
Pesquisa XP/Ipespe, 
feita de 25 a 28 de outubro 
e divulgada hoje, aponta 
que o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva lidera 
as intenções de voto, com 
42% do eleitorado. Jair 
Bolsonaro fica em segundo 
lugar, com 28%. Os dados 
foram publicados pelo 
jornal Valor Econômico. 
Na sequência aparecem o 
ex-ministro Ciro Gomes, do 
PDT (11%), o governador 

de São Paulo, João Doria, do 
PSDB (4%), o ex-ministro 
Luiz Henrique Mandetta 
( 3 % ) ,  e  o  p r e s i d e n t e 
d o  S e n a d o ,  R o d r i g o 
Pacheco (DEM),  2%.  O 
levantamento foi feito  com 
1.000 entrevistados com 16 
anos ou mais, em todas as 
regiões do país. A margem 
de erro é de 3,2 pontos 
percentuais para mais ou 
menos e o intervalo de 
confiança é de 95,5%.
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FREI DAMIÃO, O SANTO DO NORDESTE: LONGA ESTREIA AMANHÃ EM 13 CIDADES; ENTRE ELAS, MACEIÓ E ARAPIRACA 8

LOJISTAS E COMERCIÁRIOS  
USAM PRETO EM PROTESTO

MANIFESTAÇÃO É PELO ORDENAMENTO DO CENTRO E CONTRA IDEIA DE VEREADOR QUE AMPLIA ESPAÇO PARA CAMELÔS

A Associação Comercial de 
Maceió e a Aliança Comercial 
promoveram um protesto 
durante a manhã de hoje contra 
o projeto de lei do vereador 
Fábio Costa - que pretende 
ampliar as áreas ocupadas 
por ambulantes no centro de 
Maceió, com a instalação de 
uma “faixa amarela”. Caso seja 
aprovado, o PL pode resultar na 
demissão de muitos dos 26 mil 
empregados nas lojas da região 
e aumentar ainda mais o caos 
que tomou conta do lugar. O 
projeto populista do vereador 
aumenta o caos no Centro, eleva 
a informalidade desorganizada 
e vai refletir em prejuízos para 
as lojas, que terão de demitir 
funcionários para se manter.

BALAIADA FUT7

10 9

Edição de hoje tem de 
tudo e mais um pouco

CRB é o campeão do 
Brasil na modalidade

CAMPO GRANDE

VACINA

Justiça cassa  
os direitos  
políticos de  
ex-vereador

Corujão volta 
a funcionar 
em Maceió a 
partir de hoje
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Ascom/Associação Comercial

CORRIDA PRESIDENCIAL

Lula lidera com folga,  
aponta pesquisa Ipespe

Doutor Cleovan fala sobre os riscos

SAÚDE 

Uso indevido 
de colírios  
pode ser  
prejudicial
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O jogo bruto do governo, 
nesta quarta-feira, 3,  para a 
aprovar a PEC do calote nos 
professores é muito forte.

Tanto que agora o Planalto 
está ameaçando não liberar 
as emendas impositivas dos 
parlamentares que votarem 
contra a PEC.

É  e x a t a m e n t e  e s s a 
informação que o presidente 
da Câmara, Arthur Lira, vai 
apresentar aos líderes da 
oposição, cujas bancadas estão 
contra a PEC dos Precatórios.

As emendas parlamentares 

impositivas foram criadas 
por lei em 2015. A lei obriga o 
governo a liberar a execução 
de emendas parlamentares 
até o limite de 1,2% da receita 
corrente l íquida.  Sendo 
que metade do valor dessas 
emendas deve ser aplicada na 
área de saúde.

No ato da aprovação da lei, 
o presidente da Câmara era o 
deputado Eduardo Cunha 
(DEM-RJ). O processo foi feito 
no auge das mobilizações do 
congresso contra a presidente 
Dilma Rousseff.

Agora ,  o  pres idente 
Arthur Lira vai dizer aos 
parlamentares que nem 
as emendas impositivas, 
previstas na lei, eles terão 
se não votarem a favor da 
proposta de Jair Bolsonaro.

Já os parlamentares aliados 
terão, além das impositivas, 
t o d a s  a s  b e n e s s e s  d o 
orçamento secreto, controlado 
pelo próprio Lira, na ordem de 
R$ 16 bilhões.

Enfim, esse é o verdadeiro 
poder da força da grana que 
ergue e destrói.

Governo ameaça até as emendas 
impositivas de quem for contra a PEC

Hildegard Angel * Jornalista, ex-atriz, filha da estilista Zuzu Angel Alex Solnik *Jornalista

O desespero nos massacra.
A incerteza de um Brasil 

caminhando sobre o fio da 
afinada navalha do ódio.

A incerteza quanto ao 
futuro de nossa gente, nossa 
atmosfera, nossa água, nossas 
florestas, com as chaves de 
nosso presente e de nosso 
futuro entregues aos cuidados 
de um louco celerado, tudo isso 
nos descompensa.

Nos desintegra intima-
mente.

Dormimos e acordamos na 
insegurança de saber quantos 
mortos serão naquele dia, de 
doença, de fome, de arma de 
fogo, de desânimo, de relento 
e frio.

Um país movediço.
Este é o Brasil de Bolsonaro, 

fruto dessa aliança sórdida, 
que reúne políticos corruptos, 
fanáticos ignorantes, mídia 
perversa, gente ruim de todos 
os tipos e militares gananciosos.

Tivéssemos nós um botão 

vermelho para acionar a bomba 
atômica, ele, nosso feitor, 
Bolsonaro, inconsequente e 
tirânico, já o teria acionado.

Nesse desespero, as mentes 
delicadas, sensíveis, não 
suportam a pressão.

Ontem, foram-se duas 
pessoas maravilhosas e frágeis. 
E não sabemos a real razão e 
exata.

Hoje, desconfia-se que a 
partida do artista indígena Jaider 
Esbell tenha sido por suicídio. 
Artista contemporâneo do 
povo Mucuxi, 41 anos, estrela 
incandescente da Bienal de 
São Paulo, no momento mais 
importante, fulgurante, de 
sua vida, honrado, elogiado, 
glorificado, nada disso foi 
suficiente para manter integra 
a frágil corda de violino 
Straduvarius que o ligava à 
vida.

Ela se rompeu tragicamente, 
causando nosso estupor.

Este não é um momento 

corriqueiro. Sobrevivemos na 
anormalidade, e os dotados de 
consciência abraçam de modo 
enérgico, e sem pensar em 
consequências, a causa de salvar 
o Brasil. Salvar o mundo. Salvar 
a Humanidade dependente de 
nossa natureza.

A causa de colocar esse 
governo em seu devido lugar: 
no chão.

Escreva eu uma odisseia, 
não falarei tanto e com a 
eficiência da obra de Esbell. 
Ve j a m  a q u i  e s s e  g r i t o 
indígena parado no ar em 
seus trabalhos comoventes. 
Eu paro e lembro do grito do 
Tarzan da minha infância, 
do Jim das Selvas, de Raoni, 
o cacique do gravador, dos 
Irmãos Villas Boas, de Darcy 
Ribeiro, do pajé Sapaim, 
fazendo pajelança para salvar 
o ecologista Augusto Ruschi, 
o ecologista, naturalista, das 
orquídeas e dos beija-flores. 
Roguem por nós!

Muita gente não entende. 
Fica o Ciro falando cobras e 
lagartos do Lula, e o Lula, 
nada.  F ica  o  Bolsonaro 
inventando sandices sobre 
Lula, e o Lula, nada. 

Logo de cara também 
achei  que Lula  deveria 
processar Bolsonaro por essa 
calúnia sobre a Farc, mas 
mudei de ideia. Lula tem 
razão.

Ta n t o  C i r o  q u a n t o 
Bolsonaro (cada um com sua 
artilharia) querem trazê-lo 
pro ringue. Provocam-no 
para que reaja. Venha bater 

boca.  
L u l a  n ã o  c a i  n e s s a . 

A p r e n d e u ,  h á  m u i t a s 
campanhas, que quem está 
na frente não tem que atacar 
ninguém. Nem pode cair na 
cilada de trocar socos com 
os outros, pois só ele tem a 
perder. Seja Bolsonaro, Ciro, 
Dória, Moro. 

A campanha de Lula tem 
que ser propositiva, acima 
do bem e do mal, sem perder 
tempo e energia com ataques, 
que serão intensos.

Quanto mais propositiva, 
melhor para ele.Brasil do desespero e dos desesperados

 Lula não tem que 
atacar ninguém



Pela primeira vez a Câmara 
Municipal de Maceió terá um 
programa de tevê  para apre-
sentar os vereadores e suas 
respectivas atuações no parla-
mento municipal.  O primeiro 
“Câmara em Debate” estreiou 
na TV Assembleia, no canal 7 
da Net, com apresentação do 
jornalista Marcos Rodrigues. 
Produzido pela Diretoria de 
Comunicação da CMM,  o 
semanário teve como primeiro 
entrevistado o presidente da 
CMM, vereador Galba Netto 
(MDB).

Todos os 24 vereadores 
terão a oportunidade de expor 
suas ideias e darem detalhes da 
atuação como legítimos repre-
sentantes eleitos da cidade. 
Em sua primeira temporada 
o programa será todo gravado 
na sede da CMM e apenas 

com um entrevistado em cada 
episódio, porém, já apartir do 
próximo ano, poderá contar 
com um ou mais participan-
tes do parlamento a partir da 
necessidade de discussão, 
bem como convidados. Não 
estão descartadas gravações 
externas para mostrar a atua-
ção dos parlamentares em 
suas comunidades, ou ainda, 
no contato com representan-
tes do executivo. 

De acordo com o presi-
dente Galba Netto o programa 
é uma excelente oportuni-
dade da população conhecer 
os novos vereadores, já que a 
casa teve uma grande reno-
vação, como também servir 
como uma prestação de contas 
de seus mandatos. “Queremos 
tornar a CMM uma casa cada 
vez mais próxima da popu-

lação. Isso também é trans-
parência. Para isso é muito 
importante que as pessoas 
conheçam melhor seus repre-
sentantes e entendam como 
funciona o parlamento. Será 
uma oportunidade ímpar 
para os vereadores apresen-
tarem suas propostas e o que 
defendem na casa”, destacou 
o presidente. 

O “Câmara em Debate” 
terá reprises na programação 
da TV ALE e ficará disponível 
no Canal da CMM no YouTube.  
Depois do programa de 
estreia, os demais programas  
serão exibidos as segundas-
-feira a partir 7h30, com reprise 
às 22h20. Além disso, quarta às 
7h30 e às 17h15 e, na sexta-feira 
às 7h30 e às 22h20. As entrevis-
tas também podem ser assisti-
das pelo site www.al.al.leg.br

Mark Nascimento
Dicom TJ/AL

A V a r a  d e 
Ú n i c o 
O f í c i o  d e 

Girau do Ponciano decidiu 
pela suspensão dos direitos 
políticos de Anderson Ferreira 
da Vera Cruz, ex-presidente da 
Câmara Municipal de Campo 
Grande, por 3 anos, por atos de 
improbidade administrativa. 
A juíza também determinou 
ao réu pagamento de multa 
civil equivalente a 50 vezes o 

valor da sua remuneração.
Segundo a denúncia, no ano 

de 2018 o Ministério Público 
encaminhou ao vereador 
uma recomendação sobre 
a necessidade de adequar 
o portal da transparência 
da Câmara de Vereadores 
Municipal de Campo Grande. 
Após reunião, foi firmado um 
termo de compromisso e ajuste 
de conduta celebrado em 18 
de janeiro de 2018, cujo prazo 
para regularização do portal foi 
definido em 60 dias.

A acusação afirmou que 

o vereador não cumpriu 
o compromisso no prazo 
estabelecido, visto que todos 
os 17 requisitos legais estavam 
indisponíveis no portal, o 
que resultou nota zero na 
reavaliação procedida pelo 
Ministério Público. O acusado 
teve nova oportunidade para a 
regularização, mas alimentou 
parcialmente o portal da 
transparência, sendo avaliado 
com nota 6,35.

Na sentença, a juíza ressalta 
que quando um gestor não 
divulga as informações legais 

sobre gastos públicos, ele 
está alienando a população 
e deixando de praticar as 
obrigações do cargo.

“A conduta do demandado 
na qualidade de Presidente 
da Câmara Municipal de 
Campo Grande/AL feriu 
veementemente o princípio da 
publicidade quando deixou de 
cumprir a recomendação do 
Ministério Público Estadual, 
sem sequer trazer aos autos ou, 
ainda na via administrativa, 
informar especificamente o 
motivo do descumprimento, 

o que demonstra descaso para 
com a atividade pública e o 
desrespeito aos seus princípios 
regentes”, diz a decisão.

O pol í t i co  a legou  a 
regularização não ocorreu 
por causa das dificuldades de 
efetivação, o que também teria 
ocorrido com outras Câmaras 
Municipais de Alagoas. A 
defesa também afirmou que 
simples condutas equivocadas, 
inábeis ou até ilegais sem a 
presença de malícia do agente 
não podem ser consideradas 
atos de improbidade.
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Ex-vereador é condenado por
falha no portal da transparência

JUÍZA DECIDIU pela suspensão dos direitos políticos do acusado, por fatos ocorridos durante sua gestão na Câmara

TV ASSEMBLEIA

Câmara de Maceió estreia 
programa de entrevistas 

A Câmara de Vereadores 
de Capela recebe amanhã o 
I Encontro de Vereadores da 
Zona da Mata. O evento foi 
idealizado pelo presidente 
da Casa, vereador Fernando 
Malta (MDB) juntamente com 
o Jornal Alagoas na Mídia e 
o superintendente do Insti-
tuto de identificação Anízio 
Amorim que pretendem levar 
o Encontro para outras regi-
ões de Alagoas. “O Encontro 
tem o intuito de melhorar o 
desempenho dos vereadores 
dentro das suas atividades, o 
que beneficia a população”, 
afirma.

O evento acontece das 7h 
às 17h e os palestrantes são o 
superintendente do Instituto 
de Identificação de Alagoas, 
Anízio Amorim, com o tema 

“O papel do vereador na estru-
tura democrática do Brasil”; o 
mestre Carlos Conce com o 
tema “Comunicação vence-
dora e oratória política”; e o 
advogado Danilo Falcão, com 
o tema “O voto do presidente 
da Câmara no processo legis-
lativo”. 

“O evento está sendo 
realizado para todos os vere-
adores da Zona da Mata 
de Alagoas e, em seguida, 
queremos levar o Encontro 
para o Agreste, Sertão e Lito-
ral do estado. Nosso maior 
intuito é fazer com que os 
alagoanos possam contar 
com o trabalho de verea-
dores mais qualificados e 
empenhados na melhoria de 
vida de toda a população”, 
concluiu Fernando Malta.

VEREADORES

Câmara de Capela 
recebe I Encontro

Dicom/CMM

Presidente da Casa, vereador Galba Netto, foi o primeiro entrevistado do programa “Câmara em Debate”, na TV Assembleia



Após todos os 
p o n t o s  d e 
v a c i n a ç ã o 

em Maceió funcionarem, 
excepcionalmente no horário 
das 9h às 16h durante o 
feriadão, o Corujão retoma hoje 
das 09h às 21h, com a aplicação 
das vacinas contra a Covid-19. 
A retomada acontece nos dias 
de terça a sexta, nos shoppings 
Maceió e Pátio e nos drive-
thrus de Jaraguá e Serraria. 

Aos sábados e às segundas-
feiras, todos os oito pontos 
de vacinação da capital 
funcionam de 9h às 16h e aos 
domingos, eles não funcionam. 
Já os outros quatro pontos 

de vacinação – Papódromo 
(Vergel do Lago), Ginásio 
Arivaldo Maia (Jacintinho), 
Terminal do Osman Loureiro 
(Clima Bom) e Praça Padre 
Cícero (Benedito Bentes – 
funcionam todos os dias da 
semana, exceto no domingo, 
das 9h às 16h.

Como a partir do último 
domingo os  pontos  de 
vacinação não funcionam por 
conta da baixa procura pelos 
imunizantes neste dia da 
semana, os usuários com doses 
previstas para os domingos 
podem completar seu ciclo 
vacinal aos sábados ou tomar a 
vacina nos dias subsequentes. 

já o agendamento para a 
segunda dose, nas Unidades 
de Saúde,  também está 

suspenso desde o último dia 1º 
de novembro.

Enquanto isso,  a primeira 

dose da vacina está disponível 
em todos os pontos para 
adolescentes de 12 a 17 anos 
com ou sem comorbidades e 
adultos a partir de 18 anos. Já 
a segunda dose está disponível 
para adultos e adolescentes 
que já completaram 56 dias de 
intervalo da primeira dose.

Já a dose de reforço, 
segue para idosos com 60 
anos ou mais e profissionais 
de saúde com seis meses 
completados desde a aplicação 
da segunda dose, além de 
imunossuprimidos com pelo 
menos 28 dias da segunda dose. 
Os usuários devem ficar atentos 
a documentação exigida. 
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Após o ‘feriadão’, Corujão da 
vacina retorna hoje em Maceió

PRIMEIRA DOSE DO CICLO VACINAL CONTRA COVID está disponível para adolescentes de 12 a 17 anos

Divulgação

Alunos matriculados 
regularmente na rede municipal 
de ensino de Maceió terão a 
oportunidade de assistir os 
principais lançamentos no 
período dos três maiores cinemas 
da capital. É que, durante o 
mês de dezembro, a Secretaria 
Municipal de Educação (Semed) 
lançará o projeto “Escola Vai ao 
Cinema” 2021. 

De acordo com a Semed, 
serão contempladas todas as 
escolas de Ensino Fundamental 
e da Educação de Jovens, 
Adultos e Idosos (Ejai), que 
além do momento de lazer e 
cultura, terão a oportunidade 
de abordar todo conteúdo em 
sala de aula. 

Em razão disso, a Secretaria 
Municipal de Educação (Semed) 
vai garantir toda a estrutura 
e logística para o sucesso do 
projeto, com transporte aos 
cinemas, monitores qualificados  
e alimentação gratuita durante as 
sessões. Os estudantes também 
terão um momento de troca com 
os professores, compartilhando 

suas impressões sobre o 
momento de lazer e as produções 
audiovisuais assistidas.

Como explica Lívia Lima, 
da Coordenação Geral de 
Programas Suplementares 
da Semed, momentos como 
esse são de suma importância 
para garantir o direito ao lazer 
e o acesso gratuito à cultura, 
essenciais no processo de 
aprendizagem. Segundo ela, 
o projeto é essencial para a 
geração do conhecimento e 
formação do indivíduo em 
sociedade.

“Proporcionar para essas 
crianças o acesso a cultura está 
relacionada diretamente a 
geração do conhecimento e ao 
exercício do pensamento. Esses 
são valores essenciais para o 
desenvolvimento da sociedade, 
assim como, a cultura é 
importante para a formação 
pessoal, moral, intelectual e 
no desenvolvimento de sua 
capacidade de se relacionar com 
o próximo”, acrescenta Lívia 
Lima.

Apos atender decisão 
a o  D e c r e t o  M u n i c i p a l 
que  t ransfer iu  o  ponto 
f a c u l t a t i v o  d o  D i a  d o 
Servidor, comemorado no 
dia 28, quinta, para sexta-
feira e ao feriado do Dia de 
Finados , ontem, os postos 
de atendimento da Secretaria 
Municipal  de Economia 
(Semec), na sede localizada 
no Centro de Maceió e nas 
Centrais Já! dos shoppings 
F a r o l ,  P á t i o  e  M a c e i ó 
Shopping ,  que  t iveram 
suas atividades suspensas 
desde a última sexta-feira, 
retornaram as atividades no 
dia hoje.  

M a s  d e  a c o r d o  c o m 
informações da Coordenação 
d e  A t e n d i m e n t o  a o 
Contribuinte da Semec, os 
novos agendamentos para 
o atendimento presencial 
só estarão disponíveis à 
população, a partir do dia 

3, no site da Secretaria e no 
agendamento.seplag.al.gov.
br/. 

Os sites de serviços do 
órgão  (Serviços  Onl ine 
e  P o r t a l  d o  C i d a d ã o ) , 
q u e  t a m b é m  f i c a r a m 
indisponíveis durante o fim 
de semana e o feriado, por 
conta de uma atualização 
no sistema, retornam com os 
serviços normalmente hoje. 

SALAS DO EMPREENDEDOR
J á  a s  S a l a s  d o 

Empreendedor de Maceió 
funcionaram normalmente 
na ultima sexta-feira e na 
s e g u n d a ,  s u s p e n d e n d o 
a s  a t i v i d a d e s  s o m e n t e 
no feriado de ontem. O 
atendimento permanece 
no modo presencial e nos 
canais remotos, por telefone, 
Whatsapp e e-mail. A única 
exceção é a filial da Sala que 
atende no prédio da Semec. 

‘ESCOLA VAI AO CINEMA’ SEMEC

Projeto acontecerá
no mês que vem

Postos voltam aos 
atendimentos hoje

Divulgação

Ascom Semec

Alunos matriculados 
regularmente na rede municipal 
de ensino, dos 2º, 5º e 9º anos 
do Ensino Fundamental, vão 
participar entre os dias 08 a 
12 de novembro próximos, 
de avaliações com questões 
de simulados voltados para 
os componentes curriculares 
de língua portuguesa e 
matemática. Todo material 
de avaliação será produzido 
pela equipe da Semed.Como 
informa a Secretaria Municipal 
de Educação, as avaliações 
visam preparar os alunos para a 
realização da prova do Sistema 
Nacional de Avaliação da 
Educação Básica , que acontecerá 
entre os meses de novembro 
a dezembro, com o propósito 
de avaliar o conhecimento dos 
alunos da Rede da capital. 

J u l i a n e  M e d e i r o s , 
coordenadora do Ensino 
Fundamental da Semed, 
destaca que o objetivo da 
elaboração do simulado busca 
fixar o conteúdo lecionado 
em sala e adequar o nível de 
aprendizagem dos estudantes 
que tiveram déficit pelas 
lacunas deixadas em função 
da pandemia. “O simulado, de 
acordo com os seus resultados, 
poderão contribuir para o 
planejamento do professor e 
as provas são baseadas na Base 
Nacional Comum Curricular, 
que diz o nível de habilidade 
que cada estudante deverá ter 
em determinado ano letivo”.

2O, 5O E 9O ANO

Semed fará 
simulados 
para alunos 
do município
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O d e l e g a d o 
r e g i o n a l 
d e  U n i ã o 

dos Palmares, Edberg Sobral 
de Oliveira, ao concluir 
inquérito, indiciou por crime 
de apropriação indébita um 
pastor evangélico, acusado de 
ter aplicado um golpe num 
valor superior a R$ 30 mil.

Segundo o delegado, a 
vítima - que frequentava a igreja 
do pastor - procurou a polícia 

para relatar que, em agosto 
de 2019, há mais de dois anos, 
vendeu uma casa, situada na 
Rua Nelson Costa, no Conjunto 
Padre Donald, naquela cidade, 
por R$ 35 mil.

Como a sua conta na Caixa 
só permitia depósito até R$ 3 
mil, pediu à compradora que 
depositasse o dinheiro na conta 
do pastor, com quem fizera 
amizade cerca de dois anos 
antes, inclusive frequentando 

a casa dele, participando de 
festas, cultos e banhos de 
piscina.

A vítima diz que ficara 
combinado que dois meses 
depois o dinheiro lhe seria 
devolvido, mas isso não 
aconteceu.

Durante algum tempo, o 
pastor pagava o aluguel de 
uma casa para a vítima, que, 
na verdade, exigia seu dinheiro 
para comprar outra casa.  

Cansado de esperar, a 
vítima resolveu procurar a 
polícia. O pastor foi chamado 
e admitiu que usara R$ 25 mil 
para fazer um investimento, 
mas que não dera certo. 
Reconheceu que acabou 
perdendo o dinheiro.

A vítima revelou que de 
espontânea vontade, dos R$ 35 
mil, dera R$ 3 mil para a obra da 
igreja, mas queria os R$ 32 mil 
restantes de volta.

O pastor alega que a mulher 
da vítima sabia que ele iria fazer 
o investimento que não deu 
certo, e que chegou a pagar mais 
de R$ 6 mil de aluguel, além de 
devolver R$ 1 mil. Portanto, 
deveria entregar somente os R$ 
25 mil.

Mas, sem perspectiva de 
quando faria a devolução 
do dinheiro, o pastor acabou 
indiciado por apropriação 
indébita.

Delegado indicia pastor por 
crime de apropriação indébita

CRIME ACONTECEU em União dos Palmares; pastor é acusado de ter aplicado um golpe de mais de R$ 30 mil 

Suely Melo
Repórter

O Governo de Alagoas irá 
lançar um programa para zerar 
a fila de espera por cirurgias 
plásticas em crianças com 
lábio leporino. O anúncio foi 
feito pelo secretário de Estado 
da Saúde, Alexandre Ayres, 
ontem, por meio de suas redes 
sociais.

De acordo com Ayres, as 
cirurgias serão realizadas, 
inicialmente, no Hospital da 
Mulher (HM), em Maceió. Já 
em 2022, os procedimentos 
cirúrgicos passarão a ser 
realizados no Hospital da 
Criança, que está em fase de 
construção, em Maceió, e será 
entregue em breve.

“Vem aí mais um programa 
da Secretaria de Saúde de 
Alagoas. Vamos zerar a fila de 
cirurgias plásticas de crianças 
com lábios leporinos em 
Alagoas. Agradeço a parceria 
e dedicação da deputada 
estadual Fátima Canuto”, 
disse Ayres.

O programa é mais uma 
iniciativa da Secretaria de 

Estado da Saúde (Sesau) e 
pretende beneficiar todas as 
crianças que estão na fila de 
espera do Sistema Único de 
Saúde (SUS), aguardando pela 
cirurgia de correção do lábio 
leporino. Após a realização do 
procedimento, elas terão todo 
acompanhamento da equipe 
multidisciplinar do hospital. 
Mais detalhes sobre a ação 
serão divulgados em breve.

LÁBIO LEPORINO
A fissura labial, conhecida 

popularmente como lábio 
leporino, é o resultado de 
malformações congênitas. 
Caracterizada como uma 
abertura na lateral dos lábios 
superiores, entre a boca e o 
nariz, pode comprometer 
também dentes, gengiva, 
maxilar superior e o próprio 
nariz.

Em muitos casos, este 
prob lema também vem 
associado à fenda palatina, 
que é uma abertura no céu 
da boca, parcial ou total, e 
que permite a comunicação 
direta da cavidade oral com o 
aparelho nasal.

CRIANÇAS COM LÁBIO LEPORINO

AL quer zerar fila de 
espera por cirurgia

Cerca de R$ 2,5 milhões em 
materiais de busca e salvamento 
para o Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado de Alagoas 
(CBMAL) estão sendo doados 
pela Braskem. O objetivo é 
apoiar o trabalho da corporação 
no Plano de Contingência 
das áreas de desocupação e 
monitoramento.

Entre os materiais estão 
f e r r a m e n t a s  ( m a c a c o s 
hidráulicos, motosserras 
e almofadas pneumáticas, 
dentre outros), equipamentos 
de  proteção individual 
(EPIs), dispositivos de alta 
tecnologia como drones, para 
captação de imagens aéreas 
e térmicas, e GPSs portáteis, 
que fornecem a localização 

global. O termo de doação 
foi formalizado em 27 de 
setembro, e a entrega será 
feita nas próximas semanas.

PLANO DE CONTINGÊNCIA 
O Plano de Contingência 

de Proteção e Defesa Civil foi 
elaborado pela Coordenadoria 
Municipal de Proteção e Defesa 
Civil de Maceió (COMPDEC), 
com o apoio da Defesa Civil 
do Estado de Alagoas e Defesa 
Civil Nacional. Ele estabelece 
procedimentos como ações 
de alerta, de socorro e de 
assistência, além de atuação 
na prevenção e na redução dos 
danos decorrentes de eventos 
adversos.

A operacionalização do 

Plancon está prevista no 
quarto Termo de Cooperação 
Técnica (TC 4), assinado 
entre a Braskem e a Prefeitura 
de Maceió em setembro de 
2020. Dele consta a criação da 
Brigada Dedicada, composta 
por doze bombeiros civis, 
para apoiar a Defesa Civil em 
emergências. O mesmo termo 
de cooperação determinou 
melhorias na infraestrutura 
de monitoramento com a 
instalação de 52 câmeras de 
segurança em ruas de maior 
circulação de veículos e 
pessoas, como a Avenida Major 
Cícero de Góes Monteiro, 
Rua Professor José da Silva 
Camerino e Rua Dr. Passos de 
Miranda (ladeira do Calmon).

C o m  o  o b j e t i v o  d e 
estabelecer uma pronta resposta 
às situações de calamidade 
pública, começa hoje, a segunda 
fase da Operação Alagoas II 
que vai até sexta-feira. Serão 
realizados alguns treinamentos 
em pontos específicos da 
cidade de Maceió. Essas 
ações simularão atendimento 
pré-hospitalar, evacuação, 
resgate e salvamento, tendo 
como foco a pronta resposta à 
população necessitada.

A primeira fase do exercício 
ocorreu nos dias 19 e 20 de maio, 

quando foram desenvolvidos 
trabalhos de planejamentos 
em cartas  topográf icas 
para o emprego da Força-
Tarefa, a qual é integrada 
por efetivos de mais de 15 
órgãos municipais, estaduais 
e federais, vocacionados à 
saúde, segurança pública, 
defesa civil e inteligência, 
todos coordenados pela Defesa 
Civil do local e tendo como 
cenário, possíveis incidentes 
em Maceió.

Marcando o início do 
exercício, será realizado uma 

solenidade de abertura dos 
trabalhos, no pátio de formatura 
do 59º Batalhão de Infantaria 
Motorizado. 

Operação Alagoas II consiste 
em um exercício de apoio à 
Defesa Civil que visa, antes de 
tudo, fortalecer os laços entre 
todos os órgãos participantes e 
tem como objetivo, estabelecer 
uma pronta resposta às 
mais diversas situações de 
calamidade pública, e, através 
dessa integração, prover a 
ajuda humanitária à população 
de Maceió. 

CERCA DE R$ 2,5 MILHÕES

OPERAÇÃO ALAGOAS II

Braskem doa materiais 
ao Corpo de Bombeiros

Defesa Civil inicia hoje 
simulado de resgate

Caravana da Educação chega ao sertão amanhã

A Caravana da Educação de Alagoas chega ao município de Piranhas, amanhã, com 
o Avança Escola 10, um evento que promove troca de experiências entre as escolas 
da rede estadual e uma programação completa de palestra, bate-papo e debate 
entre toda a comunidade escolar. Na 2ª edição do encontro, a anfitriã será a Escola 
Estadual Xingó I, que receberá o governador Renan Filho e o secretário da Educação, 
Rafael Brito, em um dia repleto de atrações para a comunidade escolar. Repetindo 
o sucesso da 1ª edição, o Avança Escola 10 contará com seis espaços diferentes 
distribuídos na unidade de ensino, e um leque de atividades bem diversificado.  
Abrindo a programação do evento às 8h, no pátio principal acontecerá um aulão 
especial de Língua Portuguesa e Matemática com foco nas provas do Saeb e Enem. 
Na sequência, o evento segue com uma palestra sobre a importância da prova 
SAEB/IDEB com as convidadas Maria Madanela Caraçá, pedadoga do município, e 
Jussimara Cipriano, chefe do Núcleo de Formação Continuada da rede municipal de 
Piranhas. Em simultâneo, no espaço do miniauditório serão realizados bate-papos 
sobre os novos programas Professor Mentor e Vem que Dá Tempo. 

Após todos os 
p o n t o s  d e 
v a c i n a ç ã o 

em Maceió funcionarem, 
excepcionalmente no horário 
das 9h às 16h durante o 
feriadão, o Corujão retoma hoje 
das 09h às 21h, com a aplicação 
das vacinas contra a Covid-19. 
A retomada acontece nos dias 
de terça a sexta, nos shoppings 
Maceió e Pátio e nos drive-
thrus de Jaraguá e Serraria. 

Aos sábados e às segundas-
feiras, todos os oito pontos 
de vacinação da capital 
funcionam de 9h às 16h e aos 
domingos, eles não funcionam. 
Já os outros quatro pontos 

de vacinação – Papódromo 
(Vergel do Lago), Ginásio 
Arivaldo Maia (Jacintinho), 
Terminal do Osman Loureiro 
(Clima Bom) e Praça Padre 
Cícero (Benedito Bentes – 
funcionam todos os dias da 
semana, exceto no domingo, 
das 9h às 16h.

Como a partir do último 
domingo os  pontos  de 
vacinação não funcionam por 
conta da baixa procura pelos 
imunizantes neste dia da 
semana, os usuários com doses 
previstas para os domingos 
podem completar seu ciclo 
vacinal aos sábados ou tomar a 
vacina nos dias subsequentes. 

já o agendamento para a 
segunda dose, nas Unidades 
de Saúde,  também está 

suspenso desde o último dia 1º 
de novembro.

Enquanto isso,  a primeira 

dose da vacina está disponível 
em todos os pontos para 
adolescentes de 12 a 17 anos 
com ou sem comorbidades e 
adultos a partir de 18 anos. Já 
a segunda dose está disponível 
para adultos e adolescentes 
que já completaram 56 dias de 
intervalo da primeira dose.

Já a dose de reforço, 
segue para idosos com 60 
anos ou mais e profissionais 
de saúde com seis meses 
completados desde a aplicação 
da segunda dose, além de 
imunossuprimidos com pelo 
menos 28 dias da segunda dose. 
Os usuários devem ficar atentos 
a documentação exigida. 
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Após o ‘feriadão’, Corujão da 
vacina retorna hoje em Maceió

PRIMEIRA DOSE DO CICLO VACINAL CONTRA COVID está disponível para adolescentes de 12 a 17 anos

Divulgação

Alunos matriculados 
regularmente na rede municipal 
de ensino de Maceió terão a 
oportunidade de assistir os 
principais lançamentos no 
período dos três maiores cinemas 
da capital. É que, durante o 
mês de dezembro, a Secretaria 
Municipal de Educação (Semed) 
lançará o projeto “Escola Vai ao 
Cinema” 2021. 

De acordo com a Semed, 
serão contempladas todas as 
escolas de Ensino Fundamental 
e da Educação de Jovens, 
Adultos e Idosos (Ejai), que 
além do momento de lazer e 
cultura, terão a oportunidade 
de abordar todo conteúdo em 
sala de aula. 

Em razão disso, a Secretaria 
Municipal de Educação (Semed) 
vai garantir toda a estrutura 
e logística para o sucesso do 
projeto, com transporte aos 
cinemas, monitores qualificados  
e alimentação gratuita durante as 
sessões. Os estudantes também 
terão um momento de troca com 
os professores, compartilhando 

suas impressões sobre o 
momento de lazer e as produções 
audiovisuais assistidas.

Como explica Lívia Lima, 
da Coordenação Geral de 
Programas Suplementares 
da Semed, momentos como 
esse são de suma importância 
para garantir o direito ao lazer 
e o acesso gratuito à cultura, 
essenciais no processo de 
aprendizagem. Segundo ela, 
o projeto é essencial para a 
geração do conhecimento e 
formação do indivíduo em 
sociedade.

“Proporcionar para essas 
crianças o acesso a cultura está 
relacionada diretamente a 
geração do conhecimento e ao 
exercício do pensamento. Esses 
são valores essenciais para o 
desenvolvimento da sociedade, 
assim como, a cultura é 
importante para a formação 
pessoal, moral, intelectual e 
no desenvolvimento de sua 
capacidade de se relacionar com 
o próximo”, acrescenta Lívia 
Lima.

Apos atender decisão 
a o  D e c r e t o  M u n i c i p a l 
que  t ransfer iu  o  ponto 
f a c u l t a t i v o  d o  D i a  d o 
Servidor, comemorado no 
dia 28, quinta, para sexta-
feira e ao feriado do Dia de 
Finados , ontem, os postos 
de atendimento da Secretaria 
Municipal  de Economia 
(Semec), na sede localizada 
no Centro de Maceió e nas 
Centrais Já! dos shoppings 
F a r o l ,  P á t i o  e  M a c e i ó 
Shopping ,  que  t iveram 
suas atividades suspensas 
desde a última sexta-feira, 
retornaram as atividades no 
dia hoje.  

M a s  d e  a c o r d o  c o m 
informações da Coordenação 
d e  A t e n d i m e n t o  a o 
Contribuinte da Semec, os 
novos agendamentos para 
o atendimento presencial 
só estarão disponíveis à 
população, a partir do dia 

3, no site da Secretaria e no 
agendamento.seplag.al.gov.
br/. 

Os sites de serviços do 
órgão  (Serviços  Onl ine 
e  P o r t a l  d o  C i d a d ã o ) , 
q u e  t a m b é m  f i c a r a m 
indisponíveis durante o fim 
de semana e o feriado, por 
conta de uma atualização 
no sistema, retornam com os 
serviços normalmente hoje. 

SALAS DO EMPREENDEDOR
J á  a s  S a l a s  d o 

Empreendedor de Maceió 
funcionaram normalmente 
na ultima sexta-feira e na 
s e g u n d a ,  s u s p e n d e n d o 
a s  a t i v i d a d e s  s o m e n t e 
no feriado de ontem. O 
atendimento permanece 
no modo presencial e nos 
canais remotos, por telefone, 
Whatsapp e e-mail. A única 
exceção é a filial da Sala que 
atende no prédio da Semec. 

‘ESCOLA VAI AO CINEMA’ SEMEC

Projeto acontecerá
no mês que vem

Postos voltam aos 
atendimentos hoje

Divulgação

Ascom Semec

Alunos matriculados 
regularmente na rede municipal 
de ensino, dos 2º, 5º e 9º anos 
do Ensino Fundamental, vão 
participar entre os dias 08 a 
12 de novembro próximos, 
de avaliações com questões 
de simulados voltados para 
os componentes curriculares 
de língua portuguesa e 
matemática. Todo material 
de avaliação será produzido 
pela equipe da Semed.Como 
informa a Secretaria Municipal 
de Educação, as avaliações 
visam preparar os alunos para a 
realização da prova do Sistema 
Nacional de Avaliação da 
Educação Básica , que acontecerá 
entre os meses de novembro 
a dezembro, com o propósito 
de avaliar o conhecimento dos 
alunos da Rede da capital. 

J u l i a n e  M e d e i r o s , 
coordenadora do Ensino 
Fundamental da Semed, 
destaca que o objetivo da 
elaboração do simulado busca 
fixar o conteúdo lecionado 
em sala e adequar o nível de 
aprendizagem dos estudantes 
que tiveram déficit pelas 
lacunas deixadas em função 
da pandemia. “O simulado, de 
acordo com os seus resultados, 
poderão contribuir para o 
planejamento do professor e 
as provas são baseadas na Base 
Nacional Comum Curricular, 
que diz o nível de habilidade 
que cada estudante deverá ter 
em determinado ano letivo”.

2O, 5O E 9O ANO

Semed fará 
simulados 
para alunos 
do município
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Projeto aprovado 
no Congresso 
e já sancionado 

pelo presidente Jair Bolsonaro 
muda todo o regramento de 
uma das leis mais utilizadas por 
promotores e procuradores na 
fiscalização de órgãos públicos 
pelo país.

A Lei de Improbidade 
Administrativa, em vigor 
há quase 30 anos, passará 
a ter novas definições de 
irregularidades e parâmetros 
para sua aplicação.

A tramitação do projeto 
no Congresso foi farta em 
polêmica, a começar pelo papel 
de seu principal entusiasta, o 
presidente da Câmara, Arthur 
Lira (PP-AL). Condenado 
em segunda instância por 
improbidade em Alagoas, ele 
deve se beneficiar da mudança 
nas regras e se livrar de 
acusações.

Em meio à pandemia, o 
projeto foi retirado em junho 
de uma comissão onde era 
discutido havia três anos e 
levado ao plenário da Câmara, 
onde foi  aprovado com 
facilidade. No Senado, houve 
modificações, mas também 
passou com folga.

A Câmara, por fim, votou 
versão final no último dia 6.

Para os críticos, a versão 
aprovada dificultará muito 
qualquer tipo de punição, 
ampliando a sensação de 
impunidade na sociedade.

Seus idealizadores, no 

entanto, afirmam que os ajustes 
são necessários para evitar 
um “apagão de canetas” -falta 
de interessados qualificados 
para ocupar funções públicas 
em razão da possibilidade de 
punições por má gestão.

Dizem que o texto antigo era 
pouco específico, com amplas 
possibilidades de interpretação, 
provocando insegurança 
jurídica.

D i f e r e n t e m e n t e  d o 
que ocorre na esfera penal, 
essa norma não prevê a 
possibilidade de prisão, mas 
sim de perda de função pública, 
suspensão de direitos políticos 
e de ressarcimento de prejuízos. 
Nesse tipo de processo, não 
há o foro especial, e todos os 
governantes são processados 
nas instâncias inferiores.

E n t r e  a s  p r i n c i p a i s 
mudanças estão novos prazos 
de prescrição e a necessidade 
de se configurar o dolo.

Os defensores do projeto 
argumentam que ele tem 
trechos que endurecem a 
lei, como ao ampliar para 14 
anos a suspensão dos direitos 
políticos.

DOLO X CULPA
A  n o v a  v e r s ã o  d a 

lei estabelece que só há 
improbidade administrativa 
com dolo, ou seja, quando ficar 
provado que houve a intenção 
de cometer a irregularidade.

Anteriormente não havia 
essa distinção, e políticos 

reclamavam que havia o 
risco de processos com base 
nessa norma por eventual 
equívoco  de  ges tão  ou 
discordância do Ministério 
Público sobre a aplicação de 
recursos.

O  v o l u n t a r i s m o  d e 
promotores e procuradores na 
proposição de ações sempre 
despertou críticas.

Em plenário, o relator 
do projeto, deputado Carlos 
Zarattini (PT-SP), disse que 
medidas negligentes ou 
imprudentes, ainda que causem 
danos ao estado, não podem 
ser consideradas improbidade 
“pois falta o elemento da 
desonestidade”.

Prefeitos argumentam 
que era preciso limitar a 
improbidade à má-fé, excluindo 
casos de erro administrativo, 
como forma de ampliar a 
segurança jurídica.

A Associação Nacional dos 

Procuradores da República 
afirma que a demonstração 
do dolo só ocorrerá por meio 
de um “esforço hercúleo ou 
desproporcional” do Ministério 
Público.

Há outras salvaguardas 
criadas para o administrador, 
como uma que afirma que 
a assessoria jurídica que 
avaliou a legalidade de um ato 
administrativo ficará obrigada 
a defendê-lo na Justiça, caso 
seja apresentada ação de 
improbidade.

DEFINIÇÕES MAIS RESTRITAS
O trecho da lei que lista 

práticas impróprias trouxe 
definições mais específicas. 
Anteriormente, ele dizia que 
configurava irregularidade 
“praticar ato visando fim 
proibido em lei ou regulamento 
ou diverso daquele previsto, na 
regra de competência”, parte 
agora revogada.

O item “Retardar ou deixar 
de praticar, indevidamente, 
ato de ofício” também foi 
eliminado.

Para os críticos da novidade, 
a nova formulação pode 
impedir punições com base 
nessa lei para irregularidades 
como tortura policial, assédio 
sexual ou rachadinha de 
salários de servidores no 
Legislativo.

A versão sancionada 
t r a z  m a i s  d e t a l h e s  a 
irregularidades previstas, o 
que pode tornar as punições 
mais restritas. O item “negar 
publicidade aos atos oficiais” 
agora vem com o acréscimo 
“exceto em razão de sua 
imprescindibilidade para a 
segurança da sociedade e do 
Estado ou de outras hipóteses 
instituídas em lei”.

A  C o n f e d e r a ç ã o 
Nacional dos Municípios 
defende que a eliminação 
da possibilidade de punição 
por ofensa a princípios 
evita “interpretações muito 
genéricas” na Justiça, o que 
ampliava a possibilidade de 
punição ao bom gestor.

Outra novidade do projeto 
aprovado é a restrição à perda 
de função pública. Pela nova 
regra, o afastamento só atinge 
o cargo que motivou a ação. 
Se um prefeito for condenado 
por fato ocorrido na época 
em que era secretário, por 
exemplo, ele não perde mais 
o posto.

Lei de improbidade: nova regra 
beneficia deputado Arthur Lira

NOVA VERSÃO da lei diz que só há improbidade administrativa quando provado que houve intenção de cometer  irregularidade

Getty

A filiação ao PSD do 
presidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (MG), e as especulações 
sobre sua intenção de disputar 
as eleições presidenciais de 
2022 acenderam um alerta no 
Palácio do Planalto em relação 
a possíveis impactos na pauta 
governista no Congresso 
Nacional.

I n t e r l o c u t o r e s  d o 
presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) temem que o 
senador adote cada vez mais 
uma postura de candidato 
e que, consequentemente, 
projetos importantes para o 
governo fiquem prejudicados 

na Casa. Hoje, o Senado é o 
maior obstáculo da articulação 
política do governo.

Pacheco se filiou ao PSD em 
27 de outubro, movendo mais 
uma peça no xadrez eleitoral de 
2022 para se tornar um eventual 
adversário do presidente. A 
cerimônia, com toda a pompa 
de “terceira via” e críticas do 
senador à polarização Lula x 
Bolsonaro, chamou a atenção 
de interlocutores do presidente.

“Estamos cansados de 
viver em meio a tanta incerteza, 
a tanta incompreensão e 
intolerância. Uma sociedade 
dividida, em que cada um não 

admite o contrário e não aceita 
a existência do outro, nunca irá 
chegar a lugar algum”, afirmou 
o senador, no ato de sua filiação.

Desde que Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), então aliado de 
Bolsonaro, deixou a presidência 
da Casa e se desentendeu 
com o governo por causa de 
promessas e emendas, a base 
governista no Senado ficou 
desorganizada.

Ainda que Pacheco tenha 
sido eleito com aval do Planalto 
e Alcolumbre, o senador tem 
atuado de forma independente 
à frente do Senado. Um 
minis t ro  de  Bo lsonaro 

chamou-o de “quiabo mineiro”, 
escorregadio.

A pauta do governo 
no Senado tem enfrentado 
dificuldades desde o início do 
ano.

Interlocutores de Bolsonaro 
dizem ser impossível ter 
previsibilidade de qualquer 
votação na Casa. O Senado 
causou ainda meses de desgaste 
para o Planalto durante o 
funcionamento da CPI da 
Covid.

É também nessa casa 
legislativa onde Alcolumbre 
tem bloqueado a sabatina do 
ex-advogado-geral da União 

André Mendonça para uma 
vaga no STF (Supremo Tribunal 
Federal).

Também em 27 de outubro, 
durante entrevista à rádio 
Jovem Pan, Bolsonaro disse que 
Pacheco é “o dono” da pauta 
no Senado e cobrou que ele 
coloque matérias em votação.

“Quem é o dono da pauta 
no Senado é o senhor Rodrigo 
Pacheco. É ele que tem que botar 
em pauta [os projetos], assim 
como quem tem que botar em 
pauta a possível ida para o 
Supremo Tribunal Federal do 
André Mendonça é o senhor 
Davi Alcolumbre”, declarou.

FILIADO AO PSD

Planalto teme que Pacheco candidato 
amplie entraves para o governo no Senado

Lira foi condenado em segunda instância por improbidade administrativa em AL
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Ir r i t a ç ã o , 
ardência, coceira, 
r e s s e c a m e n t o 

ocular. Quando algum desses 
sintomas aparecem, uma das 
maneiras mais cômodas e 
fáceis de aliviar o incômodo 
é fazer uso de colírios, afinal, 
é só pingar o produto nos 
olhos e esperar agir. 

Mas o que muitas pessoas 
não sabem é que os colírios 
são medicamentos e, como 
tal, não devem ser usados 
indiscriminadamente. O 
oftalmologista do Sistema 
Hapvida Maceió, Dr. Cleovan 
Almeida,  explica que o 
mau uso e armazenamento 
inadequado do produto 
podem provocar problemas 
à visão e que todo cuidado é 
pouco na hora de cuidar da 
saúde dos olhos. 

LUBRIFICANTES,
ANTIBIÓTICOS OU 
ANTI-INFLAMATÓRIOS
Existem diversos tipos 

de colírios disponíveis no 
mercado e cada um é indicado 
para uma finalidade. Os mais 
comuns são os lubrificantes, 
a n t i b i ó t i c o s  e  o s  a n t i -
inflamatórios. O primeiro 

pode ser comprado sem 
receita médica e, de uma 
maneira geral, não possui 
contraindicação. 

“Eles se assemelham à 
lágrima natural e podem 
ser utilizados até quatro 
vezes ao dia. São excelentes 
para quem se expõe muito 
a telas ou, até mesmo, para 
quem trabalha em ambientes 
com ar condicionado, já que 
lugares mais frios ajudam 
no ressecamento ocular”, 
afirma o profissional. 

Os colírios antibióticos 
e anti-inflamatórios, por 
sua vez, são prescritos para 
o tratamento de doenças, 
como infecções. 

“O uso indiscriminado 
pode provocar alergias, 
a u m e n t o  d a  p r e s s ã o 
i n t r a o c u l a r ,  c a t a r a t a , 
glaucoma e até cegueira. Por 
isso, quando há desconforto 
n o s  o l h o s ,  a  p r i m e i r a 
ação a ser feita é procurar 
orientação médica”, alerta o 
médico do Sistema Hapvida 
Maceió. 

Colírios vasoconstritores, 
u t i l i z a d o s  p a r a  d a r  a 
sensação de frescor e tirar a 
vermelhidão dos olhos, por 

exemplo, podem cortar os 
efeitos dos medicamentos 
p a r a  o  c o n t r o l e  d a 
hipertensão arterial. Já os 
betabloqueadores, indicados 
para pessoas com glaucoma, 
d e v e m  s e r  u t i l i z a d o s 
com cautela em pacientes 
que sofrem com asma ou 
bronquite.

Uso indevido de colírios pode 
causar problemas de saúde

MAU USO E  armazenamento inadequado de lubrificantes e medicamentos podem provocar problemas à visão

PRÁTICAS SEGURAS

• Verifique sempre a data de 
validade do produto;

• Evite compartilhar o colírio 
com outras pessoas;

• Durante a aplicação, a 
ponta do frasco não deve 
encostar no olho; 

• Caso faça uso de mais de 
um colírio, aguarde cerca 
de 15 minutos para usar o 
próximo;

• Armazene o medicamento 
em um lugar seco e arejado.

Divulgação

Dr. Cleovan Almeida explica os problemas causados por mau uso de colírios
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Projeto aprovado 
no Congresso 
e já sancionado 

pelo presidente Jair Bolsonaro 
muda todo o regramento de 
uma das leis mais utilizadas por 
promotores e procuradores na 
fiscalização de órgãos públicos 
pelo país.

A Lei de Improbidade 
Administrativa, em vigor 
há quase 30 anos, passará 
a ter novas definições de 
irregularidades e parâmetros 
para sua aplicação.

A tramitação do projeto 
no Congresso foi farta em 
polêmica, a começar pelo papel 
de seu principal entusiasta, o 
presidente da Câmara, Arthur 
Lira (PP-AL). Condenado 
em segunda instância por 
improbidade em Alagoas, ele 
deve se beneficiar da mudança 
nas regras e se livrar de 
acusações.

Em meio à pandemia, o 
projeto foi retirado em junho 
de uma comissão onde era 
discutido havia três anos e 
levado ao plenário da Câmara, 
onde foi  aprovado com 
facilidade. No Senado, houve 
modificações, mas também 
passou com folga.

A Câmara, por fim, votou 
versão final no último dia 6.

Para os críticos, a versão 
aprovada dificultará muito 
qualquer tipo de punição, 
ampliando a sensação de 
impunidade na sociedade.

Seus idealizadores, no 

entanto, afirmam que os ajustes 
são necessários para evitar 
um “apagão de canetas” -falta 
de interessados qualificados 
para ocupar funções públicas 
em razão da possibilidade de 
punições por má gestão.

Dizem que o texto antigo era 
pouco específico, com amplas 
possibilidades de interpretação, 
provocando insegurança 
jurídica.

D i f e r e n t e m e n t e  d o 
que ocorre na esfera penal, 
essa norma não prevê a 
possibilidade de prisão, mas 
sim de perda de função pública, 
suspensão de direitos políticos 
e de ressarcimento de prejuízos. 
Nesse tipo de processo, não 
há o foro especial, e todos os 
governantes são processados 
nas instâncias inferiores.

E n t r e  a s  p r i n c i p a i s 
mudanças estão novos prazos 
de prescrição e a necessidade 
de se configurar o dolo.

Os defensores do projeto 
argumentam que ele tem 
trechos que endurecem a 
lei, como ao ampliar para 14 
anos a suspensão dos direitos 
políticos.

DOLO X CULPA
A  n o v a  v e r s ã o  d a 

lei estabelece que só há 
improbidade administrativa 
com dolo, ou seja, quando ficar 
provado que houve a intenção 
de cometer a irregularidade.

Anteriormente não havia 
essa distinção, e políticos 

reclamavam que havia o 
risco de processos com base 
nessa norma por eventual 
equívoco  de  ges tão  ou 
discordância do Ministério 
Público sobre a aplicação de 
recursos.

O  v o l u n t a r i s m o  d e 
promotores e procuradores na 
proposição de ações sempre 
despertou críticas.

Em plenário, o relator 
do projeto, deputado Carlos 
Zarattini (PT-SP), disse que 
medidas negligentes ou 
imprudentes, ainda que causem 
danos ao estado, não podem 
ser consideradas improbidade 
“pois falta o elemento da 
desonestidade”.

Prefeitos argumentam 
que era preciso limitar a 
improbidade à má-fé, excluindo 
casos de erro administrativo, 
como forma de ampliar a 
segurança jurídica.

A Associação Nacional dos 

Procuradores da República 
afirma que a demonstração 
do dolo só ocorrerá por meio 
de um “esforço hercúleo ou 
desproporcional” do Ministério 
Público.

Há outras salvaguardas 
criadas para o administrador, 
como uma que afirma que 
a assessoria jurídica que 
avaliou a legalidade de um ato 
administrativo ficará obrigada 
a defendê-lo na Justiça, caso 
seja apresentada ação de 
improbidade.

DEFINIÇÕES MAIS RESTRITAS
O trecho da lei que lista 

práticas impróprias trouxe 
definições mais específicas. 
Anteriormente, ele dizia que 
configurava irregularidade 
“praticar ato visando fim 
proibido em lei ou regulamento 
ou diverso daquele previsto, na 
regra de competência”, parte 
agora revogada.

O item “Retardar ou deixar 
de praticar, indevidamente, 
ato de ofício” também foi 
eliminado.

Para os críticos da novidade, 
a nova formulação pode 
impedir punições com base 
nessa lei para irregularidades 
como tortura policial, assédio 
sexual ou rachadinha de 
salários de servidores no 
Legislativo.

A versão sancionada 
t r a z  m a i s  d e t a l h e s  a 
irregularidades previstas, o 
que pode tornar as punições 
mais restritas. O item “negar 
publicidade aos atos oficiais” 
agora vem com o acréscimo 
“exceto em razão de sua 
imprescindibilidade para a 
segurança da sociedade e do 
Estado ou de outras hipóteses 
instituídas em lei”.

A  C o n f e d e r a ç ã o 
Nacional dos Municípios 
defende que a eliminação 
da possibilidade de punição 
por ofensa a princípios 
evita “interpretações muito 
genéricas” na Justiça, o que 
ampliava a possibilidade de 
punição ao bom gestor.

Outra novidade do projeto 
aprovado é a restrição à perda 
de função pública. Pela nova 
regra, o afastamento só atinge 
o cargo que motivou a ação. 
Se um prefeito for condenado 
por fato ocorrido na época 
em que era secretário, por 
exemplo, ele não perde mais 
o posto.

Lei de improbidade: nova regra 
beneficia deputado Arthur Lira

NOVA VERSÃO da lei diz que só há improbidade administrativa quando provado que houve intenção de cometer  irregularidade

Getty

A filiação ao PSD do 
presidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (MG), e as especulações 
sobre sua intenção de disputar 
as eleições presidenciais de 
2022 acenderam um alerta no 
Palácio do Planalto em relação 
a possíveis impactos na pauta 
governista no Congresso 
Nacional.

I n t e r l o c u t o r e s  d o 
presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) temem que o 
senador adote cada vez mais 
uma postura de candidato 
e que, consequentemente, 
projetos importantes para o 
governo fiquem prejudicados 

na Casa. Hoje, o Senado é o 
maior obstáculo da articulação 
política do governo.

Pacheco se filiou ao PSD em 
27 de outubro, movendo mais 
uma peça no xadrez eleitoral de 
2022 para se tornar um eventual 
adversário do presidente. A 
cerimônia, com toda a pompa 
de “terceira via” e críticas do 
senador à polarização Lula x 
Bolsonaro, chamou a atenção 
de interlocutores do presidente.

“Estamos cansados de 
viver em meio a tanta incerteza, 
a tanta incompreensão e 
intolerância. Uma sociedade 
dividida, em que cada um não 

admite o contrário e não aceita 
a existência do outro, nunca irá 
chegar a lugar algum”, afirmou 
o senador, no ato de sua filiação.

Desde que Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), então aliado de 
Bolsonaro, deixou a presidência 
da Casa e se desentendeu 
com o governo por causa de 
promessas e emendas, a base 
governista no Senado ficou 
desorganizada.

Ainda que Pacheco tenha 
sido eleito com aval do Planalto 
e Alcolumbre, o senador tem 
atuado de forma independente 
à frente do Senado. Um 
minis t ro  de  Bo lsonaro 

chamou-o de “quiabo mineiro”, 
escorregadio.

A pauta do governo 
no Senado tem enfrentado 
dificuldades desde o início do 
ano.

Interlocutores de Bolsonaro 
dizem ser impossível ter 
previsibilidade de qualquer 
votação na Casa. O Senado 
causou ainda meses de desgaste 
para o Planalto durante o 
funcionamento da CPI da 
Covid.

É também nessa casa 
legislativa onde Alcolumbre 
tem bloqueado a sabatina do 
ex-advogado-geral da União 

André Mendonça para uma 
vaga no STF (Supremo Tribunal 
Federal).

Também em 27 de outubro, 
durante entrevista à rádio 
Jovem Pan, Bolsonaro disse que 
Pacheco é “o dono” da pauta 
no Senado e cobrou que ele 
coloque matérias em votação.

“Quem é o dono da pauta 
no Senado é o senhor Rodrigo 
Pacheco. É ele que tem que botar 
em pauta [os projetos], assim 
como quem tem que botar em 
pauta a possível ida para o 
Supremo Tribunal Federal do 
André Mendonça é o senhor 
Davi Alcolumbre”, declarou.

FILIADO AO PSD

Planalto teme que Pacheco candidato 
amplie entraves para o governo no Senado

Lira foi condenado em segunda instância por improbidade administrativa em AL
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Frei Damião
O Santo do Nordeste
LONGA ESTREIA nos cinemas do Nordeste amanhã 

A Elo Company divulgou o 
cartaz e trailers oficiais do filme 
Frei Damião - O Santo do Nordeste 
-  h t tps : / /www.youtube .com/

watch?v=XI0guRwalWA. O aguardado filme, 
com première como Hors concours no Cine 
PE, em 2019, teve também a data de estreia nos 
cinemas confirmada para 4 de novembro de 2021 
- um dia antes do aniversário de Frei Damião. 
O longa foi produzido pela Fábrica Estúdios, 
com roteiro de Nadezhda Bezerra e direção da 
cineasta pernambucana Deby Brennand.

O trailer do filme traz imagens de VHS 
da época de vida de Frei Damião, trechos em 
depoimentos de personagens que têm história de 
vida ligada com o capuchinho, personalidades 
e religiosos, além de um momento da parte do 
filme que reencena a realidade.  Entre o elenco do 
longa, está o ator Andrade Junior (in memoriam), 
brasiliense que interpretou o Frei Damião já 
idoso, e, infelizmente veio a falecer em maio de 
2019. Outro destaque é a atriz pernambucana 
Nínive Caldas, que vive uma mulher grávida, 
precisando de ajuda para o parto, quando é 
surpreendida pela ajuda e presença de Frei 
Damião.

A arte do cartaz do longa Frei Damião - O 
Santo do Nordeste, intitulado Hors Concours, 
foi realizada pelo designer e artista plástico 
pernambucano Adriano Marcusso. Com 
referências ao sagrado, a gravação em linóleo 
buscou representar o imaginário folclórico em 
torno do frei capuchinho. Um detalhe curioso da 
obra é que o Frei Damião parece levitar. O fato de 
ele “andar sem pisar no chão” era um dos dons 
relatados por diversas pessoas que conviveram 
com o missionário. Trabalhada em madeira, a 
obra tem como elemento principal o próprio frei, 
mas traz também elementos como o sol, o chão 
seco do sertão, a chuva e as vilas. 

As expectativas para a nova fase do filme são 
excelentes. “Estou muito contente, nosso filme 
vai finalmente chegar aos cinemas! E estamos 
chegando numa data super emblemática, que 
é a semana de aniversário do Frei Damião”, 
comentou Gerardo Lopes, produtor do filme.  
O documentário teve patrocínio do Café Santa 
Clara, da Petrovia, da CHESF, do BNB, da Kicaldo, 
da Atiaia Energia e da Loja do Condomínio. A 
Elo Company assina a distribuição, que será em 
capitais e cidades do interior do Nordeste: Recife 
(PE), Caruaru (PE), Petrolina (PE), Salvador (BA), 
Fortaleza (CE), Juazeiro do Norte (CE), João 
Pessoa (PB), Campina Grande (PB), Guarabira 

(PB) Natal (RN), Mossoró (RN), Arapiraca 
(AL) e Maceió (AL). A expectativa é que, 
em 2022, o filme chegue nas salas de 
cinema também do Rio de Janeiro e São 
Paulo.

O objetivo do longa, através das 
imagens inéditas, entrevistas, depoimentos, 
testemunhos de milagres e reinterpretação 
de acontecimentos, é mostrar um ser 
humano que está acima da religião. Frei 
Damião ia além. O documentário não 
foca apenas nos seus adoradores, mas 
se preocupa em mostrar o legado do 
capuchinho também para aqueles 
que não o conhecem e desejam 
entender o significado dele para 
uma legião de fiéis. 

FESTIVAIS
Além de ter sido exibido 

como Hors Concours no 
Cine PE, o filme Frei Damião 
- O Santo do Nordeste vem 
colecionando prêmios, menções 
e indicações. Foi super premiado no 14º 
Comunicurtas, festival de cinema promovido 
pela Universidade Estadual da Paraíba, em 
Campina Grande. O documentário levou os 
prêmios de Melhor Fotografia (Breno Cesar), 
Melhor Som (Pablo Lopes, Paulo Umbelino, 
Pedrinho Moreira e Moabe Filho) e Melhor 
Roteiro (Nadezhda Bezerra), dentro da Mostra 
de Longas-Metragens. O documentário foi 
ainda selecionado para a mostra competitiva 
do 14ª Fest Aruanda do Audiovisual Brasileiro, 
também da Paraíba. O longa também foi finalista 
na categoria melhor filme no festival Mirabile 
Dictu 2020 (Roma), um dos mais prestigiados 
festivais de cinema católico do mundo.

SINOPSE
A vida do Frei Damião de Bozzano: sua juventude na Itália, 
sua participação na primeira guerra mundial, a atuação 
como missionário no Brasil desde os anos 30 até sua 
morte em 1997 e os relatos de milagres que o levaram 
a ser chamado popularmente de o “Santo do Nordeste”.
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O C l u b e  d e 
R e g a t a s 
Brasil (CRB) 

é o novo campeão brasileiro 
de Futebol  7 .  A equipe 
regatiana conquistou o título 
nacional nesta terça (2), após 
derrotar o Baile-CE, na final 
da competição que aconteceu 
em Maceió, por 4 a 1. 

O Galo se classificou 
em primeiro lugar na fase 
de grupos do campeonato. 
Nas quartas, deixou o PFC, 
também do Ceará,  pelo 
caminho.  Na semifinal , 
venceu nos shootouts o maior 
rival, CSA, por 3 a 1, após 
empatar por 2 a 2 no tempo 
normal. 

Foi o primeiro título 
regatiano na modalidade, já 
que o clube firmou a parceria 
com o antigo Futbarca em 
setembro. 

Empurrados pela torcida 
alvirrubra, os jogadores 
golearam os adversários 
cearenses, conquistaram o 
título inédito e mais quatro 
premiações individuais. 
Léo Maceió foi eleito melhor 
jogador da competição e 
também foi artilheiro do 
Brasileirão. Douglas Teixeira 
levou pra casa o troféu 
de melhor treinador.  E 
fechando o gol, Caio Risco foi 
considerado o melhor goleiro 
do nacional.

CRB vence o Baile/CE e é o novo 
campeão brasileiro de Futebol 7 

PARTIDA FOI REALIZADA ontem em Maceió; Galo derrota o time cearense por de 4 a 1 e conquista seu 1o título

O feriado de Finados 
aconteceu  ontem,  2  de 
novembro. E quis o destino 
que o Brasil-RS “morresse” 
n e s t a  d a t a  s i m b ó l i c a . 
Derrotado pelo Avaí, por 1 a 0, 
em Pelotas, o clube gaúcho se 
tornou o primeiro rebaixado 
na Série B do Campeonato 
Brasileiro.

Nem mesmo o  mais 
fanático torcedor do Xavante 
acreditava em uma salvação 
ou uma reencarnação. O 
Brasil-RS se acostumou 
com a última colocação e foi 
rebaixado com cinco rodadas 
de antecedência. O Rubro-

negro soma 23 pontos e já não 
pode mais se salvar da Série C.

O Basil-RS, aliás, não 
disputava a Série C desde 
2015. O Xavante registra 
quatro vitórias, 11 empates 
e nada menos do que 18 
derrotas na Série B. O clube 
gaúcho não venceu nenhuma 
como visitante. Mais um 
desafio para a próxima 
rodada.

Cumprindo tabela,  o 
Brasil-RS voltará a campo no 
domingo, às 18h15, quando 
visitará o Sampaio Corrêa no 
Castelão, em São Luís, pela 
34ª rodada.

A p ó s  b o m  p r i m e i r o 
tempo e abrir 2 a 0 no placar, 
a Ponte Preta não aguentou 
a pressão do Goiás e cedeu 
o empate por 2 a 2, na noite 
de ontem, na Serrinha, em 
Goiânia (GO), pela 33ª rodada 
do Campeonato Brasileiro da 
Série B. Os times aparecem 
em situações opostas na 
classificação.

Com o empate, o Goiás 

segue na quarta colocação, 
agora com 54 pontos ganhos. 
Três pontos a mais que o CSA 
(5º) e CRB (6º), ambos com 51 
pontos. Destes dois, o CRB 
ainda jogará na quinta-feira 
contra o Sampaio Corrêa, em 
Maceió (AL) e pode encostar 
no G4 – grupo de acesso.

Já a Ponte Preta deixou 
escapar importante vitória 
e segue muito ameaçada 

contra o rebaixamento. O time 
paulista aparece em 15º lugar, 
com 39 pontos. Um ponto 
a mais que o Londrina, 17º 
e primeiro time na zona do 
descenso.

O confronto marcou a 
reestreia do técnico Glauber 
Ramos no comando do Goiás. 
Ele é auxiliar fixo do clube 
e substitui Marcelo Cabo, 
demitido na semana passada.

EM PLENO FERIADO DE FINADOS

RUIM PARA OS DOIS

Brasil/RS é o 1o clube 
rebaixado à Série C

Esmeraldino e Macaca 
ficam no empate: 2 a 2

Divulgação

Volmer Perez / BrasilCom um ataque ruim, 
que só marcou 23 gols em 33 
jogos, o Vitória vai seguindo 
o caminho da Série B em 
2022. Ontem à tarde, mesmo 
atuando no Barradão, em 
Salvador (BA), perdeu para o 
CSA por 1 a 0. Esta foi a sua 
13.ª derrota. Os baianos ainda 
tiveram a chance de empatar, 
quando Roberto teve um 
pênalti, mas o goleiro Thiago 
Rodrigues fez a defesa.

Sem marcar gol, o Vitória 
é o time com menor número 
de vitórias na competição. São 
seis no total. Com 33 pontos, 
em 18.º lugar, a queda parece 
bem próxima. De outro lado, o 
CSA atingiu os 51 pontos, em 
quinto lugar, e ficou bem perto 
do G4 – zona de acesso.

JOGO CADENCIADO
Sob forte calor, o jogo 

começou cadenciado.  O 
Vitória tentando segurar mais 
a bola, diante de um CSA 
bem posicionado na defesa e 
armado para tentar um contra-
ataque. O visitante chegou 
com perigo aos 16 minutos, 
num giro de Dellatorre e 
que o goleiro Lucas Arcanjo 
espalmou para escanteio. 
O Vitória respondeu com 
um cabeceio de David que 
foi defendido por Thiago 
Rodrigues.

O maior volume baiano 
não era transformado em 
finalizações. O CSA tinha mais 

qualidade quando descia, 
tentando preparar as jogadas 
para o último chute. O gol 
saiu aos 32 minutos. Éverton 
Silva desceu pelo lado direito 
e levantou na área, onde Iury 
Castilho subiu entre dois 
zagueiros e desviou de cabeça 
para as redes.

PÊNALTI PERDIDO
O Vitória impôs um ritmo 

mais forte no começo do 
segundo tempo. E perdeu 
uma grande  chance  de 
empatar quando Roberto 
bateu um pênalti, mas sem 
força, permitiu a defesa de 
Thiago Rodrigues que caiu 
do lado esquerdo. O lance 
do pênalti surgiu no toque 
no braço de Kevyn ao seis 
minutos.

O  C S A  c o n t i n u a v a 
esperando o contra-ataque. 
Aos 17 minutos acertou a trave 
com chute cruzado de Éverton 
Silva. Mas ele deixou seu time 
na mão ao ser imprudente 
e dar uma cotovelada em 
Roberto numa disputa de bola, 
sendo expulso aos 21 minutos.

Mas o CSA soube se 
reorganizar com um jogador 
a menos, superando bem 
a pressão baiana. Aos 35 
minutos, quase ampliou. Giva 
Silva fez jogada diagonal e 
bateu rasteiro, com a bola 
tocou numa trave e correndo 
perto da linha para sair do 
outro lado.

SÉRIE B

CSA vence o Vitória 
por 1x0 e cola no G4

Brasil/RS ‘morreu’ no Dia de Finados



A situação do vereador Remerson “Varela” pegou muito mal para ele em Boca 
da Mata, na região e em Maceió. Ele precisa desatar o nó que deu em si mesmo. 
Semana passada, o vereador gravou quatro vídeos contando histórias que não 
faziam muito sentido. Disse que foi sequestrado, roubado e teve o carro levado 
por bandidos. Mas a versão do vereador deixou algumas brechas e foi nessas 
lacunas que a Polícia Civil atuou e não encontrou nada verdadeiro. De fato, o carro 
foi incendiado. Ainda não se sabe quem incendiou e nem por quê. O secretário 
de Segurança Pública, Alfredo Gaspar de Mendonça Neto, desmentiu a versão 
contada pelo vereador. No dia seguinte à veiculação dos vídeos, Remerson 
“Varela” também se desmentiu. Disse que tinha tomado remédio controlado, 
depois ingerido umas doses de Vodka e não sabe o que aconteceu num intervalo 
de algumas horas. Ele emitiu nota nas redes sociais, gravou vídeos e os postou. 
As emendas não ficaram muito boas e o vereador precisa se explicar muito aos 
seus familiares, eleitores, colegas da Câmara e à Polícia Civil. Desta vez, o vere-
ador, que já é processado por estupro de vulnerável, deu um nó cego na gravata.

Nossa fonte de Chã Preta, a Princesinha dos Montes, tem trabalhado muito por 
esses dias. Vem de lá a informação de mudança no secretariado do prefeito Maurí-
cio Holanda. A professora Maria Regina deixou o cargo para Fabionei Simão, que 
foi adjunto da Saúde. Duas questões envolvem esse caso. O primeiro: a professora 
respondeu à altura a quem dizia que ela não daria conta do serviço devido à sua 
idade: 65 anos. A secretária foi muito criticada por isso. Pelas redes sociais, a 
professora deu o recado de que está firme e forte e que “velha é a estrada”. Ela 
desejou vida longa aos seus críticos. A outra questão se refere ao fato de que circu-
lou na cidade a informação que o prefeito nomearia sua esposa, Noêmia Santiago, 
para o cargo. Mas ele teria se assustado com a informação de que o Ministério 
Público Estadual montaria acampamento na cidade se isso acontecesse e recuou.

Ficou feio dessa vez para o Plano de Saúde Smile. A Justiça de Alagoas condenou a empresa ao pagamento de uma indenização 
de R$ 20 mil por ela ter negado tratamento a uma criança de nove anos diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista 
(TEA). A decisão foi da juíza Marclí Guimarães de Aguiar, da 1ª Vara de Rio Largo. Consta nos autos que, após alguns meses de 
tratamento, já por ordem judicial, a Smile informou à mãe da criança que o atendimento não teria continuidade. O argumento 
da empresa foi o de “haver limite de sessões disponíveis anualmente e disse que alguns procedimentos não constavam no rol 
da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)”. A mãe da criança recursou e ganhou a ação.

A Avenida Assis Chateubriand - trecho que compreende a Braskem até a foz do rio Salgadinho, no Jaraguá - vem se tornando 
uma pista de corrida e também de “pegas”, com disputas entre veículos e motocicletas. O que chama a atenção é o fato de 
a sede do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) ficar situado nas imediações. Outro fator que causa estranheza é a 
ausência de viaturas da SMTT fazendo rondas no perímetro da Avenida. Por sorte, até o momento não há registro de graves 
acidentes. Por enquanto, porque são corriqueiras as ocorrências de direção perigosa e excesso de velocidade. (Ronaldo Lima)

Em Palmeira dos Índios alguns clientes de uma agência da Caixa Econômica 
Federal se confessaram incomodados ou até mesmo ameaçados por um 
cão vira lata que costuma descansar no ar fresquinho da sala de autoaten-
dimento do banco. Relatos de clientes dão conta de que o animal é feroz e 
já avançou para morder algumas pessoas. Mas nem todo mundo é contra o 
“Vetove” – é assim mesmo que chamam o animal por lá. Uma vendedora de 
doces que trabalha perto da agência bancária disse que o cachorro só fica 
violento quando alguns motociclistas tentam bater nele com o capacete. Aí 
não tem cão que aguente. Neste caso, “Vetove” só se defende. A gerência da 
Caixa enviou ofício à Prefeitura para que adote as providências quanto ao cão.

A indígena brasileira Txai Suruí, de 24 anos, fez um alerta ao mundo ao 
denunciar na COP-26 o descaso do Governo Federal com o meio ambiente. 
Txai criticou “mentiras vazias e promessas falsas” e, sem citar diretamente o 
governo brasileiro, disse que os povos indígenas precisam estar nas decisões 
sobre as mudanças climáticas. Seu discurso salvou a pátria e nos encheu de 
orgulho, já que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ignorou solenemente 
o palco principal da COP-26, em Glasgow, na Escócia. (Ricardo Rodrigues)

O senador Renan Calheiros (MDB) 
resumiu muito bem a passagem do 
presidente Bolsonaro pela Europa, 
entre a reunião de cúpula do G-20 
e a COP-26, semana passada. “Foi 
passear, posar para fotos e contar 
mentiras”. Além de mandar seus 
seguranças espancar jornalistas, que 
fizeram perguntas sobre a ausência 
dele nos debates mais importantes. 
Essa truculência gerou protestos dos 
órgãos de classe dos jornalistas e será 
denunciada ao MPF, numa ação por 
danos morais e ameaça à liberdade de 
expressão. (R.R.)

Comerciantes e comerciários estão unidos contra um projeto de ordenamento 
no Centro de Maceió, que pretende criar uma “faixa amarela” para ampliar 
a presença de ambulantes no comércio. Hoje, eles vestiram preto em sinal 
de luto e protesto contra o projeto que, se implantado, pode resultar em 
fechamento de lojas e desemprego. Segundo a Aliança Comercial, cerca de 
26 mil empregos formais gerados na região estão em risco devido ao projeto. 
O Projeto de Lei é do vereador Fábio Costa – eleito na ondinha “faz arminha, 
faz” e tramita na Câmara Municipal de Maceió. (R.R.)

A própolis vermelha de Alagoas recebeu um selo de denominação de origem 
e é destaque do portal Canal Rural, que aborda o agro jornalismo em tempo 
real. De acordo com a publicação, a própolis vermelha de Alagoas é o primeiro 
produto do bioma brasileiro a receber este reconhecimento. O produto, que é 
alvo de pesquisas de instituições de dentro e de fora do País, é gerado a partir 
da resina da planta conhecida como ‘rabo de bugio’. Ele é até cultivado em 
outras regiões do Brasil, mas o de Alagoas tem suas diferenças.

A alagoana Ana Julia Monteiro de 
Carvalho, 18 anos, pode ganhar um 
prêmio internacional de educação. 
Ela é única estudante da América 
Latina entre os 10 finalistas do Global 
Student Prize 2021, considerado o 
“Nobel da Educação”. Para a seleção, 
foram mais de 3,5 mil indicações, de 
94 países. Nascida em Maceió, Ana 
Julia é aluna do 3º ano do Ensino 
Médio na Escola do SESI. Para ela, 
representar o Brasil nessa competição 
é muito importante não só para sua 
vida, mas para as comunidades que 
ajuda com seus projetos.

As denúncias contra a Maternidade 
Nossa Senhora de Fátima, que vem 
sendo acusada do sumiço de um 
bebê e descaso no atendimento 
às  par tur ien tes , es tão sendo 
investigadas pela Polícia Civil e 
devem ser objetos de investigação 
também pelo Ministério Público. 
Em nota, o MP/AL afirmou que 
vai acompanhar a apuração das 
denúncias, mas somente após a 
conclusão do inquérito policial será 
possível definir de qual ou quais 
promotorias serão as atribuições 
referentes ao caso. (R.R.)
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Embaraço para o Major Levy

Ligeirinhas

Caiu como uma bomba na estrutura da Polícia Militar o caso envolvendo o Major Adriano Levy Monteiro – então 
subcomandante do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv). E qual foi o caso? Bem, ele foi parado em Flexeiras, 
na Operação Lei Seca - onde acontecia a Festa de São Benedito, padroeiro da cidade - e se negou a fazer o 
teste do bafômetro. A legislação não obriga que o condutor que é parado na operação faça o teste, mas prevê 
outras providências. Uma delas é a prisão em flagrante, caso sejam constatados sinais de embriaguez. A outra é a 
apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), multa de quase R$ 3 mil e retenção do veículo a ser entregue a 
uma pessoa habilitada e que seja submetida ao bafômetro. Os policiais e os servidores do Detran que trabalham na 
Lei Seca interpretaram que o major havia bebido e que seria constatado isso no teste. Mas, como ele se negou e não 
estava com os sinais característicos de uma pessoa embriagada, foram adotados os procedimentos mais amenos. 
O major também não se alterou. Ocorre que, no Alto Comando, a postura do major foi repudiada pela maioria dos 
oficiais. Outra situação que deixou o Major Levy numa situação complicada foi o fato de ele ter chamado um policial 
militar do BPRv – portanto, seu subordinado – que estava de serviço para sair da operação com o seu carro. O oficial 
também vai responder por esse fato. Mas o caso saiu da esfera da Polícia Militar e foi parar no Ministério Público e 
no Conselho Estadual de Segurança. O major Levy pediu exoneração do subcomando do BPRv e deve ser nomeado 
para o comando de uma unidade no interior ou para um cargo na atividade meio, no Quartel do Comando Geral (QCG).

» Um grupo de pessoas tentou fazer justiça com as próprias mãos 
contra um jovem acusado de tentativa de estupro. O caso aconteceu 
ontem à noite em Penedo e o acusado foi espancado e amarrado a um 
poste. A Polícia Militar chegou ao local e acabou com o “julgamento”.

» Um “a favor contra” estaria atuando nos bastidores do CT do Galo coop-
tando jogadores do CRB para fazer corpo mole e deixar escapar as chances de 
acesso à Série A. A Diretoria está rastreando a informação.

»  E por falar em futebol, R$ 6 milhões seria o valor arrecadado pelos 
azulinos de coração para premiar os jogadores por um esforço maior 
para a classificação à Primeira Divisão. A questão é que isso não 
depende só dos jogadores. 
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