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ALERTA AOS BANHISTAS:  CASOS DE AFOGAMENTOS EM 2021 JÁ SUPERAM TODO O ANO ANTERIOR 9
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PF APURA SE MACEIÓ ESTÁ NA 
ROTA DOS CARTÉIS DE DROGAS

BOPE APREENDE COCAÍNA QUE SERIA DO CARTEL DE SINALOA, DO NARCOTRAFICANTE MEXICANO ‘EL CHAPO’

Sargento foi baleado por colegas

A Polícia Federal está às 
voltas com uma surpreen-
dente apreensão de cocaína 
em Maceió. Ontem à noite, de 
posse de uma informação do 

Serviço de Inteligência, poli-
ciais do Bope fizeram uma 
incursão numa casa de vila, 
na Travessa Santo Antônio, 
no Jacintinho, e encontraram 

mais de 40kg de cocaína. A 
droga estava em três caixas de 
papelão e numa mochila de 
criança. Nos pacotes de drogas 
havia a bandeira do México e 

a expressão: El Chapo, numa 
referência ao chefe do Cartel de 
Sinaloa. A PF está investigando 
de que forma Maceió entrou 
ou está na rota internacional 

de drogas e quem representa 
o cartel mexicano em Alagoas.
Não houve informação sobre a 
prisão de suspeitos no trafico 
de cocaína. 5

Policiais do Bope apreenderam a cocaína que estava camuflada em caixas de papelão e numa mochila infantil; rótulo indica o México como origem da droga e El Chapo, do Cartel de Sinaloa
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Por De Araújo Costa  *Publicado originalmente com o título Minha Rua no livro Poeira do Meu Caminho, de 1980

A rua Barão de Anadia, 
onde eu morava, era muito 
barulhenta. Naquele tempo 
as carroças faziam um baru-
lho dos diabos no calçamento 
a paralelepípedos. Não eram, 
como hoje, de pneus. Era a roda 
de ferro, batendo nas pedras, 
tirando fogo.

A nossa casa, que ficava 
no lado esquerdo da Estação 
Central, sofria toda espécie de 
poluição sonora. Era o ruído 
constante das máquinas de 
trens fazendo manobras, apitos 
ensurdecedores, pregões de 
rua, estalidos dos relhos dos 
carroceiros. Um inferno.

E, para cúmulo de tudo isso, 
um italiano, nosso vizinho, 
de nome Ponzzi, tinha uma 
caldeiraria e passava todo o dia 
martelando bronze, fabricando 
caldeiras, azucrinando, assim, 
os nossos ouvidos.

Isso sem contar com a baru-
lheira que faziam os descon-
chavados bondes da Cia. Força 
e Luz Nordeste do Brasil. Uma 
lástima. Felizmente a nossa casa 
tinha um sótão, onde dormía-
mos, e era lá que eu fazia, pelo 
dia ou pela noite, as minhas 
leituras.

Defronte, moravam o sr. 
Durval Guimarães, comer-
ciante de ferragens na rua 
do Comércio; Rodrigues 
Cardoso, dona Menita Bran-
dão,  esposa de um alto 
funcionário do Banco do 
Brasil; Álvaro Braga, repre-
sentante de firmas comerciais 
de Penedo; José Alves Pinto, 
dono de uma mercearia na 

rua da Praia, Júlio Ferreira e 
Creusa Lins, cujas casas fica-
vam lá no fim da rua, perto do 
riacho Salgadinho.

Puxando em direção da 
Praça dos Palmares, havia o 
Hotel Avenida, situado na 
esquina da rua das Verduras, 
de propriedade de Euclides 
Gonçalves, muito amigo de 
meu tio José Lôla.

Moravam, também, na 
rua Barão de Anadia, o dr. 
Mariano Teixeira, o dr. Pedro 
Reys, o dr. Paulo Neto, o 
deputado Augusto Machado, 
o Cel. José Lucena de Albu-
querque Maranhão, que tinha 
dois filhos, Wilson e Itabira, o 
dr. Freitas Cavalcanti e Dom 
Santino Coutinho, Arcebispo 
de Maceió. Gente ilustre, não 
há dúvida.

O dr. Freitas Cavalcanti, que 
era diretor da Imprensa Oficial, 

gozava da fama de ser um dos 
grandes oradores de Alagoas. 
E era mesmo. Várias vezes o 
ouvi discursar. Muito brilhante 
e, sobretudo, muito eloquente. 
Foi, por essa época, eleito Depu-
tado Estadual, tendo, naquela 
Casa da Lei, deixado a marca 
indelével da sua eloquência e 
da sua cultura.

Aliás, Alagoas sempre 
foi muito fértil em oradores. 
Demócrito e Inácio Brandão 
Gracindo, Guedes Miranda, 
Rui Palmeira, Hildebrando 
Falcão, Emilio de Maia, Anto-
nio Santos, Lyourgo Chaves, 
Armando Wucherer e Ciridião 
Durval, fizeram época.

Mas, a meu ver, nenhum se 
igualou a Rodrigues de Melo. 
Foi ele o orador da minha juven-
tude, o que me empolgou, o que 
me arrebatou. Na tribuna do 
Júri foi um verdadeiro gigante. 

Ninguém o superou. Assisti 
a diversos júris, nos quais ele 
funcionava como Promotor 
Público.

O timbre de sua voz e a pala-
vra candente eletrizavam as 
multidões, que, sem resistirem 
à sua eloquência, o aplaudiam 
delirantemente, não obstante a 
constante advertência do Presi-
dente do Conselho de Sentença, 
de que a assistência não podia 
se manifestar.

Lembro-me, como se fora 
hoje, do sensacional júri do 
Coronel Lucena Maranhão, que 
atraiu uma massa compacta de 
espectadores, ansiosa por ouvir 
a palavra do maior tribuno de 
Alagoas. Do júri da Ivone, a 
gaúcha, que matou o seu jovem 
namorado na Praça da Cate-
dral, e de outros que ficaram 
na História do Tribunal do Júri 
alagoano.

Recordo-me do júri de um 
jovem estudante de Direito que, 
por causa de sua garota, domi-
nado pelo ciúme, cometera 
um crime que abalou a socie-
dade em peso, provocando 
verdadeiro sensacionalismo 
na imprensa local. Nesse Júri, 
lançaram, contra a Promoto-
ria Pública, cinco advogados, 
inclusive um médico. A família 
do acusado era rica, de tradição, 
e podia, muito bem, gastar com 
advogados.

Parece que estou vendo 
Rodrigues de Melo, socado 
num terno branco, que ainda 
mais realçava a sua cor, na 
tribuna do Júri. Começou, 
assim, o seu libelo acusatório: 
“Senhor Presidente do Conse-
lho de Sentença. Minhas Senho-
ras e meus senhores: o crime 
deste jovem é tão monstruoso, 
tão revoltante, que, contra a 
Promotoria Pública, lançam, 
de uma só vez, cinco advoga-
dos, inclusive um médico, fato 
inédito na história do júri das 
Alagoas”…

Rodrigues de Melo, pela 
sua eloquência, pelo seu valor, 
pela sua cultura, poderia ser 
cognominado de o “Demoste-
nes Negro das Alagoas“. É pena 
que nunca tenha podido eleger-
-se para a Câmara Federal. Era 
pobre e parece que, em torno 
do seu nome, havia um certo 
preconceito de cor, que muito 
concorreu para prejudicá-lo.

Lá na Câmara Federal, ele 
iria elevar, muito alto, o nome 
da terra dos Marechais. Foi uma 
pena.

A Rua Barão de Anadia de Araújo Costa

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

Até pouco mais de dois 
anos, o Lula ainda estava preso 
e condenado, excluído da vida 
política do Brasil. Houve gente, 
mesmo na esquerda, que acei-
tava as acusações contra ele, o 
considerava fora da vida política 
brasileira.

Quando ele se despediu de 
nós, no Sindicato dos Metalúr-
gicos de São Bernardo, a maioria 
não queria que ele se apresen-
tasse à polícia. Ele tinha decidido 
a ir demonstrar, nas fuças do 
Moro, a falsidade das acusações 
a ele e a farsa da Lava Jato.

Só que ele achava que ficaria 
preso alguns dias. Teve que se 
acostumar à ideia de que ficar 
muito mais tempo. Ficamos na 
Vigília o tempo todo com ele, 
esperançoso sempre de vê-lo sair 
daquelas malditas instalações. 

Quando o visitamos, o encon-
tramos firme e confiante de que 
sairia e voltaria firme à luta.

Mas foram longos e inter-
mináveis 580 dias e 580 noites 
na solidão da cela injusta e cruel 
que o Lula teve que suportar 
para provar sua verdade. Por 
isso também sua saída tem que 
ser celebrada como uma vitó-
ria da verdade, da tenacidade 
e do caráter de um homem que 
coloca sua pele para provar suas 
convicções.

A vida do Brasil parecia se 
acostumar com aquela barbari-
dade. Alguns a celebravam aber-
tamente e se valiam dos espaços 
que tem na mídia para criminali-
zar o Lula como corrupto, come-
morar sua exclusão da vida de 
um país, que seria melhor sem 
ele, na voz dos verdugos.

Houve também quem, no 
campo da esquerda, aceitou as 
acusações ao Lula, assumiu a 
Lava Jato e passou a criminali-
zar o PT, de forma não apenas 
equivocada, como oportunista. 
Gente que sabe que, com o Lula 
e o PT, sobra pouco espaço para 
eles e para outros eventuais 
candidatos a ocupar um espaço 
gigantesco deixado livre sem o 
Lula e o PT.

Por isso, a saída do Lula 
daquele odioso edifício da Polí-
cia Federal de Curitiba, dia 9 
de novembro de 2019, tem que 
ser comemorado como um 
dia histórico na vida do Brasil. 
Porque representa a vitória da 
verdade e da força pessoal do 
maior líder que o país já teve.

Daí a emoção de reencontrar 
o Lula de novo no Sindicato dos 

Metalúrgicos de São Bernardo, 
o primeiro lugar a que se diri-
giu, voltando ao lugar de ontem 
ele tinha saído, para dizer que 
tinha cumprido metade da sua 
promessa: recuperou sua liber-
dade. Faltava desmascarar os 
que o haviam levado a ser preso 
e condenado, mesmo inocente. 
Abraçá-lo de novo confirmava a 
certeza de tudo pelo que tínha-
mos lutado na Vigília naque-
les 580 dias. Vê-lo sair de São 
Bernardo, conduzido por poli-
ciais para a solidão da prisão em 
Curitiba foi das imagens mais 
dolorosas que pudemos ver e 
viver na nossa pele, com a impo-
tência de deixá-lo só naquele 
momento.

Mas ele provava que tinha 
estado certo em se apresentar. 
Que ele não queria ir para a 

clandestinidade e ser tratado 
como um foragido. Nem sair 
do país e ser tratado como um 
prófugo. (Na Caravana do Sul 
nós chegamos a cruzar a fron-
teira para comer uma carne do 
lado do Uruguai. Ele sabe que, 
se decidisse ficar ali, seria rece-
bido com todo o carinho pelo 
povo uruguaio, mas nunca lhe 
passou pela cabeça sair do Brasil. 
Aquele cruze de fronteira era 
mais um fato culinário do que 
político. E voltamos para seguir 
na Caravana.)

Aquele 9 de novembro 
foi histórico também porque 
começou a recolocou o Lula na 
história política brasileira e a 
reacender no coração dos brasi-
leiros a esperança de que seria 
possível resgatar o país da pior 
crise da sua história.

E o Lula voltou, firme e forte



Redação Jornal de Alagoas
Com Blog Edivaldo Júnior

O s e n a d o r 
R o d r i g o 
Cunha está 

em pré-campanha para o 
governo e pode firmar novas 
alianças políticas. Uma delas 
é com a deputada estadual Jó 
Pereira (MDB), também em 
pré-campanha ao governo. Os 
dois participaram na sexta-feira 
(8) de uma audiência pública 
em Delmiro Gouveia sobre o 
Canal do Sertão.

Cunha como senador 
passou a comandar não só um 
partido, mas a integrar um 
grupo que tem hoje o prefeito 
de Maceió, JHC, dois depu-
tados federais (Tereza Nelma 
e Pedro Vilela), deputados 
estaduais (Davi Maia, Cabo 
Bebeto e talvez Dudu Ronalsa 
e Cibele Moura), o vice-prefeito 
Ronaldo Lessa (PDT), além de 
vereadores da capital e várias 
cidades do interior.

Jó Pereira faz parte de outro 
grupo – o do presidente da 

Câmara dos Deputados, Arthur 
Lira (PP-AL). Segundo o jorna-
lista Edivaldo Júnior, Lira quer 
fechar aliança com o grupo 
Marcelo Victor (SDD). Ainda 
assim, tem mantido diálogo 
com JHC, hoje principal nome 
do grupo do qual faz parte o 
senador Rodrigo Cunha.

Por outro lado, a aliança 
de Arthur com o presidente 
da Assembleia Legislativa, 
pode naufragar nas composi-
ções nacionais. Bolsonaro no 
PP, candidato a presidente do 
União Brasil, aliança MV com 
Renan Filho x MDB com Lula, 
são alguns fatores que terão 
reflexos diretos nos acordos 
para 2022 em Alagoas.

Edivaldo Júnior analisa 
que uma aliança entre Rodrigo 
Cunha e Jó Pereira é possível e 
ainda comenta que há quem 
acredite que os dois trabalham 
para viabilizar uma aproxima-
ção que poderá desaguar num 
acordo de JHC com Arthur Lira.

ACENOS
A audiência pública do 

Canal do Sertão teria marcado, 
segundo alguns analistas, a 
“aproximação” do senador 
com a deputada.

Estava lá de políticos esta-
duais, apenas ele, Jó e o depu-
tado estadual Inácio Loiola 
– que é da região e foi incum-
bido de representar os demais 
parlamentares no encontro.

No evento, Rodrigo elogiou 
a deputada. “Jó Pereira é uma 
parlamentar que não atua 
dentro de quatro paredes, no 
gabinete, mas usando o termô-

metro do povo, das ruas, com 
atuação estadual que não se 
limita a uma localidade, mas 
a todo o Estado de Alagoas”, 
disse o senador.

Rodrigo afirmou ainda que 
“Jó Pereira não se limita a cores 
partidárias e busca resultados” 
e na sequência emendou que o 
“momento é de união”.

Apesar de todos os sinais, 
Cunha negou que sua presença 
no evento tivesse motivação 
eleitoral. “Não se trata de uma 
questão de eleições, mas da 

relevância dessa audiência 
para discutir a melhor forma 
que o Canal do Sertão vai aten-
der as pessoas que precisam 
dele. Nesse sentido, a deputada 
está de parabéns de puxar essa 
discussão e buscar soluções 
para a gestão do Canal. Sempre 
tivemos muitas pautas e preo-
cupações em comum e sempre 
estive presente nesses eventos”, 
afirmou ao jornalista.

Em outra declaração, Cunha 
desconversa: “discutir eleições 
fica para o próximo ano…Eu 
não estou em busca de fazer 
negócios, acordos políticos, 
toma lá dá cá” e acrescentou que 
“não faço parte desses bastido-
res. Só vejo o meu nome sendo 
citado para um lado e para o 
outro, com notícias de que sou 
candidato ou não sou. Eu faço 
parte de um grupo político que 
envolve o PDT do Ronaldo 
Lessa (vice-prefeito de Maceió) 
e o PSB de JHC (Prefeito de 
Maceió) e esse grupo tem tudo 
para apresentar um candidato 
ao governo, mas isso só será 
definido mais na frente”.
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Em busca de alianças, Cunha 
se aproxima de Arthur Lira

COM OS OLHOS EM 2022, SENADOR PARTICIPOU de evento com Jó Pereira e distribuiu elogios para a deputada

Dez processos constan-
tes na pauta da ordem do dia 
foram apreciados e deliberados 
pelos parlamentares durante 
a sessão ordinária de hoje, na 
Assembleia Legislativa.Com 
destaque para o projeto de lei nº 
622/2021, de autoria do depu-
tado Paulo Dantas (MDB), 
que dispõe sobre a concessão 
de anistia, remissão e renego-
ciação de dívidas de opera-
ções de crédito realizadas pela 
Agência de Desenvolvimento 
de Alagoas (Desenvolve), no 
âmbito de recursos do Fundo 
de Combate e Erradicação da 

Pobreza (Fecoep), aos produto-
res rurais, aos agricultores fami-
liares e às cooperativas nos seus 
diversos ramos de atuação e as 
associações. 

De acordo com a matéria, 
que foi discutida em primeiro 
turno, a anistia dos créditos 
será concedida de forma total, 
parcial ou através de renego-
ciação das dívidas. A proposta, 
segundo Paulo Dantas, é uma 
forma de amenizar os efeitos 
da crise sanitária que se abateu 
no Brasil e no mundo devido a 
pandemia do coronavírus. “Em 
especial, a pandemia vitimou a 

classe produtora rural e suas 
organizações coletivas levando 
à perda das suas atividades 
econômicas e à capacidade de 
pagamento dos seus emprésti-
mos”, justifica no projeto de lei, 
acrescentando que a aprovação 
da matéria se faz necessária 
para sanar a grave crise que o 
setor vem enfrentando. “Endi-
vidamento e falta de crédito, 
situação que inviabiliza a conti-
nuação da atividade agrícola 
dessas pessoas, afetando direta-
mente a economia dos municí-
pios alagoano”, completa Paulo 
Dantas.

PRODUTORES RURAIS

Projeto promove anistia e 
renegociação de dívidas

Reprodução

Em evento, o jovem senador foi só elogios à deputada; parceria para 2022?

O Sindicato dos Traba-
lhadores na Universidade 
Federal de Alagoas (Sintufal) 
e a Associação dos Docentes 
da Universidade Federal de 
Alagoas (ADUFAL) manifes-
tam, inicialmente, sua irrestrita 
solidariedade aos servidores 
públicos Eurico Júnior (diretor 
do Sintietfal) e Rafaella Florên-
cio (diretora do Sindsifce) e, ao 
mesmo tempo, demonstram 
seu mais veemente repúdio ao 
ato do presidente da Câmara 
dos Deputados, Arthur Lira 
(PP/AL), que não aceitou ser 
interpelado pelos citados 
servidores sobre a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC 
32), no último dia 29 de setem-
bro, durante uma coletiva de 
imprensa.

O deputado federal por 
Alagoas usou como represá-
lia os serviços da Procurado-
ria Parlamentar da Câmara 
dos Deputados para enviar 
uma notificação extraju-
dicial aos dois dirigentes 
sindicais, que estavam em 
Brasília lutando contra a 

PEC 32/2020 e em defesa do 
serviço público, gratuito e de 
qualidade. Percebe-se, diante 
dessa investida, que o citado 
parlamentar não aceita ser 
contrariado e, muito menos, 
ter o seu espaço de atuação 
confrontado. O ato do presi-
dente da Câmara revela 
também o quanto o debate 
sobre os direitos constitucio-
nais de liberdade de opinião, 
de expressão e de organiza-
ção sindical precisam estar 
sempre em evidência.

Diante do exposto, e consi-
derando também a necessi-
dade de unificação da luta em 
defesa do serviço público, dos 
servidores públicos e de melho-
res dias para o povo brasileiro, 
conclamamos as categorias dos 
servidores públicos a se unirem 
ainda mais em ações contra a 
PEC 32/2020 e contra qualquer 
tipo de arbitrariedade promo-
vida por aqueles que são, 
simplesmente, empregados do 
povo brasileiro e precisam ter 
consciência do seu papel diante 
da nossa vigente democracia. 

PEC 32/2020

Em nota, sindicato 
repudia deputado

É falso que governadores aumentaram imposto sobre gasolina e gás de cozinha
Circula em grupos do WhatsApp um texto com a informação de que 
governadores teriam aumentado o valor do imposto sobre a gasolina 
e o gás de cozinha. A mensagem é falsa. O novo preço se refere ao 
reajuste na refinaria anunciado pela Petrobras que passou a valer no 
sábado (9). O texto acompanha um link com a notícia sobre o reajuste. 
“Petrobras reajusta preço da gasolina nas refinarias para R$ 2,98 e gás 
de cozinha para R$ 50,15 a partir deste sábado. Gasolina é vendida 
por R$ 2,98 e os postos vendem por mais que o dobro por causa 
dos impostos estaduais e o gás de cozinha do mesmo jeito, Bolsonaro 
zerou imposto do gás, mas os governadores não diminuíram o ICMS, 

fizeram foi aumentar”, diz a mensagem. O conteúdo mistura infor-
mações verdadeiras com acusações falsas. Os valores apresentados 
sobre o aumento na gasolina e gás de cozinha são verdadeiros.  A 
Petrobras anunciou na sexta-feira (8) o reajuste de 7,2%  no preço da 
gasolina e do gás de cozinha para as distribuidoras já no sábado (9). A 
companhia informou que o preço médio da gasolina passa de R$ 2,78 
para R$ 2,98 por litro na refinaria, refletindo reajuste médio de R$ 0,20 
por litro. Para o gás, o preço médio passa de R$ 3,60 para R$ 3,86 
por kg, equivalente a R$ 50,15 por botijão de 13kg, refletindo reajuste 
médio de R$ 0,26 por kg.



O calendário de vacinação 
contra a Covid-19 em Maceió 
segue, hoje, com a primeira 
dose disponível em todos 
os pontos para adolescentes 
de 12 a 17 anos, com ou sem 
comorbidades, e adultos a 
partir de 18 anos. A segunda 
dose também está disponível 
para adultos, bem como a dose 
de reforço para pessoas com 60 
anos ou mais e profissionais de 
saúde com seis meses comple-
tados, desde a aplicação da 
segunda dose e ainda imunos-
suprimidos com pelo menos 
28 dias da segunda dose. 

O público alvo da imuni-
zação deve se aos shoppings 
Maceió e Pátio e nos drive-
-thrus de Jaraguá e Serraria. 
Os outros quatro pontos – 
Papódromo, Ginásio Arivaldo 
Maia, Terminal do Osman 
Loureiro e Praça Padre Cícero 
– funcionam das 9h às 16h.

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

O intervalo entre a primeira 
e a segunda doses é de 28 dias 
para a Coronavac, oito sema-
nas (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.

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

Para a segunda dose, basta 
apresentar o documento de 
identificação com foto e o 
cartão de vacinação. Quem 
perdeu o cartão pode solici-
tar a segunda via no posto 
onde tomou a primeira dose. 
Pessoas com deficiência visual 
que, ao tomar a primeira dose, 
tenham recebido o cartão 
convencional, podem solicitar 
a substituição pelo cartão em 
braile no ponto onde forem 
tomar a segunda.

A c a m p a n h a 
M a c e i ó 
U n i d a 

Contra a Dengue, lançada em 
agosto deste ano, pela Prefei-
tura de Maceió, será retomada 
a partir do próximo dia 18 
até 23 de outubro. Na guerra 
contra a Dengue, as ações 
estarão voltadas ao recolhi-
mento de pneus, que estão 
entre os depósitos mais propí-
cios a se tornar criadouros do 
mosquito Aedes aegypti, por 
meio de acúmulo de água. 

A Secretaria Municipal 
de Saúde informa ainda que, 
paralelamente, será desen-
cadeada ação de controle 
de roedores e escorpiões, 
em pontos com alta infes-

tação. Equipes da Gerên-
cia de Controle de Vetores 
e Animais Peçonhentos já 
iniciam, essa semana, um 
trabalho de conscientização 
de proprietários de estabele-
cimentos comerciais. 

A  a ç ã o  d o s  a g e n t e s 
também estará atuando nos 
locais com acúmulo inade-
quado de pneus. Serão 320 
agentes de endemias, além 
de dezenas de supervisores 
de área, supervisores gerais e 
fiscais e servidores de vários 
órgãos municipais, parcei-
ros e voluntários, que irão a 
campo para eliminação dos 
criadouros em pontos críticos 
de proliferação de mosquito. 

Serão fiscalizados esta-

belecimentos de comer-
cialização de pneus, como 
borracharias e oficinas de 
veículos, construções aban-
donadas,  ferros-velhos, 

depósitos de sucata e terre-
nos usados como pontos de 
descarte inadequado de resí-
duos sólidos, além de outros 
locais identificados pelos 

agendes de endemias e a 
população, em geral.

“Faremos uma grande 
mobilização para a coleta 
de pneus, uma vez que esta-
mos em período crescente de 
número de casos de dengue. 
A situação é preocupante, 
principalmente porque tive-
mos a confirmação de um 
óbito por dengue e temos 
dois casos sob investigação”, 
afirma Carmem Samico. 

Além do recolhimento de 
pneus, outro foco da campa-
nha Maceió Unida Contra a 
Dengue será o controle de 
roedores. Estão previstas 
visitas de inspeção a 1.884 
imóveis e barracas da orla 
marítima.
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Prefeitura de Maceió declara 
guerra contra o Aedes aegypti

NA BATALHA CONTRA O MOSQUITO, ações focam no recolhimento de pneus: ambientes mais propícios para criadouros

Ascom SMS/Arquivo

Campanha Maceió Unida Contra a Dengue foca no recolhimento de pneus

CALENDÁRIO DE IMUNIZAÇÃO

Vacinação contra a 
Covid continua hoje

Divulgação

Vacinação contra a Covid-19 continua

Por intermédio da parceria 
entre a empresa Braskem e a 
Superintendência Municipal de 
Desenvolvimento Sustentável, 
os bairros Bebedouro, Mutange, 
Pinheiro e Bom Parto recebem, 
essa semana, mais um mutirão 
de limpeza. A ação conta com 
uma equipe de profissionais 
para fazer remoção de entulho 
e pintura de meio-fio, além de 
capinagem de ruas, praças e 
terrenos.

O mutirão teve início na 
última segunda-feira, e hoje, 
está na Rua Nossa Senhora 
da Conceição, no Bebedouro, 
e na Travessa Antônio, no 
Mutange. Amanhã, o traba-
lho será feito na Rua Jorna-
lista Augusto Vaz Filho, no 
Pinheiro, na Avenida Fran-
cisco de Menezes e na Rua 
Professora Eunice Lobão, no 
Bom Parto. E na sexta-feira 
(15), será a vez das Ruas Luiz 
Rizzo e Dr. Bruno Martins, 

no Pinheiro. Todo o material 
retirado é encaminhado para 
a Central de Tratamento de 
Resíduos de Maceió.

Criado em 2020, o mutirão 
de limpeza já removeu o equi-
valente a mais de três mil caçam-
bas de entulho. A medida faz 
parte das ações adotadas para 
a manutenção e o cuidado dos 
bairros localizados nas áreas de 
desocupação e monitoramento 
definidos pela Defesa Civil, que 
também incluem o controle de 
pragas – com a dedetização de 

ruas, terrenos e imóveis para 
evitar a proliferação de escor-
piões e de baratas, formigas e 
outros insetos – e o fechamento 
de portas e janelas de imóveis 
desocupados, que ainda não 
foram demolidos.

Para saber mais sobre essa e 
outras ações da Braskem, acesse 
braskem.com/alagoas ou entre 
em contato pelos telefones 
0800-006-3029 ou 0800-954-
1234. O atendimento é feito de 
segunda a sexta, das 8h às 18h, 
exceto feriados.

BEBEDOURO, PINHEIRO E BOM PARTO

Bairros recebem mais 
um mutirão de limpeza

Divulgação

Ação contou com equipe para remove entulhos, pintar meio-fios e capinagem

População do Trapiche recebe orientações de educação ambiental
Equipes da Superintendência Municipal de Desenvolvimento 
Sustentável prosseguem, hoje (13), percorrendo o bairro do 
Trapiche da Barra, com a finalidade de orientar os morado-
res sobre os principais serviços oferecidos pela Prefeitura de 
Maceió, para evitar o descarte irregular na cidade. A popopula-
ção do bairro estará recebendo, até amanhã (14), orientações 
sobre educação ambiental. A iniciativa da Superintendência 
Municipal de Desenvolvimento Sustentável (Sudes), que deverá 
beneficiar dois mil moradores, conta ainda com a participação 
de vinte pessoas, entre educadores e jovens aprendizes da Natu-
ralle, empresa responsável pela coleta domiciliar na parte baixa 

da capital. As equipe estarão percorrendo todo o bairro, indo 
de porta em porta, informando o dia e a hora que o caminhão 
coletor passa na região. Os moradores também estão sendo 
orientados sobre a coleta de volumosos, pois na região ainda é 
comum a prática de despejar lixo doméstico e móveis inservíveis 
em canteiros e vias públicas. Ivens Peixoto, superintendente da 
Sudes, explica que a Prefeitura oferece, ainda, Ecopontos, para 
que sejam feitos os descartes de móveis inservíveis e a coleta 
de volumosos. “Temos duas alternativas para essas pessoas que 
descartam irregular. Uma é o Ecoponto, próprio para receber 
esse tipo de material inservível e dar o destino correto para ele”.
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Deraldo Francisco
Repórter

A Polícia Mili-
tar alagoana 
f e z  o n t e m 

à noite a maior apreensão de 
cocaína deste ano. A droga 
estava camuflada numa 
mochila de criança e em três 
caixas de papelão, no inte-
rior de uma casa de vila, na 
Travessa Rua Santo Antônio, 
no Jacintinho. Foram apreendi-
dos 40,7kg de cocaína embala-
das em tabletes com a bandeira 
do México e a expressão El 
Chapo, em referência ao trafi-
cante mexicano Joaquín Archi-
valdo Guzmán Loera, líder do 

Cartel de Sinaloa. No entanto, 
não se sabe se há relação entre 
a droga e o cartel. A polícia não 
confirmou nem desmentiu 
essa informação, Não houve 
prisão de nenhum suspeito.

A apreensão foi feita por 
homens do Batalhão de Opera-
ções Policiais Especiais (Bope), 
em checagem de uma informa-
ção levantada pelo Serviço de 
Inteligência da Polícia Militar. 
De posse do endereço, policiais 
à paisana se posicionaram nas 
imediações e, ao perceberem 
uma movimentação suspeita, 
fizeram a incursão e encontra-
ram a droga numa casa deso-
cupada.

A droga e uma balança 

de precisão apreendidas no 
imóvel foram levadas direto 
para a sede da Polícia Fede-
ral, em Jaraguá. Isso eviden-
cia o tráfico internacional de 
drogas. Neste caso, Alagoas 
está nessa rota da cocaína dos 
cartéis mexicanos. Nas últimas 
décadas, a droga produzida 
no México abasteciam, essen-
cialmente, os Estados Unidos 
e parte de Europa, como Espa-
nha, Itália e França. Em se 
tratando de Brasil, a rota do 
tráfico internacional envolvia 
o Rio de Janeiro e São Paulo.

A polícia alagoana ainda 
não sabe a quem atribuir a 
posse da droga apreendida. 
No entanto, pelo volume 

de cocaína e por se tratar de 
tráfico internacional, fica óbvio 
o envolvimento de uma facção 
criminosa com o Cartel de 
Sinaloa. Um delegado federal 
é quem vai investigar o caso.

A droga está avaliada em 
– vendida em grosso – R$ 1 
milhão. Vendida no varejo, 
essa droga renderia entre R$ 2 e 
R$ 3 milhões. Com isso, devido 
ao “prejuízo” dado ao tráfico, 
a preocupação da polícia agora 
é com o crescimento de outros 
tipos de crimes em Maceió. 
Quando o tráfico sofre uma 
perda nessa monta, utiliza 
outros métodos como forma 
de recompor o dinheiro rela-
tivo à droga que perdeu.

PM apreende 40kg de cocaína 
do “Cartel Mexicano de Sinaloa”

DROGA ESTAVA numa casa de vila no Jacintinho e teria sido enviada pelo cartel do narcotraficante “El Chapo”

Ascom/PM

Rótulo do cartel de El Chapo, na droga

Paula Berle
Repórter

As estratégias de segurança 
adotadas pela Secretaria da 
Segurança Pública em todo o 
estado e os investimentos reali-
zados pelo Governo de Alagoas 
resultaram em um balanço 
positivo no mês de setembro, 
seguindo a tendência de queda 
no número de Crimes Violentos 
Letais Intencionais (CVLI) dos 
últimos oito meses.  Com esse 
resultado, 2021 segue no cami-
nho para se tornar o ano menos 
violento da década em Alagoas.

 Segundo dados do Núcleo 
de Estatística e Análise Criminal 
(NEAC), da SSP, Alagoas redu-
ziu em 7,9% os casos de homi-
cídio no mês de setembro. Em 
números totais foram 93 regis-
tros em 2021 e 100 no mesmo 

período do ano anterior. Esse é 
o menor número registrado na 
série histórica do mês.

Com o trabalho diário das 
forças de segurança, que reali-
zam patrulhas 24 horas por dia, 
a capital também diminuiu a 
curva de crimes contra a vida, 
com 29 casos em setembro 
de 2021, contra 35 no mesmo 
mês de 2020, uma retração de 
17,14%.

O secretário da Segurança 
Pública de Alagoas, Alfredo 
Gaspar de Mendonça Neto, 
lembra que as vidas salvas atra-
vés da redução do número de 
crimes violentos é resultado do 
trabalho integrado de todas as 
equipes que atuam diariamente 
para levar tranquilidade e segu-
rança para a população alago-
ana, além do grande volume 
de recursos investidos pelo 

Governo estadual nesse setor.
 “Pelo oitavo mês conse-

cutivo batemos recorde na 
redução de mortes violentas 
em Alagoas. Em setembro 
nós ganhamos, o que significa 
que vidas foram preservadas. 
Houve cerca de 8% de dimi-
nuição da mortes violentas, 
em comparação com o mesmo 
período do ano passado. 
Alagoas vai vencendo a cada 
etapa e caminhando a passos 
largos para conquistar o ano 
com menos mortes violentas 
da última década. Devemos 
isso aos investimentos do 
governador Renan Filho, e, 
especialmente, ao trabalho de 
cada profissional de Segurança 
Pública, de quem tenho tanto 
orgulho de estar junto nessa 
jornada. Parabéns a todos!” 
afirmou.

A efetividade no combate 
a violência contra à mulher 
vem mostrando resultados 
importantes na redução de 
homicídios em Alagoas. 
Em setembro, o estado não 
registrou nenhum caso de 
feminicídio, garantindo uma 
queda de 30,7% entre janeiro 
e setembro de 2021, se compa-
rado com o mesmo período 
do ano anterior. Os dados 
são do Núcleo de Estatística e 

Análise Criminal (NEAC), da 
Secretaria de Estado da Segu-
rança Pública (SSP).

Em números absolutos, 
foram registrados 18 femi-
nicídios no período, valor 
inferior ao de 2020, quando 
26 casos ocorreram até setem-
bro. 

O combate a esse tipo de 
crime também vem garan-
tindo resultados positivos 
na capital, que registrou uma 

queda de 14,2% no número de 
feminicídios nos meses apre-
sentados. Segundo o Neac, 
setembro é o segundo mês 
consecutivo sem mortes de 
mulheres em Maceió. 

Para  o  secretár io  de 
Segurança Pública, Alfredo 
Gaspar de Mendonça Neto, 
os números são resultado do 
empenho de todas as institui-
ções que atuam no combate a 
crimes contra à mulher

OITAVO MÊS...

...Consecutivo da queda
no número de homicídios

O governador Renan Filho 
estará, amanhã, nas regiões do 
Agreste e Sertão. Ele inicia a 
agenda de trabalho às 10 horas 
em Santana do Ipanema, onde 
assina ordem de serviço para a 
construção de uma creche. Em 
seguida, segue para São José 
da Tapera. Neste município, 
autoriza, por volta do meio-
-dia, a edificação de outro 
equipamento. 

A agenda se encerra em 
Traipu, onde, às 14h30, o chefe 
do Executivo assina ordem 
de serviço para a construção 
de mais uma creche. Todas 
as atividades serão transmi-
tidas pelos canais oficiais do 
Governo de Alagoas no Face-
book (Governo de Alagoas) e 
no Instagram (@governodea-
lagoas).

Os equipamentos que 
serão construídos nos três 
municípios integram as ações 
do programa Creches CRIA. 
A iniciativa vai universali-
zar o acesso a todas as crian-
ças de 0 a 3 anos de idade 
em Alagoas. Nesta primeira 
fase, serão implantadas 80 
unidades em todo o estado, 
com investimento de R$ 350 
milhões. Até o final da execu-
ção do programa, mais de R$ 
805 milhões serão injetados 
e oito mil empregos diretos 
gerados para construção de 
200 creches em Alagoas.

Boa notícia para os arapi-
raquenses que tomaram a 
primeira dose da vacina contra a 
Covid-19 do fabricante Pfizer e 
aguardam a data para segunda 
dose. A Prefeitura, através da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
reduziu o intervalo de aplicação 
para 8 semanas, independente 
do dia de aplicação da primeira.

Se você tomou a primeira 
dose há mais de 8 semanas, já 
pode procurar um dos postos 
de vacinação contra a Covid-19 
de Arapiraca para poder rece-
ber sua segunda dose.

Os postos de vacinação de 
Arapiraca ficam localizados no 
Sesc Arapiraca, Drive Thru do 
Arapiraca Garden Shopping e 
Ginásio da Escola Pedro Reis, 
e funcionam em horário unifi-
cado, das 9h às 16h. 

A coordenadora de Doen-
ças Imunopreveníveis, enfer-
meira Mônica Suzy, reforçou a 
importância da segunda dose 
para garantir maior eficiência 
contra a doença. “É sempre 
importante reforçar que vaci-
nação é um pacto coletivo e 
que a vacina contra a Covid-19 
precisa de, pelo menos, duas 
doses para ter o efeito espe-
rado. Sendo assim, reforçamos 
a importância de se procurar os 
postos de vacinação da cidade 
para receber sua segunda dose, 
caso já tenha ultrapassado o 
intervalo de 8 semanas”.

AGENDAARAPIRACA

Governador 
tem pauta 
positiva 
no interior

Redução no 
intervalo da 
1ª para a 2ª 
dose da Pfizer

SSP registra queda de 30,7% de feminicídios

O calendário de vacinação 
contra a Covid-19 em Maceió 
segue, hoje, com a primeira 
dose disponível em todos 
os pontos para adolescentes 
de 12 a 17 anos, com ou sem 
comorbidades, e adultos a 
partir de 18 anos. A segunda 
dose também está disponível 
para adultos, bem como a dose 
de reforço para pessoas com 60 
anos ou mais e profissionais de 
saúde com seis meses comple-
tados, desde a aplicação da 
segunda dose e ainda imunos-
suprimidos com pelo menos 
28 dias da segunda dose. 

O público alvo da imuni-
zação deve se aos shoppings 
Maceió e Pátio e nos drive-
-thrus de Jaraguá e Serraria. 
Os outros quatro pontos – 
Papódromo, Ginásio Arivaldo 
Maia, Terminal do Osman 
Loureiro e Praça Padre Cícero 
– funcionam das 9h às 16h.

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

O intervalo entre a primeira 
e a segunda doses é de 28 dias 
para a Coronavac, oito sema-
nas (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.

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

Para a segunda dose, basta 
apresentar o documento de 
identificação com foto e o 
cartão de vacinação. Quem 
perdeu o cartão pode solici-
tar a segunda via no posto 
onde tomou a primeira dose. 
Pessoas com deficiência visual 
que, ao tomar a primeira dose, 
tenham recebido o cartão 
convencional, podem solicitar 
a substituição pelo cartão em 
braile no ponto onde forem 
tomar a segunda.

A c a m p a n h a 
M a c e i ó 
U n i d a 

Contra a Dengue, lançada em 
agosto deste ano, pela Prefei-
tura de Maceió, será retomada 
a partir do próximo dia 18 
até 23 de outubro. Na guerra 
contra a Dengue, as ações 
estarão voltadas ao recolhi-
mento de pneus, que estão 
entre os depósitos mais propí-
cios a se tornar criadouros do 
mosquito Aedes aegypti, por 
meio de acúmulo de água. 

A Secretaria Municipal 
de Saúde informa ainda que, 
paralelamente, será desen-
cadeada ação de controle 
de roedores e escorpiões, 
em pontos com alta infes-

tação. Equipes da Gerên-
cia de Controle de Vetores 
e Animais Peçonhentos já 
iniciam, essa semana, um 
trabalho de conscientização 
de proprietários de estabele-
cimentos comerciais. 

A  a ç ã o  d o s  a g e n t e s 
também estará atuando nos 
locais com acúmulo inade-
quado de pneus. Serão 320 
agentes de endemias, além 
de dezenas de supervisores 
de área, supervisores gerais e 
fiscais e servidores de vários 
órgãos municipais, parcei-
ros e voluntários, que irão a 
campo para eliminação dos 
criadouros em pontos críticos 
de proliferação de mosquito. 

Serão fiscalizados esta-

belecimentos de comer-
cialização de pneus, como 
borracharias e oficinas de 
veículos, construções aban-
donadas,  ferros-velhos, 

depósitos de sucata e terre-
nos usados como pontos de 
descarte inadequado de resí-
duos sólidos, além de outros 
locais identificados pelos 

agendes de endemias e a 
população, em geral.

“Faremos uma grande 
mobilização para a coleta 
de pneus, uma vez que esta-
mos em período crescente de 
número de casos de dengue. 
A situação é preocupante, 
principalmente porque tive-
mos a confirmação de um 
óbito por dengue e temos 
dois casos sob investigação”, 
afirma Carmem Samico. 

Além do recolhimento de 
pneus, outro foco da campa-
nha Maceió Unida Contra a 
Dengue será o controle de 
roedores. Estão previstas 
visitas de inspeção a 1.884 
imóveis e barracas da orla 
marítima.
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Prefeitura de Maceió declara 
guerra contra o Aedes aegypti

NA BATALHA CONTRA O MOSQUITO, ações focam no recolhimento de pneus: ambientes mais propícios para criadouros

Ascom SMS/Arquivo

Campanha Maceió Unida Contra a Dengue foca no recolhimento de pneus

CALENDÁRIO DE IMUNIZAÇÃO

Vacinação contra a 
Covid continua hoje

Divulgação

Vacinação contra a Covid-19 continua

Por intermédio da parceria 
entre a empresa Braskem e a 
Superintendência Municipal de 
Desenvolvimento Sustentável, 
os bairros Bebedouro, Mutange, 
Pinheiro e Bom Parto recebem, 
essa semana, mais um mutirão 
de limpeza. A ação conta com 
uma equipe de profissionais 
para fazer remoção de entulho 
e pintura de meio-fio, além de 
capinagem de ruas, praças e 
terrenos.

O mutirão teve início na 
última segunda-feira, e hoje, 
está na Rua Nossa Senhora 
da Conceição, no Bebedouro, 
e na Travessa Antônio, no 
Mutange. Amanhã, o traba-
lho será feito na Rua Jorna-
lista Augusto Vaz Filho, no 
Pinheiro, na Avenida Fran-
cisco de Menezes e na Rua 
Professora Eunice Lobão, no 
Bom Parto. E na sexta-feira 
(15), será a vez das Ruas Luiz 
Rizzo e Dr. Bruno Martins, 

no Pinheiro. Todo o material 
retirado é encaminhado para 
a Central de Tratamento de 
Resíduos de Maceió.

Criado em 2020, o mutirão 
de limpeza já removeu o equi-
valente a mais de três mil caçam-
bas de entulho. A medida faz 
parte das ações adotadas para 
a manutenção e o cuidado dos 
bairros localizados nas áreas de 
desocupação e monitoramento 
definidos pela Defesa Civil, que 
também incluem o controle de 
pragas – com a dedetização de 

ruas, terrenos e imóveis para 
evitar a proliferação de escor-
piões e de baratas, formigas e 
outros insetos – e o fechamento 
de portas e janelas de imóveis 
desocupados, que ainda não 
foram demolidos.

Para saber mais sobre essa e 
outras ações da Braskem, acesse 
braskem.com/alagoas ou entre 
em contato pelos telefones 
0800-006-3029 ou 0800-954-
1234. O atendimento é feito de 
segunda a sexta, das 8h às 18h, 
exceto feriados.

BEBEDOURO, PINHEIRO E BOM PARTO

Bairros recebem mais 
um mutirão de limpeza

Divulgação

Ação contou com equipe para remove entulhos, pintar meio-fios e capinagem

População do Trapiche recebe orientações de educação ambiental
Equipes da Superintendência Municipal de Desenvolvimento 
Sustentável prosseguem, hoje (13), percorrendo o bairro do 
Trapiche da Barra, com a finalidade de orientar os morado-
res sobre os principais serviços oferecidos pela Prefeitura de 
Maceió, para evitar o descarte irregular na cidade. A popopula-
ção do bairro estará recebendo, até amanhã (14), orientações 
sobre educação ambiental. A iniciativa da Superintendência 
Municipal de Desenvolvimento Sustentável (Sudes), que deverá 
beneficiar dois mil moradores, conta ainda com a participação 
de vinte pessoas, entre educadores e jovens aprendizes da Natu-
ralle, empresa responsável pela coleta domiciliar na parte baixa 

da capital. As equipe estarão percorrendo todo o bairro, indo 
de porta em porta, informando o dia e a hora que o caminhão 
coletor passa na região. Os moradores também estão sendo 
orientados sobre a coleta de volumosos, pois na região ainda é 
comum a prática de despejar lixo doméstico e móveis inservíveis 
em canteiros e vias públicas. Ivens Peixoto, superintendente da 
Sudes, explica que a Prefeitura oferece, ainda, Ecopontos, para 
que sejam feitos os descartes de móveis inservíveis e a coleta 
de volumosos. “Temos duas alternativas para essas pessoas que 
descartam irregular. Uma é o Ecoponto, próprio para receber 
esse tipo de material inservível e dar o destino correto para ele”.
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Qu a s e  2 0 
milhões de 
brasi leiros 

afirmaram passar 24 horas ou 
mais sem comida em alguns 
dias e 24,5 milhões não têm 
certeza de como se alimen-
tarão no dia a dia. Outros 
74 milhões vivem inseguros 
sobre se vão acabar passando 
por isso. Mais da metade 
(55%) dos brasileiros sofriam 
de algum tipo de insegurança 
alimentar (grave, moderada 
ou leve) em dezembro de 
2020, de acordo com levanta-
mento da Rede Brasileira de 

Pesquisa em Soberania e Segu-
rança Alimentar e Nutricional 
(Rede Penssan). As estatísticas 
foram publicadas pelo jornal 
Folha de S.Paulo. 

Desde 2014, segundo a FGV 
Social, o rendimento domici-
liar real per capita do trabalho 
diminuiu de R$ 249 mensais 
para R$ 172, em média, na 
metade mais pobre do Brasil. 

De acordo com Daniel Bala-
ban, do United Nations World 
Food Programme (programa 
mundial de alimentos da 
ONU), ao contrário de muitos 
países africanos, o Brasil não 
implementou mudanças 
em sua estrutura tributária. 

Segundo o Instituto Brasileiro 
de Planejamento Tributário, 
a carga de impostos sobre 
alimentos no Brasil equivale 
a 22,5%, ante 6,5% na média 
mundial.

“A tributação sobre o 
consumo é uma das mais 
injustas, porque os pobres 
consomem toda a sua renda 
no dia a dia. Temos que modi-
ficar isso, para que os mais 
ricos contribuam mais via 
Imposto de Renda”, disse 
Balaban. “Quando defende-
mos isso, não queremos que 
todos sejam iguais, mas que 
ninguém morra de fome”, 
complementou.

FAVELAS
Uma estimativa do IBGE 

apontou que o total de “aglo-
merados subnormais” (fave-
las, palafitas, etc.) aumentou 
de 6.329 em 323 municípios 
para 13.151 em 734 cidades de 
2010 a 2019. Caracterizadas por 
padrão urbanístico irregular e 
falta de saneamento básico, a 
quantidade de moradias nessas 
condições subiu de 3,2 milhões 
para 5,1 milhões no período.

Os dados de 2010 são do 
Censo e os de 2019 foram esti-
mados pelo próprio IBGE com 
o objetivo de subsidiar a opera-
ção do próximo Censo, em 
2022, e distribuir o trabalho aos 

recenseadores.
Segundo essas projeções, 

um de cada quatro desses 
domicílios precários fica nos 
estados de São Paulo e Rio de 
Janeiro; mas a proporção é bem 
maior em capitais como Belém 
(55,5% do total de residências), 
Manaus (53%) e Salvador (42%).

“O Brasil está se tornando 
um país margeado por favelas. 
O que não podemos é chegar 
numa situação de não reversão, 
embora isso não esteja distante”, 
afirma Edu Lyra, ex-favelado e 
fundador do Instituto Gerando 
Falcões, ONG voltada à promo-
ção social de crianças e adoles-
centes.

Levantamento: 20 milhões de 
brasileiros estão passando fome

PESQUISA também apontou que mais da metade (55%) dos brasileiros sofriam de algum tipo de insegurança alimentar

Pressionados pelo alto 
custo de vida e pelas dívidas 
do passado, os brasileiros 
têm cada vez menos renda 
disponível para consumir – o 
que compromete o cresci-
mento. “O endividamento 

das famílias brasileiras bateu 
recorde, com o valor total das 
dívidas chegando a 59,9% da 
renda média anual, segundo 
dados mais recentes do Banco 
Central. O resultado de junho 
é o maior patamar desde o 

início da série histórica do BC, 
em 2005”, informa reportagem 
de Carolina Nalin, Julia Noia e 
Pollyanna Brêtas no Globo.

“Com a inflação em alta 
e a perspectiva de um aperto 
maior de juros, analistas aler-

tam que o orçamento compri-
mido das famílias com dívidas 
será um limitador adicional ao 
crescimento da economia nos 
próximos meses”, apontam. 
“Mesmo sem considerar os 
financiamentos imobiliários — 

um crédito mais “saudável” 
por ser de longo prazo e repre-
sentar um investimento das 
famílias — o endividamento é 
recorde: 37%. Até julho do ano 
passado, este patamar nunca 
tinha superado 30%.”

MENOS RENDA, MAIS INFLAÇÃO

Dívida dos brasileiros é recorde e 
compromete crescimento até 2022
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Tatyane Barbosa
Repórter

Alagoas ocupa 
o 2º lugar da 
lista dos entes 

federativos que mais aumenta-
ram em investimentos e arreca-
dação, ficando atrás apenas de 
Goiás. Esta avaliação nacional 
foi feita pelo jornal Valor Econô-
mico com publicação na última 
segunda-feira.

Dos 27 entes, em 21 houve 
crescimento nominal de inves-
timentos de janeiro a agosto de 
2021, comparando com iguais 
meses de 2020. A alta supe-
rou os 10% em 15 deles. Goiás, 
Alagoas e Maranhão estão entre 
os entes que mais cresceram em 
investimentos.

O secretário de Estado da 
Fazenda, George Santoro, 
destaca a construção de 200 
creches e de novos Centros Inte-
grados de Segurança Pública 
(CISPs), e a expansão e melhora 
da infraestrutura rodoviária 
como programas que devem 
impulsionar os investimentos 

de Alagoas.
“Neste período, o governo 

alagoano liquidou R$ 666,3 
milhões em investimentos, 

com alta de 129,3% em relação a 
iguais meses de 2020. O Estado 
deve atingir R$ 2 bilhões neste 
ano, dobrando o que foi feito no 

ano passado. Para o próximo 
ano, devem ser investidos 
outros R$ 2 bilhões”, afirma.

A perspectiva é que os 

investimentos devem conti-
nuar acelerados, sustentados 
por superávits financeiros de 
2020 e arrecadação vigorosa em 
2021, conforme apontamentos 
de analistas e representantes 
dos Estados. Frisa-se que os 
preços altos também favorecem 
receitas de royalties do petróleo 
e direitos minerários.

Os investimentos dos 27 
entes federados somaram R$ 
5,1 bilhões de janeiro a abril 
deste ano, tendo alta de 3% 
nominais contra iguais meses 
no ano passado. No segundo 
quadrimestre, o ritmo desses 
gastos aumentou, com total de 
R$ 13,5 bilhões e crescimento de 
42,4% contra mesmos meses de 
2020.

Os dados foram levanta-
dos pelo Valor dos relatórios 
fiscais entregues pelos Esta-
dos à Secretaria do Tesouro 
Nacional (STN). Conside-
ram despesas liquidadas e 
receitas realizadas. Não estão 
incluídos gastos e receitas 
intraorçamentários, segundo 
publicação do jornal.

AL é o 2o que mais cresceu em 
investimentos no país em 2021

ENTRE OS PROGRAMAS que devem impulsionar os investimentos em AL está a melhora da infraestrutura rodoviária e sua expansão
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Qu a s e  2 0 
milhões de 
brasi leiros 

afirmaram passar 24 horas ou 
mais sem comida em alguns 
dias e 24,5 milhões não têm 
certeza de como se alimen-
tarão no dia a dia. Outros 
74 milhões vivem inseguros 
sobre se vão acabar passando 
por isso. Mais da metade 
(55%) dos brasileiros sofriam 
de algum tipo de insegurança 
alimentar (grave, moderada 
ou leve) em dezembro de 
2020, de acordo com levanta-
mento da Rede Brasileira de 

Pesquisa em Soberania e Segu-
rança Alimentar e Nutricional 
(Rede Penssan). As estatísticas 
foram publicadas pelo jornal 
Folha de S.Paulo. 

Desde 2014, segundo a FGV 
Social, o rendimento domici-
liar real per capita do trabalho 
diminuiu de R$ 249 mensais 
para R$ 172, em média, na 
metade mais pobre do Brasil. 

De acordo com Daniel Bala-
ban, do United Nations World 
Food Programme (programa 
mundial de alimentos da 
ONU), ao contrário de muitos 
países africanos, o Brasil não 
implementou mudanças 
em sua estrutura tributária. 

Segundo o Instituto Brasileiro 
de Planejamento Tributário, 
a carga de impostos sobre 
alimentos no Brasil equivale 
a 22,5%, ante 6,5% na média 
mundial.

“A tributação sobre o 
consumo é uma das mais 
injustas, porque os pobres 
consomem toda a sua renda 
no dia a dia. Temos que modi-
ficar isso, para que os mais 
ricos contribuam mais via 
Imposto de Renda”, disse 
Balaban. “Quando defende-
mos isso, não queremos que 
todos sejam iguais, mas que 
ninguém morra de fome”, 
complementou.

FAVELAS
Uma estimativa do IBGE 

apontou que o total de “aglo-
merados subnormais” (fave-
las, palafitas, etc.) aumentou 
de 6.329 em 323 municípios 
para 13.151 em 734 cidades de 
2010 a 2019. Caracterizadas por 
padrão urbanístico irregular e 
falta de saneamento básico, a 
quantidade de moradias nessas 
condições subiu de 3,2 milhões 
para 5,1 milhões no período.

Os dados de 2010 são do 
Censo e os de 2019 foram esti-
mados pelo próprio IBGE com 
o objetivo de subsidiar a opera-
ção do próximo Censo, em 
2022, e distribuir o trabalho aos 

recenseadores.
Segundo essas projeções, 

um de cada quatro desses 
domicílios precários fica nos 
estados de São Paulo e Rio de 
Janeiro; mas a proporção é bem 
maior em capitais como Belém 
(55,5% do total de residências), 
Manaus (53%) e Salvador (42%).

“O Brasil está se tornando 
um país margeado por favelas. 
O que não podemos é chegar 
numa situação de não reversão, 
embora isso não esteja distante”, 
afirma Edu Lyra, ex-favelado e 
fundador do Instituto Gerando 
Falcões, ONG voltada à promo-
ção social de crianças e adoles-
centes.

Levantamento: 20 milhões de 
brasileiros estão passando fome

PESQUISA também apontou que mais da metade (55%) dos brasileiros sofriam de algum tipo de insegurança alimentar

Pressionados pelo alto 
custo de vida e pelas dívidas 
do passado, os brasileiros 
têm cada vez menos renda 
disponível para consumir – o 
que compromete o cresci-
mento. “O endividamento 

das famílias brasileiras bateu 
recorde, com o valor total das 
dívidas chegando a 59,9% da 
renda média anual, segundo 
dados mais recentes do Banco 
Central. O resultado de junho 
é o maior patamar desde o 

início da série histórica do BC, 
em 2005”, informa reportagem 
de Carolina Nalin, Julia Noia e 
Pollyanna Brêtas no Globo.

“Com a inflação em alta 
e a perspectiva de um aperto 
maior de juros, analistas aler-

tam que o orçamento compri-
mido das famílias com dívidas 
será um limitador adicional ao 
crescimento da economia nos 
próximos meses”, apontam. 
“Mesmo sem considerar os 
financiamentos imobiliários — 

um crédito mais “saudável” 
por ser de longo prazo e repre-
sentar um investimento das 
famílias — o endividamento é 
recorde: 37%. Até julho do ano 
passado, este patamar nunca 
tinha superado 30%.”

MENOS RENDA, MAIS INFLAÇÃO

Dívida dos brasileiros é recorde e 
compromete crescimento até 2022
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Chegada da primavera eleva 
os casos de rinite alérgica

INFLAMAÇÃO DA MUCOSA nasal atinge cerca de 40% da população mundial, segundo dados da Organização Mundial da Saúde 

Tosse, coriza, 
e s p i r r o , 
v e r m e l h i -

dão e lacrimejamento nos 
olhos. A chegada da prima-
vera costuma intensificar 
os sintomas da rinite alér-
gica, doença caracterizada 
pela inflamação da mucosa 
nasal que, segundo dados 
da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), atinge cerca de 
40% da população mundial. 

O pólen, liberado pelas 
flores, fenômeno típico desta 
época do ano, costuma ser 
o gatilho mais comum para 
o início das reações, que 
é capaz de causar sérios 
desconfortos respiratórios, 
em especial em pacientes 
mais sensíveis. 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
SÃO AS MAIORES VÍTIMAS
Além do pólen, a rinite 

alérgica também pode ser 
provocada por outros agen-
tes causadores, como poeira, 
fumaça, ácaro e até pelos de 
animais, conforme explica 
o otorrinolaringologista do 
Sistema Hapvida Maceió, 
Dr. Gleydson Lima. 

“Apesar  de acometer 
pessoas de todas as idades e 
ambos os sexos, as crises alér-

gicas são mais prevalentes 
em crianças e adolescentes. 
Geralmente, o quadro mais 
agudo da rinite costuma se 
estender por dois ou mais 
dias consecutivos”, comple-
menta o especialista. 

Segundo o médico, se 
não tratada corretamente, a 
doença pode evoluir e gerar 

patologias mais graves, 
como asma, sinusite e até 
otite, que é a inflamação em 
alguma região do ouvido. 

“Por isso, é muito impor-
tante diagnosticar e tratar 
precocemente a rinite alér-
gica. É mandatório o acom-
panhamento médico para 
evitar as crises e a gravidade 

delas”, alerta. 

DICAS QUE AJUDAM 
NA PREVENÇÃO
Dr. Gleydson dá algumas 

dicas que podem ajudar a 
prevenir crises de rinite alér-
gica. Durante a primavera, 
por exemplo, a principal 
recomendação é evitar situ-

ações em que ocorra maior 
exposição ao pólen. O otorri-
nolaringologista do Sistema 
Hapvida Maceió ressalta que 
as medidas não farmacológi-
cas visam reduzir o contato 
do paciente com os agentes 
irritantes. 

“A rinite alérgica não tem 
cura, mas tem tratamento, e 
o paciente pode viver sem 
os sintomas e ter uma vida 
normal. Por isso, procure 
sempre um especialista e 
realize acompanhamento 
médico”, conclui o médico.

Divulgação

Médico Gleydson Lima explica que a rinite alérgica, em casos mais graves, pode evoluir para asma, sinusite e até otite

Confira outras dicas

•Lavar bem o nariz com soro 
fisiológico de uma a duas 
vezes ao dia; 

•Evitar secar roupas ao ar 
livre; 

•Manter as janelas de casa 
fechadas durante o dia; 

•Evitar ir a parques, principal-
mente em dias mais secos e 
ventilados; 

•Evitar executar trabalhos com 
jardinagem. 
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Agência Tatu

O litoral alago-
ano é  r ico 
em belezas 

naturais e conhecido pelos seus 
milhares de pontos de banho, 
atraindo durante todo o ano 
turistas de todos os lugares do 
mundo. No entanto, a falta de 
atenção e, muitas vezes, a negli-
gência são os principais fatores 
que levam ao afogamento no 
estado, que registrou 885 afoga-
mentos de 2018 até agora.

De acordo com os dados do 
Corpo de Bombeiros Militar de 
Alagoas (CBMAL), analisados 
pela Agência Tatu, somente 
de 1º de janeiro deste ano até 
quarta-feira (6) já foram regis-
tradas 252 ocorrências de afoga-
mento, ultrapassando o total 
do ano passado (242). Mare-
chal Deodoro aparece com a 
maior quantidade de casos até 
agora, com 140 afogamentos, 
enquanto que Maceió registrou 
101 acidentes aquáticos. 

A cidade contabiliza ainda 
o maior número de registros 
de todo o período analisado, 
que compreende 1º de janeiro 
de 2018 a 6 de outubro de 
2021, com 493 afogamentos. 
Na sequência vem a capital do 
estado, Maceió, com 326 casos 
de afogamentos. Além dos dois 
municípios, mais 13 apresenta-
ram ocorrências em AL no perí-
odo analisado.

CASOS A CADA ANO
No ano de 2018 foram regis-

trados 153 ocorrências de afoga-
mentos no estado de Alagoas. 
Deste total, Marechal Deodoro 
foi responsável por  91 ocorrên-
cias, enquanto Maceió registrou 
47 casos.  

Em 2019 o número de ocor-
rências no estado foi para 238, 
ou seja, 55,5% a mais do que 
no ano anterior. A cidade de 
Marechal Deodoro continuou 
na primeira posição em casos 

e registrou 160 afogamentos, 
registrando um crescimento 
de quase 57% de afogamentos. 
Já Maceió registrou no mesmo 
ano 61. 

2020, ano em que a pande-

mia trouxe mais regras para o 
isolamento social, ficou com 
a marca de 242 acidentes com 
vítimas de afogamento. Mare-
chal Deodoro somou 102 afoga-
mentos, enquanto Maceió 

registrou um aumento de 52%, 
passando para 117 casos.

Segundo o CBMAL, o 
aumento expressivo em 2021 
acontece por diversos fatores, 
como a volta dos banhistas 

às praias depois do período 
de isolamento da Covid-19, a 
permanência de famílias em 
casas de veraneio e o cresci-
mento significativo do turismo. 
Neste último caso especifica-
mente, milhares de turistas que, 
muitas vezes, nunca tiveram 
contato com praias, chegam ao 
local e se lançam ao mar sem 
conhecer os riscos do território, 
gerando muitos acidentes. 

Outros pontos de Alagoas 
também registram casos de 
afogamento. “Os interiores 
têm, em grande parte, rios, 
açudes e piscinas. Estes apre-
sentam riscos de afogamento, 
mas têm um público ‘fixo’ que 
em sua maioria estão acostu-
mados com os riscos apresenta-
dos. Além disso, não há grande 
variação de população através 
do turismo, o que termina por 
estagnar o aumento de afoga-
mentos”, pontuou sargento 
Társis, salva-vidas do CBMAL.  

O sargento detalha ainda 
que os casos mais comuns de 
afogamento são os resgates. 
“Essa situação se dá quando a 
vítima cai em uma corrente de 
retorno, não consegue retornar 
para a areia, mas não chega a se 
afogar, pois os guarda vidas já 
a retiram antes do afogamento 
acontecer.  Em segundo lugar, 
vem as ocorrências de  ‘Grau 1’, 
situação em que a vítima aspira 
pouca água e só apresenta 
tosse”, afirmou ele. 

ATIVIDADES COMUNITÁRIAS 
De 2018 pra cá foram reali-

zadas 10.153 atividades comu-
nitárias, que tem o intuito de 
dar orientações e cuidados para 
os banhistas que frequentam as 
praias. São atividades em que 
o Corpo de Bombeiros Militar 
oferece apoio e realiza preven-
ção de acidentes por meio de 
colocação de placas informa-
tivas nas praias, pulseiras de 
identificação, orientação para 
banho e orientações de cuida-
dos com animais marinhos.

Casos de afogamentos em 2021 
já superam todo o ano anterior

DE 1º DE JANEIRO A 6 DE OUTUBRO de 2021 foram 252 casos registrados, enquanto em 2020 foram 242

CBM/Arquivo

Cuidados que o banhista deve ter 
•Primeiro, assim que chegar na praia, rio, lago ou 
piscina, procure o Guarda-Vidas (GVs) e pergunte o 
melhor local para banho. Eles indicarão os locais mais 
tranquilos, sem incidência de correntes;
•Na ausência do guarda-vidas, pergunte a barraqueiros, 
ambulantes, pescadores e/ou nativos da região qual o 
local mais tranquilo daquela localidade para se banhar;
•Observe e siga as orientações das placas e/ou bandei-
ras de sinalização presentes na praia e nos calçadões;
•Se não conhecer o local, se banhe até a altura da 
cintura, principalmente em praias com incidência de 
ondas, onde correntes de retorno são mais frequentes e 
têm mais força, puxando mar adentro;

•Evite ingerir bebida alcoólica antes de entrar no mar, 
pois o álcool potencializa a coragem e o destemor;
•Observe e sempre esteja próximo (1,5 metro) das 
crianças quando estiver no mar. São vários os casos de 
crianças que, mesmo perto de adultos, se afogam ou se 
perdem;
•Pedir ao Guarda-Vidas pulseiras de identificação para 
as crianças assim que chegarem à praia;
•Se perceber algum afogamento, acione imediatamente 
o Corpo de Bombeiros, através dos guarda-vidas ou 
ligue 193 na ausência deles;
•Jamais tente resgatar um afogado se não tiver técnica 
e treinamento para isto.
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Chegada da primavera eleva 
os casos de rinite alérgica

INFLAMAÇÃO DA MUCOSA nasal atinge cerca de 40% da população mundial, segundo dados da Organização Mundial da Saúde 

Tosse, coriza, 
e s p i r r o , 
v e r m e l h i -

dão e lacrimejamento nos 
olhos. A chegada da prima-
vera costuma intensificar 
os sintomas da rinite alér-
gica, doença caracterizada 
pela inflamação da mucosa 
nasal que, segundo dados 
da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), atinge cerca de 
40% da população mundial. 

O pólen, liberado pelas 
flores, fenômeno típico desta 
época do ano, costuma ser 
o gatilho mais comum para 
o início das reações, que 
é capaz de causar sérios 
desconfortos respiratórios, 
em especial em pacientes 
mais sensíveis. 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
SÃO AS MAIORES VÍTIMAS
Além do pólen, a rinite 

alérgica também pode ser 
provocada por outros agen-
tes causadores, como poeira, 
fumaça, ácaro e até pelos de 
animais, conforme explica 
o otorrinolaringologista do 
Sistema Hapvida Maceió, 
Dr. Gleydson Lima. 

“Apesar  de acometer 
pessoas de todas as idades e 
ambos os sexos, as crises alér-

gicas são mais prevalentes 
em crianças e adolescentes. 
Geralmente, o quadro mais 
agudo da rinite costuma se 
estender por dois ou mais 
dias consecutivos”, comple-
menta o especialista. 

Segundo o médico, se 
não tratada corretamente, a 
doença pode evoluir e gerar 

patologias mais graves, 
como asma, sinusite e até 
otite, que é a inflamação em 
alguma região do ouvido. 

“Por isso, é muito impor-
tante diagnosticar e tratar 
precocemente a rinite alér-
gica. É mandatório o acom-
panhamento médico para 
evitar as crises e a gravidade 

delas”, alerta. 

DICAS QUE AJUDAM 
NA PREVENÇÃO
Dr. Gleydson dá algumas 

dicas que podem ajudar a 
prevenir crises de rinite alér-
gica. Durante a primavera, 
por exemplo, a principal 
recomendação é evitar situ-

ações em que ocorra maior 
exposição ao pólen. O otorri-
nolaringologista do Sistema 
Hapvida Maceió ressalta que 
as medidas não farmacológi-
cas visam reduzir o contato 
do paciente com os agentes 
irritantes. 

“A rinite alérgica não tem 
cura, mas tem tratamento, e 
o paciente pode viver sem 
os sintomas e ter uma vida 
normal. Por isso, procure 
sempre um especialista e 
realize acompanhamento 
médico”, conclui o médico.

Divulgação

Médico Gleydson Lima explica que a rinite alérgica, em casos mais graves, pode evoluir para asma, sinusite e até otite

Confira outras dicas

•Lavar bem o nariz com soro 
fisiológico de uma a duas 
vezes ao dia; 

•Evitar secar roupas ao ar 
livre; 

•Manter as janelas de casa 
fechadas durante o dia; 

•Evitar ir a parques, principal-
mente em dias mais secos e 
ventilados; 

•Evitar executar trabalhos com 
jardinagem. 



Em seus arroubos – e eles foram muitos – o deputado disse para uma plateia formada em sua maioria por mulheres 
que tem “o cunhão roxo”. Que coisa mais deselegante! Quem quer saber disso, mesmo? As mulheres que estavam na 
sessão reagiram. Os homens ficaram off. A secretária Rosa Lira (de Desenvolvimento Econômico e Turismo) chamou a 
atenção do presidente da Câmara, vereador Thiago ML, mas ele não desligou o microfone de Tarcizo Freire. Rosa chorou 
ao defender a assistente social Lidiane Paes, que foi acusada por Tarcizo de perseguir os ambulantes da cidade.  O 
deputado apontou o dedo para a servidora e a agrediu verbalmente sem ser advertido pela Mesa Diretora da casa.  Esses 
homens da Câmara foram covardes. São medrosos ou não têm “aquilo roxo”, como o deputado tem. Tenham vergonha! 

A coluna faz aqui um lembrete à população de Fernão Velho. A comunidade que se criou ao redor da Fábrica Carmem 
(1858) não tem sido bem assistida pelas gerações de políticos da família Ronalsa. Em toda eleição, a maior parte dos 
eleitores de Fernão Velho ou vota num Ronalsa ou em quem eles mandarem. Até para conselheiro tutelar tem sido assim. 
Pois bem, o apoio e a dedicação da comunidade aos Ronalsa não têm sido convertidos em políticas públicas para o bairro. 
As máquinas da fábrica foram desligadas em 2010. Com a tecelagem em pleno funcionamento, a comunidade não preci-
sava do serviço público e vivia bem. Com emprego, casas boas para morar, lazer, limpeza urbana e o sorriso estampado 
no rosto. Fernão Velho gosta de festas e a tecelagem sabia disso e patrocinava tudo. Mas, parou a fábrica, parou o bairro.

O deputado Tarcizo Freire está em baixa com o eleitorado 
de Arapiraca. Principalmente com o voto feminino. Depois 
da atitude misógina que ele teve numa sessão na sexta-
-feira passada na Câmara da cidade, a falta de respeito dele 
com duas mulheres que estavam na sessão – uma estava 
sentada ao lado dele e ocupa o cargo de secretária do 
Município – o nome dele circulou negativamente nas redes 
sociais em Arapiraca e região. Hoje, na tribuna da Asssem-
bleia, ele se disse indignado com a reação ao que falou. Que 
cinismo!  Na Casa, não houve reação de nenhuma deputada 
nem contra nem a favor de Tarcizo. Ele disse que recebeu 
a solidariedade de várias pessoas. Imagina-se o ´naipe´.  
Deputado, respeite as mulheres e não as faça chorar.

O vereador Fábio Costa está com o ego tão inflado que até as pessoas que o cercam estão abusadas com a situação. Por ter 
sido o vereador mais votado de Maceió – Heloísa Helena fez isso duas vezes seguidas e com o dobro de votos dele – está se 
achando o cara da política alagoana. Ele está dando uma de “somelier de cargos a concorrer em 2022”. Estaria indeciso em 
ser candidato ao Senado, à Câmara Federal ou Governo do Estado. Para onde for, estará eleito. Nas contas dele. E isso não 
é coisa do grupo político nem dos assessores dele. É posicionamento pessoal com base na onda “faz arminha” e no retorno 
que ele tem nas redes sociais. Falta apenas o vereador-delegado combinar com o PSB, com quem ele não se identifica.

Enquanto o arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, pregava contra a corrupção, a venda de armas e a propagação 
de fake news, dentro da basílica de Nossa Senhora Aparecida, o presidente Jair Bolsonaro era mais vaiado que ovacionado 
do lado de fora do santuário. “Para ser pátria amada, não pode ser pátria armada”, disse Dom Orlando, na homilia da primeira 
missa do dia. Pena que Bolsonaro não ouviu; ele foi à missa da tarde, rezada por outro padre. Mas, fica o recado. Do lado de 
fora, um professor bolsonarista dava uma cabeçada num cinegrafista da Globonews. (Ricardo Rodrigues)

O Exército Brasileiro (EB) divulgou, na segunda-feira (11), que vai continuar a Operação Carro Pipa, distribuindo água em 
42 municípios alagoanos, que sofrem os efeitos da seca severa na região do semiárido. O anúncio se revelou num alento 
para os moradores das cidades atingidas pela estiagem, que vem sendo considerada uma das piores de todos os tempos. 
Segundo o presidente da AMA, Hugo Wanderley, o EB tem se esforçado para manter a operação, o problema é a escassez 
de recursos e a “boa vontade” do Governo Federal. É mais fácil um temporal no Sertão do que essa tal de “boa vontade”. (RR)

Num ‘barraco’ danado. Foi como terminou a última reunião virtual do Conselho da 
Justiça, na semana passada. A desembargadora Elisabeth Carvalho e o desem-
bargador Fábio Bittencourt se desentenderam de tal forma, que o presidente do 
TJ, Klever Loureiro, precisou encerrar a sessão antes da hora e cortar o som dos 
dois. Bittencourt, atual corregedor-geral de Justiça, foi chamado de “fantasma” 
pela desembargadora, que pediu exoneração do Conselho. “Para não vê a cara 
dele”. Antes, a desembargadora tinha mandado Bittencourt calar a boca.(RR)

Tem novidade na área da crônica 
esportiva alagoana. Entra em campo 
esta semana o “Golaço”, novo jornal 
de esporte da terra de Dida, Zagalo 
e da rainha Marta.  A publicação, que 
tem à frente craques do jornalismo 
do naipe de Ailton Cruz e Welling-
ton Santos, será lançada amanhã, a 
partir das 19h, na Calçada da Fama, 
no Estádio Rei Pelé, em Maceió. A 
iniciativa, digna de placa e tem tudo 
para agradar torcedores e amantes 
do futebol. Um gol de placa. (RR)

Trabalhadores rurais sem-terra, liderados pela Frente Nacional de Luta (FNL), 
protestaram na frente da sede do Tribunal de Justiça, hoje, contra a demora 
na expropriação das terras das usinas Laginha e Guaxuma, que fazem parte 
do espólio do Grupo João Lyra. Segundo as lideranças do movimento, eles 
estão dispostos a permanecer na Praça Deodoro, até que a Justiça apresente 
uma solução para o impasse, que já dura seis anos, em torno das terras para 
fins da reforma agrária. (RR)

A morte do sargento PM Olesko 
precisa ser esclarecida. Não basta 
dizer que ele entrou em surto. No 
entanto, até o momento, os órgãos 
de defesa dos direitos huma-
nos ainda não se posicionaram a 
respeito do caso. Um promotor de 
Justiça deu entrevista à TV Gazeta 
– falou, falou, mas não disse nada. 
Ele substitui a promotora Karla 
Padilha, mas não requisitou proce-
dimento administrativo pelo MPAL, 
mas pelo Conseg, do qual faz parte. 
O sargento foi baleado na perna, em casa, por colegas de farda que tentavam 
prendê-lo, por ordem da Corregedoria da PM. A família de Olesko está revoltada.

Parabéns ao município de União dos 
Palmares, que hoje comemora aniver-
sário: 190 anos de emancipação polí-
tica. Terra de Zumbi, Dandara, Maria 
Mariá e do poeta Jorge de Lima, União 
é o xodó da Zona da Mata Alagoana, 
tem uma história incrível e um povo 
maravilhoso, corajoso e batalhador. O 
prefeito Areski Freitas promove uma 
comemoração discreta, com inau-
guração de obras, missa em ação 
de graças e apresentação de banda 
fanfarra no centro da cidade. (RR)
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Léo Dias virou pauteiro?

Ligeirinhas

O vereador Leonardo Dias – o Sonso – usou suas redes sociais para criticar a atuação da imprensa alagoana. Carente 
de espaço na mídia local, ele acusa a imprensa de ser seletiva em relação à sua atuação parlamentar. Não se sabe se 
“parlamentar” ou se “para lamentar”. Mas fica por aí, nesse meio. Pois bem, o vereador - que foi eleito na ondinha do 
“faz arminha” - é discípulo de um presidente genocida, é negacionista, tumultuou um dia de vacina contra a Covid para 
idosos no estacionamento de Jaraguá e ainda pede holofotes a seu favor. Sobre o caso concreto, ele se queixa do fato 
de não ser notícia quando denunciou ao Ministério Público a falta de 80 medicamentos nas Unidades de Saúde. Ele não 
falou, mas devem ser as UBS (Unidades Básicas de Saúde), de responsabilidade do Município. De fato, a imprensa local 
deve ter falado pouco sobre o assunto. Mas Léo Dias não é pauteiro de nenhum veículo de comunicação por aqui. Nas 
redes sociais, ele disse que não iria comprar mais numa loja que não atende a pessoas “não vacinadas”. Ele disse que a 
repercussão da sua postagem virou um escândalo. Bem, antes de tudo, a coluna acredita que antes de cobrar as suas 
pautas positivas na imprensa alagoana, o vereador deveria explicar sobre as negativas. Como a que trata da informação 
que ele cobrou o reembolso de valores relativos passagem aérea de uma viagem que fez de carona num avião da FAB 
(Força Aérea Brasileira) de carona na comitiva do ídolo dele. Esse caso, inclusive, está com o Ministério Público Estadual.
A coluna sugere ao vereador que vá trabalhar por Maceió. Esqueça a imprensa. Ela não tem nenhum compromisso nem 
com o senhor, nem com o seu mandato. Acredite que suas redes sociais serão suficientes para lhe eleger novamente. 
Mas, se quiser mesmo ser manchete em tudo que faz, crie seu próprio jornal, site, revista, rádio, televisão ou algo do 
gênero. No mais, deixe de choradeira, de pedir color, o senhor já está bem grandinho para ficar fazendo biquinho.

» Na sessão de hoje da Assembleia, o deputado Davi Maia, 
sugeriu ao governador Renan Filho que tire Alagoas do 
Consórcio do Nordeste. Davi Maia enxerga falcatrua grande 
na história da compra de respiradores.

» Muito séria a informação de que Maceió está na rota do tráfico 
internacional de drogas. A PF tem muito que trabalhar para esclarecer 
esse assunto. A rota é longa, mas há muitos atalhos.

»  O Cabo Bebeto tem uma grande chance de trabalhar pela 
Comissão de Segurança e Direitos Humanos da Assembleia, 
da qual é presidente. Entre no Caso Olesko, homem de Deus!

Vereadores frouxos 
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