As atividades que 
tiveram resultados negativos 
foram fabricação de álcool 
(-68%) e fumo (-45%), represen-
tando 6% do total de emissões 
no período.

BARES E RESTAURANTES
A atividade econômica 

de bares e restaurantes está 
enquadrada em prestação de 
serviços, porém, devido ao fato 
desta ter sido afetada direta-
mente pelos decretos estaduais 
que restringiram as atividades 
econômicas, faz-se necessária 
uma análise desta atividade de 
forma específica. Fazendo uma 
análise comparativa de janeiro a 
agosto/2021 com o mesmo perí-
odo do ano anterior, verifica-se 
um crescimento médio nomi-
nal nesta atividade de 93%. 

Além disso, também foram 
analisadas as atividades de 
bares e restaurantes, que apre-
sentaram um resultado posi-
tivo em agosto de 2021. Foi 
verificado um crescimento 
nominal mensal de 4% em 
janeiro, 9% em fevereiro, 6% em 
março, 133% em abril, 181% em 
maio, 152% em junho, 194% em 
julho e 92% em agosto, quando 
comparados com estes mesmos 
meses do ano anterior.

BOLETIM DA SEFAZ

Economia de Alagoas 
cresceu 26% em agosto

Severino Carvalho
Repórter

O governador 
Renan Filho 
inspecionou, 

na manhã de ontem, as obras 
de construção da Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) no 
bairro do Jaraguá. Na ocasião, 
ele anunciou a entrega do equi-
pamento. “Vamos entregá-la 
funcionando para as pessoas 
em outubro”, garantiu.

A UPA do Jaraguá será 
do tipo do 3, orçada em R$ 
6,2 milhões e custeada com 
recursos próprios do Governo 
Estado. Quando estiver pronta 
e em funcionamento será 
capaz de realizar 350 atendi-

mentos diários, totalizando 
10.500 mensais. O prédio fica 
ao lado da Superintendência 
Regional da Polícia Federal 
em Alagoas.

A unidade de saúde será 
referência para os morado-
res do 1º Distrito de Saúde, 
formado pelos bairros Poço, 
Ponta da Terra, Pajuçara, 
Ponta Verde, Jatiúca e Manga-
beiras, além do próprio Jara-
guá.  Renan Filho recordou 
que, ao assumir o Governo do 
Estado, em 2015, Maceió era 
a única capital do Brasil que 
não possuía UPA em funcio-
namento.  

“O Governo do Estado 
entregou quatro UPAS e está 
fazendo mais três: essa do 

Jaraguá, uma outra na cidade 
Universitária, na parte alta 
da capital, e uma terceira nas 
imediações da orla lagunar, na 
Chã da Jaqueira, de maneira 

que atenderemos toda a capi-
tal”, citou Renan Filho.

INAUGURAÇÃO
Com as obras em fase de 

conclusão, a UPA que está 
sendo erguida no Conjunto 
Santa Maria, no bairro Cidade 
Universitária, parte alta de 
Maceió, será inaugurada na 
próxima segunda-feira (20). 
O equipamento também é do 
tipo III e foi orçado em R$ 6,2 
milhões.

Assim como as UPAS 
do Jacintinho, do Tabuleiro 
do Martins e de Jaraguá, a 
unidade de Santa Maria está 
sendo construída com recur-
sos próprios do Governo de 
Alagoas, que também garan-
tirá o custeio do equipamento 
de saúde. A unidade terá capa-
cidade para atender até 350 
pacientes por dia, totalizando 
10.500 atendimentos mensais.

UPA do Jaraguá: Governador 
anuncia entrega para outubro

RENAN FILHO inspecionou as obras de construção da Unidade de Pronto Atendimento, que será do tipo 3

 Carla Cleto

Ascom PC

A Secretaria de Segurança 
Pública de Alagoas, por meio 
da Chefia de Ensino Integrado, 
encaminhou ofício circular à 
Polícia Civil de Alagoas, em 
que informa a disponibilização 
do Curso de Condutores de 
Veículos de Emergência (CVE), 
homologado pelo DENA-
TRAN, a ser realizado a distân-
cia por meio de turma especial 
denominada Módulo Acade-
mia.

O policial civil interessado 
deve enviar para a Gerência 
da Academia da Polícia Civil 
(GAPOCAL) sua inscrição 
até o próximo dia 15/09/2021, 
impreterivelmente, até as 12 
horas, através do e-mail: gapo-
cal@gmail.com, informando o 

cargo e a lotação.
O policial deverá incluir seu 

nome e demais dados na plani-
lha de indicação do CVE (Doc. 
SEI nº 8721235)  constando 
os seguintes dados; nome 
completo sem abreviações; 
CPF; RG: E-mail; telefones fixo 
e celular; data de nascimento; 
cargo: número da CNH (infor-
mando sua validade).

Qualquer dúvida pode ser 
retirada no telefone da Gapo-
cal: 3315-8270.

Na semana passada, a Dele-
gacia Geral encaminhou orien-
tação para todas as Gerências 
da PC para que elas repassas-
sem as informações sobre o 
Curso aos policiais lotados nas 
suas unidades.

CONDUTORES

Inscrições para curso
encerram amanhã

Em operação de 
f iscal ização, 
feita por técni-

cos da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Territo-
rial e Meio Ambiente, durante 
um mês, foram autuados 100 
estabelecimentos veterinários 
que funcionavam sem licença 
ambiental de operação. Os 
fiscais visitaram hospitais, clíni-
cas, consultórios, ambulatórios 
e pet shows.

Durante esse período,  os 
agentes de fiscalização ainda 
notificaram 20 estabelecimentos 
veterinários que devem regula-
rizar a situação junto à Secretaria. 
A operação foi desencadeada 
devido ao grande aumento da 
atividade em Maceió e, ainda, 
pelas constantes denúncias de 
maus-tratos contra animais, 
aplicação de vacinas e remé-
dios sem prescrição médica e 
descarte irregular de resíduos.

Como informa o secretário-
-adjunto de Meio Ambiente, 
Ismar Macário, a operação vai 
continuar em toda a cidade, com 
o intuito de verificar se os esta-
belecimentos estão funcionando 
de forma adequada, do ponto de 
vista ambiental.

“Boa parte dos proprietários 
já solicitou a licença ambiental. 
É um passo muito importante, 
porque esse tipo de atividade 
gera resíduos que oferecem risco 
de contaminação e que podem 
causar sérios impactos ao meio 
ambiente. Esse material precisa 
ser acondicionado e descartado 
com responsabilidade”, enfa-
tiza.

Para solicitação de licenças 
ambientais, os interessados 
devem acessar o site: sigla.sedet.
maceio.al.gov.br, pelo email 
(atendimento@sedet.maceio.
al.gov.br) e ainda pelo telefone: 
82 3312-5241.
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Prefeitura de Maceió autua 
estabelecimentos veterinários

FISCAIS visitaram hospitais, clínicas,, consultórios, ambulatórios e pet shops; ao todo, 100 estabelecimentos foram autuados

Com obras previstas para 
iniciar no próximo mês de 
outubro, em projeto arqui-
tetônico elaborado pela 
Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Territorial e Meio 
Ambiente (Sedet), o Mirante 
de Cruz das Almas terá novo 
visual. O trabalho de reforma, 
conforme previsão da Prefei-
tura de Maceió, terá duração 
de trinta dias. 

Com recursos oriundos de 
outorga, as obras de reforma 
do Mirante de Cruz das Almas 
incluem melhorias na estrutura 
do piso, construção de rampa 
de acessibilidade, instalação de 
lixeiras, banco, guarda-corpo e 
caramanchão.

Como informa o secretá-
rio-adjunto de Planejamento 
Urbano, Tácio Rodrigues, a 

intervenção no Mirante de 
Cruz das Almas vai beneficiar 
mais de 80 mil pessoas que resi-
dem e transitam na região.

“O mirante tem potencial 
paisagístico muito grande e 
uma bela vista de toda a baía 
da Ponta Verde, Jatiúca e de 
parte do Litoral Norte. A inten-
ção é resgatar e deixar o espaço 
contemplativo, para que seja 
um ponto de parada para o 
turismo e para os próprios 
maceioenses”, reforça Tácio.

A partir de um QR Code 
que será fixado no local, o 
visitante que portar um smar-
tphone,  com aplicativo de 
leitura, poderá acessar conte-
údo turístico de Maceió e 
também informações detalha-
das sobre o bairro de Cruz das 
Almas.

OBRAS EM OUTUBRO

Cruz das Almas: novo
visual para o Mirante

Segundo a Prefeitura, previsão de duração das obras será de 30 dias 

Ascom Sedet

A vacinação contra a Covid-
19 em Maceió avança e atinge 
marcas significativas para a 
imunização da população. Com 
o fechamento dos dados nessa 
segunda-feira (13), a capital 
alagoana ultrapassou 1 milhão 
de doses de vacinas aplicadas. 
Até o momento, foram 673.804 
para a primeira dose, 314.252 de 
segunda dose e 15.916 de dose 
única, totalizando 1.003.972 
doses aplicadas.

O prefeito JHC destacou 
o resultado em suas redes 
sociais. “Um milhão de doses 
aplicadas em Maceió! É hora 
de renovar as esperanças e 
celebrar o caminho para um 
futuro próspero. A verdadeira 
vitória é de cada maceioense. 
Estamos no caminho da reto-
mada”, comemora.

Com esse resultado, Maceió 
chega ao percentual de 43,5% 
de pessoas imunizadas com as 

duas doses ou com a vacina de 
dose única e 84,2% de pessoas 
que tomaram pelo menos uma 
dose da vacina. Até o momento, 
35.322 adolescentes tomaram a 
primeira dose das vacinas, que 
segue hoje (14) disponível para 
pessoas com 13 anos e iniciais 
de A a G sem comorbidades 
e para adolescentes de 12 a 17 
anos com comorbidades ou 
com deficiência.

Para a secretária municipal 
de Saúde, Célia Fernandes, os 
resultados traduzem a eficiên-
cia da logística de vacinação 
desenvolvida pela Prefeitura, 
que mantém oito pontos fixos 
de vacinação em funciona-
mento em todos os dias da 
semana, com horário estendido 
de 9h às 21h de terça a sábado, 
ampliando as possibilidades 
para que todos se vacinem.

“Os resultados são muito 
bons. Quanto mais pessoas 

vacinadas, melhores são os 
efeitos para o controle da 
pandemia, para economia e 
para a vida de todos nós. Claro 
que não podemos baixar a 
guarda, vamos seguir com 
todos os cuidados e quem não 
se vacinou ainda, procure se 
vacinar o quanto antes para 
a segurança de toda a nossa 
população e dos visitantes”, 
orienta a secretária.

O coordenador do Gabinete 
de Gestão Integrada de Enfren-
tamento à Covid-19, Claydson 
Moura, ressalta os efeitos do 
avanço da vacinação para a 
saúde e a economia. “Não 
vamos mais fechar a praia, não 
vamos fechar o comércio, as 
pessoas vão seguir com seus 
empregos, ninguém vai preci-
sar ficar em casa depressivo, 
sem ter o que fazer. A segu-
rança chegou, a vacina chegou 
e é para todos nós”, convida.

COVID-19

Maceió ultrapassa um 
milhão doses aplicadas

Vacinação segue hoje adolescentes com 13 anos
O calendário de vacinação da primeira dose contra a Covid-19 em 
Maceió segue, hoje (14), para adolescentes de 13 anos de idade. 
Devem se vacinar o público jovem com iniciais pelas letras de ‘A’ a 
‘G’, nos oito pontos fixos de imunização na capital, das 09h às 16h.
Já o público jovem de 12 a 17 anos, com comorbidades ou com 
deficiência permanente, também já pode se vacinar, assim como 
as grávidas e puérperas dessa faixa etária, desde que apresentem 
prescrição médica. Também já podem se vacinar adolescentes 

privados de liberdade. A população remanescente dos demais 
grupos etários ou preferenciais que não tenha tomado a primeira 
dose pode se vacinar em qualquer ponto. Os pontos fixos de vaci-
nação funcionam nos drive-thrus de Jaraguá e Justiça Federal 
(Serraria), nos shoppings Maceió (Mangabeiras) e Pátio (Cidade 
Universitária), Praça Padre Cícero (Benedito Bentes), Terminal 
do Osman Loureiro (Clima Bom), Papódromo (Vergel) e Ginásio 
Arivaldo Maia (Jacintinho).

Foram autuados 100 estabelecimentos veterinários que funcionavam sem a licença ambiental de operação
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Bolsonarista do RN amarra e 
espanca quilombola na rua

COMERCIANTE protagoniza um vídeo bárbaro no qual aparece dando chutes nas costas do quilombola ‘de pés e mãos atados’

“Nã o 
e s t o u 
a r r e -

pendido, não. Eu faço isso, fiz e 
faço quantas vezes for preciso.” 
A afirmação em áudio é do 
comerciante apoiador do 
presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido), Alberan de Freitas 
Epifânio, acusado de amar-
rar e espancar o quilombola 
em situação de rua, Luciano 
Simplício, no último sábado, 
em plena rua, na cidade de 
Portalegre , no oeste do Rio 
Grande do Norte.

Proprietário do Merca-
dinho Eduarda, na pequena 
cidade potiguara,  Albe-
ran protagoniza um vídeo 
bárbaro no qual aparece 
dando chutes nas costas de 
Luciano, que está com pés e 
mãos amarrados e chora com 
o rosto voltado para o chão.  É 

possível ouvir duas mulheres 
ao fundo conversando e uma 
delas diz “ele quer linchar”. 
Alberan, em seguida, desfere 

mais um chute nas costas 
do homem caído e uma 
outra mulher pede “ não 
mate, não”. O comerciante 

responde: “Mato, mato ele. O 
que é meu eu tenho o direito 
de defender.”

De acordo com o portal @

mossorohoje, Alberan teria 
espalhado pela cidade, na 
semana passada, que Luciano 
seria um bandido e que estava 
sempre drogado. O quilom-
bola, poir sua vez, teria reagido 
atirando pedras no comér-
cio de Alberan e insultado o 
apoiador do presidente Jair 
Bolsonaro.

Irritado, o comerciante 
teria, então, amarrado, espan-
cado e arrastado Luciano na 
rua.

A cena chocante chegou até 
à governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra 
(PT-RN) que se manifestou 
nas suas redes sociais afir-
mando que  o governo esta-
dual não será conivente e “não 
compactuará com manifesta-
ções eivadas de discriminação, 
intolerância, ódio e abusos de 
quaisquer naturezas.”

Divulgação

O bolsonarista Alberan de Freitas Epifânio aparece em vídeo espancando o quilombola Luciano Simplício em cidade do RN

Folhapress

O TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral) decidiu, por unanimi-
dade, que o esquema de racha-
dinhas causa danos ao erário 
público e pode tornar inelegível 
o agente público pego nessa 
prática criminosa, ao condenar 
a ex-vereadora Maria Helena 
Pereira Fontes (PSL-SP).

Relator do caso, o ministro 
Alexandre de Moraes afirmou 
que essa prática configura-se 
“ostensiva corrupção”. Moraes 
votou a favor da inelegibilidade 
da ex-parlamentar e foi acom-
panhado pelos demais minis-
tros, totalizando 7 a 0.

No acórdão, publicado 
na sexta-feira (10), o magis-
trado destaca que o esquema 
de rachadinha “é uma clara 
e ostensiva modalidade de 
corrupção”.

“O esquema de rachadi-
nha é uma clara e ostensiva 
modalidade de corrupção, 
que, por sua vez é a negativa 
do Estado Constitucional, que 
tem por missão a manutenção 
da retidão e da honestidade na 
conduta dos negócios públicos, 
pois não só desvia os recursos 
necessários para a efetiva e 
eficiente prestação dos serviços 
públicos”, afirmou Alexandre 

Moraes em seu voto.
O julgamento foi iniciado 

em abril, mas o ministro Luís 
Felipe Salomão pediu vista, 
e o caso foi concluído recen-
temente. Ainda em seu voto, 
Moraes pontuou que o “agente 
público que pratica rachadinha 
não só deve ser condenado por 
improbidade administrativa 
e na seara criminal, mas deve 
ficar inelegível nos termos da 
lei da ficha limpa.

O esquema de rachadinha 
é caracterizado quando uma 
pessoa, no exercício de um 
mandato público, obriga os 
funcionários de seu gabinete, 
pagos com dinheiro público, a 
devolverem parte de seus salá-
rios.

No caso de Maria Helena 
Pereira Fontes, ela teve a candi-
datura impugnada por já ter 
sido condenada por improbi-
dade administrativa por enri-
quecimento ilícito de R$ 146,3 
mil à época em que foi verea-
dora pela capital paulista entre 
1997 e 1999. O caso transitou em 
julgado em 2011 e ela teve que 
que devolver o valor ao muni-
cípio.

Maria Helena tentou se 
eleger para um novo mandato 
na Câmara Municipal de São 
Paulo em 2020, ao ter sua candi-

datura deferida pelo TRE-SP 
(Tribunal Regional Eleitoral), 
mas o caso foi parar no TSE 
após o MPE (Ministério Público 
Eleitoral) recorrer da decisão 
do TRE-SP e, agora, a candi-
datura foi impugnada. Com 
a decisão, a ex-vereadora está 
proibida de disputar qualquer 
cargo público pelos próximos 
oito anos.

O esquema criminoso de 
rachadinhas ganhou reper-
cussão nacional após o filho 
do presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido), Flávio Bolsonaro 
(Patriota-RJ), se tornar alvo de 
uma investigação no MP-RJ 
(Ministério Público do Rio de 
Janeiro), que apura a suposta 
prática da retenção dos salário 
dos funcionários do gabinete 
do então deputado estadual.

Além de Flávio, o próprio 
presidente é suspeito de fazer 
uso da prática na época em 
que era deputado federal, bem 
como o filho 02 do mandatário, 
o vereador Carlos Bolsonaro 
(Republicanos-RJ).

No caso de Flávio Bolso-
naro, hoje senador, a Segunda 
Turma do STF analisa uma 
reclamação do MP-RJ contra 
uma decisão do TJ-RJ (Tribunal 
de Justiça do Rio) que concedeu 
foro privilegiado ao parlamen-

tar nas investigações das racha-
dinhas. O tema seria debatido 
entre os magistrados, mas o 
ministro Nunes Marques reti-
rou a pauta de julgamento.

Inicialmente, o julgamento 
sobre o foro de Flávio estava 
marcado para 31 de agosto, mas 
o ministro Gilmar Mendes deci-
diu adiá-lo para amanhã, 14 
de setembro, atendendo a um 
pedido do advogado do sena-
dor, Rodrigo Roca. Na ocasião, 
ele alegou estar “impossibili-
tado de comparecer na sessão 
agendada”.

O caso das rachadinhas 
faz parte da denúncia contra 
o o ex-assessor Fabrício Quei-
roz, apontado como opera-
dor do esquema, e outros 15 
ex-assessores. Flávio é suspeito 
de contratar os funcionários de 
seu gabinete sob a exigência de 
que eles devolvessem parte dos 
salários, sistema chamado de 
rachadinha.

Além disso, o filho do 
presidente foi denunciado por 
peculato, lavagem de dinheiro 
e organização criminosa. O MP 
considera ainda a possibilidade 
de apropriação indébita.

Em março deste ano, o UOL 
publicou a série de reportagens 
“Anatomia da rachadinha”, 
baseada na análise de 607.552 

operações bancárias de 100 
pessoas e empresas investi-
gadas por envolvimento no 
suposto esquema de corrupção 
no gabinete de Flávio Bolso-
naro, à época deputado esta-
dual, na Alerj. As operações 
bancárias eram resultantes 
da quebra de sigilo decretada 
pela Justiça do Rio. A decisão 
foi posteriormente anulada 
pelo STJ (Superior Tribunal de 
Justiça).

As transações mostraram 
que o então deputado fede-
ral Jair Bolsonaro empregou 
em seu gabinete por oito anos 
Andrea Siqueira Valle, irmã 
de Ana Cristina Siqueira Valle, 
segunda ex-mulher do presi-
dente. Um ano e dois meses 
depois que Andrea deixou 
de trabalhar para Bolsonaro, 
Ana Cristina ficou com todo o 
dinheiro acumulado na conta 
em que a irmã recebia o salário: 
R$ 54 mil – equivalente a R$ 110 
mil hoje.

Outras reportagens do UOL 
revelaram ainda que asses-
sores de Carlos Bolsonaro na 
Câmara Municipal do Rio e de 
Jair Bolsonaro na Câmara dos 
Deputados sacaram a maior 
partes dos salários que recebe-
ram, um indício da prática de 
rachadinha.

INELEGÍVEL POR 8 ANOS

Rachadinha é ‘clara e ostensiva’ corrupção, 
diz Moraes ao condenar ex-vereadora
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Bolsonarista do RN amarra e 
espanca quilombola na rua

COMERCIANTE protagoniza um vídeo bárbaro no qual aparece dando chutes nas costas do quilombola ‘de pés e mãos atados’

“Nã o 
e s t o u 
a r r e -

pendido, não. Eu faço isso, fiz e 
faço quantas vezes for preciso.” 
A afirmação em áudio é do 
comerciante apoiador do 
presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido), Alberan de Freitas 
Epifânio, acusado de amar-
rar e espancar o quilombola 
em situação de rua, Luciano 
Simplício, no último sábado, 
em plena rua, na cidade de 
Portalegre , no oeste do Rio 
Grande do Norte.

Proprietário do Merca-
dinho Eduarda, na pequena 
cidade potiguara,  Albe-
ran protagoniza um vídeo 
bárbaro no qual aparece 
dando chutes nas costas de 
Luciano, que está com pés e 
mãos amarrados e chora com 
o rosto voltado para o chão.  É 

possível ouvir duas mulheres 
ao fundo conversando e uma 
delas diz “ele quer linchar”. 
Alberan, em seguida, desfere 

mais um chute nas costas 
do homem caído e uma 
outra mulher pede “ não 
mate, não”. O comerciante 

responde: “Mato, mato ele. O 
que é meu eu tenho o direito 
de defender.”

De acordo com o portal @

mossorohoje, Alberan teria 
espalhado pela cidade, na 
semana passada, que Luciano 
seria um bandido e que estava 
sempre drogado. O quilom-
bola, poir sua vez, teria reagido 
atirando pedras no comér-
cio de Alberan e insultado o 
apoiador do presidente Jair 
Bolsonaro.

Irritado, o comerciante 
teria, então, amarrado, espan-
cado e arrastado Luciano na 
rua.

A cena chocante chegou até 
à governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra 
(PT-RN) que se manifestou 
nas suas redes sociais afir-
mando que  o governo esta-
dual não será conivente e “não 
compactuará com manifesta-
ções eivadas de discriminação, 
intolerância, ódio e abusos de 
quaisquer naturezas.”

Divulgação

O bolsonarista Alberan de Freitas Epifânio aparece em vídeo espancando o quilombola Luciano Simplício em cidade do RN

Folhapress

O TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral) decidiu, por unanimi-
dade, que o esquema de racha-
dinhas causa danos ao erário 
público e pode tornar inelegível 
o agente público pego nessa 
prática criminosa, ao condenar 
a ex-vereadora Maria Helena 
Pereira Fontes (PSL-SP).

Relator do caso, o ministro 
Alexandre de Moraes afirmou 
que essa prática configura-se 
“ostensiva corrupção”. Moraes 
votou a favor da inelegibilidade 
da ex-parlamentar e foi acom-
panhado pelos demais minis-
tros, totalizando 7 a 0.

No acórdão, publicado 
na sexta-feira (10), o magis-
trado destaca que o esquema 
de rachadinha “é uma clara 
e ostensiva modalidade de 
corrupção”.

“O esquema de rachadi-
nha é uma clara e ostensiva 
modalidade de corrupção, 
que, por sua vez é a negativa 
do Estado Constitucional, que 
tem por missão a manutenção 
da retidão e da honestidade na 
conduta dos negócios públicos, 
pois não só desvia os recursos 
necessários para a efetiva e 
eficiente prestação dos serviços 
públicos”, afirmou Alexandre 

Moraes em seu voto.
O julgamento foi iniciado 

em abril, mas o ministro Luís 
Felipe Salomão pediu vista, 
e o caso foi concluído recen-
temente. Ainda em seu voto, 
Moraes pontuou que o “agente 
público que pratica rachadinha 
não só deve ser condenado por 
improbidade administrativa 
e na seara criminal, mas deve 
ficar inelegível nos termos da 
lei da ficha limpa.

O esquema de rachadinha 
é caracterizado quando uma 
pessoa, no exercício de um 
mandato público, obriga os 
funcionários de seu gabinete, 
pagos com dinheiro público, a 
devolverem parte de seus salá-
rios.

No caso de Maria Helena 
Pereira Fontes, ela teve a candi-
datura impugnada por já ter 
sido condenada por improbi-
dade administrativa por enri-
quecimento ilícito de R$ 146,3 
mil à época em que foi verea-
dora pela capital paulista entre 
1997 e 1999. O caso transitou em 
julgado em 2011 e ela teve que 
que devolver o valor ao muni-
cípio.

Maria Helena tentou se 
eleger para um novo mandato 
na Câmara Municipal de São 
Paulo em 2020, ao ter sua candi-

datura deferida pelo TRE-SP 
(Tribunal Regional Eleitoral), 
mas o caso foi parar no TSE 
após o MPE (Ministério Público 
Eleitoral) recorrer da decisão 
do TRE-SP e, agora, a candi-
datura foi impugnada. Com 
a decisão, a ex-vereadora está 
proibida de disputar qualquer 
cargo público pelos próximos 
oito anos.

O esquema criminoso de 
rachadinhas ganhou reper-
cussão nacional após o filho 
do presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido), Flávio Bolsonaro 
(Patriota-RJ), se tornar alvo de 
uma investigação no MP-RJ 
(Ministério Público do Rio de 
Janeiro), que apura a suposta 
prática da retenção dos salário 
dos funcionários do gabinete 
do então deputado estadual.

Além de Flávio, o próprio 
presidente é suspeito de fazer 
uso da prática na época em 
que era deputado federal, bem 
como o filho 02 do mandatário, 
o vereador Carlos Bolsonaro 
(Republicanos-RJ).

No caso de Flávio Bolso-
naro, hoje senador, a Segunda 
Turma do STF analisa uma 
reclamação do MP-RJ contra 
uma decisão do TJ-RJ (Tribunal 
de Justiça do Rio) que concedeu 
foro privilegiado ao parlamen-

tar nas investigações das racha-
dinhas. O tema seria debatido 
entre os magistrados, mas o 
ministro Nunes Marques reti-
rou a pauta de julgamento.

Inicialmente, o julgamento 
sobre o foro de Flávio estava 
marcado para 31 de agosto, mas 
o ministro Gilmar Mendes deci-
diu adiá-lo para amanhã, 14 
de setembro, atendendo a um 
pedido do advogado do sena-
dor, Rodrigo Roca. Na ocasião, 
ele alegou estar “impossibili-
tado de comparecer na sessão 
agendada”.

O caso das rachadinhas 
faz parte da denúncia contra 
o o ex-assessor Fabrício Quei-
roz, apontado como opera-
dor do esquema, e outros 15 
ex-assessores. Flávio é suspeito 
de contratar os funcionários de 
seu gabinete sob a exigência de 
que eles devolvessem parte dos 
salários, sistema chamado de 
rachadinha.

Além disso, o filho do 
presidente foi denunciado por 
peculato, lavagem de dinheiro 
e organização criminosa. O MP 
considera ainda a possibilidade 
de apropriação indébita.

Em março deste ano, o UOL 
publicou a série de reportagens 
“Anatomia da rachadinha”, 
baseada na análise de 607.552 

operações bancárias de 100 
pessoas e empresas investi-
gadas por envolvimento no 
suposto esquema de corrupção 
no gabinete de Flávio Bolso-
naro, à época deputado esta-
dual, na Alerj. As operações 
bancárias eram resultantes 
da quebra de sigilo decretada 
pela Justiça do Rio. A decisão 
foi posteriormente anulada 
pelo STJ (Superior Tribunal de 
Justiça).

As transações mostraram 
que o então deputado fede-
ral Jair Bolsonaro empregou 
em seu gabinete por oito anos 
Andrea Siqueira Valle, irmã 
de Ana Cristina Siqueira Valle, 
segunda ex-mulher do presi-
dente. Um ano e dois meses 
depois que Andrea deixou 
de trabalhar para Bolsonaro, 
Ana Cristina ficou com todo o 
dinheiro acumulado na conta 
em que a irmã recebia o salário: 
R$ 54 mil – equivalente a R$ 110 
mil hoje.

Outras reportagens do UOL 
revelaram ainda que asses-
sores de Carlos Bolsonaro na 
Câmara Municipal do Rio e de 
Jair Bolsonaro na Câmara dos 
Deputados sacaram a maior 
partes dos salários que recebe-
ram, um indício da prática de 
rachadinha.

INELEGÍVEL POR 8 ANOS

Rachadinha é ‘clara e ostensiva’ corrupção, 
diz Moraes ao condenar ex-vereadora
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Raphael Silva
sob supervisão

Abraçar a causa 
de valoriza-
ção da vida é 

ação imprescindível também 
no âmbito escolar. Neste mês, 
com foco na campanha Setem-
bro Amarelo de prevenção 
ao suicídio, a Escola Estadual 
Marcos Antônio Cavalcanti, 
localizada no Benedito Bentes, 
desenvolveu um projeto inte-
grador entre os estudantes com 
a proposta de incentivar a busca 
por ajuda profissional e apoio 
psicológico. 

Com a temática “Seja giras-
sol: setembro amarelo, todos 
pela vida”, o projeto busca 
trazer a partir de palestras 
uma maior conscientização na 
escuta e despertar um olhar 
sem preconceitos sobre a temá-
tica. De acordo com a profes-
sora de Química da unidade, 
Katiana Brito, o debate do tema 
na escola pode estimular o 
diálogo e trazer mais segurança 
aos alunos. 

“Às vezes esses estudantes 
não têm o apoio que precisam 
em casa. Muitos deles querem 
falar, mas alguns pais acham 
que é bobagem e ignoram. 
Por isso o apoio da escola é 
tão necessário. O objetivo do 
projeto é mexer com todos e 

proteger nossos alunos e até 
funcionários que estiverem 
passando por situações pareci-
das”, frisou.

APOIO E INSTRUÇÃO
Klivia Vieira, de 16 anos, 

relata que há pouco tempo 
passou por um momento 
muito difícil e pensou em tirar 
a própria vida. Hoje, a aluna 
do segundo ano da unidade 
de ensino profissionalizante 

destaca como o apoio de cole-
gas e familiares foi fundamen-
tal no enfrentamento de suas 
batalhas internas, bem como a 
iniciativa do projeto. “Há oito 
meses eu perdi o meu pai e foi 
um momento difícil pra mim. 
Minha mãe e meus colegas de 
classe me ajudaram muito. Eu 
achei bonita a iniciativa desse 
projeto porque ele irá ajudar 
outras pessoas, assim como me 
ajudou. Foi muito essencial”, 

contou a estudante.
Além do diálogo sobre o 

tema nas escolas, os servido-
res da Secretaria de Estado da 
Educação (Seduc) também 
podem participar do ciclo de 
atividades em alusão ao setem-
bro amarelo. Nesta terça-feira 
(14), a Subchefia de Qualidade 
de Vida e Atenção a Saúde 
promove uma videoconferên-
cia com o tema “No trabalho 
você pode salvar vidas”, com 

a participação da psicóloga 
e vice-presidente da ONG 
CAVIDA, Ana Kilvia. 

Desde 2014, a Associação 
Brasileira de Psiquiatria – ABP, 
em parceria com o Conselho 
Federal de Medicina – CFM, 
organiza nacionalmente o 
Setembro Amarelo®. O dia 10 
deste mês é, oficialmente, o Dia 
Mundial de Prevenção ao Suicí-
dio, mas a campanha acontece 
durante todo o ano.

Setembro amarelo: Escolas do
Estado desenvolvem projetos

PALESTRAS COM profissionais incentivam entre os estudantes a busca por ajuda e apoio psicológico 

Thiago Ataíde

Com investimentos da 
ordem de R$ 500 mil, a comu-
nidade do bairro de Fernão 
Velho recebeu, hoje (14), a 
Escola Municipal Hermínio 
Cardoso totalmente refor-
mada, com novas instalações 
elétrica, salas de aula, quadra 
de esportes e laboratório de 
informática. A entrega foi 
feita pelo prefeito de Maceió, 
JHC, em solenidade nessa 
manhã. 

Durante a solenidade, 
o prefeito de Maceió, JHC, 
destacou que a educação 
sempre será prioridade em 
sua gestão e que cada escola 
entregue é motivo de orgu-
lho, olhando sempre para um 
futuro mais otimista. “Cada 
Unidade de ensino na rede 
municipal tem um papel 
fundamental na formação de 
nossos jovens”, afirmou. 

A  E s c o l a  M u n i c i p a l 

Hermínio Cardoso atende a 
aproximadamente 500 estu-
dantes do 1° ao 5° ano do 

Ensino Fundamental, além 
da modalidade de Educação 
Para Jovens e Adultos (EJA), 

e é considerada a principal 
Unidade de Ensino daquela 
região. 

Como destaca o secretário 
municipal de Educação, Elder 
Maia, a ação que traz benefí-
cios tanto para os profissio-
nais, como para as famílias, 
representa um impacto posi-
tivo em umas das comuni-
dades com maior carência de 
equipamentos educacionais 
de Maceió. 

“Estamos entregando 
uma Unidade de ensino refor-
mada, com instalações modr-
nas e equipamentos novos 
para a comunidade escolar”, 
comemora o secretário Elder 
Maia. 

Além dos equipamentos 
novos, a escola também terá 
uma área administrativa 
revitalizrevivem como adap-
tações para garantir a acessi-
bilidade do prédio, como piso 
tátil para deficientes visuais 
e a instalação de rampas e 
banheiros acessíveis.

INVESTIMENTO DE R$ 500 MIL

Fernão Velho recebe escola reformada 
Divulgação

Na EE Marcos Antonio Cavalcanti 
foi lançado o projeto “Seja girassol: 
setembro amarelo, todos pela vida
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Ricardo Rodrigues
com Ascom PF 

A P o l í c i a 
Federal de 
A l a g o a s 

deflagrou, hoje pela manhã, 
a segunda fase da Operação 
Aurantium – nome latino 
dado à fruta laranja de Sevi-
lha – numa alusão aos laranjas 
usados para desviar dinheiro 
público, mais de R$ 16 milhões, 
da Prefeitura de Estrela de 
Alagoas, um dos municípios 
mais pobres do Estado que 
vive, atualmente, estado de 
calamidade, por conta da 
chamada seca verde. 

Enquanto o povo sertanejo 
da região amarga os efeitos da 
prolongada estiagem, os políti-
cos da região se esbaldam nas 
mordomias patrocinadas pelo 
erário. Durante a operação, 
que faz alusão a um tipo de 
laranja azeda ou amarga, a PF 
apreendeu maços de notas de 
200 reais, em casas de “laran-
jas” acusados de desvio de 
recursos públicos. Também 
confiscou bens e imóveis, entre 
os quais uma fazenda de luxo. 

Segundo a PF, “a segunda 
fase da Operação Aurantium 
teve como objetivo de dar 
cumprimento a 12 mandados 
de busca e apreensão, seques-
tro de bens móveis e outras 
medidas judiciais em razão 
do desvio de verbas públicas 
do município de Estrela de 
Alagoas, no período de 2013 
até a presente data”. 

Mais de 50 policiais federais 
participaram da operação. O 
objetivo era recuperar até R$ 20 
milhões, dos recursos desvia-
dos pela quadrilha. Parte 
desses valores foram recu-

perados em dinheiro e bens 
sequestrados, entre eles uma 
luxuosa fazenda em Palmeira 
dos Índios, além de carros de 
luxo utilizados pelos investi-
gados, em nome de “laranjas”. 

As ações foram realizadas 
na capital, Maceió e em mais 
quatro municípios alagoanos: 
Arapiraca, Craíbas, Palmeira 
dos Índios e Tanque D’Arca, 
Craíbas. Estrela de Alagoas, 
desta vez ficou de fora, mas já 
tinha sido alvo na primeira fase 
da operação. Todos os manda-
dos de busca e apreensão foram 
expedidos pela 12ª Vara da 
Justiça Federal. 

De acordo com a inves-
tigação, “agentes públicos 
do município de Estrela de 
Alagoas, em conluio com parti-
culares – empresários, contado-
res e laranjas –, teriam fraudado 
dois procedimentos licitatórios, 
nos anos de 2013 e 2017, a fim 
de justificarem as contratações 
de três empresas inidôneas, que 
serviram apenas para emiti-
rem notas fiscais frias visando 
acobertar os vultosos desvios 
de recursos públicos”.

Os valores saqueados pela 
quadrilha, cuja soma supera R$ 
16 milhões, eram desviados do 
Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação (Fundeb), 
do Programa Nacional do 
Transporte Escolar (Pnate) e do 
Sistema Único de Saúde (SUS). 
Recursos que deveriam ter sido 
usados em benefício dos mora-
dores de Estrela de Alagoas, na 
saúde e na educação. 

ESQUEMA DESVIAVA 
DEINHEIRO DESDE 2013
O esquema criminoso, 

segundo a PF, vinha sendo 
operado pela quadrilha, de 
deve de influência política, 
desde 2013, há quase dez 
anos. “Tais contratações frau-
dulentas perduraram de 2013 
até 2015 e de 2017 até 2020”, 
afirma o relatório da PF. 

Os policiais federais iden-
tificaram que, entre 2013 e 
2015, a empresa “laranja” 
contratada,  que  exis t ia 
apenas no papel, recebeu 
quase R$ 13 milhões dos 
cofres públicos de Estrela de 
Alagoas, sendo comprovado 
que, aproximadamente R$ 10 
milhões, foram sacados “na 
boca do caixa”, logo após o 
dinheiro sair dos cofres do 
município. 

Entre os anos de 2017 e 
2020, a investigação consta-
tou que outras duas empre-
sas ,  também inidôneas 
teriam recebido, no mínimo, 
R$ 3.112.158,9 da Prefeitura 
de Estrela. Chamou atenção 
dos policiais um contrato de 
locação de veículos e máqui-
nas com valor inicial de R$ 
5.602.338,66, sobre o qual 
foram realizados dois aditivos 

de prazo, com o mesmo valor, 
totalizando a quantia absurda 
de R$ 16,8 milhões. 

Despesas inexistentes, 
segundo a PF, bancadas 
com recursos públicos de 
um município pobre, pouco 
populoso e com um dos mais 
baixos Índices de Desenvol-
vimento Humano do País. 
Muito dinheiro desviado da 
Prefeitura, o que coloca sob 
suspeição todos os gestores do 
município de 2013 para cá. A 
maioria deles indicados ou da 
família da deputada estadual 
Ângela Garrote. 

De acordo com a PF, 
comprovou-se que os valores 
desviados seriam para, supos-
tamente, custear a locação de 
veículos e máquinas pesadas 
para a prestação de serviços 
no município, tais como o 
transporte escolar e na área de 
saúde pública. Os trabalhos 
estavam sempre a cargo das 
referidas empresas “laranjas”, 
que recebiam e não faziam 
nada. “Na verdade, tais servi-
ços eram prestados por parti-
culares, pessoas do próprio 
município, de forma precária 

e parcial”, informa o relatório 
da PF.

“As pessoas locavam os 
seus veículos a um custo muito 
menor do que aquele que fora 
contratado, usando veícu-
los impróprios para aqueles 
fins”, acrescenta a PF. Para 
operacionalizar os desvios, a 
PF afirma que foram utiliza-
dos até parentes de servidores 
públicos do município, popu-
larmente conhecidas como 
“laranjas”. 

Até o momento, a quadri-
lha responde por crimes de 
fraude à licitação, desvios de 
recursos públicos federais, 
lavagem de dinheiro e organi-
zação criminosa. “Nesta fase, 
estão sendo cumpridos 12 
mandados de busca e apreen-
são, além do sequestro de bens 
móveis e imóveis, para garan-
tir o futuro ressarcimento aos 
cofres públicos”, informa a PF.

Durante a operação, foram 
mobilizados 52 policiais fede-
rais. O valor do sequestro foi 
de até R$ 20 milhões, recu-
perados em dinheiro e bens 
sequestrados, entre eles uma 
luxuosa fazenda situada no 
município de Palmeira dos 
Índios, além de veículos de 
luxo utilizados pelos inves-
tigados, sempre em nome de 
terceiros, de “laranjas”. 

O nome da Operação 
(Aurantium) faz alusão ao 
significado em português, que 
seria laranja azeda ou amarga, 
relacionando-se com o modus 
operandi dos investigados, 
ou seja, a maneira como a 
quadrilha agia, utilizando-se 
de pessoas que emprestavam 
o nome para desviar e ocultar 
os recursos públicos federais, 
os chamados “laranjas”.

PF desmantela quadrilha com 
sede em Estrela de Alagoas

FORAM SEQUESTRADOS bens para ressarcir a prefeitura do município em até R$ 20 milhões; desvio ocorre desde 2013
Fotos: Polícia Federal

Luxuosa fazenda situada em Palmeira dos Índios está entre os bens sequestrados que devem garantir ressarcimento aos cofres públicos: valor do desvio pode chegar a R$ 20 milhões

12 mandados expedidos e 52 policiais federais empregados na Operação
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Abraçar a causa 
de valoriza-
ção da vida é 

ação imprescindível também 
no âmbito escolar. Neste mês, 
com foco na campanha Setem-
bro Amarelo de prevenção 
ao suicídio, a Escola Estadual 
Marcos Antônio Cavalcanti, 
localizada no Benedito Bentes, 
desenvolveu um projeto inte-
grador entre os estudantes com 
a proposta de incentivar a busca 
por ajuda profissional e apoio 
psicológico. 

Com a temática “Seja giras-
sol: setembro amarelo, todos 
pela vida”, o projeto busca 
trazer a partir de palestras 
uma maior conscientização na 
escuta e despertar um olhar 
sem preconceitos sobre a temá-
tica. De acordo com a profes-
sora de Química da unidade, 
Katiana Brito, o debate do tema 
na escola pode estimular o 
diálogo e trazer mais segurança 
aos alunos. 

“Às vezes esses estudantes 
não têm o apoio que precisam 
em casa. Muitos deles querem 
falar, mas alguns pais acham 
que é bobagem e ignoram. 
Por isso o apoio da escola é 
tão necessário. O objetivo do 
projeto é mexer com todos e 

proteger nossos alunos e até 
funcionários que estiverem 
passando por situações pareci-
das”, frisou.

APOIO E INSTRUÇÃO
Klivia Vieira, de 16 anos, 

relata que há pouco tempo 
passou por um momento 
muito difícil e pensou em tirar 
a própria vida. Hoje, a aluna 
do segundo ano da unidade 
de ensino profissionalizante 

destaca como o apoio de cole-
gas e familiares foi fundamen-
tal no enfrentamento de suas 
batalhas internas, bem como a 
iniciativa do projeto. “Há oito 
meses eu perdi o meu pai e foi 
um momento difícil pra mim. 
Minha mãe e meus colegas de 
classe me ajudaram muito. Eu 
achei bonita a iniciativa desse 
projeto porque ele irá ajudar 
outras pessoas, assim como me 
ajudou. Foi muito essencial”, 

contou a estudante.
Além do diálogo sobre o 

tema nas escolas, os servido-
res da Secretaria de Estado da 
Educação (Seduc) também 
podem participar do ciclo de 
atividades em alusão ao setem-
bro amarelo. Nesta terça-feira 
(14), a Subchefia de Qualidade 
de Vida e Atenção a Saúde 
promove uma videoconferên-
cia com o tema “No trabalho 
você pode salvar vidas”, com 

a participação da psicóloga 
e vice-presidente da ONG 
CAVIDA, Ana Kilvia. 

Desde 2014, a Associação 
Brasileira de Psiquiatria – ABP, 
em parceria com o Conselho 
Federal de Medicina – CFM, 
organiza nacionalmente o 
Setembro Amarelo®. O dia 10 
deste mês é, oficialmente, o Dia 
Mundial de Prevenção ao Suicí-
dio, mas a campanha acontece 
durante todo o ano.

Setembro amarelo: Escolas do
Estado desenvolvem projetos

PALESTRAS COM profissionais incentivam entre os estudantes a busca por ajuda e apoio psicológico 

Thiago Ataíde

Com investimentos da 
ordem de R$ 500 mil, a comu-
nidade do bairro de Fernão 
Velho recebeu, hoje (14), a 
Escola Municipal Hermínio 
Cardoso totalmente refor-
mada, com novas instalações 
elétrica, salas de aula, quadra 
de esportes e laboratório de 
informática. A entrega foi 
feita pelo prefeito de Maceió, 
JHC, em solenidade nessa 
manhã. 

Durante a solenidade, 
o prefeito de Maceió, JHC, 
destacou que a educação 
sempre será prioridade em 
sua gestão e que cada escola 
entregue é motivo de orgu-
lho, olhando sempre para um 
futuro mais otimista. “Cada 
Unidade de ensino na rede 
municipal tem um papel 
fundamental na formação de 
nossos jovens”, afirmou. 

A  E s c o l a  M u n i c i p a l 

Hermínio Cardoso atende a 
aproximadamente 500 estu-
dantes do 1° ao 5° ano do 

Ensino Fundamental, além 
da modalidade de Educação 
Para Jovens e Adultos (EJA), 

e é considerada a principal 
Unidade de Ensino daquela 
região. 

Como destaca o secretário 
municipal de Educação, Elder 
Maia, a ação que traz benefí-
cios tanto para os profissio-
nais, como para as famílias, 
representa um impacto posi-
tivo em umas das comuni-
dades com maior carência de 
equipamentos educacionais 
de Maceió. 

“Estamos entregando 
uma Unidade de ensino refor-
mada, com instalações modr-
nas e equipamentos novos 
para a comunidade escolar”, 
comemora o secretário Elder 
Maia. 

Além dos equipamentos 
novos, a escola também terá 
uma área administrativa 
revitalizrevivem como adap-
tações para garantir a acessi-
bilidade do prédio, como piso 
tátil para deficientes visuais 
e a instalação de rampas e 
banheiros acessíveis.

INVESTIMENTO DE R$ 500 MIL

Fernão Velho recebe escola reformada 
Divulgação

Na EE Marcos Antonio Cavalcanti 
foi lançado o projeto “Seja girassol: 
setembro amarelo, todos pela vida



Camilla Eller e Docho Manta anun-
ciam o Retiro Harmonize Ser para 
os dias 26, 27 e 28 de novembro 
de 2021, na pousada @trilhado-
mar, na praia do Francês. 

Julliana Fernanda era só emoção 
durante a cerimônia de batismo do 
seu filho João, na capela de São 
Gonçalo no Farol. 

Bárbara Guimarães vem ganhando 
destaque como influenciadora e 
chamando atenção de grandes 
marcas. Ela e pequena Sophie 
compartilham as aventuras do dia a 
dia no @barbaraaguimaress.  

RECONEXÃO BATIZADO INFLUENCIANDO

ALÉM DO TEMPO

ANIVERSÁRIO

É MENINA!

AROMA & TERAPIA
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É HOJE!

Fi n a l m e n t e 
t e m o s  u m a 
a l a g o a n a  n o 

reality “A Fazenda”. A 
influenciadora digital 
Marina Ferrari está no 
elenco da 13ª edição 
da atração que estreia 
hoje na Rede Record, 
com a apresentação 
de Adriane Galisteu. 
#TeamMarina

@
fhbrasil

A mulherada acima 
dos 40 vestiu a camisa 
e falou bem alto 
“MINHA IDADE NÃO 
ME DEFINE”. Estela 
Nascimento recebeu 
a idealizadora, Wladia 
Bessa em seu programa 
e claro, vestiu a camisa.

Eduarda Morais já pode 
atualizar a idade no 
perfil. Este ano ela pôde 
comemorar, com festa, 
a chegada do novo ciclo. 

Lívia Levino e Anderson 
Costa estão esperando 
uma menina. O chá 
revelação aconteceu 
neste final de semana e 
eles ainda estão vendo 
tudo cor de rosa.

O Boticário acaba de 
lançar a linha Aroma & 
Terapia com itens de 
perfumaria funcional 
que proporcionam 
calma, energia e relaxa-
mento. E o movimento 
#PareeRespire nas 
redes sociais, que 
incentiva as pessoas 
a fazerem pausas em 
suas rotinas para cuidar 
do bem-estar. 


