
O governador Renan 
Filho anunciou medidas 
para o equilíbrio do preço do 
leite comprado aos produ-
tores, beneficiando assim os 
agricultores familiares e os 
alagoanos em situação de 
vulnerabilidade social.

O total do eleitorado que 
declara hoje que não votaria 
de jeito nenhum a favor da 
sua reeleição é de 59%, 21 
pontos percentuais a mais 
do que seu principal adver-
sário até agora na disputa, o 
ex-presidente Lula.

O deputado Tarcizo 
Freire perdeu de vez a 
sensatez durante a sua fala, 
numa audiência pública 
na Câmara Municipal de 
Arapiraca. De uma vez só, 

ele agrediu verbalmente 
a secretária Rosa Lira 
(Desenvolvimento Econô-
mico e Turismo) e a servi-
dora pública Lidiane Paes. 
O deputado havia sido 

convidado para a sessão 
pelo seu filho, o vereador 
Túlio Freire. Buscava-se 
uma solução para a realo-
cação de ambulantes do 
Centro. A grosseria de 

Tarcizo Freire fez a maio-
ria das mulheres presentes 
à sessão entrar em prantos. 
Após a repercussão nas 
redes sociais, o deputado 
tentou remendar a situa-

ção dizendo que não teve 
a intenção de humilhar. 
Tarcizo Freire estava virado 
no “cavalo do cão” e a Mesa 
Diretora da Câmara assistiu 
a tudo, calada.
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DEPUTADO FAZ SHOW DE 
HORRORES EM ARAPIRACA

TARCIZO FREIRE AGREDIU SERVIDORA PÚBLICA E SECRETÁRIA MUNICIPAL EM ATITUDE MISÓGINA NA CÂMARA MUNICIPAL
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M
árcio Ferreira

Vereador  
é preso após  
atirar em  
via pública

PM apreende 
mais de 
24kg de 
maconha

Polícia apura  
assassinato 
de motorista  
por aplicativo

Inquérito é  
aberto para  
apurar tiros  
em Igaci
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DATAFOLHA

Bolsonaro 
tem a maior 
rejeição  
da história

Melhor preço  
pago ao 
produtor de 
leite no País
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Aos gritos, Tarcizo Freire disse que tem o “cunhão roxo” - por isso deve ser mais homem do que os outros - e que a secretária e a servidora faziam parte de uma corja de gente ruim

Djalminha estava com um revólver

ESTADO ANUNCIA
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Antônio Pereira * Jornalista

A Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) instaurada 
no Senado tem descoberto cada 
vez mais problemas relacio-
nados tanto no setor público, 
quanto no setor privado da 
saúde no Brasil.

O caso mais alarmante com 
relação ao setor privado é o 
da operadora Prevent Senior, 
acusada por médicos de ter 
uma política sistemática de 
coação para que os profissio-
nais da medicina prescrevam 
(indiquem) remédios sem 
nenhuma comprovação cientí-
fica de eficácia contra a Covid 
19. Além disso, a empresa é 
acusada de omitir mortes,  
sobretudo a daqueles pacientes 
que participaram de um estudo 
sem autorização da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (ANVISA) sobre a eficácia 
da hidroxicloroquina.

Com as descobertas da CPI 
abre-se uma grande discussão 
no país sobre a saúde privada, 
sempre visando lucros máxi-
mos. Acontece que no caso da 
Prevent Senior, a maior suspeita 
para que a empresa tenha apos-
tado no tal tratamento precoce 
é que, assim, diminuíram os 
internamentos, barateando 
enormemente os custos com 
pacientes. Acontece que, ao 
contrário do que eles alardea-
vam, alguns pacientes acaba-
ram morrendo em casa por não 
disporem de suporte médico 
necessário para sobreviver aos 
malefícios da Covid19.

A Agência Nacional de 

Saúde Suplementar (ANS) 
recebeu entre janeiro de 2020 
a setembro de 2021, 38 recla-
mações de beneficiários, de 23 
operadoras diferentes, relacio-
nadas ao ‘kit covid’, remédios 
comprovadamente ineficazes 
contra Covid-19.

O setor privado de saúde no 
Brasil tem conseguido lucros 
cada vez maiores, ainda mais 
agora com a pandemia. O lucro 
líquido dos planos de saúde 
cresceu 49,5% em 2020, com 
uma receita de R$ 217 bilhões, 
segundo dados da Agência 
Nacional de Saúde (ANS). O 
mercado encerrou o ano com 
47,6 milhões de usuários, com 
uma alta de 650 mil novos bene-
ficiários.

As cooperativas médicas 

foram as que mais registraram 
aumento na última linha do 
balanço, com uma alta de 144%, 
para R$ 6,1 bilhões. A receita 
aumentou 6,7% para R$ 74,4 
bilhões.

Na sequência estão as 
empresas de medicina de 
grupos, ou seja, as operadoras 
que podem ter rede própria 
como Amil, Hapvida e Notre-
Dame Intermédica. O lucro 
desse grupo teve alta de 114,2% 
para R$ 4,5 bilhões. A receita 
somou R$ 67,7 bilhões, um cres-
cimento de 4,6%.

O lucro líquido das opera-
doras de planos de saúde cres-
ceu 49,5%, para R$ 17,5 bilhões, 
em 2020, de acordo com dados 
da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS).

Saúde privada ganha rios de 
dinheiro durante a pandemia

Emir Sader * Colunista do 247 e um dos principais sociólogos e cientistas políticos brasileiros

Odilon Rios * Jornalista

O surgimento do neolibe-
ralismo foi, ao mesmo tempo, 
o início da campanha frontal 
de crítica e desqualificação do 
Estado. Se concentraram no 
Estado as críticas sobre sua 
incompetência, seu burocra-
tismo, por ser fonte de corrup-
ção, por não ter dinamismo 
econômico, por gastar dema-
siados recursos nos gastos com 
o funcionalismo público, por 
descaracterizar a livre competi-
ção do mercado, por seu caráter 
autoritário.

Em suma, sem o Estado 
ou com um Estado mínimo, a 
sociedade funcionaria melhor, 
a economia seria mais dinâ-
mica, os preços seriam meno-
res, haveria mais democracia. 
Essa promessa neoliberal, na 
verdade, se traduz na centrali-
dade do mercado, na retirada 
dos direitos da grande maioria 
da população, na mercantiliza-
ção da sociedade, na imposição 
do reino do dinheiro, em que 
tudo tem preço, tudo é merca-
doria, tudo se vende, tudo se 
compra.

No Fórum Social Mundial se 
uniram várias correntes antine-
oliberais, juntando concepções 
diferentes sobre o Estado. Visões 
como as de John Holloway, 
de que seria possível mudar o 
mundo sem tomar o poder, com 
as concepções de Toni Negri e de 

outros, naquele momento, inclu-
sive Boaventura de Sousa Santos 
e outros intelectuais europeus.

Nessa visão, o Estado seria 
uma instituição conservadora, 
que se oporia à sociedade civil, 
reproduzindo a visão clássica do 
liberalismo. Se confundia numa 
posição aparentemente comum, 
posições liberais e setores que se 
pretendiam anti-neoliberais, na 
oposição comum ao Estado.

Quando surgiram os gover-
nos antineoliberais na América 
Latina, o Estado passou a ser 
um instrumento fundamental 
na luta de superação do neolibe-
ralismo, demonstrando o papel 
fundamental do Estado para 
induzir a retomada do cresci-
mento econômico, a implemen-
tação de políticas sociais e de 
políticas externas soberanas.

As visões contra o Estado de 
correntes no FSM tiveram que se 
reciclar – o caso de Boaventura 
de Sousa Santos, entre outros, 
redefinindo a posição em rela-
ção ao Estado – ou ficar isoladas 
do processo real de superação 
do neoliberalismo em países 
como a Venezuela, o Brasil, a 
Argentina, o Uruguai, a Bolívia 
e o Equador.

A posição em relação ao 
Estado continuou a ser decisiva 
na era neoliberal. A desquali-
ficação do Estado foi, cada vez 
mais, sendo restrita às posições 

neoliberais. Os governos ou 
forças antineoliberais passaram 
a propor um processo de demo-
cratização do Estado, como 
condição de que ele possa ter 
uma função antineoliberal.

Na oposição do Estado 
mínimo, o Estado passa a 
assumir funções econômicas, 
sociais e políticas renovadas. 
Mas, apesar desse resgate do 
seu papel, não se consegue 
reverter a desqualificação das 
empresas estatais, por exemplo, 
mantendo-se um consenso favo-
rável às privatizações de empre-
sas públicas. É uma das disputas 
ideológicas mais importantes 
nos tempos atuais.

Há quem defenda uma 
“autonomia dos movimentos 
sociais”. Autonomia em relação 
a quê? Ao Estado? À política? 
Representaria uma posição 
corporativa, de refluxo dos 
movimentos sociais sobre si 
mesmos, sem se articular com 
força política, sem disputar 
a hegemonia no conjunto da 
sociedade.

Essa postura anti-estatal 
impede que a força social, a 
força de massas acumulada na 
resistência ao neoliberalismo, 
permita a construção de alterna-
tiva política ao neoliberalismo.

A posição em relação ao 
Estado termina sendo decisiva 
para definir a cada força política 

na era neoliberal. A esquerda, 
sendo frontalmente antineo-
liberal, disputa a hegemonia 
política na sociedade, luta para 
dirigir o Estado e fazer dele um 
instrumento de superação do 
neoliberalismo. Mas não pode 
se contentar com o Estado exis-
tente. É um aparato burocrático, 
que não é feito para transformar a 
sociedade, mas para mantê-la tal 
qual. Tem vínculos promíscuos 
com os grandes interesses priva-
dos, têm interesses corporativos 
fortes. Para fazer do Estado um 
instrumento de democratização 
da sociedade, a esquerda tem, 
antes de tudo, que democrati-
zar o Estado, transformar suas 
estruturas internas, estabelecer 
vínculos estreitos com as forças 
sociais. 

O orçamento participativo 
foi um exemplo de redefinição 
das relações do Estado com as 
forças sociais e políticas de forma 
concreta. Colocar nas mãos 
dessas forças as definições sobre 
o orçamento – quem deve pagar 
os impostos, o que fazer com 
esses recursos – é um princípio 
fundamental para a democrati-
zação do Estado e da sociedade, 
que a esquerda tem que retomar 
e desenvolver, a partir dela, 
outras políticas públicas. 

O resgate do Estado é condi-
ção indispensável para o resgate 
da democracia.

O deputado estadual Tarcizo 
Freire (PP) protagonizou nesta 
sexta-feira um dos espetáculos 
mais deprimentes na política 
arapiraquense.

Agrediu e insultou a assis-
tente social Lidiane Paes durante 
uma sessão na Câmara de 
Vereadores de Arapiraca, que 
discutia a realocação de vende-
dores ambulantes do Centro 
da cidade. Fez a mesma coisa 
com Rosa Lira, secretária de 
Desenvolvimento Econômico 
e Turismo. E para mostrar em 
público sua virilidade, disse às 
duas, em público, que tinha o 
“cunhão roxo”.

Tarcizo Freire perdeu as elei-
ções para a Prefeitura de Arapi-
raca. Ficou em terceiro lugar.

Virou oposição.
O deputado quebrou um 

acordo que tinha com o depu-
tado federal Arthur Lira (PP), 
que apoiou Fabiana Pessoa 
(Republicanos).

Fabiana era vice prefeita. 
Assumiu a administração muni-
cipal com a morte do prefeito, 
Rogério Teófilo (PSDB). Fabiana, 
esposa do deputado federal 
Severino Pessoa (Republica-
nos), tentou a reeleição. Ficou 
em segundo lugar. Ganhou 
Luciano Barbosa (MDB).

Tarcizo Freire saiu candidato 
para eleger o filho, Túlio Freire, à 
Câmara. Ele venceu.

A estratégia arriscada de 
Tarcizo Freire pode custar sua 
reeleição para a Assembleia, o 
único caminho que ele terá de 
seguir.

Porque em 2022 ele deve 
ajudar na reeleição de Arthur 
Lira.

A vitória do ano passado 
pode ser a derrota em 2022.

E os ataques feitos por ele na 
sessão da Câmara?

Terão poucas consequências, 
ao menos na Justiça, porque, 
apesar de ter o “cunhão roxo”, 
Tarcizo Freire está coberto pela 
imunidade parlamentar, o foro 
privilegiado.

Assim, fica mais fácil falar 
o que quer, sem “papas na 
língua”.

Ou não?

Resgatar o Estado para resgatar a democracia

Tarcizo Freire 
afundou nível 

do debate político 
em Arapiraca



Deraldo Francisco
Repórter

A ‘ g u e r r a ´ 
da  pol í c ia 
a l a g o a n a 

contra o tráfico de drogas 
teve mais uma vitória dos 
organismos de segurança. 
Ontem à noite, foram apreen-
didos 24 quilos de maconha 
e um acusado de envolvi-
mento no crime foi preso. 
Um adolescente de 16 anos 
que estava com ele foi apre-
endida. O episódio aconte-
ceu durante uma abordagem  
dois suspeitos que estavam 
com seus veículos estaciona-
dos no Posto Total Giro, na 
BR-316, no Santos Dumont.

O Serviço de Inteligên-
cia do 8º Batalhão de Polícia 

Militar (BPM) tinha a infor-
mação de que, naquele local, 

um veículo receberia grande 
quantidade de drogas. O 

veículo Fiesta sedan de 
placas PGS-0369 passou a 

ser monitorado por poli-
ciais que estavam num carro 
descaracterizado.

Com o apoio de guarni-
ção do 8º BPM e da Força 
Tática, foi feita a abordagem 
no momento em que a droga 
era colocada no veículo. No 
local, foi preso um rapaz de 
26 anos, identificado pelas 
iniciais P.R.T. Ele estava 
com a menor S.L.P.S. Os 
dois foram levados para a 
Central de Flagrantes, para 
os procedimentos da Polícia 
Civil.

O caso será investigado 
pela Divisão Especial de 
Narcóticos da Polícia Civil 
alagoana. Os policiais vão 
tentar identificar de onde a 
droga veio, a quem pertencia 
e onde deveria ser entregue. 
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PM apreende mais 24kg de 
maconha no Santos Dumont

POLÍCIA ESTÁ VENCENDO BATALHAS,  mas sequência de apreensões remete à sensação de um trabalho de “enxugar gelo”

O vereador conhecido como 
Djalminha Silva (J.D.M.S.), de 
42 anos, de Jacaré dos Homens , 
foi preso hoje pela manhã, após 
efetuar disparos de arma de 
fogo em via pública, em Bata-
lha. Segundo informações era 
por volta das 6h40 quando uma 
guarnição de serviço recebeu 
uma ligação informando que 
um indivíduo havia efetuado 
disparos de fogo próximo ao 
Centro Integrado de Segurança 
Pública (CISP) de Batalha.

Foram feitas rondas nas 
proximidades e ao abordar o 
veículo de placa MVH-3366/
AL - uma Nissan Frontier de 
cor preta -, foi localizado um 
revólver Taurus calibre 38 
número: 1463844 com quatro 
munições intactas e duas 
deflagradas.

A o  s e r  q u e s t i o n a d o 
durante a abordagem policial, 
o vereador confirmou que 
a arma lhe pertencia. Outro 
rapaz que também estava junto 
com o vereador no veiculo das 
iniciais A.F.C 33 anos, também 
foi preso.

Após esse flagrante o 
veículo e suspeitos foram 
conduzidos ao CISP de Batalha, 
local onde aconteceu o fato dos 
disparos em via publica para os 
procedimentos cabíveis.

A Polícia Civil já está inves-
tigando um ataque a tiros que 
deixou três pessoas feridas na 
madrugada de hoje, dentro de 
um bar, no centro da cidade de 
Igaci, Agreste de Alagoas. Entre 
as vítimas está um adolescente 
de 17 anos.

De acordo com o 10º Bata-
lhão, o proprietário do bar, 
relatou que já se preparava 
para fechar o estabelecimento, 
quando um homem chegou ao 
local em uma moto Honda Fan 
de cor preta e efetuou vários 
disparos contra os clientes do 
bar e depois fugiu.

No ataque, um adolescente 
17 anos e dois homens, sendo 
de um 27 e outro de idade não 
informada foram atingindos 
pelos disparos. Uma das víti-
mas ainda conseguiu se deslo-
car até ao povoado Lagoa do 
Felix, zona rural do município 
e foi localizada horas depois. 
Todas as vítimas foram socor-
ridas e levadas para o Hospital 
de Emergência do Agreste, em 
Arapiraca. O quadro clínico 
delas ainda não foi informado.

O Chefe de Operações do 
Centro Integrado de Segurança 
Pública (CISP) de Igaci, Sebas-
tião Pereira, disse que a Polícia 
Civil já investiga o caso para 
tentar chegar até o suspeito.

BATALHA EM IGACI

Vereador é 
preso por 
atirar em 
via pública

Inquérito é 
aberto para 
apurar tiros 
dentro de bar

Ricardo Rodrigues
Repórter

A Delegacia de Homicídio 
começa esta semana a ouvir 
os envolvidos na morte do 
motorista por aplicativo, Bem 
Donson, de 33 anos de idade, 
espancado por populares, 
na semana passada, na Rua 
Augusta, no Centro de Maceió.  
A delegada à frente do caso 
já requisitou as imagens que 
mostra a vítima sendo espan-
cada, logo após bater o seu carro 
num carrinho de frutas e tentar 
fugir do local do acidente. 

De acordo com a assesso-
ria da Secretaria de Segurança 
Pública de Alagoas (SSP), o caso 
seria investigado pela Delega-
cia do 1º Distrito, com base na 
denúncia de espancamento 
e danos materiais, mas com 
a morte da vítima, na última 
sexta-feira, no Hospital Geral 
do Estado (HGE), onde Bem 
Donson estava internado, as 
investigações passaram para a 
Delegacia de Homicídio.  

SUSPEITA DE NEGLIGÊNCIA
O secretário estadual de 

Saúde, Alexandre Ayres, 
também solicitou que fosse 
investigada a morte de Bem 
Donson, nas dependências do 
HGE. Há suspeita de negli-

gência por parte dos profissio-
nais de saúde que atenderam o 
motorista e depois o liberaram, 
para que o mesmo fosse pres-
tar depoimento à polícia. De 
acordo com a família da vítima, 
o motorista não era para ter 
saído do HGE, para onde ele 
voltou e depois morreu.

Bem Donson teve alta do 
HGE no mesmo dia da confu-
são no Centro, mas passou 
mal quando estava prestando 
depoimento e foi levado de 
volta ao hospital. Dessa vez, 
segundo seus familiares, o 
motorista passou por procedi-
mento cirúrgico neurológico, 
mas não resistiu ao trata-
mento. “Ele foi para a delega-
cia prestar depoimento sem 
condições nenhuma. Meus 
familiares chegaram lá e colo-
caram ele dentro do carro da 
gente para conduzi-lo nova-
mente para o HGE, onde ele 
foi levado direto para a cirur-

gia craniana”, relatou a irmã 
do motorista, que não quis ser 
identificada. Segundo ela, Bem 
Donson estava reclamando de 
dores na cabeça, das pancadas 
que tomou dos ambulantes do 
Centro. 

A polícia também poderá 
requisitar junto ao HGE o 
prontuário médico do moto-
rista, para saber das circuns-
tâncias da sua morte. Além do 
exame cadavérico expedido 
pelo Instituto Médico Legal de 
Maceió. A alta médica e o aten-
dimento prestado ao motorista 
também estão sendo investi-
gados pelo hospital, que abriu 
um procedimento administra-
tivo para apurar a morte do 
paciente.

MONSTRUOSIDADE E DESCASO 
Para o jornalista Marcelo 

Firmino, Bem Donson foi 
vítima em duplicidade: do 
desemprego e da monstruosi-
dade da sociedade atual. Em 
artigo publicado no último 
sábado (9/10), no portal “É 
Assim”, Firmino diz que “a 
monstruosidade tomou conta 
desses tempos e a sociedade 
passou a banalizar tudo, inclu-
sive a morte, por que ninguém 
está preocupado com os inte-
resses da coletividade. Apenas 
com o seu próprio eu”.

BEM DONSON

Polícia investiga caso de 
‘justiçamento’ no Centro

Reprodução/TV Gazeta

Rapaz foi morto por espancamento

Ascom/PM

Droga estava 
acondicionada 
em pacotes, 
numa mala 
para viagem



Mais uma vez 
a Prefeitura 
de Maceió 

inicia a semana dando opor-
tunidade às pessoas que estão 
fora do mercado de trabalho. 
Por intermédio do Sine, está 
ofertando 43 vagas de emprego 
em diversas áreas de atuação 
para a capital alagoana.

Para os interessados que 
desejam participar da seleção, 
devem ser dirigir ao Posto de 
Atendimento do Sine Maceió, 
que fica localizado no 2º piso 
do Shopping Popular na Rua 
do Livramento, no Centro. 
Mais informações também 
podem ser obtidas pelo 
número: 0800 082 6205.

As pessoas devem atender 
os pré requisitos exigidos para 
cada cargo, e enviar o currí-
culo para o e-mail: imosine.
semtabes@gmail.com, com 
o nome da vaga pretendida 
no assunto, ou fazer o agen-
damento para atendimento 
presencial no Sine Maceió.

Entre as vagas disponíveis, 

estão a de auxiliar de produção, 
cozinheira, atendente de pátio, 
calceteiro, guardião, ajudante 
geral, ajudante elétrico, mecâ-
nico, executivo de vendas, 
ajudante de marceneiro, suporte 
computacional, vendedor autô-
nomo, cabeleireiro, vendedor 
externo, operador de pá carrega-
deira e operador de escavadeira.  

Para as empresas que 
buscam disponibilizar vagas 
e receber currículos através 
do Sine Maceió, a solicitação 
para preencher a Ficha de 
Cadastro deve ser feita atra-
vés do email contratesine.
semtabes@gmail.com, infor-
mando a ocupação disponí-
vel no título da mensagem.
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Sine Maceió oferece 43 vagas 
de emprego em diversas áreas

INTERESSADOS devem enviar currículo por e-mail ou fazer o agendamento para atendimento presencial

A Prefeitura de Maceió 
informa que o calendário de 
vacinação contra a Covid-19 
segue, hoje, com a aplicação 
da primeira dose para pessoas 
de 12 anos ou mais, segunda 
dose para adultos e a dose de 
reforço para idosos com 60 anos 
ou mais, trabalhadores da área 
de Saúde e imunossuprimidos, 
com pelo menos 28 dias da 
segunda dose.

Aos adolescentes entre 12 e 
17 anos a Secretaria Municipal 
de Saúde administra exclusiva-
mente a vacina da Pfizer, único 
imunizante autorizado pela 
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) para este 
público menor de 18 anos.

O intervalo entre a primeira 
e a segunda doses, observa 
os prazos de 28 dias para a 
segunda dose da Coronavac, 
oito semanas (56 dias) entre a 
primeira e a segunda doses da 
Pfizer e antecipação de dez dias 
da Astrazeneca. Ou seja, 74 dias 
entre a primeira e a segunda 
doses, considerando o prazo 

inicialmente estabelecido de 84 
dias e a redução de até dez dias 
em Maceió.

O funcionamento dos 
pontos de vacinação mantém 
o Corujão da Vacina de terça-
-feira a sábado, quando quatro 
pontos (shoppings Maceió e 
Pátio e drive-thrus de Jaraguá e 
Serraria) têm horário estendido, 
das 9h às 21h. Os outros quatro 
pontos – Papódromo, Ginásio 
Arivaldo Maia, Terminal do 
Osman Loureiro e Praça Padre 
Cícero – funcionam das 9h às 
16h todos os dias. Aos domin-
gos e às segundas-feiras, todos 
os pontos funcionam das 9h às 
16h.

Já os agendamentos para a 
segunda dose nas unidades de 
referência da vacinação contra 
a Covid-19 para a próxima 
semana serão abertos para o 
período de 13 a 15 de outubro 
para a D2 da vacina Astraze-
neca. Não haverá agendamento 
para terça-feira (12). As unida-
des de saúde não funcionam no 
feriado.

COVID-19

Vacina segue com 1ª, 
2ª e dose de reforço

Divulgação

Uma parceria entre a Prefei-
tura de Maceió e a Associação 
Brasileira de Bares e Restau-
rantes de Alagoas (Abrasel/
AL) vai proporcionar aos estu-
dantes de várias escolas da rede 
municipal de Ensino, a partir 
de hoje, visitas aos restaurantes 
da capital. A iniciativa faz parte 
das comemorações ao Dia das 
Crianças, que é comemorado 
amanhã.

Pelo calendário feito pela 
Secretaria Municipal de Educa-
ção, as visitas ocorrem até a 
próxima quinta-feira, e visa 
inserir os estudantes do Ensino 
Fundamental, de idades entre 
6 e 12 anos, nos restaurantes 
de Maceió e proporcionar um 
momento de lazer, com ativi-
dades recreativas e visitas às 
cozinhas dos estabelecimentos.

A ação da Semed vai aten-

der um público de 1.850 crian-
ças em 44 estabelecimentos 
comerciais envolvidos, na 
capital. A primeira unidade 
de ensino a ser contemplada, 
hoje, a Escola Municipal 
Gastone Lúcia de Carvalho 
Beltrão, da Cidade Universitá-
ria, que foi programada para a 
visita nesta tarde, envolvendo 
50 alunos.

Emília Caldas, secretária-
-adjunta de gestão educacio-
nal da Secretaria Municipal de 
Educação, ressalta que muitos 
estudantes não têm a oportuni-
dade de frequentar restaurantes 
do nível que eles irão conhecer. 
“Com esta ação iremos levá-los 
para dentro destes ambientes 
para prestigiar a nossa culinária 
local” afirma.

Com o propósito de oferecer 
à população mais informações 
sobre modificações nas linhas 
de ônibus, educação no trân-
sito, atualizações sobre as leis e 
outras ações, a Superintendên-
cia Municipal de Transportes 
e Trânsito (SMTT) promove 
mais um canal de comunica-
ção: a rede social Instagram. A 
ideia é ficar mais próxima dos 
usuários.

O perfil já pode ser loca-
lizado no Instagram pelo @
smttmaceio, e além de facilitar 
a comunicação entre o órgão e 

a população, passa ser mais um 
canal para tirar dúvidas dos 
maceioenses, bem como infor-
mar sobre os acessos aos servi-
ços do órgão.

Como explica o superinten-
dente da SMTT, André Costa, a 
população está cada vez mais 
conectada e também precisa-
mos estar presentes nas redes 
sociais, levando informações 
e as atualizações sobre o que 
está acontecendo nas vias de 
Maceió.

O atendimento na sede da 
SMTT funciona de segunda 

a sexta-feira, das 8h às 14h, 
mediante agendamento por 
este site. O órgão fica localizado 
na Avenida Durval de Góes 
Monteiro, 829, no Tabuleiro do 
Martins.

A SMTT disponibiliza ainda 
o email (atendimento@smtt.
maceio.al.gov.br), os celulares 
(82) 98186-3890 e (82) 98232-
2887, o fixo 3312-5340, além 
do aplicativo SMTT Maceió – 
NOI Cidadão, disponível para 
usuários do sistema operacio-
nal Android, funcionando 24 
horas, todos os dias da semana.

DIA DAS CRIANÇAS

AGORA NO INSTAGRAM

Dia de lazer: Alunos 
visitam restaurantes

SMTT lança mais um 
canal de comunicação

Ascom Semed

Visitas ocorrem até quinta-feira e buscam inserir os alunos nos restaurantes
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Ricardo Rodrigues
Repórter

O d e p u t a d o 
e s t a d u a l 
Tarcizo Freire 

(PP) é acusado de ferir o decoro 
parlamentar e pode responder 
por atitudes machistas e misó-
ginas na Comissão de Ética 
da Assembleia Legislativa de 
Alagoas. Ele teria agredido, 
verbalmente, uma servidora 
pública e uma secretária muni-
cipal, durante uma sessão 
plenária na Câmara Munici-
pal de Arapiraca, realizada na 
sexta-feira (8).  

Freire participava da sessão 
a convite do filho, o vereador 
Túlio Freire, quando se excedeu 
em seus comentários e ofendeu 
duas participantes do debate 
sobre realocação de vendedo-
res ambulantes do Centro da 
cidade. A atitude dele reper-
cutiu negativamente nas redes 
sociais e motivou uma nota 
oficial da prefeitura de Arapi-
raca, repudiado “o comporta-
mento desrespeitoso, violento e 
incabível do deputado”. 

Na Assembleia, a atitude 
de Freire ainda não entrou em 
discussão, por conta do recesso 
parlamentar em função do feria-
dão do Dia de Nossa Senhora 
Aparecida. No entanto, a partir 
da próxima quarta-feira, é 
esperado o posicionamento da 
bancada feminina que pode 
levar o comportamento do 
deputado à Comissão de Ética 
da Casa de Tavares Bastos.  

Provas contra Freire não 
faltam. Em vídeos divulgados 
nas redes sociais, o deputado 
diz que defende os interesses 
do povo, mas se posiciona de 
forma grosseira e insulta com 
palavras a assistente social 
Lidiane Paes, servidora da 
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo de Arapi-
raca. A secretária de Desenvol-
vimento Econômico e Turismo 
de Arapiraca, Rosa Lira, 
também se sentiu agredida, ao 
sair em defesa de Lidiane. 

Tarcizo Freire afirmou que 
a servidora “não prestava” e 
que tinha “ódio no coração”. E 
acrescentou: “Você tem que ter 
mais amor, fé em Deus, mais 
boa vontade. Senti a maldade 
dessa jovem. Acho que nem 
mãe ela é, porque se fosse mãe, 
não trataria um filho dessa 
forma. Gente ruim. Você está na 
profissão errada. Eu nasci com 
cunhão roxo e não abro para 
ninguém”, esbravejou.

Sentada ao lado de Freire, 
durante a sessão da Câmara, a 
secretária Rosa Lira não supor-
tou ouvir os insultos dirigidos 
pelo deputado à servidora 
pública. Visivelmente nervosa 
com a postura e a agressão do 
deputado, ela disse, chorando, 
que o parlamentar foi insensato 
e havia passado dos limites. 

Como se não bastasse, 
Tarcizo Freire, ainda exaltado, 
atacou Rosa Lira com palavras 
e ameaças.  “Você é do mesmo 
grupo dela, uma corja só. 
Conheço você. Se vocês quise-

rem eu falo mais. E é ruim para 
vocês”, ameaçou.

A postura do deputado não 
pegou bem. Ele foi criticado por 
servidores, ambulantes e parla-
mentares presentes na sessão. 
A atitude dele também gerou 
reações negativas nas redes 
sociais, com muitas postagens 
criticando Freire e chamando 
o deputado de “grosso”, 
“violento”, “machista” e misó-
gino. 

MEDIDAS JUDICIAIS
A Secretaria de Gestão 

Pública e Recursos Huma-
nos de Arapiraca divulgou 
que “medidas jurídicas estão 
sendo tomadas no sentido de 
que as integridades das servi-
doras sejam preservadas e que 
a conduta do parlamentar seja 
punida com os rigores da lei”.

Em suas redes sociais, Rosa 
Lira postou uma foto ao lado 
da servidora, afirmando que 
ainda estava se refazendo do 

episódio. A secretária defen-
deu Lidiane e comentou a 
postura de Freire.

“Após a contribuição de 
Lidiane, servidora pública, 
mulher, mãe viúva, filha 
e amiga amorosa, referên-
cia e que passou por diver-
sas gestões, independente 
de grupos políticos e por 
sua reconhecida compe-
tência, foi desrespeitada, 
agredida verbalmente, pelo 
deputado estadual Tarcizo 
Freire”, postou a secretária.

OUTRO LADO
Por uma rede social, o 

deputado ensaiou um pedido 
de desculpas, disse que não 
teve a intenção de ofender 
ninguém e que vai explicar 
tudo, em momento oportuno, 
na tribuna da Assembleia.

“É o meu passado que faz 
a minha essência. Amigos, 
compartilho com todos vocês 
esse registro de 2015, quando 

fui para solenidade de posse 
na Assembleia Legislativa 
de Alagoas, montado no boi 
Gaúcho”.

O deputado não atualiza 
sua página no facebook desde o 
início do ano. Talvez não tenha 
gostado dos comentários feitos 
sobre sua última postagem, 
em fevereiro último, quando 
divulgou uma visita a eleito-
res da zona rural de Lagoa da 
Canoa. O internauta José Alves 
comenta: “Já estão aparecendo 
né? Eleições chegando. Por que 
vocês somem depois das elei-
ções? Nenhum de vocês presta. 
Venham pra minha casa pedir 
voto, a garruncha está carre-
ganda”. 

Já Ângela Cheff Oliveira 
faz um desabaro e questiona 
o caráter do deputado, que 
é marido, pai e avô. “Um dia 
você prestará conta com Deus 
por tudo que me fez passar; eu 
e Elenilda. Hoje o povo acre-
dita em você porque não sabe 
das suas atrocidades na época; 
se passando por bom sama-
ritano, mas tudo que você fez 
está guardado na sua consci-
ência. Você não merecia e nem 
merece ser político. O povo é 
cego e hoje trata você como um 
deus, sendo que sempre foi o 
próprio satanás ou pior”.

A Prefeitura de Arapiraca 
emitiu Nota Oficial sobre o 
episódio, com apoio à secretá-
ria e à servidora, lamentando 
o destempero do deputado e 
avisando da tomada de provi-
dências para o caso.

Deputado dá uma de “cavalo 
do cão” e humilha mulheres

TARCIZO FREIRE  agride verbalmente servidora e secretária municipal, durante sessão na Câmara de Arapiraca

Kelly Cordeiro
Repórter

O governador de Alagoas, 
Renan Filho, anunciou medi-
das para o equilíbrio do preço 
do leite comprado aos produ-
tores no Estado, beneficiando 
assim os agricultores familiares 
e os alagoanos em situação de 
vulnerabilidade social. Com 
recursos da ordem de R$ 55 
milhões,  do Governo do Estado 
e do Ministério da Cidadania, 
a ação vai permitir a compra 
do litro do leite de vaca por 
R$2,27, e do leite de cabra por 

R$3,20. Com isso, Alagoas terá 
o melhor preço pago ao produ-
tor pelo leite de vaca. 

“O programa do leite em 
Alagoas comprava o produto 
abaixo do preço de mercado e 
fizemos de tudo para mudar 
essa realidade. Hoje chegamos 
a ter o maior preço do programa 
entre todos os programas 
de leite do país”, enfatizou o 
governador.

O equilíbrio do preço do 
leite vai fomentar a economia, 
beneficiar o produtor e cerca 
de 80 mil famílias que muitas 
vezes têm o leite como a única 

fonte de alimento diário. 
Ainda em Batalha, o gover-

nador autorizou a liberação de 
crédito a baixo custo para cerca 
de 6 mil produtores de leite de 
Alagoas, por meio da Agência 
de Fomento de Alagoas, Desen-
volve. A taxa de juros será de 
0,65% ao mês, com prazo de 24 
meses para pagamento e limite 
que varia entre R$ 2.625,00 até 
R$ 12.600,00 por beneficiário. 

Para participar, o produtor 
de leite deverá ser agricultor e/ou 
pecuarista familiar, com compro-
vação a partir da apresentação da 
Declaração de Aptidão (DAP) 

ao Programa Nacional de Forta-
lecimento da Agricultura Fami-
liar (PRONAF). Além disso, o 
produtor deverá estar vinculado 
e em dia com a Secretaria de 
Estado da Agricultura, Pecuária, 
Pesca e Aquicultura (Seagri) e as 
cooperativas participantes.

O Governo do Estado ainda 
autorizou a compra de máquina 
para envase de leite condensado 
para a Cooperativa dos Produto-
res de Leite de Alagoas (CPLA).

Para o secretário de Agricul-
tura, Pecuária, Pesca e Aquicul-
tura, Maykon Beltrão, “esses 
investimentos vão permitir a 

comercialização do leite não só 
para o programa do leite como 
também para a fabricação de 
leite condensado, aumentando 
a renda dos pequenos produto-
res do Estado”.

“Tudo isso representa muito 
para o nosso município porque 
a pandemia dificultou a situação 
do pequeno produtor. Agora, 
com a retomada da economia, 
é uma satisfação ver as coisas 
voltando ao normal e com ótimas 
expectativas de crescimento com 
as ações que chegam por parte 
do Governo do Estado”, disse a 
prefeita Marina Dantas.

PROGRAMA DO LEITE

Governo de Alagoas anuncia o melhor 
preço pago ao produtor de leite no País

Redes Sociais

Como convidado, deputado promoveu cena estarrecedora em sessão na Câmara

Mais uma vez 
a Prefeitura 
de Maceió 

inicia a semana dando opor-
tunidade às pessoas que estão 
fora do mercado de trabalho. 
Por intermédio do Sine, está 
ofertando 43 vagas de emprego 
em diversas áreas de atuação 
para a capital alagoana.

Para os interessados que 
desejam participar da seleção, 
devem ser dirigir ao Posto de 
Atendimento do Sine Maceió, 
que fica localizado no 2º piso 
do Shopping Popular na Rua 
do Livramento, no Centro. 
Mais informações também 
podem ser obtidas pelo 
número: 0800 082 6205.

As pessoas devem atender 
os pré requisitos exigidos para 
cada cargo, e enviar o currí-
culo para o e-mail: imosine.
semtabes@gmail.com, com 
o nome da vaga pretendida 
no assunto, ou fazer o agen-
damento para atendimento 
presencial no Sine Maceió.

Entre as vagas disponíveis, 

estão a de auxiliar de produção, 
cozinheira, atendente de pátio, 
calceteiro, guardião, ajudante 
geral, ajudante elétrico, mecâ-
nico, executivo de vendas, 
ajudante de marceneiro, suporte 
computacional, vendedor autô-
nomo, cabeleireiro, vendedor 
externo, operador de pá carrega-
deira e operador de escavadeira.  

Para as empresas que 
buscam disponibilizar vagas 
e receber currículos através 
do Sine Maceió, a solicitação 
para preencher a Ficha de 
Cadastro deve ser feita atra-
vés do email contratesine.
semtabes@gmail.com, infor-
mando a ocupação disponí-
vel no título da mensagem.
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Sine Maceió oferece 43 vagas 
de emprego em diversas áreas

INTERESSADOS devem enviar currículo por e-mail ou fazer o agendamento para atendimento presencial

A Prefeitura de Maceió 
informa que o calendário de 
vacinação contra a Covid-19 
segue, hoje, com a aplicação 
da primeira dose para pessoas 
de 12 anos ou mais, segunda 
dose para adultos e a dose de 
reforço para idosos com 60 anos 
ou mais, trabalhadores da área 
de Saúde e imunossuprimidos, 
com pelo menos 28 dias da 
segunda dose.

Aos adolescentes entre 12 e 
17 anos a Secretaria Municipal 
de Saúde administra exclusiva-
mente a vacina da Pfizer, único 
imunizante autorizado pela 
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) para este 
público menor de 18 anos.

O intervalo entre a primeira 
e a segunda doses, observa 
os prazos de 28 dias para a 
segunda dose da Coronavac, 
oito semanas (56 dias) entre a 
primeira e a segunda doses da 
Pfizer e antecipação de dez dias 
da Astrazeneca. Ou seja, 74 dias 
entre a primeira e a segunda 
doses, considerando o prazo 

inicialmente estabelecido de 84 
dias e a redução de até dez dias 
em Maceió.

O funcionamento dos 
pontos de vacinação mantém 
o Corujão da Vacina de terça-
-feira a sábado, quando quatro 
pontos (shoppings Maceió e 
Pátio e drive-thrus de Jaraguá e 
Serraria) têm horário estendido, 
das 9h às 21h. Os outros quatro 
pontos – Papódromo, Ginásio 
Arivaldo Maia, Terminal do 
Osman Loureiro e Praça Padre 
Cícero – funcionam das 9h às 
16h todos os dias. Aos domin-
gos e às segundas-feiras, todos 
os pontos funcionam das 9h às 
16h.

Já os agendamentos para a 
segunda dose nas unidades de 
referência da vacinação contra 
a Covid-19 para a próxima 
semana serão abertos para o 
período de 13 a 15 de outubro 
para a D2 da vacina Astraze-
neca. Não haverá agendamento 
para terça-feira (12). As unida-
des de saúde não funcionam no 
feriado.

COVID-19

Vacina segue com 1ª, 
2ª e dose de reforço

Divulgação

Uma parceria entre a Prefei-
tura de Maceió e a Associação 
Brasileira de Bares e Restau-
rantes de Alagoas (Abrasel/
AL) vai proporcionar aos estu-
dantes de várias escolas da rede 
municipal de Ensino, a partir 
de hoje, visitas aos restaurantes 
da capital. A iniciativa faz parte 
das comemorações ao Dia das 
Crianças, que é comemorado 
amanhã.

Pelo calendário feito pela 
Secretaria Municipal de Educa-
ção, as visitas ocorrem até a 
próxima quinta-feira, e visa 
inserir os estudantes do Ensino 
Fundamental, de idades entre 
6 e 12 anos, nos restaurantes 
de Maceió e proporcionar um 
momento de lazer, com ativi-
dades recreativas e visitas às 
cozinhas dos estabelecimentos.

A ação da Semed vai aten-

der um público de 1.850 crian-
ças em 44 estabelecimentos 
comerciais envolvidos, na 
capital. A primeira unidade 
de ensino a ser contemplada, 
hoje, a Escola Municipal 
Gastone Lúcia de Carvalho 
Beltrão, da Cidade Universitá-
ria, que foi programada para a 
visita nesta tarde, envolvendo 
50 alunos.

Emília Caldas, secretária-
-adjunta de gestão educacio-
nal da Secretaria Municipal de 
Educação, ressalta que muitos 
estudantes não têm a oportuni-
dade de frequentar restaurantes 
do nível que eles irão conhecer. 
“Com esta ação iremos levá-los 
para dentro destes ambientes 
para prestigiar a nossa culinária 
local” afirma.

Com o propósito de oferecer 
à população mais informações 
sobre modificações nas linhas 
de ônibus, educação no trân-
sito, atualizações sobre as leis e 
outras ações, a Superintendên-
cia Municipal de Transportes 
e Trânsito (SMTT) promove 
mais um canal de comunica-
ção: a rede social Instagram. A 
ideia é ficar mais próxima dos 
usuários.

O perfil já pode ser loca-
lizado no Instagram pelo @
smttmaceio, e além de facilitar 
a comunicação entre o órgão e 

a população, passa ser mais um 
canal para tirar dúvidas dos 
maceioenses, bem como infor-
mar sobre os acessos aos servi-
ços do órgão.

Como explica o superinten-
dente da SMTT, André Costa, a 
população está cada vez mais 
conectada e também precisa-
mos estar presentes nas redes 
sociais, levando informações 
e as atualizações sobre o que 
está acontecendo nas vias de 
Maceió.

O atendimento na sede da 
SMTT funciona de segunda 

a sexta-feira, das 8h às 14h, 
mediante agendamento por 
este site. O órgão fica localizado 
na Avenida Durval de Góes 
Monteiro, 829, no Tabuleiro do 
Martins.

A SMTT disponibiliza ainda 
o email (atendimento@smtt.
maceio.al.gov.br), os celulares 
(82) 98186-3890 e (82) 98232-
2887, o fixo 3312-5340, além 
do aplicativo SMTT Maceió – 
NOI Cidadão, disponível para 
usuários do sistema operacio-
nal Android, funcionando 24 
horas, todos os dias da semana.

DIA DAS CRIANÇAS

AGORA NO INSTAGRAM

Dia de lazer: Alunos 
visitam restaurantes

SMTT lança mais um 
canal de comunicação

Ascom Semed

Visitas ocorrem até quinta-feira e buscam inserir os alunos nos restaurantes
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Ja i r  B o l s o n a r o 
chega ao ano elei-
toral com a maior 

carga negativa da história do 
Brasil. “O total do eleitorado 
que declara hoje que não vota-
ria de jeito nenhum a favor 
da sua reeleição é de 59%, 21 
pontos percentuais a mais 
do que seu principal adver-
sário até agora na disputa, 

o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) —com 38%. 
A atual rejeição a Bolsonaro 
é, disparada, a maior medida 
pelo Datafolha na compara-
ção com a dos presidentes 
que foram eleitos nas oito 
disputas anteriores, incluindo 
ele próprio em 2018”, aponta 
reportagem de Ranier Bragon, 
na Folha de S. Paulo.

“Nunca o eleito, de 1989 a 
2014, teve mais do que cerca 

de um terço do eleitorado 
declarando não votar nele de 
jeito nenhum. Bolsonaro já 
havia batido esse recorde em 
2018. Ele chegou à reta final da 
campanha com 44% de rejei-
ção, mas conseguiu a vitória 
no segundo turno. Seu princi-
pal oponente, o ex-prefeito de 
São Paulo Fernando Haddad 
(PT), também amargava um 
índice negativo similar, 41%”, 
lembra o jornalista.

Datafolha: Bolsonaro carrega 
a maior rejeição da história 

PESQUISA APONTA que 59% dizem não votar nele em nenhuma hipótese, 15% a mais do que em sua eleição, em 2018

Veja a rejeição durante a campanha 
dos presidentes eleitos

1989 - Fernando Collor (PRN) - 11% a 30% (de junho a novembro de 1989)
1994 - FHC (PSDB) - 12% a 17% (maio a setembro de 1994)
1998 - FHC (PSDB) - 25% a 21% (março a setembro de 1998)
2002 - Lula (PT) - 30% a 29% (nov.2001 a set.2002)
2006 - Lula (PT) - 30% (out.2005 a set.2006)
2010 - Dilma (PT) - 21% a 27% (dez.2009 a set.2010)
2014 - Dilma (PT) - 27% a 33% (out.2013 a set.2014)
2018 - Bolsonaro (PSL) - 33% a 44% (set.2017 a out.2018)

A jogadora de vôlei de praia 
Carol Solberg lamentou, na 
noite do último sábado, os 600 
mil mortos pela pandemia de 
covid-19 no país. Em um raro 
comentário do tipo no mundo 
esportivo, Carol - que é crítica 
história do governo de Jair 
Bolsonaro - também se mostrou 
desapontada com os rumos 
recentes dados pelo presidente 
da República, seja na pandemia 
ou em outros tema.

Ao ser entrevistada pelo 
canal SporTV, após a vitória 

nas semifinais do circuito brasi-
leiro de vôlei de praia, no Rio de 
Janeiro, Carol dobrou as críticas 
à condução do governo fede-
ral na pandemia. “A gente tem 
um presidente que está defen-
dendo o tratamento precoce 
nessa altura do campeonato. 
Isso é muito sério”, disse. “Me 
dói muito ver o Brasil sendo 
representado por isso.”

A atleta indicou que seu 
descontentamento ultrapassa a 
questão da condução na pande-
mia. “A gente viu o presidente 

vetando nessa semana a distri-
buição gratuita de absorvente 
para meninas total em situa-
ção de vulnerabilidade”, disse, 
referindo-se ao fato de que 
Bolsonaro vetou a distribuição 
de absorventes para jovens em 
idade escolar e para mulheres 
em situação de vulnerabili-
dade social. O veto, segundo o 
presidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (DEM-MG), deve 
ser derrubado em sessão do 
Congresso Nacional.

O Brasil bateu a marca de 

600 mil mortos pela covid na 
sexta-feira (8) e, para Carol, é 
impossível entrar em quadra 
sem levar isso em mente. “Me 
dói muito ver esse momento, 
sabe? Eu sou atleta, adoro 
estar aqui jogando, mas eu não 
entro em quadra e fica alheia a 
tudo que está acontecendo”, 
concluiu.

Carol tem um histórico 
de posicionamentos políticos 
dentro de quadra. No caso mais 
conhecido, em setembro de 
2020, a jogadora acabou inves-

tigada pelo Superior Tribunal 
de Justiça Desportiva (STJD), 
entidade máxima do esporte, 
por gritar “Fora Bolsonaro” em 
frente às câmeras (ela acabaria 
inocentada depois). Em 2021, 
quando o Brasil alcançou 290 
mil mortes, a jogadora se valeu 
de uma entrevista de quadra 
para expressar seu desconforto 
com o cenário atual do país. “É 
um absurdo o que está aconte-
cendo no Brasil, uma tristeza, 
essa incapacidade de gover-
nar”, disse à época.

EM ENTREVISTA NA TV

Carol Solberg volta a criticar Bolsonaro
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Amanhã, dia 
12 de outu-
bro, é uma 

data marcante, pois celebra o 
Dia de Nossa Senhora Apare-
cida e o Dia das Crianças. 
E com uma perspectiva de 
movimentar R$ 24 milhões na 
economia da capital, segundo 
pesquisa do Instituto Feco-
mércio AL, é natural que o 
Comércio se prepare para 
abrir na data, ampliando as 
possibilidades de vendas, 
como informa a Federação 
do Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo do Estado de 

Alagoas (Fecomércio AL).
As lojas do Centro abrem 

em horário diferenciado, das 
8h às 14h, de acordo com 
a Aliança Comercial. Já os 
shoppings permanecem com 
o horário normal.

O  Pa r q u e  S h o p p i n g 
funciona das 10h às 22h e, 
a partir das 15h, promove a 
Parada Dia das Crianças com 
banda, pernas de pau, baila-
rinas, malabares e entrega de 
guloseimas.

O Maceió Shopping abre 
com as lojas âncoras a partir 
de 09h e, lojas satélites e 

praças de alimentação, às 
10h, funcionando até às 22h. 
O estabelecimento também 
terá uma programação para 
o público infantil, como a 
Turma da Mônica, oficina de 
slime, feira de livros e outras 
atrações.

O Pátio Shopping Maceió 
também abre das 10h às 22h. 
Para a criançada, os corredo-
res do estabelecimento entra-
ram em clima do universo 
dos heróis, filmes e histórias 
em quadrinhos.

Assim como os shoppings, 
os supermercados atendem 

em horário habitual. O Ataca-
dão abre das 7h às 22h e o 
Unicompra segue sem alte-
ração, assim como as lojas do 
Palato, com a unidade Farol e 
a unidade Praia das 7h às 22h; 
a unidade Parque, das 7h às 
20h; e a unidade Ponta Verde 
funcionando 24 horas.

 
INTERIOR
Os Sindicatos do Comér-

cio Varejista (Sindilojas) filia-
dos à Fecomércio informam 
o funcionamento dos estabe-
lecimentos de seus respecti-
vos municípios. Em Palmeira 

dos Índios e em Arapiraca, 
as lojas do Comércio funcio-
nam a critério do empresário 
que desejar abrir, desde que 
observada a legislação traba-
lhista.

Já em União dos Palmares 
há previsão de funcionamento 
normal do comércio no dia 
12, mas fecha na quarta-feira. 
Em Penedo, o comércio não 
abre no Dia de Nossa Senhora 
Aparecida, conforme acordo 
firmado com o Sindicato dos 
Comerciários, a Prefeitura 
Municipal, a CDL e a Diocese 
do município.

Comércio funciona no Dia 
de Nossa Senhora Aparecida

CONFIRA O FUNCIONAMENTO dos Shoppings e do Centro durante o feriado religioso; comércio aposta em bom movimento

Com a proximidade do Dia 
das Crianças, muitas lojas de 
Maceió foram invadidas por 
uma variedade de brinquedos 
que agradam a todos os gostos 
e bolsos. E não é para menos: a 
pesquisa do Instituto Fecomér-
cio AL aponta que serão eles, os 
brinquedos, a escolha de 76,6% 
dos consumidores que preten-
dem presentar na data, que, 
entre compras no Comércio 
e Serviços, deve movimentar 
mais de R$ 24 milhões na capi-
tal.

De acordo com a Pesquisa 
de Intenção de Compras para 
o Dia das Crianças, 68,1% dos 
consumidores vão comprar 
presentes para o 12 de Outubro 
e 30,1% pretendem comemorar 
o dia. Já a soma dos que não irão 
presentear e dos que ainda não 
sabem se irão fazê-lo representa 
31,9% dos entrevistados. Entre 
os motivos apontados por estes, 
27,49% disseram que não têm a 
quem dar presentes; 16,37% 
estão desempregados; 12,87% 

possuem dívidas e, por isso, 
não desembolsarão com mimos 
na data; enquanto 6,43% come-
moram de outra forma.

Comparado a 2020, quando 
marcou 72,8%, pode-se dizer que 
intenção de compras se manteve 
relativamente estável este ano 
(68,1%). Já o tíquete médio para 
os presentes será menor: R$ 
126,58, contra R$ 133,99 regis-
trado no ano passado. Mas 
como as pessoas pretendem 
gastar mais nas comemorações, 
o tíquete médio para serviços 
saltou de R$ 80,59 (2020) para R$ 
113,59 (2021). Com isso, haverá 
um incremento de R$ 2 milhões 
a mais na economia como um 
todo, visto que a data movimen-
tou pouco mais de R$ 22 milhões 
ano passado.

Na análise do assessor 
econômico da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de Alagoas 
(Fecomércio AL) explica que a 
manutenção dos percentuais de 
intenção de compra e a redução 

do valor médio a ser desembol-
sado com presentes refletem a 
alta da inflação que, no caso dos 
brinquedos, pode ser puxada 
pelos custos maiores dos insu-
mos e pelo valor do dólar, já 
que muitos deles são importa-
dos. “Os consumidores sentem 
que os preços estão mais altos e, 
como precisam manter despe-
sas básicas, vão manter a tradi-
ção de presentear, mas devem 
optar por presentes com valores 
mais baixos que nos anos ante-
riores”, explica.

Além disso, a pretensão 
maior de os consumidores 
usufruírem mais serviços este 
ano decorre dos atuais horá-
rios da Fase Azul do decreto 
do Governo de Alagoas, já que, 
diferentemente do ocorrido em 
2020, os shoppings estão com 
horários mais ampliados e os 
clubes de lazer e parques de 
diversões já estão autorizados 
a funcionar. “Aos poucos, a 
economia vai retomando o cres-
cimento, mas não podemos nos 

esquecer de que ainda estamos 
na pandemia. Todo cuidado 
é válido para que possamos 
continuar nesse processo de 
volta total do Comércio e Servi-
ços”, enfatiza o presidente da 
Fecomércio, Gilton Lima.

DADOS
Que os brinquedos lideram 

a preferência não é novidade, 
mas na data que homenageia 
as crianças, outras opções 
de presentes serão: vestuá-
rio (29,8%), calçados (4,8%), 
livros (3,3%) e eletrônicos 
(1%). E ainda há a possibili-
dade de ganhar mais de um 
presente, pois de acordo com 
a pesquisa, dentre os consumi-
dores que irão presentear, 29,02 
% irão adquirir um produto; 
28,29% pretendem comprar 
dois e 15,12%, três presentes. 
Os mimos serão destinados 
aos filhos (41,5%), sobrinhos 
(31,5%), netos (16,5%) e afilha-
dos (13,8%).

Em relação aos valores, 

32,45% devem desembol-
sar entre R$ 51,00 a R$100,00; 
15,04% estimam gastos entre R$ 
101,00 e R$ 150,00; e 12,59% vão 
comprar na faixa entre R$ 151,00 
e R$ 200,00, enquanto 23,73% 
devem gastar R$ 50. Quanto aos 
custos com as comemorações, 
26,6% vão aproveitar o sol na 
praia; 20,6% curtirão em clubes 
e parques temáticos; 13,8% irão 
almoçar ou jantar em casa; 8,7% 
aproveitarão praças e campos 
de futebol; enquanto 6% pega-
rão um cineminha. Viagens 
(3,2%) e circos (0,5%) também 
serão escolhidos.

Com 64,3%, o Centro de 
Maceió lidera a preferência 
como local de compras, sendo 
seguido pelos shoppings 
(22,2%), lojas de rua/bairro/
galeria (11,8%) e internet (7,7%). 
A maioria (45,3%) pagará à 
vista com dinheiro, mas 38,5% 
irá parcelar no cartão de crédito; 
9,4% optarão pelo pagamento à 
vista via cartão de débito; e 7% 
usarão a modalidade rotativo.

PESQUISA APONTA

Dia das Crianças deve movimentar 
R$ 24 milhões na economia alagoana
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Ja i r  B o l s o n a r o 
chega ao ano elei-
toral com a maior 

carga negativa da história do 
Brasil. “O total do eleitorado 
que declara hoje que não vota-
ria de jeito nenhum a favor 
da sua reeleição é de 59%, 21 
pontos percentuais a mais 
do que seu principal adver-
sário até agora na disputa, 

o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) —com 38%. 
A atual rejeição a Bolsonaro 
é, disparada, a maior medida 
pelo Datafolha na compara-
ção com a dos presidentes 
que foram eleitos nas oito 
disputas anteriores, incluindo 
ele próprio em 2018”, aponta 
reportagem de Ranier Bragon, 
na Folha de S. Paulo.

“Nunca o eleito, de 1989 a 
2014, teve mais do que cerca 

de um terço do eleitorado 
declarando não votar nele de 
jeito nenhum. Bolsonaro já 
havia batido esse recorde em 
2018. Ele chegou à reta final da 
campanha com 44% de rejei-
ção, mas conseguiu a vitória 
no segundo turno. Seu princi-
pal oponente, o ex-prefeito de 
São Paulo Fernando Haddad 
(PT), também amargava um 
índice negativo similar, 41%”, 
lembra o jornalista.

Datafolha: Bolsonaro carrega 
a maior rejeição da história 

PESQUISA APONTA que 59% dizem não votar nele em nenhuma hipótese, 15% a mais do que em sua eleição, em 2018

Veja a rejeição durante a campanha 
dos presidentes eleitos

1989 - Fernando Collor (PRN) - 11% a 30% (de junho a novembro de 1989)
1994 - FHC (PSDB) - 12% a 17% (maio a setembro de 1994)
1998 - FHC (PSDB) - 25% a 21% (março a setembro de 1998)
2002 - Lula (PT) - 30% a 29% (nov.2001 a set.2002)
2006 - Lula (PT) - 30% (out.2005 a set.2006)
2010 - Dilma (PT) - 21% a 27% (dez.2009 a set.2010)
2014 - Dilma (PT) - 27% a 33% (out.2013 a set.2014)
2018 - Bolsonaro (PSL) - 33% a 44% (set.2017 a out.2018)

A jogadora de vôlei de praia 
Carol Solberg lamentou, na 
noite do último sábado, os 600 
mil mortos pela pandemia de 
covid-19 no país. Em um raro 
comentário do tipo no mundo 
esportivo, Carol - que é crítica 
história do governo de Jair 
Bolsonaro - também se mostrou 
desapontada com os rumos 
recentes dados pelo presidente 
da República, seja na pandemia 
ou em outros tema.

Ao ser entrevistada pelo 
canal SporTV, após a vitória 

nas semifinais do circuito brasi-
leiro de vôlei de praia, no Rio de 
Janeiro, Carol dobrou as críticas 
à condução do governo fede-
ral na pandemia. “A gente tem 
um presidente que está defen-
dendo o tratamento precoce 
nessa altura do campeonato. 
Isso é muito sério”, disse. “Me 
dói muito ver o Brasil sendo 
representado por isso.”

A atleta indicou que seu 
descontentamento ultrapassa a 
questão da condução na pande-
mia. “A gente viu o presidente 

vetando nessa semana a distri-
buição gratuita de absorvente 
para meninas total em situa-
ção de vulnerabilidade”, disse, 
referindo-se ao fato de que 
Bolsonaro vetou a distribuição 
de absorventes para jovens em 
idade escolar e para mulheres 
em situação de vulnerabili-
dade social. O veto, segundo o 
presidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (DEM-MG), deve 
ser derrubado em sessão do 
Congresso Nacional.

O Brasil bateu a marca de 

600 mil mortos pela covid na 
sexta-feira (8) e, para Carol, é 
impossível entrar em quadra 
sem levar isso em mente. “Me 
dói muito ver esse momento, 
sabe? Eu sou atleta, adoro 
estar aqui jogando, mas eu não 
entro em quadra e fica alheia a 
tudo que está acontecendo”, 
concluiu.

Carol tem um histórico 
de posicionamentos políticos 
dentro de quadra. No caso mais 
conhecido, em setembro de 
2020, a jogadora acabou inves-

tigada pelo Superior Tribunal 
de Justiça Desportiva (STJD), 
entidade máxima do esporte, 
por gritar “Fora Bolsonaro” em 
frente às câmeras (ela acabaria 
inocentada depois). Em 2021, 
quando o Brasil alcançou 290 
mil mortes, a jogadora se valeu 
de uma entrevista de quadra 
para expressar seu desconforto 
com o cenário atual do país. “É 
um absurdo o que está aconte-
cendo no Brasil, uma tristeza, 
essa incapacidade de gover-
nar”, disse à época.

EM ENTREVISTA NA TV

Carol Solberg volta a criticar Bolsonaro
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Veredas: Acolhimento ampara 
mães e bebês em UTI Neonatal

HOSPITAL BATEU recorde após arrefecimento da Pandemia, no mês passado, com centenas de atendimentos

Ter um acolhi-
mento huma-
nizado e de 

qualidade, é um dos grandes 
desejos das mulheres grávi-
das. E ter isso em um espaço 
propício, com equipe capaci-
tada-, é fundamental para o 
bem-estar das puérperas.

“Caleb nasceu com 7 
meses, com um quilo e trezen-
tos. Foi tudo muito rápido, 
mas fui atendida muito bem, 
todos deram apoio. O início 
foi difícil, agora eu estou 
mais tranquila e ele está 
se recuperando bem. Aqui 
no Hospital Veredas foram 
muito atenciosos”, afirmou 
Maria Clara Ferreira (17), 
mãe de Caleb.

 M e s m o  e m  m e i o  a 
pandemia, o Hospital Vere-
das atendeu 297 bebês que 
precisavam de atendimento 
especializado por complica-
ções durante a gestação ou 
no momento do parto.

Inaugurada em junho 
de 2009, a UTI Neonatal 
do Hospital Veredas conta 
hoje com dez leitos, e o setor 
de obstetrícia do hospital, 
realiza em média 250 proce-
dimentos (entre partos e 
d e m a i s  p r o c e d i m e n t o s 
obstétricos) por mês. Possui 

28 lei tos de alojamento 
conjunto e 6 leitos de pré-
-parto.

Somente em 2018, foram 
2983 pacientes na ala obsté-
trica e 276 na UTI Neona-
tal. Em 2019 esse número se 
manteve alto, enquanto 2883 
pacientes foram atendidos, 
232 ocuparam UTI Neona-

tal. Em 2020 esse número 
já diminuiu um pouco por 
causa da pandemia, 2435 
pacientes foram atendidos e 
178 encaminhados para UTI.

C o m  u m a  e s t r u t u r a 
moderna e equipamentos de 
última geração, a ala obsté-
trica do Hospital Veredas 
garante uma atenção e um 

maior cuidado possível para 
atender mães e seus bebês, 
principalmente, na interna-
ção de pacientes de média e 
alta complexidade.

“É  toda  uma equipe 
multidisciplinar, onde conta-
mos com fisioterapeutas, 
fonoaudiólogos, psicólogo, 
assistente social, médicos, 

enfermeiros e técnicos de 
enfermagem. É um local 
de referência para as grávi-
das, para pacientes e para 
atendimento pediátrico”, 
pontuou o coordenador da 
UTI Neonatal e Pediátrica, 
Dr João Lourival,

Também foram implan-
tadas nas UTIs Neo incuba-
doras, monitores cardíacos, 
respiratórios e oxímetros, e 
desde então, o hospital conse-
guiu praticamente zerar o 
índice de mortalidade de 
crianças que, mesmo em 
estado crítico, tinham que 
aguardar por uma transferên-
cia. Além disso, a UTI Neona-
tal do Hospital Veredas é uma 
UTI neo escola, contribuindo 
para formação de excelentes 
profissionais médicos. 

“A unidade, na maior 
parte das vezes, trata dos 
prematuros que apresentam 
alguma situação adversa ao 
nascer. No entanto, isso, nem 
sempre quer dizer que os 
bebês estão doentes, mas sim 
que muitas vezes eles preci-
sam de uma atenção maior 
da equipe médica, e é o que 
fazemos aqui”, pontuou o 
Gustavo Pontes de Miranda, 
diretor-médico do Hospital 
Veredas.

Divulgação

Equipada com aparelhos de ponta, UTI garante atendimento especializado para mães e bebês com todo suporte necessário
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Coritiba, Bota-
fogo e Avaí 
e s t ã o  b e m 

próximos do acesso na Série 
B do Campeonato Brasileiro, 
segundo o site Infobola. A 
última vaga segue aberta. Já 
o Guarani perdeu força na 
disputa.

Líder com 54 pontos, o 
Coritiba aparece com chan-
ces de 94% de voltar à elite 
do Brasileirão. O Botafogo 
também aumentou suas 
chances e, na vice-liderança 
com 51 pontos, já tem proba-
bilidade de 82%.

O Avaí chegou de mansi-
nho e garantiu seu lugar no 
G4 e também próximo da 
elite. Terceiro colocado com 
50 pontos, o Avaí tem chan-
ces de 74%. A última vaga, 
enquanto isso, está aberta.

O Goiás sai na frente por 
estar em quarto lugar com 
48 pontos e chances de 50%, 
mas o CRB aparece logo atrás 
com os mesmos 48 pontos e 
chances de 46%. Ao todo, dez 
clubes acumulam chances 
superiores a 1% de acesso. O 
Guarani perdeu força e ficou 
com apenas 16%.

Três perto do acesso, uma vaga 
aberta e Guarani “desidratado”

COXA, BOTA E AVAÍ superam os 50% de chances de acesso; ao todo, dez clubes têm chances superiores a 1% de acesso

Divulgação

Jogando em casa, Coritiba perdeu para o Cruzeiro por 3 a 0, mas segue líder

CLUBES COM CHANCES DE 
ACESSO SUPERIORES A 1%

Coritiba (94%)
Botafogo (82%)

Avaí (74%)
Goiás (50%)
CRB (46%)
CSA (25%)

Guarani (16%)
Vasco (9%)

Náutico (2%)
Sampaio Corrêa (2%)

A briga por uma vaga no G4 
e contra o rebaixamento conti-
nua quente após a 29ª rodada 
do Campeonato Brasileiro da 
Série B. O Coritiba é o líder, 
mas viu o Botafogo encostar 
ao “roubar” a vice-liderança 
do Avaí. O Goiás completa 
o grupo de acesso apesar do 
tropeço diante do Náutico.

Em relação ao rebai-
xamento, nada mudou. O 
Londrina desperdiçou a 
chance de empurrar o Brusque 
para a degola, enquanto o Vitó-
ria se complicou ainda mais ao 
perder para o penúltimo colo-
cado Confiança, que só está 
na frente do Brasil de Pelotas. 

O Xavante fez as pazes com a 
vitória, mas segue em situação 
delicada.

SELEÇÃO DA RODADA
Goleiro: Luiz Daniel (Sampaio Corrêa)

Lateral-direito: Diogo Mateus (Guarani)

Zagueiro: Camutanga (Náutico)

Zagueiro: Ícaro (Brasil de Pelotas)

Lateral-esquerdo: Artur (Goiás)

Volante: Léo Naldi (Ponte Preta)

Volante: Jhemerson (Confiança)

Meia: Marco Antonio (Botafogo)

Meia: Renato Cajá (CSA)

Atacante: Copete (Avaí)

Atacante: Vitor Leque (Cruzeiro)

Técnico: Mozart (CSA)

O Sampaio Corrêa pode ser 
punido na reta final da Série 
B do Campeonato Brasileiro. 
Caio Max Augusto Vieira, árbi-
tro potiguar, relatou na sumúla 
do jogo contra o Vasco um arre-
messo de garrafa contra a arbi-
tragem no Castelão, em São 
Luís.

“Informo que no intervalo, 
quando a equipe de arbitragem 
se dirigia ao vestiário, vinda da 
torcida do Sampaio Corrêa foi 
arremessado uma garrafa plás-
tica contendo liquido em dire-
ção ao quarteto de arbitragem, 
vale salientar que por pouco 

não chegou a atingir nenhum 
dos membros”, diz o docu-
mento oficial da partida.

O Sampaio Corrêa pode 
perder mando de campo – de 
um a dez – e receber multa 
entre R$ 100 e R$ 100 mil. Isso 
se o clube for denunciado no 
artigo 213 do Código Brasileiro 
de Justiça Desportiva (CBJD).

O Sampaio Corrêa ganhou 
de 1 a 0 e chegou aos 40 pontos, 
no décimo lugar. Nesta terça-
-feira, às 19 horas, a Bolívia 
Querida receberá o Vitória no 
Castelão, em São Luís, pela 
abertura da 30ª rodada.

SÉRIE B

SAMPAIO CORRÊA X VASCO

Mozart comanda a 
seleção da 29a rodada

Súmula traz relato de 
arremesso de garrafa

O final de semana foi 
marcado pela grande decisão 
do Campeonato Alagoano 
Feminino. O jogo, que aconte-
ceu na tarde do sábado (9), no 
estádio da Ufal, foi disputado 
entre CRB e Acauã. O Galo 
levou a melhor, vencendo 
o confronto por 4x1, e ainda 
conquistou uma vaga no 
Campeonato Brasileiro Femi-
nino A3 em 2022, organizado 
pela Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF).

A equipe alvirrubra come-
çou a partida levando um 
susto e viu o Acauã abrir o 
placar, com Laís, de pênalti. 
Apesar disso, o Galo foi para 
cima e virou o jogo, com Fran 
e Nayara. Os outros dois gols 
foram marcados por Paulinha 
e Nayara, mais uma vez.

Além do título da compe-
tição, o CRB, que fez a melhor 
campanha na fase grupos, 

terminando a última rodada 
na 1ª posição, com 18 pontos, 
teve ainda a maior artilheira 
do Campeonato Alagoano 
Feminino. A atacante Tâmara 
Alves fez 21 gols e levou 
o troféu de goleadora do 
torneio.

Feliz pela vitória, Tâmara 
falou ao O Dia Alagoas sobre 
o desempenho do clube na 
competição estadual. A joga-
dora comemorou o resultado 
e comentou também sobre 
sua atuação com a camisa 
alvirrubra. 

“Estou muito empolgada. 
É uma sensação muito boa. 
Poder estar fazendo história 
com um clube sensacional é 
incrível. A gente vem fazendo 
um ótimo trabalho e eu venho 
me esforçando muito para 
dar sempre o meu melhor 
pelos times em que eu passo”, 
disse ela.

A atacante ainda elogiou 
a organização da competi-
ção, mas comentou sobre as 
dificuldades enfrentadas por 
mulheres que jogam futebol 
e cobrou mais investimento 
para realização de competi-
ções, levando mais incentivo 
para a modalidade.

“A organização foi incrí-
vel, parabenizo todos os 
envolvidos. Apesar disso, 
precisamos de mais visibili-
dade, apoio e investimento, 
que ainda é pouco! Sabemos 
que o cenário não é fácil para 
o futebol feminino, porque é 
uma luta diária”, desabafou 
Tâmara.

Além do CRB, campeão do 
Alagoano Feminino, partici-
param da competição Acauã 
(vice-campeão), UDA e Atlé-
tico Alagoano, dois semifina-
listas, assim como Guerreiras, 
Aliança e Dínamo.

ALAGOANO FEMININO

CRB leva título e fatura 
vaga no Brasileiro A3

Meninas do Galo venceu 
o Acauã por 4x1 na final
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Veredas: Acolhimento ampara 
mães e bebês em UTI Neonatal

HOSPITAL BATEU recorde após arrefecimento da Pandemia, no mês passado, com centenas de atendimentos

Ter um acolhi-
mento huma-
nizado e de 

qualidade, é um dos grandes 
desejos das mulheres grávi-
das. E ter isso em um espaço 
propício, com equipe capaci-
tada-, é fundamental para o 
bem-estar das puérperas.

“Caleb nasceu com 7 
meses, com um quilo e trezen-
tos. Foi tudo muito rápido, 
mas fui atendida muito bem, 
todos deram apoio. O início 
foi difícil, agora eu estou 
mais tranquila e ele está 
se recuperando bem. Aqui 
no Hospital Veredas foram 
muito atenciosos”, afirmou 
Maria Clara Ferreira (17), 
mãe de Caleb.

 M e s m o  e m  m e i o  a 
pandemia, o Hospital Vere-
das atendeu 297 bebês que 
precisavam de atendimento 
especializado por complica-
ções durante a gestação ou 
no momento do parto.

Inaugurada em junho 
de 2009, a UTI Neonatal 
do Hospital Veredas conta 
hoje com dez leitos, e o setor 
de obstetrícia do hospital, 
realiza em média 250 proce-
dimentos (entre partos e 
d e m a i s  p r o c e d i m e n t o s 
obstétricos) por mês. Possui 

28 lei tos de alojamento 
conjunto e 6 leitos de pré-
-parto.

Somente em 2018, foram 
2983 pacientes na ala obsté-
trica e 276 na UTI Neona-
tal. Em 2019 esse número se 
manteve alto, enquanto 2883 
pacientes foram atendidos, 
232 ocuparam UTI Neona-

tal. Em 2020 esse número 
já diminuiu um pouco por 
causa da pandemia, 2435 
pacientes foram atendidos e 
178 encaminhados para UTI.

C o m  u m a  e s t r u t u r a 
moderna e equipamentos de 
última geração, a ala obsté-
trica do Hospital Veredas 
garante uma atenção e um 

maior cuidado possível para 
atender mães e seus bebês, 
principalmente, na interna-
ção de pacientes de média e 
alta complexidade.

“É  toda  uma equipe 
multidisciplinar, onde conta-
mos com fisioterapeutas, 
fonoaudiólogos, psicólogo, 
assistente social, médicos, 

enfermeiros e técnicos de 
enfermagem. É um local 
de referência para as grávi-
das, para pacientes e para 
atendimento pediátrico”, 
pontuou o coordenador da 
UTI Neonatal e Pediátrica, 
Dr João Lourival,

Também foram implan-
tadas nas UTIs Neo incuba-
doras, monitores cardíacos, 
respiratórios e oxímetros, e 
desde então, o hospital conse-
guiu praticamente zerar o 
índice de mortalidade de 
crianças que, mesmo em 
estado crítico, tinham que 
aguardar por uma transferên-
cia. Além disso, a UTI Neona-
tal do Hospital Veredas é uma 
UTI neo escola, contribuindo 
para formação de excelentes 
profissionais médicos. 

“A unidade, na maior 
parte das vezes, trata dos 
prematuros que apresentam 
alguma situação adversa ao 
nascer. No entanto, isso, nem 
sempre quer dizer que os 
bebês estão doentes, mas sim 
que muitas vezes eles preci-
sam de uma atenção maior 
da equipe médica, e é o que 
fazemos aqui”, pontuou o 
Gustavo Pontes de Miranda, 
diretor-médico do Hospital 
Veredas.

Divulgação

Equipada com aparelhos de ponta, UTI garante atendimento especializado para mães e bebês com todo suporte necessário
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Mulheres ocupam cargos de 
liderança na Guarda Municipal

GUARDA MUNICIPAL DE MACEIÓ possui 696 servidores; cerca de 20% dos agentes de segurança são mulheres

João Victor Barroso e 
Amanda Lima
 Ascom Semscs

A G u a r d a 
M u n i c i p a l 
de  Maceió 

(GMM) vem desempenhando 
um papel fundamental na 
promoção da segurança 
pública nas diversas ações 
realizadas pela Prefeitura, com 
o apoio nas operações integra-
das, e também desenvolvendo 
ações sociais. E dentro desse 
atual panorama, as mulhe-
res, que compõem o efetivo, 
se destacam pelo trabalho de 
liderança e pró-atividade na 
GMM.

No Dia Nacional da Guarda 
Municipal, comemorada neste 
domingo (10), instituído pela 
Lei Nº 12.066, de 29 de outubro 
de 2009, a Secretaria Munici-
pal de Segurança Comunitá-
ria e Convívio Social (Semscs) 
destaca o trabalho dessas 
mulheres. A Guarda Muni-
cipal de Maceió possui 696 
agentes de segurança, sendo 
548 homens e 130 mulheres, o 
que representa cerca de 20% da 
corporação.

Ocupando cargos de 
coordenação, as mulheres da 

Guarda Municipal de Maceió 
se tornam, cada vez mais, um 
exemplo de garra e profissio-
nalismo. Como é o caso da 
inspetora Simone Lima, 59 
anos, que entrou para a guarda 
municipal em 1985, e em 2016 
assumiu como diretora de 
Operações e Gerenciamento 
de Crise – DOGC.

“Me sinto abençoada por 
fazer parte da Guarda, afinal, 
a segurança pública é e sempre 
foi  predominantemente 
masculina e por isso sofremos 
muito preconceito”, ressalta 
a Inspetora que, atualmente, 
coordena todos grupamentos 
operacionais da GMM.

Ela revela como agiu para 
reverter a situação e adquirir o 
respeito dos colegas. “Em 2006, 
quando assumi a coordenação 
da Companhia de Patrulha-
mento Comunitário, tive que 
me impor como comandante, 
os guardas sempre se reporta-
vam ao comando de G.O. quase 
nunca a comandante geral, 
com o tempo fui me firmando 
e hoje posso dizer que sou reco-
nhecida, por todos, graças a 
Deus”, completou.

Para Simone Lima, um 
momento marcante na carreira 
foi quando, como primeira 

comandante do Gpop, conse-
guiu ajudar uma pessoa em situ-
ação de rua a tirar sua certidão 
de nascimento. “Além de ajudá-
-lo a obter todos os documen-
tos, conseguimos aposentá-lo 
entrando em contato com a 
Secretaria de Assistência Social. 
A felicidade dele era tanta, que 
para nós foi um momento ines-
quecível”, contou.

Outra mulher que comanda 
um grupamento da GMM é a 
subinspetora Simone França, 
53 anos, que entrou na Guarda 
Municipal em 1991, e assumiu 
o posto de liderança em 2008, 
hoje atua como líder da Bike 
Patrulha. A subinspetora relata 
que ser mulher na GMM é uma 
luta diária, e ao longo desses 
30 anos de serviço precisou se 
impor para ser respeitada.

“Sinto que existe uma 
desconfiança com nós mulhe-
res, não só com as que estão 
no comando, mas também 
com as outras agentes de segu-
rança. Sempre acham que não 
somos capazes, mas sempre 
deixei claro que eu não vejo 
diferença. Para mim são todos 
Guardas Municipais, indepen-
dentemente do sexo”, destaca 
a subinspetora.

Sobre o momento em que 

assumiu o comando, a coor-
denadora da Bike Patrulha 
revela ter recebido olhares 
de reprovação por parte dos 
homens, e com o trabalho e a 
dedicação conseguiu reverter 
a situação. “Eles não falavam 
na cara, mas eu sentia que não 
gostaram quando eu assumi, 
o preconceito era visível. Com 
tempo eles entenderam que 
eu estava ali para ajudar, com 
honestidade e transparência a 
desconfiança foi diminuindo, 
e no final consegui o respeito 
que era necessário”, concluiu.

Para Thiago Prado, secre-
tário da Semscs, os guardas 
municipais desempenham 
diariamente um importante 
papel na proteção da popula-
ção maceioense, e as mulheres 
que fazem a Guarda Municipal 
de Maceió também exercem 
um papel fundamental.

“Os nossos servidores guar-
das municipais são imprescin-
díveis para a manutenção da 
ordem na cidade. Eles trazem 
uma maior sensação de segu-
rança para a comunidade, 
estando mais próximos da 
população. E as ações da GMM 
vêm sendo reconhecidas, em 
especial, ao trabalho operacio-
nal desenvolvido pelas mulhe-

res que comandam e fazem 
parte da Guarda Municipal”, 
destacou o titular da pasta.

AVANÇOS NA GMM
A atual gestão da Semscs 

tem se dedicado na valoriza-
ção dos servidores da Guarda 
Municipal de Maceió, tendo 
realizado até o momento, oito 
cursos para os agentes de segu-
rança, como a capacitação dos 
instrutores pelo grupo para-
bélum, o curso voltado para 
o acolhimento de vítimas de 
violência doméstica, e uma 
capacitação em Libras para 
os guardas municipais aten-
derem melhor a comunidade 
surda.

Thiago Prado destaca a 
importância de sempre manter 
capacitados os guardas muni-
cipais de Maceió. “Por serem 
integrantes do Sistema Único 
de Segurança Pública é indis-
pensável que a nossa tropa 
mantenha um padrão de exce-
lência e para que isso aconteça 
precisamos oferecer cursos, 
capacitações e treinamentos. 
Desde o início do ano temos 
nos empenhado em garantir 
a qualificação necessária para 
os servidores da GMM”, fina-
lizou.

Alberto Jorge Ascom SemscsAlberto Jorge Ascom Semscs João Victor Barroso Ascom Semscs

Inspetora Simone Lima coordena os grupamentos operacionais Secretário Thiago Prado destacou a atuação de lideranças femininas Comandante da Bike Patrulha, Simone França falou sobre os desafios


