
Um atentado à bala ocor-
rido hoje pela manhã no inte-
rior do Cartório do Único 
Ofício, no centro de Olivença, 
deixou uma mulher morta 
e uma jovem gravemente 
ferida. Damiana Roberto 
Correia de Mélo, de 45 anos, 
morreu no local do atentado. 
A escrevente Dayrla Roberto 
Correia de Melo, 21, foi bale-
ada e levada para o Hospital 
Doutor Clodolfo Rodrigues, 
em Santana do Ipanema. O 
crime foi cometido por um 

homem que chegou ao local 
numa motocicleta e encapu-
zado. As suspeitas são de que 
se trate do ex-namorado de 
Dayrla, que tem passagem 
pela polícia e estava proibido 
de se aproximar da jovem, 
conforme determinação 
judicial. Com o término do 
namoro, ele teria feito várias 
ameaças à Dayrla que, para 
se sentir mais segura, estava 
indo ao trabalho com a mãe, 
Damiana. No momento do 
crime, só as duas estavam 

no cartório, uma vez que era 
Dayrla quem sempre abria o 
estabelecimento. Nas proxi-
midades do cartório há 
muitas câmeras e a polícia 
acredita esclarecer o crime 
nas próximas horas, bem 
como prender o criminoso. 
O Dia Digital não conseguiu 
a identidade do atirador. 
Até o final da tarde, Dayrla 
estava internada em estado 
grave e havia a expectativa 
de ela ser transferida para 
Maceió.
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ATENTADO EM OLIVENÇA
CRIMINOSO MATA EX-SOGRA E FERE EX-NAMORADA DENTRO DE CARTÓRIO

Dayrla e a mãe, Damiana, foram baleadas dentro do cartório, em Olivença

OPORTUNIDADE REVITALIZAÇÃO

Sine Maceió 
oferece mais 
60 vagas  
de emprego

Seminfra 
inicia obras 
no calçadão 
do Centro
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GOVERNO LIBERA

Mais de R$ 10 milhões 
para os policiais civis

O Governo de Alagoas 
vai quitar os passivos 
remuneratórios de proces-
sos a partir de 2014 referen-
tes às carreiras dos policiais 
civis de Alagoas. A partir 
do dia 27 de outubro 
(quarta-feira), mais de R$ 

10 milhões serão liberados 
para que todo o retroativo 
decorrente dos pedidos de 
progressão seja pago em 
sua integralidade, benefi-
ciando 1.283 servidores. O 
anúncio foi feito hoje pelo 
governador Renan Filho, 

pelo secretário da Segu-
rança Pública, Alfredo 
Gaspar  de Mendonça 
Neto, e pelo secretário 
Especial de Gestão e Patri-
mônio, Sérgio Figueirêdo, 
no Palácio República dos 
Palmares.

Renan Filho anunciou a quitação de passivos relativos a processos a partir de 2014 para a categoria em Alagoas
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Márcio Ferreira

O Presidente Bolsonaro 
voltou a mentir em sua live 
que vai ao ar para os patriotas, 
toda quinta-feira. Ele disse que 

quem está totalmente vacinado 
está contraindo Aids. Teve a 
live retirada do ar na íntegra. 
Mente que nem sente.

‘Live’ de Bolsonaro
é retirada do ar

REI DA MENTIRA
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De todos os ministros do 
Supremo Tribunal Federal, 
Alexandre de Moraes é dispa-
rado o mais odiado pelos 
seguidores e integrantes da 
tropa política do presidente 
Jair Bolsonaro.

O ministro já deixou vazar 
a intenção de colocar o filho 
zero dois do presidente, o 
vereador Carlos Bolsonaro, o 
Carluxo, atrás das grades por 
ser o chefe da fábrica de fake 
news de ataques ao próprio 
STF e demais instituições da 
República.

Alexandre de Moraes tem 
atuado sistematicamente para 
dar um fim ao proclamado 
“gabinete do ódio”, respon-
sável, entre outras coisas, pelo 
enriquecimento de vários dos 
propagadores de fake news, 
que usam  canais do Youtube e 
outras plataformas midiáticas 
para receber verbas públicas e 
privadas.

O cerco judicial aos chama-
dos propagadores do ódio 

desencadeado pelo ministro 
Alexandre de Moraes fere de 
morte os principais líderes do 
gabinete do ódio. Agora, ainda 
falta os mentores desse grupo 
tão nocivo à democracia brasi-
leira. Na lista dos acusados de 
tramarem contra as medidas 
de contenção da Covid no 
Brasil, a CPI do Senado colo-
cou como chefes dessa orga-
nização criminosa pelo menos 
dois filhos do presidente: o 
deputado federal Eduardo e 
o vereador Carlos Bolsonaro. 
Os dois seriam os organizado-
res dessas ações contra o STF, 
Congresso e personalidades 
políticas de oposição.

O mais notório dos propa-
gadores do ódio é o blogueiro 
bolsonarista Allan dos Santos. 
Ele é investigado no Supremo 
em dois inquéritos: o que 
apura a divulgação de fake 
news e ataques a integrantes 
da Corte e também no que 
identificou a atuação de uma 
milícia digital que trabalha 

contra a democracia e as insti-
tuições no país.

Recentemente o ministro 
Alexandre de Moraes orde-
nou que a Polícia Federal 
inclua o mandado de prisão 
do blogueiro bolsonarista 
na lista da Difusão Verme-
lha da Interpol, para garantir 
que Santos seja capturado e 
retorne ao Brasil. Também 
foi acionada a embaixada dos 
Estados Unidos, para onde 
Allan dos Santos fugiu assim 
que soube que estaria no radar 
do ministro. Há fortes indícios 
de que ele tenha sua fuga faci-
litada pelo deputado federal 
Eduardo Bolsonaro.

Ao STF, a PF apontou que o 
blogueiro, “a pretexto de atuar 
como jornalista”, assumiu a 
condição de um dos organi-
zadores de um movimento 
responsável por ataques à 
Constituição, aos poderes de 
Estado e à democracia.

A suspeita é de que essas 
ações podem ter sido finan-

ciadas com recursos públicos 
a partir da interlocução que 
mantém com a família Bolso-
naro e com parlamentares 
bolsonaristas.

Divulgação de conteúdo 
falso: chamado inquérito das 
fake news foi aberto em 2019 
por determinação do presi-
dente do STF, Dias Toffoli, 
para apurar “notícias frau-
dulentas”. O relator do caso 
é o ministro Alexandre de 
Moraes.

A investigação apura 
ameaças a ministros do STF e 
a disseminação das fake news 
nas redes sociais. Em junho, 
o Supremo julgou uma ação 
do partido Rede Sustentabili-
dade, que questionava a lega-
lidade o inquérito, e decidiu 
manter as apurações.

Atos antidemocráticos: O 
inquérito sobre os atos anti-
democráticos foi aberto pelo 
STF a pedido da Procuradoria 
Geral da República (PGR). As 
investigações foram autoriza-

das pelo ministro Alexandre 
de Moraes.

O pedido da PGR foi apre-
sentado em 20 de abril, um 
dia após os atos realizados em 
todo o país que tinham entre 
os manifestantes defensores 
do fechamento do Congresso, 
do STF e da reedição do AI-5, 
o ato institucional que endu-
receu o regime militar no país.

Saiba mais sobre a Interpol
A Organização Interna-

cional de Polícia Criminal, 
mundialmente conhecida 
como INTERPOL (em inglês: 
International Criminal Police 
Organization), é uma organi-
zação internacional que facilita 
a cooperação policial mundial 
e o controle do crime. Sediada 
em Lyon, França, foi fundada 
em 1923 como Comissão Inter-
nacional de Polícia Criminal 
(CIPC); o nome INTERPOL 
serviu como endereço tele-
gráfico da agência em 1946 e 
foi escolhido como seu nome 
comum em 1956.

Para desespero da tropa bolsonarista, 
Xandão volta a atacar

Robson Sávio Reis Souza  *Doutor em Ciências Sociais e pós-doutor em Direitos HumanosMarcelo Firmino * Jornalista

Num país (historicamente) 
estruturado na violência, 
racismo, misoginia, desigual-
dade e desprezo pelo público, 
o pouco que existe na área 
dos direitos e da igualdade foi 
conquistado com lutas e enga-
jamento político de grupos 
comprometidos com a demo-
cracia de fato (e não com essa 
democracia meramente proce-
dimental - mantenedora de 
múltiplas exclusões  - alicer-
çada, ultimamente, no autorita-
rismo neoliberal). 

Como a construção da cida-
dania é fruto de obra coletiva, 
o governo Bolsonaro também 
não é obra de um homem só. 
É o resultado da aliança do 
que há  de mais reacionário 
na sociedade  brasileira. Uma 
coalizão, heterogênea, que 
envolve empresários e mili-
tares; banqueiros e agrone-
gócio; corporações judiciais, 
da mídia, da medicina, entre 
outras; predadores da natu-
reza (madeireiros, minerado-
ras, latifundiários) e da cultura; 
fundamentalistas religiosos 
(católicos, evangélicos, judeus). 
Esses grupos (de apoiadores de 
Bolsonaro e aderentes de ideo-
logias  reacionárias, portanto 

para além de Bolsonaro) estão 
ancorados e conectados, neste 
momento político, em estraté-
gias de guerra híbrida. Utili-
zam, entre outras ferramentas, 
as redes sociais para engaja-
mento político e se articulam 
com grupos internacionais da 
extrema-direita direita global

Portanto, além dos 20% de 
apoiadores fidelizados (muitos 
fascistas desde sempre), é 
importante reconhecer que 
Bolsonaro goza da parceria 
com outros setores organizados 
e mobilizados em vários nichos 
sociais. 

Uma das estratégias mais 
conhecidas das guerras híbri-
das é provocar a divisão social 
e a mobilização constante das 
massas através de fake news e 
temas com apelo moral, sexual, 
religioso. Capazes de provocar 
grande aderência das mentes 
e corações das pessoas, as fake 
news e os temas morais e reli-
giosos são excelentes estratégias 
para engajamento de grupos 
radicais e a distração geral da 
opinião pública, enquanto “a 
boiada (da destruição das polí-
ticas públicas, demolição da 
credibilidade das instituições e 
erosão das bases de solidarie-

dade social) vai passando”.
Por isso, um dos maiores 

desafios das lideranças progres-
sistas nos dias atuais deveria ser 
na mobilização popular, com 
vistas na articulação de amplos 
segmentos sociais à defesa dos 
temas políticos que realmente 
importam.

“Proletários de todos os 
países, uni-vos!”, conclamaram 
Marx e Engels no Manifesto 
Comunista de 1848. Esse apelo 
proferido para união da classe 
trabalhadora nunca esteve tão 
vivo e necessário como nos 
dias atuais, para aqueles que 
desejam reconstituir  um Brasil 
democrático.

Não nos iludamos. O bolso-
narismo é uma obra coletiva. E 
é dessa forma, e com estratégia 
eficiente, que deve ser enfren-
tado.

Oportunismo eleitoral, 
disputa interesseira de narra-
tivas e diversionismo político 
em redes sociais corroboram às 
fraturas já existentes no campo 
popular. É preciso união e 
liderança para a construção de 
ampla coalizão democrático-
-popular capaz de derrotar 
Bolsonaro e, no mínimo, enfra-
quecer o bolsonarismo.

O controle do Centrão no Orça-
mento da União, via emendas parla-
mentares no Congresso, soma no 
todo a cifra de R$ 33,8 bilhões.

Dentro dessa mina estão os 
recursos das emendas distribuídas 
via relator geral RP9, um meca-
nismo criado pelo grupo politico, 
que foi batizado de “Orçamento 
Secreto”.

Pois bem, esse orçamento RP9, 
para muitos uma botija reluzente, 
é superior a R$ 18 bilhões. Só que o 
detalhe aí é quem tem a chave ou o 
código do “abre-te sésamo”.

Só mesmo os dois principais 
líderes do Centrão. O presidente do 
PP, Ciro Nogueira, hoje Ministro 
do Gabinete Civil, e o Presidente da 
Câmara dos Deputados, Arthur Lira 
(PP-AL).

A botija recheada deu super 
poderes aos líderes do Centrão e seu 
conteúdo tem servido para impul-
sionar candidaturas de aliados do 
governo em 2022.

O fato gerou reação de blocos 
contrários ao orçamento secreto, 
que foram ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) questionar a legali-
dade da botija. Para os líderes da 
oposição, trata-se  de uma operação 
que mistura a inconstitucionalidade 
com corrupção.

Está nas mãos da ministra Rosa 
Weber a ação que pede o fim das 
emendas parlamentares RP9. Além 
do STF, o Tribunal de Contas da 
União também investiga as opera-
ções do orçamento secreto.

Portanto é a corte quem vai dizer 
se é ilegal, imoral ou só engorda.

 O bolsonarismo é uma obra coletivaOrçamento secreto é uma 
botija de R$ 18 bi nas 

mãos de Lira e Nogueira



Uma guarnição 
do 5º Bata-
lhão da Polí-

cia Militar (5º BPM) prendeu, 
na noite d e ontem, um homem 
por tráfico de entorpecentes 
no Benedito Bentes, parte alta 
de Maceió. Após o flagrante, 
buscando não ser preso, o 
acusado tentou subornar os 
militares. 

Segundo informações 
da Polícia Militar, a guarni-
ção recebeu uma denúncia 
anônima dando conta de que 
um homem estava comercia-
lizando drogas em uma casa. 
Chegando ao local, havia um 
indivíduo, que autorizou a 
entrada dos policiais para uma 
busca domiciliar.

Foram encontradas 500 
gramas de maconha dentro de 
uma lixeira, juntamente com 
uma balança de precisão, um 
celular e R$ 5,00. Durante a 
prisão em flagrante, o homem 
confessou ser o proprietário 
da droga e tentou subornar a 

guarnição.
Ele recebeu voz de prisão 

e foi conduzido para a Central 
de Flagrantes, no bairro Farol, 

onde foi autuado em flagrante 
por tráfico de substâncias 

entorpecentes e tentativa de 
suborno.
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Traficante queria subornar 
policiais no Benedito Bentes

POLÍCIA MILITAR recebeu denúncia anônima e prendeu um homem em flagrante por tráfico de entorpecentes

Um adolescente de 17 
anos foi emboscado e morto 
com um tiro no tórax na noite 
de ontem no Vale do Regi-
naldo.

Segundo o relatório do 
Centro Integrado de Opera-
ções da Segurança Pública 

(Ciosp), o adolescente foi 
encurralado em uma casa 
e alvejado com disparos de 
arma de vários calibres, indi-
cando que várias pessoas 
participaram do crime. Apesar 
dos vários disparos, apenas 
um tiro atingiu a vítima.

O nome da vítima não foi 
divulgado nem informações 
de envolvimento com ilícitos 
ou se o adolescente residia no 
Vale do Reginaldo.

O caso deve ser investi-
gado pela equipe da Delegacia 
de Homicídios.

Ontem, um homem foi 
morto durante uma discus-
são dentro de um bar na 
zona rural de Limoeiro de 
Anadia. 

Segundo a Polícia Mili-
tar, a vítima foi identificada 
como Elanio Cordeiro e bebia 
no bar quando teve início a 
discussão que resultou em 
sua morte.  

Cordeiro foi atingido por 

um tiro de espingarda cali-
bre 12 e ainda chegou a ser 
socorrido com vida para o 
Hospital de Emergência do 
Agreste, em Arapiraca, mas 
veio a óbito. 

O acusado do crime fugiu 
do local e não foi mais locali-
zado pelos policiais. 

Após os peritos do Insti-
tuto de Criminalística pericia-
rem o local do crime, o corpo 

de Elanio Cordeiro foi levado 
para necropsia no Instituto 
Médico Legal de Arapiraca, 
de onde foi liberado para 
sepultamento na manhã 
desta segunda-feira.

O crime será investigado 
pela equipe da Delegacia de 
Limoeiro de Anadia. Ainda 
não há informações sobre a 
motivação da discussão que 
teria motivado o homicídio.

VALE DO REGINALDO

DENTRO DE BAR

Adolescente é morto 
após ser emboscado

Homem é assassinado 
com tiros de espingarda

A guarnição da Polícia Militar encontrou 500 gramas de maconha dentro de uma lixeira; homem confessou ser dono da droga e tentou subornar os militares

O ser humano é capaz 
d e  a ç õ e s  b e m  o u s a -
das quando se sente em 
perigo. Ontem, por volta 
das 11h40,policiais rodovi-
ários federais abordaram 
um ônibus Mercedes Benz 
Paradiso azul, que passava 
pelo Km 205 da rodovia 
BR-101, em São Sebastião. 
Ao perceber que pode-
ria ser flagrado com um 
tablete de 750 gramas de 
maconha, um dos passa-
geiros correu em direção ao 
banheiro e foi flagrado por 
um dos agentes quando 
tentava descartar a droga 
no vaso sanitário.

De acordo com os agen-
tes, o ônibus que fazia o 
itinerário Campo Grande 
(MS) /Garanhuns  (PE) 
foi abordado numa ação 
de rotina e, quando veri-
ficaram os documentos 
do veículo, ele não tinha 
autorização para realizar 
transporte de passageiros, 
mas ainda assim levava 32 
pessoas.

A Pol íc ia  Rodoviá-

ria Federal (PRF) entrou 
no ônibus  e  sol ic i tou 
que todos os passagei-
ros apresentassem docu-
mento de identificação. 
Neste momento, um dos 
passageiros levantou-se e 
rapidamente se dirigiu ao 
banheiro, ação que causou 
desconfiança nos policiais. 
Um dos agentes da PRF 
foi até o banheiro e fez o 
flagrante. Questionado 
sobre a origem da droga, 
o homem informou que 
havia comprado por R$1 
mil na cidade onde morava, 
Costa Rica (MS), e que era 
para consumo próprio. Ele 
disse ainda que estava indo 
para Palmeira dos Índios 
morar com o avô.

Durante a revista foram 
encontrados dois telefo-
nes celulares, que foram 
apreendidos. O acusado 
e o material apreendido 
foram levados  para  a 
Delegacia de São Miguel 
dos Campos, onde ele foi 
autuado em flagrante pela 
equipe plantonista.

MACONHA

PRF prende homem
com 750g da droga

Divulgação



A p a r t i r  d e 
hoje, o Sine 
M a c e i ó 

disponibiliza 60 vagas de 
emprego em diversas áreas 
de atuação, destinadas para 
pessoas que ainda estão fora 
do mercado de trabalho na 
capital. As vagas disponíveis 
são para quem têm do ensino 

fundamental ao superior 
completo. E para quem inte-
resse e se enquadra no perfil, 
devem enviar o currículo para 
o imosine.semtabes@gmail.
com. A vaga escolhida deverá 
estar no assunto do e-mail.

Já para os interessados que 
desejam optar por entregar o 
documento de forma presen-

cial, é necessário fazer o agen-
damento das 12h às 13h30, 
pelo número 0800 082 6205. 
O atendimento presencial é 
realizado na unidade do Sine 
Maceió no 2º piso do Shop-
ping Popular, no Centro.

Entre as vagas disponí-
veis, estão a de ajudante de 
marceneiro, ajudante elétrico, 

ajudante geral, atendente de 
pátio, auxiliar de estoque, 
auxiliar de expedição, auxi-
liar de manutenção, auxiliar 
de mecânico de motos, auxi-
liar de montagem, auxiliar de 
sistema de fotovoltaico, auxi-
liar de produção e auxiliar de 
serviços gerais. 

O Sine Maceió dispõe 

ainda de vagas para cabelei-
reiro, comissão de vendas, 
costureira, executivo de 
vendas, guardião, mani-
cure, mecânico, mecânico de 
manutenção II, operador de 
loja, operador de produção, 
secretária do lar, vendedor 
externo e vendedor interno 
de peças. 
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Sine Maceió oferece 60 vagas 
de emprego em diversas áreas

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

Para celebrar o Dia da 
Saúde Bucal, que transcorre 
hoje, a Prefeitura de Maceió, 
por meio da Secretaria Muni-
cipal de Saúde, promove, 
na tarde de hoje, no Papó-
dromo, o projeto ‘Sorria na 
Orla Lagunar’, que fará uma 
serie de atividades educati-
vas para as crianças da região 
sobre escovação adequada, 
com ações do Teatro da Saúde 
Bucal. 

O evento, que tem acon-
tece das 14h às 17h, celebra 
ainda o mês das crianças, em 
ação que contará com apre-
sentação teatral, brincadei-
ras, distribuição de brindes, 
pintura facial para, música 
e dança. Com a participação 
das Unidades do 2° Distrito 
de Saúde de Maceió, marca 
ainda a retomada  das ativi-
dades do projeto ‘Sorria na 
Orla Lagunar’, após dois 
anos parado por conta da 
pandemia. 

Além da programação 
com as crianças e a distribui-
ção de brindes, a equipe fará 
apresentação lúdica sobre a 
importância e o cuidado com 
os dentes na infância para 
uma vida saudável. No local 

haverá ainda arrecadação de 
brinquedos usados (em bom 
estado) ou novos, fraldas e 
leite.

Envolvendo a Coordena-
ção de Saúde Bucal da Secre-
taria Municipal de Saúde e 
a Equipe do Consultório na 
Rua, a ação irá comemorar 
o Dia da Saúde Bucal (25 de 
outubro) e o  Dia das Crian-
ças (12 de outubro), além de 
promover as ações do Outu-
bro Rosa, mês dedicado à 
conscientização e ao cuidado 
preventivo do câncer de 
mama.

A gerente do II Distrito 
Sanitário, Kristiane Duarte, 
informa que não haverá 
interrupção dos serviços nas 
unidades de saúde durante 
o evento. “As unidades de 
saúde manterão o atendi-
mento à população. Uma 
parte de suas equipes partici-
pará das atividades no Papó-
dromo, como uma  forma de 
integrar a população usuá-
ria dos serviços de saúde do 
Município na região, espe-
cialmente as crianças, para 
quem foi preparada uma 
programação especia l” , 
informa.

DIA DA SAÚDE BUCAL

SMS realiza evento 
hoje no Papódromo

Wilma Andrade/Ascom Seminfra

 Arquivo SMS

Como parte do projeto de 
revitalização do Centro de 
Maceió, a Secretaria Municipal 
de Infraestrutura (Seminfra) 
iniciou as obras de regulari-
zação de calçadas e acessibili-
dade. Os serviços começaram 
na Rua da Alegria e, mais nove 
ruas, serão contempladas com 
as melhorias. O Centro da 
capital passará por adequação 
do calçadão, por meio de uma 
rota acessível, adequação do 
revestimento e sinalização tátil. 
Em anúncio feito pelo prefeito 
de Maceió, JHC, o Centro da 
capital receberá investimentos 
de R$ 4,5 milhões, e as obras de 
melhorias vão beneficiar 15 ruas 
em 50 trechos e 4.592 metros 
lineares de intervenções. 

Como explica o diretor de 
obras da Secretaria Municipal 
de Infraestrutura, Alexandre 
Pereira, o início das melhorias 
começou pela Rua da Alegria, 
que será uma rua comparti-

lhada, com priorização dos 
pedestres, readequação das 
calçadas, faixa de rolamento e 
canteiros. “A primeira etapa foi 
fazer a retirada do antigo piso, 
que já apresentava sinais de 
desgastes e ausência de manu-
tenção”, concluiu.

As obras de melhorias bene-
ficiarão ainda a Rua Augusta, o 
Beco São José, Rua Boa Vista, 
Rua II de Dezembro, Rua do 
Livramento, Praça Doutor 
Manoel Valente de Lima, 
Avenida Moreira Lima, Rua 

Cincinato Pinto, Rua Barão 
de Penedo, Rua do Comércio, 
Rua Oliveira e Silva, Rua Melo 
Morais, Rua Agerson Dantas e 
Rua do Sol. 

O prazo para execução 
dos serviços é de 365 dias, e as 
melhorias vão contar ainda com 
ampliação de todo calçadão, 
regularização dos passeios com 
acessibilidade priorizando os 
pedestres, implantação de ruas 
compartilhadas, bem como a 
regularização de calçadas nas 
rotas de ônibus. 

Em evento, na tarde de 
hoje (25), na Escola Superior 
da Magistratura (Esmal), estu-
dantes da rede municipal de 
ensino que participaram do 
VII Concurso de Redações 
do Programa Cidadania e 
Justiça na Escola, do Tribunal 
de Justiça de Alagoas (TJAL), 
serão premiados durante sole-
nidade, a partir das 14h, na 
sede da Esmal. Com o tema da 
redação “Cidadania: educando 

e construindo valores”, serão 
premiados 18 alunos com kits 
escolares, por estarem entre 
aqueles com as três melhores 
médias de cada escola muni-
cipal atendida pelo Programa 
Cidadania e Justiça na Escola. 

Os estudantes posicionados 
na primeira colocação recebe-
rão um tablet como premiação. 
Além disso, professores e coor-
denadores destes estudantes 
também serão premiados com 

o dispositivo móvel. 
Participaram do concurso 

alunos do 9º ano do Ensino 
Fundamental das escolas 
municipais Silvestre Péricles, 
Padre Pinho, Professor Antídio 
Vieira, Doutor José Haroldo da 
Costa, Tradutor João Sampaio 
e Doutor Pompeu Sarmento. 
Eles tiveram que produzir 
redações com o tema “Cidada-
nia: educando e construindo 
valores”.

MAIS ACESSIBILIDADE

SEMED

Seminfra inicia obras 
nas calçadas no Centro

Alunos são premiados 
em concurso de redação 
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Ricardo Rodrigues
Repórter

O governador 
Renan Filho 
(MDB) anun-

cia hoje o pagamento retroa-
tivo referente às progressões 
funcionais dos policiais civis 
de Alagoas. Com a medida, 
mais de 1200 policiais serão 
beneficiados, com ganhos que 
vão de R$ 4 mil a R$ 20 mil, 
dependendo do tempo de 
espera e da faixa salarial que 
cada policial. 

Os benefícios serão pagos na 
folha salarial deste mês e devem 
custar mais de R$ 10 milhões 
aos cofres estaduais. O paga-
mento deve entrar na conta no 
dia 28, quando é comemorado 
o Dia do Servidor Público.

Para o governador Renan 
Filho, mais que um presente, 
o pagamento das progressões 
funcionais representa justiça 
e reconhecimento a uma cate-
goria que não tem medido 
esforços para combater a crimi-
nalidade em Alagoas. 

“Hoje é um dia importante 
para Polícia Civil alagoana. Mas 
quero deixar claro que tenho 
outros compromissos com 
a corporação e vou cumprir 
todos. Estamos construindo as 
condições, para avanços histó-
ricos na estrutura da Segurança 
Pública do nosso Estado”, 
destacou o governador.

Renan Filho fez questão 
de destacar o trabalho do SSP, 
da delegacia-geral da Polícia 
Civil e da Secretaria de Plane-
jamento, Administração e 
Gestão (Seplag) para a conces-
são do benefício. Segundo ele, 

em menos de quatro meses, os 
técnicos da Seplag, em parceria 
com as demais pastas, organiza-
ram tudo e deixaram o processo 
pronto para o pagamento. 

De acordo com Renan Filho, 
no passado, os governos ante-
riores não pagavam progres-
são mesmo por força da lei. 
“Implantavam, mas não paga-
vam, dificultavam ao máximo. 
Não tinham vontade política. 
Passavam anos sem pagar, além 
de não pagar, ainda tinham os 
privilegiados, que só recebiam 
porque tinham um padrinho 
político”.

Se esse direito fosse reco-
nhecido e pago pelo menos 
em parcelas, jamais chegaria 
a esse estoque. “O Estado não 
deve dever a ninguém, mas 
principalmente ao servidor. 
Se o Estado deve ao servidor, 
a qualidade dos serviços fica 
comprometida”, argumentou 
Renan Filho. “Toda relação 
onde predomina a insatisfação 
fica prejudicada. A relação do 
governante com os servidores 

não é diferente”, acrescentou. 
O secretário de Segurança 

Pública, Alfredo Gaspar de 
Mendonça; o secretário espe-
cial de Patrimônio e Gestão, 
Sergio Figueiredo; e o dele-
gado-geral da Policia Civil, 
Carlos Reis, participaram a 
coletiva de imprensa, na sede 
do governo estadual, para o 
anuncio no pagamento das 
progressões. 

INTEGRAÇÃO DAS POLÍCIAS
O secretário Alfredo Gaspar 

elogiou a iniciativa do governo 
e disse que o pagamento do 
benefício é um reconhecimento 
pelo trabalho que a Polícia Civil 
fez realizando, no combate a 
bandidagem. 

“Isso é maturidade, do 
governo e da Polícia Civil. O 
governo investindo forte em 
todas as áreas da Segurança 
Pública e esse avanço é uma 
recompensa, pelos resultados 
alcançados. É uma via de mão 
dupla. O Estado assume a sua 
parte para obter dos servidores 

um empenho maior na presta-
ção desses serviços”, afirmou 
Gaspar.

Segundo ele, o trabalho de 
combate à criminalidade vai 
melhorar ainda mais depois 
do concurso da Polícia Civil, 
promovido pelo governo 
do Estado. “Quando isso se 
concretizar, com a convoca-
ção dos concursados, iremos 
avançar ainda mais na segu-
rança da população, redu-
zindo o número de crimes e 
prendendo os criminosos”, 
acrescentou.

O secretário especial Sérgio 
Figueiredo disse que desde que 
entrou na Seplag vinha perse-
guindo esse objetivo. “Conse-
guimos preparar o pagamento 
do retroativo em quatro meses, 
viabilizando um benefício 
cujos processos se arrastavam 
a anos”, destacou, agradecendo 
o empenho dos funcionários da 
Seplag nessa missão. 

Figueiredo disse ainda 
que foram analisados mais de 
1700 processos com pedidos 

de progressões e os técnicos da 
Seplag fizeram de tudo para 
não deixar ninguém de fora. 
Afinal, confirme frisou, “é o 
policial civil quem está na frente 
das ações de combate ao crime e 
faz de tudo para que o cidadão 
alagoano se sinta seguro”.

CARLOS REIS
O delegado Carlos Reis 

agradeceu a confiança do 
governador e revelou que o 
pagamento desse benefício foi 
um compromisso assumido 
por Renan Filho quando ele 
assumii o comando geral da 
Polícia Civil de Alagoas.  

“Naquela oportunidade, 
mesmo sem dar detalhes, o 
governador adiantou que iria 
presentear os policiais civis 
com alguma medida. Com o 
anúncio do pagamento das 
progressões, ele cumpre essa 
promessa”, enfatizou.

“Em nome da Polícia Civil 
e da Delegacia-Geral agrade-
cemos o reconhecimento”, 
acrescentou, lembrando que, 
com seus direitos garantidos, 
os policiais civis vão se dedi-
car ainda mais no combate à 
violência no Estado, fazendo 
uma gestão integrada, inte-
ligente e eficiente, no aten-
dimento às demandas da 
polução.  

A solenidade para o anún-
cio do pagamento da progres-
são da Policia Civil foi realizada 
depois das 10 horas da manhã 
de hoje, no Palácio República 
dos Palmares, e transmitida 
pelos canais oficiais do Estado 
no facebook (Governo de 
Alagoas) e no instagram (@
governodealagoas).

Estado anuncia pagamento das 
progressões retroativas da PC

COM O BENEFÍCIO, que soma mais de R$ 10 milhões, cerca de 1200 policiais civis deverão receber de 4 a 20 mil reais em outubro

Ascom/PC

A Polícia Civil de Alagoas 
vai integrar o Fórum de 
Combate à Corrupção de 
Alagoas (FOCCO/AL) que 
entregou convite nesse sentido, 
ao delegado-geral Carlos Reis, 
na última sexta-feira.

O documento foi entregue, 
por meio de uma comissão 
representativa da entidade, em 
reunião realizada no gabinete 

do delegado-geral, na sede da 
PC, no bairro de Jacarecica.

O Fórum foi representado, 
no encontro, pelo coordena-
dor-geral da Comissão Execu-
tiva, Nelton Martins Yin Filho, 
representante da Controlado-
ria Geral da União (CGU) no 
Fórum; pelo coordenador do 
Comitê de Transparência, José 
Carlos Castro, representante 
do Ministério Público Estadual; 
pelo superintendente da CGU, 

em Alagoas, Moacir Rodrigues 
de Oliveira, e Lisângela Maria 
Rubik da Silva, membro da 
Comissão Executiva e represen-
tante do Conselho Regional de 
Contabilidade no Fórum.

O delegado-geral Carlos 
Reis anunciou, na ocasião, a 
indicação dos delegados José 
Carlos André, coordenador da 
Divisão de Combate à Corrup-
ção da Polícia Civil, e Lucimé-
rio Campos, titular da Seção 

Especializada de Combate aos 
Crimes Contra a Ordem Tribu-
tária e a Administração Pública 
(Seccotap), para representar a 
instituição policial no Fórum.

“Sentimo-nos honrados 
pelo convite, e nossa institui-
ção fará todo o possível, como 
membro deste respeitado 
Fórum, para cumprir mais esta 
missão em favor da sociedade 
alagoana”, disse o delegado-
-geral.

O FOCCO/AL é uma 
iniciativa conjunta da socie-
dade civil do Estado e de 
instituições públicas, unidas 
mediante termo de compro-
misso de cooperação, que atua 
para facilitar o intercâmbio de 
informações e de estratégias de 
prevenção e combate à corrup-
ção, tendo como ferramentas 
a fiscalização institucional e o 
controle social do repasse e apli-
cação de recursos públicos.

EM REUNIÃO

Polícia Civil recebe convite e vai integrar 
Fórum de Combate à Corrupção de AL

 Márcio Ferreira

Governador Renan Filho anunciou o pagamento retroativo referente às progressões funcionais dos policiais civis de Alagoas

A p a r t i r  d e 
hoje, o Sine 
M a c e i ó 

disponibiliza 60 vagas de 
emprego em diversas áreas 
de atuação, destinadas para 
pessoas que ainda estão fora 
do mercado de trabalho na 
capital. As vagas disponíveis 
são para quem têm do ensino 

fundamental ao superior 
completo. E para quem inte-
resse e se enquadra no perfil, 
devem enviar o currículo para 
o imosine.semtabes@gmail.
com. A vaga escolhida deverá 
estar no assunto do e-mail.

Já para os interessados que 
desejam optar por entregar o 
documento de forma presen-

cial, é necessário fazer o agen-
damento das 12h às 13h30, 
pelo número 0800 082 6205. 
O atendimento presencial é 
realizado na unidade do Sine 
Maceió no 2º piso do Shop-
ping Popular, no Centro.

Entre as vagas disponí-
veis, estão a de ajudante de 
marceneiro, ajudante elétrico, 

ajudante geral, atendente de 
pátio, auxiliar de estoque, 
auxiliar de expedição, auxi-
liar de manutenção, auxiliar 
de mecânico de motos, auxi-
liar de montagem, auxiliar de 
sistema de fotovoltaico, auxi-
liar de produção e auxiliar de 
serviços gerais. 

O Sine Maceió dispõe 

ainda de vagas para cabelei-
reiro, comissão de vendas, 
costureira, executivo de 
vendas, guardião, mani-
cure, mecânico, mecânico de 
manutenção II, operador de 
loja, operador de produção, 
secretária do lar, vendedor 
externo e vendedor interno 
de peças. 
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Sine Maceió oferece 60 vagas 
de emprego em diversas áreas

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

Para celebrar o Dia da 
Saúde Bucal, que transcorre 
hoje, a Prefeitura de Maceió, 
por meio da Secretaria Muni-
cipal de Saúde, promove, 
na tarde de hoje, no Papó-
dromo, o projeto ‘Sorria na 
Orla Lagunar’, que fará uma 
serie de atividades educati-
vas para as crianças da região 
sobre escovação adequada, 
com ações do Teatro da Saúde 
Bucal. 

O evento, que tem acon-
tece das 14h às 17h, celebra 
ainda o mês das crianças, em 
ação que contará com apre-
sentação teatral, brincadei-
ras, distribuição de brindes, 
pintura facial para, música 
e dança. Com a participação 
das Unidades do 2° Distrito 
de Saúde de Maceió, marca 
ainda a retomada  das ativi-
dades do projeto ‘Sorria na 
Orla Lagunar’, após dois 
anos parado por conta da 
pandemia. 

Além da programação 
com as crianças e a distribui-
ção de brindes, a equipe fará 
apresentação lúdica sobre a 
importância e o cuidado com 
os dentes na infância para 
uma vida saudável. No local 

haverá ainda arrecadação de 
brinquedos usados (em bom 
estado) ou novos, fraldas e 
leite.

Envolvendo a Coordena-
ção de Saúde Bucal da Secre-
taria Municipal de Saúde e 
a Equipe do Consultório na 
Rua, a ação irá comemorar 
o Dia da Saúde Bucal (25 de 
outubro) e o  Dia das Crian-
ças (12 de outubro), além de 
promover as ações do Outu-
bro Rosa, mês dedicado à 
conscientização e ao cuidado 
preventivo do câncer de 
mama.

A gerente do II Distrito 
Sanitário, Kristiane Duarte, 
informa que não haverá 
interrupção dos serviços nas 
unidades de saúde durante 
o evento. “As unidades de 
saúde manterão o atendi-
mento à população. Uma 
parte de suas equipes partici-
pará das atividades no Papó-
dromo, como uma  forma de 
integrar a população usuá-
ria dos serviços de saúde do 
Município na região, espe-
cialmente as crianças, para 
quem foi preparada uma 
programação especia l” , 
informa.

DIA DA SAÚDE BUCAL

SMS realiza evento 
hoje no Papódromo

Wilma Andrade/Ascom Seminfra

 Arquivo SMS

Como parte do projeto de 
revitalização do Centro de 
Maceió, a Secretaria Municipal 
de Infraestrutura (Seminfra) 
iniciou as obras de regulari-
zação de calçadas e acessibili-
dade. Os serviços começaram 
na Rua da Alegria e, mais nove 
ruas, serão contempladas com 
as melhorias. O Centro da 
capital passará por adequação 
do calçadão, por meio de uma 
rota acessível, adequação do 
revestimento e sinalização tátil. 
Em anúncio feito pelo prefeito 
de Maceió, JHC, o Centro da 
capital receberá investimentos 
de R$ 4,5 milhões, e as obras de 
melhorias vão beneficiar 15 ruas 
em 50 trechos e 4.592 metros 
lineares de intervenções. 

Como explica o diretor de 
obras da Secretaria Municipal 
de Infraestrutura, Alexandre 
Pereira, o início das melhorias 
começou pela Rua da Alegria, 
que será uma rua comparti-

lhada, com priorização dos 
pedestres, readequação das 
calçadas, faixa de rolamento e 
canteiros. “A primeira etapa foi 
fazer a retirada do antigo piso, 
que já apresentava sinais de 
desgastes e ausência de manu-
tenção”, concluiu.

As obras de melhorias bene-
ficiarão ainda a Rua Augusta, o 
Beco São José, Rua Boa Vista, 
Rua II de Dezembro, Rua do 
Livramento, Praça Doutor 
Manoel Valente de Lima, 
Avenida Moreira Lima, Rua 

Cincinato Pinto, Rua Barão 
de Penedo, Rua do Comércio, 
Rua Oliveira e Silva, Rua Melo 
Morais, Rua Agerson Dantas e 
Rua do Sol. 

O prazo para execução 
dos serviços é de 365 dias, e as 
melhorias vão contar ainda com 
ampliação de todo calçadão, 
regularização dos passeios com 
acessibilidade priorizando os 
pedestres, implantação de ruas 
compartilhadas, bem como a 
regularização de calçadas nas 
rotas de ônibus. 

Em evento, na tarde de 
hoje (25), na Escola Superior 
da Magistratura (Esmal), estu-
dantes da rede municipal de 
ensino que participaram do 
VII Concurso de Redações 
do Programa Cidadania e 
Justiça na Escola, do Tribunal 
de Justiça de Alagoas (TJAL), 
serão premiados durante sole-
nidade, a partir das 14h, na 
sede da Esmal. Com o tema da 
redação “Cidadania: educando 

e construindo valores”, serão 
premiados 18 alunos com kits 
escolares, por estarem entre 
aqueles com as três melhores 
médias de cada escola muni-
cipal atendida pelo Programa 
Cidadania e Justiça na Escola. 

Os estudantes posicionados 
na primeira colocação recebe-
rão um tablet como premiação. 
Além disso, professores e coor-
denadores destes estudantes 
também serão premiados com 

o dispositivo móvel. 
Participaram do concurso 

alunos do 9º ano do Ensino 
Fundamental das escolas 
municipais Silvestre Péricles, 
Padre Pinho, Professor Antídio 
Vieira, Doutor José Haroldo da 
Costa, Tradutor João Sampaio 
e Doutor Pompeu Sarmento. 
Eles tiveram que produzir 
redações com o tema “Cidada-
nia: educando e construindo 
valores”.

MAIS ACESSIBILIDADE

SEMED

Seminfra inicia obras 
nas calçadas no Centro

Alunos são premiados 
em concurso de redação 
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Folhapress

Na noite de 
o n t e m ,  o 
F a c e b o o k 

derrubou a live semanal do 
presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) transmitida na última 
quinta-feira. O vídeo não está 
mais disponível nem no Face-
book nem no Instagram.

De acordo com porta-voz 
da companhia, o motivo para 
a exclusão foram as políticas da 
empresa relacionadas à vacina 
da Covid-19. “Nossas políticas 
não permitem alegações de que 
as vacinas de Covid-19 matam 
ou podem causar danos graves 
às pessoas.”

Em sua live semanal, Bolso-
naro leu uma suposta notícia 
que alertava que “vacinados 
[contra a Covid] estão desenvol-
vendo a síndrome da imunode-
ficiência adquirida [Aids]”.

Médicos, no entanto, afir-
mam que a associação entre o 
imunizante contra o coronaví-

rus e a transmissão do HIV, o 
vírus da Aids, é falsa e inexis-
tente.

Esta é a primeira vez que 
a empresa remove uma live 
semanal do presidente. Até hoje 
o Facebook só tinha derrubado 
um post de Bolsonaro relacio-
nado à pandemia: um vídeo de 
março de 2020 em que ele citava 
o uso de cloroquina para o trata-
mento da doença e defendia o 
fim do isolamento social.

Apesar de o presidente 
reiteradamente espalhar 
desinformação em suas lives, 
as demais não foram excluí-
das pelo Facebook. Segundo a 
Folha apurou, a exclusão desta 
vez ocorreu porque a fala do 
presidente foi considerada 
taxativa pela empresa.

Em março, reportagem da 
Folha mostrou que Bolsonaro 
violou a política do Facebook 
sobre Covid-19 ao menos 29 
vezes até então, apenas em 2021. 
Em 22 dos casos, isso ocorreu 
em suas lives às quintas-feiras.

Facebook e Instagram tiram 
do ar ‘live’ de Jair Bolsonaro

REDES SOCIAIS derrubaram live semanal do presidente por ele propagar fake news associando a Aids à vacina da Covid

Getty Images

Em sua live, Bolsonaro leu uma suposta notícia que “vacinados contra a Covid estão desenvolvendo a AIDS”

R a n d o l f e  R o d r i g u e s 
(Rede), vice-presidente da CPI 
da Covid-19, afirmou ao UOL 
na manhã desta segunda-feira 
(25) que será incluída no rela-
tório final a informação menti-
rosa dita pelo presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) 
de que “pessoas totalmente 
imunizadas com a vacina da 
Covid-19 estão desenvol-
vendo Aids”.

A comissão vai encami-
nhar um ofício ao ministro 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) Alexandre de Moraes 
pedindo que a frase seja inclu-

ída no inquérito das fake 
news.

“A reiteração de crime 
do presidente da República 
será acrescentada ao relató-
rio, sem dúvida nenhuma, 
além da providência que esta-
mos fazendo da comunica-
ção ao ministro Alexandre de 
Moraes”, disse Randolfe.

“A primeira providência 
vai ser a comunicação do fato, 
do crime estar sendo reite-
rado. A partir daí, obviamente 
a CPI pode indicar sugestões 
de providências a serem toma-
das”, continuou.

O requerimento foi apre-
sentado ontem pelo senador 
Alessandro Vieira (Cidadania-
-RS), que aponta que Bolsonaro 
cometeu crime flagrante ao 
disseminar fake news sobre as 
vacinas durante a sua live na 
última quinta-feira (21).

Na avaliação de Randolfe, 
a associação mentirosa entre o 
HIV e a vacina feita pelo presi-
dente é crime e motivo para 
prisão preventiva. Para ele, 
se Bolsonaro não estivesse no 
cargo de presidente, poderia ter 
sido preso.

“Temos que ter consciência 

de lidar com esse delinquente. 
Esse delinquente permanece na 
Presidência da República sobre 
os auspícios e cumplicidade 
do presidente da Câmara dos 
Deputados [Arthur Lira], e a 
esta altura também da Procura-
doria-Geral da República, que 
não repele este tipo de compor-
tamento”, afirmou o senador.

O Facebook e o Instagram 
derrubaram na noite deste 
domingo (24) a live em que 
Bolsonaro espalhou a fake 
news. “Nossas políticas não 
permitem alegações de que as 
vacinas de Covid-19 matam ou 

podem causar danos graves às 
pessoas”, afirmou o porta-voz 
das redes sociais.

Para Randolfe, Bolsonaro 
deveria ter sido banido das 
redes sociais assim como o 
ex-presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump.

“Lamentavelmente este 
tipo de prática reiterada e crimi-
nosa, no Brasil, tem o cumpli-
ciamento das redes sociais. Há 
muito já deveria ter ocorrido 
com Jair Bolsonaro a mesma 
coisa que ocorreu com seu 
congênere, o Donald Trump, 
nos Estados Unidos”, disse.

ASSOCIAÇÃO MENTIROSA ENTRE HIV E VACINA 

CPI vai incluir no relatório final fake 
news de Bolsonaro sobre Aids e vacina
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William Makaisy
Repórter

Di ve r s i d a d e 
d e  p r o d u -
tos e cores 

compõem os 15 estandes dos 
grupos produtivos apoiados 
pelo Programa Alagoas Maior, 
da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Econômico 
e Turismo (Sedetur), que estão 
expostos na 71ª Exposição Agro-
pecuária de Produtos e Deriva-
dos de Alagoas (Expoagro-AL). 
O evento iniciou suas atividades 
na última sexta-feira, no Parque 
da Pecuária, em Maceió. Os 
visitantes podem adquirir seus 
ingressos de forma antecipada 
na plataforma on-line www.
lojadeingresso.com.

A Expoagro Alagoas é 
o maior evento do agro em 
faturamento do Nordeste e 
este ano deve movimentar 
R$20 milhões na economia 
do estado. A 71ª exposição 
vai acontecer até 31 de outu-
bro e os grupos apoiados pelo 
Alagoas Maior estarão presen-
tes nos dois fins de semana, 
nos dias 23 e 24 e nos dias 29 
e 31. Ao todo, serão quinze 
estandes com 14 associações e 
cooperativas participando.  

Segundo o superinten-
dente de Desenvolvimento 
Regional e Setorial (Suder) da 
Sedetur, Alay Correia, a parti-
cipação nesta 71ª edição do 
evento vai trazer ainda mais 
visibilidade para os produto-
res, que poderão ofertar seus 
produtos para compradores 
de diferentes regiões.

“Na edição anterior que 
os grupos produtivos partici-
param foi um sucesso, tanto 
de vendas quanto de divulga-
ção dos produtos. Essa é uma 
oportunidade de negócios, 
principalmente esse ano, nesse 
período mais leve da pande-
mia. Através da exposição, eles 
podem colocar os produtos à 

mostra e gerar renda para suas 
comunidades, uma vez que 
sempre tem visitantes de diver-
sas regiões brasileiras”, conta.

Dos grupos produtivos 
do Agreste, estarão presen-
tes a Associação do Algodão, 
do município de Girau do 
Ponciano; a Associação Comu-
nitária do Povoado Tabuleiro 

do Pinto, de São Sebastião; a 
Cooperativa Mista de Produ-
ção e Comércio Camponesa 
do Estado de Alagoas (Coop-
cam), de Palmeira dos Índios; 
a Associação Comunitária 
do Sítio Lagoa da Coroa, 
do município de Estrela de 
Alagoas; a Associação das 
Doceiras e Artesãs de Palmeira 
dos Índios e a Associação dos 
Produtores Rurais, de Limo-
eiro de Anadia.

Marcando presença pela 
região dos Quilombos, esta-
rão presentes a Cooperativa 
Ecoduvale, de Santana do 
Mundaú; o Apiário Zumbi 
dos Palmares, de União 
dos Palmares; a Associação 
ASAUP, também de União; 
e a Associação Dom Helder 
Câmara, do município de 
Santana do Mundaú. Por 
último, dos grupos produtivos 
do Sertão, estarão no evento a 
Cooperativa dos Agricultores 
do Sertão de Alagoas (Cafisa); 
a Cooperativa dos Produtores 
de Mel, Insumos e Derivados 
Apícolas de Alagoas (Coopea-
pis); a Associação de Coopera-
ção Agrícola do Assentamento 
Lameirão - Doces Sertaneja 
e a Associação Municipal de 
Jovens Rurais - Terra Jovem.

“Alagoas Maior” participa 
da 71ª edição da Expoagro 

ESTANDES CONTAM com diversos produtos das Associações e Cooperativas apoiadas pelo programa

Jonathan Lins 
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Folhapress

Na noite de 
o n t e m ,  o 
F a c e b o o k 

derrubou a live semanal do 
presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) transmitida na última 
quinta-feira. O vídeo não está 
mais disponível nem no Face-
book nem no Instagram.

De acordo com porta-voz 
da companhia, o motivo para 
a exclusão foram as políticas da 
empresa relacionadas à vacina 
da Covid-19. “Nossas políticas 
não permitem alegações de que 
as vacinas de Covid-19 matam 
ou podem causar danos graves 
às pessoas.”

Em sua live semanal, Bolso-
naro leu uma suposta notícia 
que alertava que “vacinados 
[contra a Covid] estão desenvol-
vendo a síndrome da imunode-
ficiência adquirida [Aids]”.

Médicos, no entanto, afir-
mam que a associação entre o 
imunizante contra o coronaví-

rus e a transmissão do HIV, o 
vírus da Aids, é falsa e inexis-
tente.

Esta é a primeira vez que 
a empresa remove uma live 
semanal do presidente. Até hoje 
o Facebook só tinha derrubado 
um post de Bolsonaro relacio-
nado à pandemia: um vídeo de 
março de 2020 em que ele citava 
o uso de cloroquina para o trata-
mento da doença e defendia o 
fim do isolamento social.

Apesar de o presidente 
reiteradamente espalhar 
desinformação em suas lives, 
as demais não foram excluí-
das pelo Facebook. Segundo a 
Folha apurou, a exclusão desta 
vez ocorreu porque a fala do 
presidente foi considerada 
taxativa pela empresa.

Em março, reportagem da 
Folha mostrou que Bolsonaro 
violou a política do Facebook 
sobre Covid-19 ao menos 29 
vezes até então, apenas em 2021. 
Em 22 dos casos, isso ocorreu 
em suas lives às quintas-feiras.

Facebook e Instagram tiram 
do ar ‘live’ de Jair Bolsonaro

REDES SOCIAIS derrubaram live semanal do presidente por ele propagar fake news associando a Aids à vacina da Covid

Getty Images

Em sua live, Bolsonaro leu uma suposta notícia que “vacinados contra a Covid estão desenvolvendo a AIDS”

R a n d o l f e  R o d r i g u e s 
(Rede), vice-presidente da CPI 
da Covid-19, afirmou ao UOL 
na manhã desta segunda-feira 
(25) que será incluída no rela-
tório final a informação menti-
rosa dita pelo presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) 
de que “pessoas totalmente 
imunizadas com a vacina da 
Covid-19 estão desenvol-
vendo Aids”.

A comissão vai encami-
nhar um ofício ao ministro 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) Alexandre de Moraes 
pedindo que a frase seja inclu-

ída no inquérito das fake 
news.

“A reiteração de crime 
do presidente da República 
será acrescentada ao relató-
rio, sem dúvida nenhuma, 
além da providência que esta-
mos fazendo da comunica-
ção ao ministro Alexandre de 
Moraes”, disse Randolfe.

“A primeira providência 
vai ser a comunicação do fato, 
do crime estar sendo reite-
rado. A partir daí, obviamente 
a CPI pode indicar sugestões 
de providências a serem toma-
das”, continuou.

O requerimento foi apre-
sentado ontem pelo senador 
Alessandro Vieira (Cidadania-
-RS), que aponta que Bolsonaro 
cometeu crime flagrante ao 
disseminar fake news sobre as 
vacinas durante a sua live na 
última quinta-feira (21).

Na avaliação de Randolfe, 
a associação mentirosa entre o 
HIV e a vacina feita pelo presi-
dente é crime e motivo para 
prisão preventiva. Para ele, 
se Bolsonaro não estivesse no 
cargo de presidente, poderia ter 
sido preso.

“Temos que ter consciência 

de lidar com esse delinquente. 
Esse delinquente permanece na 
Presidência da República sobre 
os auspícios e cumplicidade 
do presidente da Câmara dos 
Deputados [Arthur Lira], e a 
esta altura também da Procura-
doria-Geral da República, que 
não repele este tipo de compor-
tamento”, afirmou o senador.

O Facebook e o Instagram 
derrubaram na noite deste 
domingo (24) a live em que 
Bolsonaro espalhou a fake 
news. “Nossas políticas não 
permitem alegações de que as 
vacinas de Covid-19 matam ou 

podem causar danos graves às 
pessoas”, afirmou o porta-voz 
das redes sociais.

Para Randolfe, Bolsonaro 
deveria ter sido banido das 
redes sociais assim como o 
ex-presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump.

“Lamentavelmente este 
tipo de prática reiterada e crimi-
nosa, no Brasil, tem o cumpli-
ciamento das redes sociais. Há 
muito já deveria ter ocorrido 
com Jair Bolsonaro a mesma 
coisa que ocorreu com seu 
congênere, o Donald Trump, 
nos Estados Unidos”, disse.

ASSOCIAÇÃO MENTIROSA ENTRE HIV E VACINA 

CPI vai incluir no relatório final fake 
news de Bolsonaro sobre Aids e vacina
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Covid-19: Análise mostra 70.288 
pessoas em atraso para 2ª dose

LEVANTAMENTO COM base nos dados do dia 20 identificou que 14,04% estão com ciclo vacinal atrasados

Ascom SMS

A análise sema-
nal realizada 
pela Diretoria 

de Vigilância em Saúde mostra 
que 70.288 pessoas estão com 
o ciclo vacinal contra a Covid-
19 atrasado, o que representa 
14,04% de faltosos. O levanta-
mento foi feito com base nos 
dados da vacinação do último 
dia 20. Do total de faltosos na 
data marcada para a segunda 
dose em Maceió, 27.180 não 
concluíram a imunização com 
a vacina Coronavac, 22.304 com 
Astrazeneca e 20.804 com a 
vacina Pfizer.

A Prefeitura de Maceió 
mantém oito pontos fixos de 
vacinação com horário esten-
dido em quatro pontos de 
terça-feira a sábado, incluindo 
feriados, para facilitar o acesso 
às vacinas. No entanto, embora 
os dados sobre a vacinação 
apontem uma tendência à 
maior procura pela segunda 
dose nas últimas semanas em 
relação às demais etapas da 
vacinação, o número de falto-
sos aumentou e é considerado 
preocupante.

“É necessário que as pessoas 
atentem para a data marcada 

nos cartões de e procurem 
completar o ciclo de vacinação 
para a proteção individual e 
coletiva”, afirma a diretora de 
Vigilância em Saúde, Fernanda 
Rodrigues.

O infectologista Renee 
Oliveira lembra que a segunda 
dose é fundamental para a 
imunização contra a Covid-19. 
“Se você toma a segunda dose 
das vacinas, você ganha uma 
proteção muito maior. Mesmo 
que você contraia o vírus, você 

desenvolverá um quadro 
muito mais leve. Isso é real, é 
o que observamos no dia a dia. 
Então, vamos tomar a segunda 
dose”, alerta.

“ N ó s  e s t a m o s  n u m 
momento de declínio sustentá-
vel, é um momento muito bom, 
em que há a possibilidade real 
de controle da pandemia. Essa 
situação tem relação direta 
com a vacina. Então, temos que 
continuar com os cuidados, 
mantendo o distanciamento, 

o uso de máscaras e a vacina-
ção”, orienta o especialista.A 
atualização do número de 
faltosos para a segunda dose 
das vacinas contra a Covid-19 
foi feita por meio da plataforma 
de dados abertos da vacinação 
contra a Covid-19 do Minis-
tério da Saúde (base de dados 
11/10/2021) e considera apenas 
o município de aplicação 
Maceió. Ou seja, parte desses 
usuários pode ter recebido a 
segunda dose em outras loca-
lidades.

VACINAÇÃO EM MACEIÓ
A primeira dose da vacina 

está disponível em todos os 
pontos para adolescentes de 12 
a 17 anos com ou sem comor-
bidades e adultos a partir de 
18 anos; a segunda dose está 
disponível para adultos e a dose 
de reforço, para idosos com 60 
anos ou mais e profissionais de 
saúde com seis meses comple-
tados desde a aplicação da 
segunda dose, além de imunos-
suprimidos com pelo menos 28 
dias da segunda dose.

Aos adolescentes entre 12 e 
17 anos, a Prefeitura adminis-
tra exclusivamente a vacina da 
Pfizer, único imunizante auto-
rizado 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 da 
Astrazeneca.

LOCAIS E HORÁRIOS
Os pontos de vacinação 

em Maceió ficam espalhados 
em diferentes localidades para 
atender a toda a população 
com maior comodidade e cele-
ridade.

De terça a domingo, os 
pontos instalados no nos shop-
pings Maceió (Mangabeiras) 
e Pátio (Cidade Universitária) 
e nos drive-thrus de Jaraguá e 
Serraria funcionam com horá-
rio estendido, das 9h às 21h.

Os outros quatro pontos – 
Papódromo (Vergel), Ginásio 
Arivaldo Maia (Jacintinho), 
Terminal do Osman Loureiro 
(Clima Bom) e Praça Padre 
Cícero (Benedito Bentes) – 
funcionam todos os dias das 
9h às 16h. Aos domingos e às 
segundas-feiras, os pontos dos 
drive-thrus e dos shoppings 
também funcional das 9h às 
16h.

Polyanna Monteiro/Ascom SMS

Quatro pontos de vacinação em Maceió funcionam com horário estendido



O Campeonato Brasileiro 
Série B teve sua 31.ª rodada fina-
lizada neste domingo e agora é 
hora de conferir a Seleção FI, que 

vem no 4-3-3 e comandada por 
Ricardo Catalá. Mesmo na parte 
de baixo da tabela, Londrina, 
Vitória, Ponte e Confiança 

conseguiram colocaram repre-
sentantes. Mas também teve 
jogadores de times melhores 
ranqueados, como Coritiba, 

CRB, Avaí e Vasco. Alguns joga-
dores se destacaram, mas não 
entraram na seleção. Entretanto 
merecem menção honrosa: 

Luciano Castán, zagueiro do 
Coxa, Léo Gamalho, atacante do 
Coxa, Glédson, goleiro do Avaí, 
e Marco Antônio, do Botafogo
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Tr ê s  j o g o s 
movimenta-
ram o Campe-

onato Brasileiro Série B 
neste domingo. De tarde, 
finalizando a 31.ª rodada, a 
Ponte Preta conquistou uma 
importante vitória diante 
do Remo, enquanto Vasco e 
Náutico empataram. Já de 
noite, iniciando a 32.ª rodada, 
o Vila Nova superou o Brus-
que fora de casa, de virada.

MACACA SE REABILITA
A Ponte Preta conseguiu a 

reabilitação ao vencer por 1 a 
0 o Remo, no Estádio Baenão, 
em Belém (PA). O gol da vitó-
ria foi anotado por Marcos 
Júnior, aos 13 minutos do 
primeiro tempo.

Recuperada da derrota 
em casa para o Náutico, por 
2 a 1, de virada, a Ponte Preta 
agora aparece com 37 pontos 
e na 15.ª posição, superando o 
Brusque, 16.ª com 35. O time 

paulista está cinco pontos na 
frente de Londrina e Vitória, 
que abrem a zona de rebaixa-
mento.

Sem vencer há cinco jogos, o 
Remo continua com 38 pontos, 
em 13.º lugar, mas também 
perto de confirmar sua perma-
nência.

VASCO VACILA
O Vasco visitou o Náutico 

nos Aflitos, em Recife (PE), e 
conseguiu abrir 2 a 0, com Nenê 
e Cano, no placar em menos de 
20 minutos, aproveitando bem 
as falhas adversárias. Entre-
tanto, não conseguiu manter o 
ritmo e sofreu um empate dolo-

roso, mas justo, com gols de 
Vinícius e Yago.

O Cruzmaltino agora soma 
47 pontos em sexto lugar e 
perdeu uma boa chance de 
colar no G-4, que tem o Goiás 
em quarto, com 52. O resultado 
também não foi tão bom para 
o Náutico, que sonha com o 

acesso, mas aparece em nono 
lugar com 45 pontos.

32ª RODADA 
A partida entre Brusque e 

Vila Nova, no Estádio Augusto 
Bauer, em Brusque (SC), abriu a 
32.ª rodada. Os goianos saíram 
atrás do placar, mas conquista-
ram uma bela virada e venceram 
por 3 a 2. Clayton, duas vezes, e 
Diego Tavares fizeram os gols, 
enquanto Garcez e Tony marca-
ram para os catarinenses.

O Vila Nova está na décima 
posição com 42 pontos, abrindo 
dez pontos para o Londrina, 
que abre a zona de rebaixa-
mento em 17.º lugar. A dife-
rença, porém, pode diminuir 
com a sequência da rodada. O 
Brusque está em situação mais 
delicada, pois permanece com 
32 na 16.ª colocação. Apesar 
de não ter chances de entrar 
no Z-4 nesta rodada, pode ver 
Londrina e Vitória igualarem 
na na pontuação.

31a Rodada: Ponte Preta se 
reabilita e Cruzmaltino vacila

FINALIZANDO A RODADA a Macaca conquistou uma importante vitória diante do Remo, enquanto Vasco e Náutico empataram

SELEÇÃO DA 32a RODADA DA SÉRIE B
GOLEIRO
César (Londrina) – Sem dúvidas, o maior 
responsável por ter segurado o empate 
sem gols entre Londrina e Goiás, foi o 
goleiro César que ‘fechou o gol’ do LEC 
com grandes defesa, principalmente 
no segundo tempo, quando sua equipe 
ficou com um jogador a menos após 
Marcelinho ser expulso e evitou a derrota 
em casa. A melhor defesa foi nos minu-
tos finais, em um chute de Apodi.

LATERAL-DIREITO
Natanael (Coritiba) – O Coritiba venceu 
o Sampaio Corrêa por 3 a 0, em Curitiba 
(PR), e encaminhou ainda mais o acesso 
à Série A. O time paranaense desen-
cantou apenas no segundo tempo, mas 
contou com atuação regular do lateral 
Natanael nos dois períodos. O jogador 
esteve sempre presente no ataque e 
também ajudou na marcação.

ZAGUEIRO
Gum (CRB) – O CRB sofreu, mas arran-
cou empate com o Vila Nova, por 0 a 0, 
em Goiânia (GO). O time alagoano jogou 

com um homem a menos desde o final 
do primeiro tempo e sofreu enorme pres-
são na etapa complementar. Experiente, 
Gum foi um ‘gigante’ pelo alto e conse-
guiu bloquear as investidas do ataque 
adversário.

ZAGUEIRO
Alemão (Avaí) – No primeiro tempo 
salvou o Avaí em um lance em cima da 
linha após conclusão de Bruno José que 
livrou o time de sair atrás do marcador. 
Foi bem na defesa e anulou as peças 
ofensivas do Cruzeiro no segundo 
tempo.

LATERAL-ESQUERDO
Roberto (Vitória) – O Vitória venceu o 
Brasi-RS sem dificulcades por 4 a 0, 
no Barradão, e segue sonhando com a 
permanência na Série B. Um dos desta-
ques em campo foi o lateral Roberto, 
muito participativo e que foi essencial 
no terceiro gol. Foi dele o chute que 
bateu no braço do zagueiro adversário 
dentro da área e depois o gol em ótima 
cobrança de pênalti.

VOLANTE
Marcos Júnior (Ponte Preta) – Escalado 
no lugar de André Luiz surpreendeu pela 
força física. Tanto que marcou o gol da 
vitória, após rebote na frente da área, e 
ainda fez muito bem o papel de vai-e-
-vém no meio-campo. Um gigante.

MEIA
Nenê (Vasco) – É a principal arma do 
Cruzmaltino e, mesmo aos 40 anos, 
segue atuando muito bem. No empate 
por 2 a 2 com o Náutico, teve participa-
çãos nos dois  gols. Primeiro ao exercer 
marcação pressão e aproveitar bobeada 
do zagueiro, finalizando de primeira, com 
categoria. Depois, deu passe calcanhar 
para Marquinhos Gabriel, que cruzou 
para Cano marcar o segundo. O Vasco 
precisa ajustar a defesa, mas o setor 
ofensivo tem funcionado por conta do 
camisa 77.

MEIA
Renato Cajá (CSA) – Enquanto esteve 
em campo, Renato Cajá foi o homem 
de armação do CSA na partida contra 

o Operário. O meia, inclusive, fez o gol 
da virada no final do primeiro tempo, 
após completar finalização do lateral 
Cristovam. No segundo tempo ele saiu 
para a entrada de Didira e viu do banco 
de reservas os paranaenses viraram o 
placar.

ATACANTE
Rodrigo Pimpão (Operário) – Rodrigo 
Pimpão saiu do banco de reservas para 
dar a vitória ao Operário sobre o CSA, 
de virada, por 4 a 2, em Maceió (AL). 
O experiente jogador fez dois gols no 
segundo tempo, mostrando qualidade 
dentro da área para balançar as redes. 
Um resultado extremamente importante 
para o Fantasma, que encerrou sequên-
cia de dez jogos sem vitória.

ATACANTE
David (Vitória) – David marcou dois dos 
quatro gols do Vitória na goleada sobre 
o Brasil-RS, por 4 a 0, no Barradão. O 
atacante deu trabalho aos zagueiros 
adversários e mostrou muita qualidade 
para colocar a bola no fundo das redes. 

Vitória importante do Leão, que ganhou 
sobrevida contra a degola.

ATACANTE
Neto Berola (Confiança) – O Confiança 
foi guerreiro e buscou a virada sobre o 
Guarani, por 2 a 1, em Campinas (SP). A 
vitória teve atuação de gala do atacante 
Neto Berola, que entrou no segundo 
tempo, marcou o gol de empate e 
deu assistência para o gol de Willians 
Santana, já nos acréscimos. Desequili-
brou a partida quando o time sergipano 
esteve com um e depois dois homens a 
mais em campo.

TÉCNICO
Ricardo Catalá (Operário-PR) – O 
Fantasma conseguiu uma importante 
vitória e encerrou jejum que durava dez 
jogos. Jogando fora de casa, contra um 
CSA que sonha com o acesso, venceu 
por 4 a 2, mesmo sofrendo uma virada. 
Catalá soube manter a concentração do 
time e tirou uma carta da manga ao colo-
car Rodrigo Pimpão no segundo tempo, 
que fez dois gols.

SÉRIE B

Com surpresas de times que lutam 
contra degola, veja a seleção da rodada

Divulgação

8 O DIA DIGITAL  l  25 de outubro  I  2021

SAÚDE redação 82 3023.2092
e-mail redacao@odia-al.com.br

Covid-19: Análise mostra 70.288 
pessoas em atraso para 2ª dose

LEVANTAMENTO COM base nos dados do dia 20 identificou que 14,04% estão com ciclo vacinal atrasados

Ascom SMS

A análise sema-
nal realizada 
pela Diretoria 

de Vigilância em Saúde mostra 
que 70.288 pessoas estão com 
o ciclo vacinal contra a Covid-
19 atrasado, o que representa 
14,04% de faltosos. O levanta-
mento foi feito com base nos 
dados da vacinação do último 
dia 20. Do total de faltosos na 
data marcada para a segunda 
dose em Maceió, 27.180 não 
concluíram a imunização com 
a vacina Coronavac, 22.304 com 
Astrazeneca e 20.804 com a 
vacina Pfizer.

A Prefeitura de Maceió 
mantém oito pontos fixos de 
vacinação com horário esten-
dido em quatro pontos de 
terça-feira a sábado, incluindo 
feriados, para facilitar o acesso 
às vacinas. No entanto, embora 
os dados sobre a vacinação 
apontem uma tendência à 
maior procura pela segunda 
dose nas últimas semanas em 
relação às demais etapas da 
vacinação, o número de falto-
sos aumentou e é considerado 
preocupante.

“É necessário que as pessoas 
atentem para a data marcada 

nos cartões de e procurem 
completar o ciclo de vacinação 
para a proteção individual e 
coletiva”, afirma a diretora de 
Vigilância em Saúde, Fernanda 
Rodrigues.

O infectologista Renee 
Oliveira lembra que a segunda 
dose é fundamental para a 
imunização contra a Covid-19. 
“Se você toma a segunda dose 
das vacinas, você ganha uma 
proteção muito maior. Mesmo 
que você contraia o vírus, você 

desenvolverá um quadro 
muito mais leve. Isso é real, é 
o que observamos no dia a dia. 
Então, vamos tomar a segunda 
dose”, alerta.

“ N ó s  e s t a m o s  n u m 
momento de declínio sustentá-
vel, é um momento muito bom, 
em que há a possibilidade real 
de controle da pandemia. Essa 
situação tem relação direta 
com a vacina. Então, temos que 
continuar com os cuidados, 
mantendo o distanciamento, 

o uso de máscaras e a vacina-
ção”, orienta o especialista.A 
atualização do número de 
faltosos para a segunda dose 
das vacinas contra a Covid-19 
foi feita por meio da plataforma 
de dados abertos da vacinação 
contra a Covid-19 do Minis-
tério da Saúde (base de dados 
11/10/2021) e considera apenas 
o município de aplicação 
Maceió. Ou seja, parte desses 
usuários pode ter recebido a 
segunda dose em outras loca-
lidades.

VACINAÇÃO EM MACEIÓ
A primeira dose da vacina 

está disponível em todos os 
pontos para adolescentes de 12 
a 17 anos com ou sem comor-
bidades e adultos a partir de 
18 anos; a segunda dose está 
disponível para adultos e a dose 
de reforço, para idosos com 60 
anos ou mais e profissionais de 
saúde com seis meses comple-
tados desde a aplicação da 
segunda dose, além de imunos-
suprimidos com pelo menos 28 
dias da segunda dose.

Aos adolescentes entre 12 e 
17 anos, a Prefeitura adminis-
tra exclusivamente a vacina da 
Pfizer, único imunizante auto-
rizado 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 da 
Astrazeneca.

LOCAIS E HORÁRIOS
Os pontos de vacinação 

em Maceió ficam espalhados 
em diferentes localidades para 
atender a toda a população 
com maior comodidade e cele-
ridade.

De terça a domingo, os 
pontos instalados no nos shop-
pings Maceió (Mangabeiras) 
e Pátio (Cidade Universitária) 
e nos drive-thrus de Jaraguá e 
Serraria funcionam com horá-
rio estendido, das 9h às 21h.

Os outros quatro pontos – 
Papódromo (Vergel), Ginásio 
Arivaldo Maia (Jacintinho), 
Terminal do Osman Loureiro 
(Clima Bom) e Praça Padre 
Cícero (Benedito Bentes) – 
funcionam todos os dias das 
9h às 16h. Aos domingos e às 
segundas-feiras, os pontos dos 
drive-thrus e dos shoppings 
também funcional das 9h às 
16h.

Polyanna Monteiro/Ascom SMS

Quatro pontos de vacinação em Maceió funcionam com horário estendido
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Ivan Barros: memória e política 
na versão de um historiador
Tribuna do Sertão

Iv a n  B a r r o s 
c o m p l e t o u 
o n t e m ,  2 4  d e 

outubro, 78 anos de idade. Ele 
tem mais de 32 livros publi-
cados e é fundador do jornal 
Tribuna do Sertão.

Líder estudantil, radialista, 
apresentador de programa 
de auditório, escritor, verea-
dor mais votado da história 
com mais de 20% dos votos 
do eleitorado em 1966, candi-
dato a deputado estadual em 
1971 também o mais votado 
até hoje da história, jornalista, 
advogado, promotor de justiça 
e apaixonado por sua terra 
Palmeira dos Índios.

Entre 1971 e 1979, foi 
repórter da antiga revista 
“Manchete”, no Rio de Janeiro, 
onde cobriu as mortes de Jusce-
lino Kubitschek (“Eu fui o 
primeiro jornalista a chegar ao 
local do acidente”) e de Carlos 
Lacerda (“Ouvi uma enfer-

meira dizendo que haviam 
dado uma injeção no Lacerda, 
mas o pessoal da revista não me 
deixou publicar a informação”).

Quando passou num 
concurso para Promotor de 

Justiça, Barros deixou a carreira 
de jornalista de lado e retornou 
a Alagoas.

Mas o que ele nunca aban-
donou foi o apreço, alimentado 
desde a juventude, pela obra de 

Graciliano Ramos.
Em sua casa, guarda com 

carinho uma série de fotos 
e objetos ligados ao ilustre 
ex-prefeito da cidade, com 
destaque para os exemplares 

originais do jornal “O Índio”, 
editado em Palmeira dos Índios 
na década de 20, com parti-
cipação do escritor. Ivan tem 
também três livros lançados 
sobre a trajetória de Graciliano.

“Ele deixou uma influên-
cia enorme com seus relatórios 
como prefeito.

Mas não foi um político 
como os outros. Ele próprio 
escreveu que, se disputasse a 
reeleição, não teria mais de 10 
votos.

Ainda assim, é lembrado 
como bom prefeito pelo zelo 
que tinha com o erário. Há 
quem diga que a Lei de Respon-
sabilidade fiscal nasceu por 
inspiração dele” – conta Barros, 
que não chegou a conhecer 
Graciliano.

“Ele foi um patrimônio da 
nossa cidade. Anos depois de 
sua morte, tentei movimentar 
a imprensa para trazer seus 
restos mortais para Palmeira 
dos Índios, mas não consegui”, 
relata Ivan Barros.

Aos 78 anos e incansá-
vel. Ivan Barros prepara-se 
agora para um executar um 
dos projetos mais destaca-
dos de sua vida. A inaugura-
ção do Centro de Cultura de 
Palmeira dos Índios. Dono 
de um acervo histórico e de 
memória inigualável – fruto 
de suas

pesquisas por toda sua 
vida, o escritor palmeirense 
foi mais longe e adquiriu um 
imóvel com recursos próprios 
situado na Rua Otávio Caval-
cante, no Centro da cidade, 
próximo ao novo Fórum e 
ergueu ali, um local de cultura 
com direito a auditório para 80 
pessoas. 

A ideia que já acalentava 
há tempos, foi incentivada por 
Francisco Sales (falecido em 
2019), seu amigo e confrade da 
Academia Alagoana de Letras, 

que em carta impulsionou Ivan 
a realizar este sonho para todos 
os palmeirenses.

O imóvel foi reformado e 

em breve estará oferecendo 
ao cidadão palmeirense e aos 
turistas um espaço de memó-
ria e cultura.

O ÍNDIO
Outro projeto de Ivan 

Barros em andamento é a 
publicação da coleção do Jornal 

“O Índio”, com fotografias da 
época – que foi fundado por 
Padre Macedo e que teve cola-
boradores ilustres como Odon 
Braga e o mestre Graciliano 
Ramos. O livro terá edição de 
luxo.

Ivan conta ansioso que 
conta as horas para inau-
gurar o centro de cultura 
pa lmeirense .  “Es tamos 
ainda atravessando a pande-
mia, mas tomaremos todos 
os cuidados e seguiremos 
todos os protocolos exigidos 
para a abertura até janeiro 
desta casa de cultura para o 
palmeirense”.

Daqui desta Tribuna, pres-
tes a completar 26 anos de exis-
tência, as homenagens dos que 
fazem este jornal a seu incansá-
vel fundador.

Parabéns, grande guerreiro 
das letras alagoanas.

APAIXONADO POR PALMEIRA DOS ÍNDIOS, o multiprofissional e fundador da Tribuna do Sertão completou 78 anos

Inauguração do Centro de Cultura de Palmeira está prevista para janeiro

Fotos: Divulgação


