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COM PARCERIA, SICREDI FINANCIARÁ EMPREENDIMENTOS FEMININOS; SÃO R$ 438 MILHÕES EM LINHA DE CRÉDITO 7

PASSAGEIRO DE MACEIÓ PAGA 
A MENOR TARIFA DE ÔNIBUS

TRANSPORTE PÚBLICO FEITO POR ÔNIBUS ENTRE AS CAPITAIS BRASILEIRAS É AVALIADO EM MATÉRIA JORNALÍSTICA 
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BALAIADA

10

Prefeito mata  
cachorro a  
pauladas em 
Campestre

Em Estrela,  
Aldo Lira  
reassume
a Prefeitura

Júlio Cezar 
caminha
célere para 
o isolamento

PSDB fica  
rachado em  
cima do muro,  
novamente

Prefeito Pino será responsabilizado

ALAGOAS

Com apoio do Governo, o setor 
hoteleiro gera postos de trabalho

5

TURISMO

Maceió está pronta para   
temporada de cruzeiros

Para a Temporada de 
Cruzeiros 2021/2022, que tem 
início, a partir de dezembro, na 
capital, a Prefeitura de Maceió 
está elaborando o “Plano de 
Operacionalização de Cruzei-
ros Marítimos” para o destino. 

O documento norteará a apli-
cação dos protocolos sanitá-
rios tanto para o embarque, 
quanto para desembarque 
de tripulantes e passageiros 
no Porto da capital, e visa 
oferecer segurança em rela-

ção à Covid-19.  Tocado pelas 
Secretarias Municipais de 
Saúde (SMS) e de Turismo, 
Esporte e Lazer (Semtel), o 
Plano segue as normas exigi-
das pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 

e a Associação Brasileira de 
Cruzeiros Marítimos (Clia 
Brasil). O ofício está em fase 
final de elaboração e deve 
ser divulgado em breve com 
todas as recomendações e 
exigências necessárias. 9
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Em 2015, época do governo 
Dilma Rousseff (PT), o País já 
vivia a efervescência dos movi-
mentos raivosos de direita e 
conservadores, dentro e fora do 
Congresso, cujo resultado plan-
tado deu no impeachment da 
presidente.

Foi nesse momento que 
parlamentares dessa base, 
liderados pelo frenético Ônyx 
Lorenzzoni, criaram e aprova-
ram a PEC da Bengala no judi-
ciário, que aumentou o tempo 
da aposentadoria compulsória 
dos ministros dos tribunais 
superiores da magistratura de 
70 para 75 anos.

Naquele momento,  a 

mudança foi considerada 
uma retaliação à então presi-
dente Dilma, que poderia 
indicar três nomes de minis-
tros para a corte.

Pois bem. Eles ganharam 
o governo com Bolsonaro e os 
movimentos seguintes foram 
de aparelhamento total de 
todos os órgãos, tal como na 
ditadura militar, bem ao gosto 
do atual mandatário da Repú-
blica.

O exemplo maior está 
exatamente na Polícia Federal, 
que deixou de ser uma insti-
tuição de Estado, para ser uma 
polícia de governo. E que o 
digam os delegados que foram 

afastados dos cargos por que 
investigaram filhos e amigos 
do presidente.

Mais que isso: os atos finan-
ciados pelo governo contra os 
ministros do Supremo falam 
por si só.

Pois bem. O feito agora é 
uma nova PEC da Bengala, 
proposta da deputada bolso-
narista radical Bia Kicis (PSL-
DF), presidente da CCJ da 
Câmara.

Assim, com a ajuda do 
deputado Arthur Lira (PP-AL) 
ela aprovou o próprio texto 
reduzindo de 75 para 70 anos 
aposentadoria compulsória dos 
ministros do STF.

E por quê?
Ora, hoje interessa a redução 

por que vai permitir o aparelha-
mento total do Supremo Tribu-
nal Federal pelo Palácio do 
Planalto. Não é mero casuísmo 
é controle absoluto.

Se a PEC da deputada 
for aprovada pela Câmara e 
Senado vai permitir que, antes 
do fim desse mandato, Bolso-
naro indique mais 4 ministros 
na corte.

Ele já indicou o minis-
tro Kássio Marques, a quem 
chama de “meu ministro”. 
E indicou, mas ainda não 
nomeado, André Mendonça, 
o ministro com quem ele quer 

jantar junto pelo menos uma 
vez no mês.

Se a PEC é aprovada, de 
imediato, deixarão o Supremo 
os ministros Ricardo Lewando-
wski e Rosa Weber, que estão na 
faixa dos 73 anos.

Enfim, hoje no País, demo-
cracia, autonomia dos poderes 
e estado de direito democrático 
não existem na cartilha bolso-
narista.

O objetivo é transformar 
tudo em um puxadinho do 
Planalto.

Ou seja tempos sombrios 
para os outros, mas sombra, 
água fresca e muito mais para 
o chefe, a família e amigos seus.

Nova PEC da bengala vai transformar 
STF em puxadinho de Bolsonaro

Eric Nepomuceno *Jornalista e escritor

Entre os desastres que 
assolam e destroçam o Brasil 
e as sandices bizarras de um 
cada vez mais desequili-
brado Jair Messias, não só 
o pior mas também o mais 
patético de todos os presi-
dentes desde a implantação 
da República, é grande o 
risco de se distrair e deixar 
passar absurdos que, no 
atual  governo,  parecem 
normais.

Aliás,  não apenas no 
governo, mas também entre 
seus aliados. É como se todos 
fizessem parte do mesmo 
balaio, com pontos de iden-
tidade em suas ambições. 
Primeiro, se locupletar. E 
segundo, acabar com tudo 
aquilo que foi erguido ao 
longo de décadas no país.

Por exemplo: no dia 9 de 
novembro tomou posse na 
Câmara de Deputados uma 
senhora que atende pelo 
nome de Ely Santos. Seu 
nome completo é Eliane de 
Sousa Alves Machado. O “Y” 
deve ser para dar ao diminu-
tivo alguma elegância. 

Se nos documentos o 
nome é um, os CPFs são dois, 
o que é ilegal. Mas isso não 
é nada diante do currículo – 
ou melhor, da ficha corrida – 
de dona Ely. Seu irmão, Ney 
Santos, é prefeito de Embu 
das Artes, nos arredores 
de São Paulo. E chefia uma 
quadrilha de alto calibre, da 
qual ela, a nobre deputada, é 
figura relevante. 

Entre os processos que 

a dupla e o bando enfren-
tam na Justiça, o principal 
se refere a lavar dinheiro do 
PCC. 

A tempo: qual o partido 
da dupla? O Republicanos, 
ligado à Igreja Universal. 
Aliado de quem? Ora, Jair 
Messias, claro.

Há, em todo caso, outros 
absurdos encobertos por 
um véu,  tosco  véu ,  de 
normalidade. Basta ver o 
que acontece na Câmara de 
Deputados, presidida pelo 
homem mais poderoso do 
Brasil, um bandoleiro ávido 
e hábil que atende pelo nome 
de Arthur Lira. 

Ele,  aliás,  é o retrato 
redondo de uma Câmara que 
reúne as mais altas pirâmi-
des de estrume moral de que 
se tem memória. 

Mais absurdos normais? 
Ora, chove por todo lado, e 
nada acontece.

Por exemplo: como é que 
o blogueiro Allan dos Santos, 
convocado para depor na 
Justiça, conseguiu passar 
pela Polícia Federal e fugir 
para os Estados Unidos? Até 
que ponto sua intimidade 
com um dos filhos presiden-
ciais, o patético Eduardo, foi 
crucial na sua fuga?

Seu glorioso feito agora 
se repetiu, de maneira ainda 
mais espetacular: o astró-
logo Olavo de Carvalho foi 
avisado que seria intimado 
a depor quando estava inter-
nado num caro hospital de 
São Paulo. Estava no Brasil 

desde agosto, em tratamento 
de saúde. 

Pois bem: aviso recebido, 
ele caiu fora do hospital e 
rapidissimamente foi posto 
num voo para os Estados 
Unidos. Conforme contou, 
não teve nem tempo para se 
despedir dos médicos que 
cuidaram da sua asquerosa 
vida.

Antes que se esclareça se 
era ou não um voo da FAB, 
vale repetir a pergunta: como 
é que alguém com ordem da 
Justiça para depor à Polícia 
Federal passa pela Polícia 
Federal de maneira incólume 
e foge? 

E por falar em Polícia 
Federal: como é que Jair 
Messias afasta dezoito dele-
gados que ocupavam dire-
torias e postos de chefia, 
justamente os responsáveis 
por investigações sensíveis 
não só à família presidencial 
mas a todo o bando bolso-
narista, e tudo fica por isso 
mesmo?

São apenas exemplos do 
que acontece não nos bastido-
res, mas às claras, enquanto o 
país é desmontado dia sim e 
o outro também.

Pobre de quem for eleito 
em 2022 para substituir a 
besta-fera. Terá como missão 
primordial recomeçar tudo, 
absolutamente tudo, a partir 
do zero. Tirar de montanhas 
de absurdos o véu da norma-
lidade.

Pobre país, este nosso. 
Pobre e desgraçado.

Absurdos Normais
Wagner Melo *Jornalista

Se está difícil  para o 
Roberto Carlos, que ficou 
parado na rua sem combustí-
vel no carro dele, imagina para 
a gente?

Segundo a assessoria do 
cantor, como o “rei” ficou 
muito tempo isolado em 
casa, por conta da pandemia 
de Covid-19, e saiu pouco 
com o seu Audi R8, acabou 
não percebendo que o nível 
do tanque estava na reserva. 
Resultado: pane seca.

É claro que não falta 
dinheiro para Roberto Carlos 
abastecer os seus veículos, 
mas, não dá para perder a 
piada. E nem a oportunidade 
de criticar essa política cruel 
de reajuste semanal nos preços 
dos combustíveis.

O valor do litro da gasolina 

era um dos principais motivos 
para os fascistas criticarem o 
governo do pleno emprego, do 
acesso aos bens de consumo e 
da distribuição de renda.

Agora, estão satisfeitos. 
Bem-vindos ao Brasil de 40 
anos atrás que Bolsonaro 
prometeu resgatar. Onde a 
fome e a  concentração de 
renda eram em torno dos 
níveis atuais.

E tá ruim manter o carro 
com gasolina ou álcool? Sinta-
-se privilegiado por ainda ter 
um carro. Já experimentou dar 
uma volta nas concessionárias 
para ver os preços dos veícu-
los e as condições rígidas dos 
bancos para liberar financia-
mento?

Parabéns aos responsáveis 
por tudo isso.

Se está difícil para 
o Roberto Carlos…



Da tribuna do 
Parlamento, 
d u r a n t e  a 

sessão ordinária de hoje,o 
deputado Cabo Bebeto (PTC) 
se posicionou contrário a 
anulação do concurso público 
realizado em setembro último 
para a área de Segurança 
Pública do Estado. De acordo 
com o parlamentar, a anula-
ção do certame é injusta com 
aquelas pessoas que se prepa-
ram por meses, investiram em 
cursinhos preparatórios e, em 
alguns casos, até abriram mão 
de seus empregos. “Alguns 

que passaram na prova come-
çaram a fazer exames médi-
cos, se prepararam para o 
teste de aptidão física e pedi-
ram demissão do emprego. 
Aqueles que agiram com 
honestidade estavam tranqui-
los e seguros da aprovação”, 
observou Bebeto.

Na sequência, o deputado 
disse que alguns fatos ocorri-
dos no concurso lhe chama-
ram a atenção. Entre eles, a 
divulação de uma nota da 
Secretaria do Planejamento, 
Gestão e Patrimônio (Seplag), 
no dia 30 de setembro, infor-

mando que somente tomaria 
alguma providencia sobre as 
denúncias de fraudes após a 
conclusão das investigações 
que estavam sendo reali-
zadas, mantendo apenas a 
suspensão do concurso. No 
entanto, prossegue Cabo 
Bebeto, no dia 29 de outu-
bro, mesmo sem a conclusão 
das investigações, a Seplag 
anunciou o cancelamento dos 
certames. Provocada por um 
aprovado, que solicitou infor-
mações no último dia 11, a 
Secretaria responde que todas 
as informações servidas de 

base para sua decisão, e que 
foram comprovadas através 
de inquérito policial, ainda 
seguem em sigilo, havendo 
impossibilidade de se identi-
ficar a totalidade dos envolvi-
dos. Quanto aos documentos 
solicitados pelo candidato, 
disse que o inquérito policial, 
onde possivelmente constam 
os documentos comproba-
tórios da fraude, segue em 
sigilo, motivo pelo qual nem 
a Seplag teve acesso. 

“Se está sob sigilo e a 
Seplag não teve acesso aos 
documentos, como chegou à 

decisão de cancelar os concur-
sos?”, questiona Bebeto.

Em aparte, o deputado 
Francisco Tenório (PMN), 
que também é contrário ao 
cancelamento dos concursos, 
se associou ao pronuncia-
mento de Bebeto, dizendo 
que o Estado tem o dever de 
apurar as irregularidades e 
apontar aqueles que frauda-
ram os certames. “Mas tem o 
dever também de reconhecer 
o direito daqueles que estu-
daram e lograram êxito. É 
justo que se reconheça esse 
direito”, disse o parlamentar.
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Na ALE, deputados criticam 
cancelamento de concursos

CERTAMES FORAM CANCELADOS devido à atuação de organizações criminosas; Polícia Civil desvendou esquema

A Câmara Municipal de 
Maceió realizou uma sessão 
solene, na segunda-feira, 
presidida pelo vereador 
Chico Filho (MDB) para a 
concessão de um título de 
cidadão honorário ao empre-
sário Enaldo Marques. Na 
oportunidade foram entre-
gues as comendas desem-
bargador Mário Guimarães 
ao coronel Ênio Bolivar, 
Aurélio Viana a professora 
Maria Josete dos Santos e 
senador Cleto Marques Luz 
ao professor de Karatê Ênio 
Alves da Silva. As honrarias 
foram propostas pelo verea-
dor Eduardo Canuto (Pode-
mos) e foram aprovadas por 
unanimidade de votos ainda 
na legislatura passada.  

Segundo Canuto, a ativi-
dade política tem lhe propor-
cionado conhecer figuras de 
destaque nos mais diversos 
segmentos. E como a atribui-
ção de vereador também é 
provocar o reconhecimento 
da sociedade para quem 
contribui com o seu cresci-
mento, considerou justa as 
respectivas indicações. Ele 
lembra que por conta do 
período pandêmico as home-
nagens não foram possíveis 
no ano passado, mas que em 
entendimento com o presi-
dente casa vereador Galba 
Netto (MDB) foi possível 
articular o evento. 

 “É um momento que me 
gratifica como político em 
colocar a Câmara Municipal 

de Maceió e seu poder para 
reconhecer aquelas pessoas 
que fazem algo importante 
para nossa c idade.  São 
momentos marcantes para 
mim. Em nossa atividade, 
felizmente, conseguimos ver 
pessoas que se destacam. 
Cada um deles nas mais dife-
rentes áreas contribuem de 
forma muito significativa 
para o desenvolvimento da 
nossa cidade. Seja na educa-
ção, na atividade empresarial, 
no esporte e na segurança. 
Fico muito feliz em poder 
proporcionar esse reconheci-
mento”, disse Canuto. 

Assim como os demais, o 
empresário Enaldo Marques 
não escondeu a emoção de 
após três décadas atuando na 
capital agora ser oficialmente 
reconhecimento como cida-
dão maceioense. Nascido 
no interior do Paraná, mas 
tendo crescido em Santana 
do Ipanema é um apaixo-
nado pelo esporte tendo sido 
jogador profissional e até 
presidente do Ipanema no 
sertão alagoano. Na capital 
também não se afastou do 
futebol e preside o conselho 
do CRB. 

M a s  é  n a  a t i v i d a d e 
empresarial que conquistou 
espaço no mercado alago-
ano atuando no segmento 
gráfico. Graças a essa ativi-
dade conseguiu reconhe-
cimento e amigos nas mais 
diversas áreas. Atualmente, 
Enaldo é o 2° vice-presidente 

da Associação Comercial de 
Alagoas. Conforme lembrou 
o presidente da entidade, 
Kennedy Calheiros,  sua 
dinâmica e compreensão da 
realidade ajudam a contri-
buir para o trabalho da enti-
dade. 

“Não tenho apenas uma 
amigo, mas alguém que 
contribuiu e muito com 
nosso trabalho. Essa casa 
tem a obrigação de encon-
trar as pessoas que podem 
continuar com bons exem-
plos. E nesse momento a 
sociedade está carente disso. 
Temos uma história longa 
de amizade, pois marcha-
mos juntos no esporte e na 
atividade empresarial. É um 
amigo que conquistei e essa 
homenagem é muito justa da 
casa do povo de quanto você 
contribuiu com o desenvol-
vimento de nossa cidade”, 
destacou Kennedy. 

 O promotor de Justiça, 
José Antônio Malta Marques, 
falou em nome da família 
já que como tio da esposa 
de Enaldo, a Sra Solemar 
M a r q u e s ,  c o n h e c e  s e u 
esforço desde muito jovem 
para vencer profissional-
mente. “É alguém que vi 
crescer sempre dedicado a 
sua família e com um olhar 
para o trabalho. E foi graças a 
isso que hoje está aqui sendo 
homenageado por todos nós. 
É um homem que cresceu 
sem esquecer suas origens”, 
observou Malta Marques.

RECONHECIMENTO

Câmara de Maceió 
concede homenagens

O Ministério Público Esta-
dual de Alagoas (MPAL) reali-
zou, hoje, mais uma audiência 
pública, desta vez, no municí-
pio de Santana do Ipanema e 
que reuniu representantes de 
outras oito cidades do Sertão 
alagoano, com o objetivo de 
discutir com a sociedade civil 
organizada e os poderes públi-
cos a criação de uma casa de 
passagem que possa atender 
a crianças e adolescentes em 
condição de vulnerabilidade 
social. Na ocasião, foi assinado 
um termo de ajustamento 
de conduta (TAC) visando a 
implantação do abrigo.

O encontro, presidido pelo 
procurador-geral de Justiça, 
Márcio Roberto Tenório de 
Albuquerque, contou com as 
presenças dos promotores de 
Justiça, prefeitos e secretários 
municipais das Prefeituras 
de Santana, Carneiros, Dois 
Riachos, Maravilha, Olho 
d’Água das Flores, Olivença, 
Ouro Branco, Poço das Trin-
cheiras e Senador Rui Palmeira. 
Durante os debates, o chefe 
do MPAL ressaltou a necessi-
dade da criação desse tipo de 
equipamento público: “Esta-
mos buscando soluções possí-
veis dentro da administração 
pública e chamando os gesto-
res municipais, para formar, 
junto com a nossa instituição 
e a sociedade, uma grande 
parceria em prol daqueles que 
se encontram em estado de 
vulnerabilidade social. Essa 
aliança precisa ser duradoura 
para o bem maior de pessoas 

que não têm a quem recorrer. É 
por elas que estamos aqui, são 
crianças que sofrem os mais 
diferentes tipos de violência 
e que precisam urgentemente 
do nosso acolhimento”, disse 
ele.

O Ministério Público 
também lembrou que as trata-
tivas com os gestores públicos 
começaram após a instituição 
realizar uma pesquisa em todo 
o estado e descobrir que, em 
Alagoas, existiam poucas casas 
de acolhimento para crianças e 
adolescentes em situação de 
risco. “E a ausência desses abri-
gos sempre acabava fazendo 
com que as vítimas retornas-
sem para os mesmos lugares 
onde elas tinham aquele histó-
rico de sofrimento. Daí, a nossa 
preocupação de fomentarmos 
a implantação das casas. Preci-
samos tirar essa infância e 
juventude de suas tragédias, 
e esse sonho vem se tornando 
real porque estamos fazendo 
essa composição”, destacou 
Márcio Tenório de Albuquer-
que.

O diretor do Centro de 
Apoio Operacional às Promo-
torias de Justiça (Caop), 
promotor de Justiça José 
Antônio Malta Marques, está 
coordenando os encontros da 
rede de proteção à criança e 
ao adolescente. Ele também 
saiu satisfeito do evento, uma 
vez que os gestores públicos 
assumiram o compromisso 
de criar a casa de acolhimento 
da região sertaneja num curto 
espaço de tempo. 

CASA DE ACOLHIMENTO

MP firma TAC com 
municípios no Sertão



De s d e  q u e 
a  t a r i f a 
d o  t r a n s -

porte público baixou para 
R$ 3,35 em janeiro deste ano, 
seguindo determinação do 
prefeito JHC, a cidade de 
Maceió segue com a passagem 
de ônibus mais barata entre as 
capitais brasileiras. A boa notí-
cia foi divulgada, ontem, com 
base no levantamento feito 
pelo portal G1 da Rede Globo. 

A redução na capital alago-
ana se deu com base em um 
estudo providenciado por 
uma comissão especial. O 
grupo foi formado para avaliar 
a qualidade do serviço pres-

tado pelas empresas de trans-
porte e se o preço da passagem 
cobrada aos maceioenses era, 
de fato, justo. Após ter acesso 
à análise, o prefeito JHC deter-
minou que a tarifa baixasse 
em R$ 0,30.

“Muitos disseram que era 
impossível, mas nos corre-
mos atrás e conseguimos. Eu 
acredito que o transporte tem 
que atender as necessidades 
da população, e esse é o nosso 
principal objetivo”, pontuou o 
prefeito JHC.

Quando fez o anúncio, o 
prefeito recebeu a confirmação 
dada pela Associação Nacio-
nal das Empresas de Trans-

portes Urbanos de que Maceió 
figurava como a capital com a 
menor tarifa de ônibus do país. 
Quase 11 meses após a medida, 
a cidade ainda se mantém no 
mesmo patamar.

O ranking mostra que a 
cidade de Brasília tem o valor 
mais alto. Na capital federal, os 
usuários desembolsam R$ 5,50, 
em média, por cada viagem 
de coletivo urbano na linha 
mais usada. Em Porto Alegre, 
os passageiros pagam R$ 4,80, 
sendo a segunda tarifa mais 
elevada do Brasil; seguida de 
Belo Horizonte, Curitiba, Boa 
Vista e Florianópolis, fixadas 
em R$ 4,50.
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Maceió é a capital com menor 
tarifa do transporte público

DESDE JANEIRO DESTE ANO, a tarifa da passagem de ônibus custa R$ 3,35; levantamento foi feito pelo portal G1

A Superintendência Muni-
cipal de Transportes e Trânsito 
(SMTT) deu início a um mutirão 
de cadastro para mototaxista da 
capital. A ação, que visa efetivar 
o cumprimento da lei municipal 
6.931/2019, que dispõe sobre a 
regulamentação do serviço de 
mototáxi em Maceió, acontece 
até a próxima sexta-feira, na 
sede do órgão, das 08h às 16h, e 
não é necessário nenhum agen-
damento para o serviço. 

Os mototaxistas devem 
comparecer à SMTT, na Avenida 
Durval de Góes Monteiro, no 
bairro do Tabuleiro do Martins, 
munidos de originais e cópias 
das certidões criminais esta-
dual, federal e de quitação mili-
tar e eleitoral, além da certidão 
que comprove adesão ao sindi-
cato.

A SMTT informa ainda 
que é necessária a apresenta-
ção do certificado do curso de 
mototaxista, Carteira Nacio-
nal de Habilitação (CNH) apta 

para transporte remunerado, 
Certificado de Registro e Licen-
ciamento de Veículo (CRLV), 
comprovante de residência 
atualizado no nome do permis-
sionário, duas fotos 3×4, Ates-
tado de Saúde Ocupacional 
(ASO) e apólice de seguro.

O titular da SMTT, André 
Costa, explica que para incenti-
var a adesão da categoria, foram 
tomadas uma série de medidas, 
a exemplo da redução de taxas 
e da prorrogação de prazos. 
Segundo ele, outra demanda 
da categoria, viabilizada pela 
SMTT, estava relacionada aos 
procedimentos necessários 
para a regulamentação concen-
trados em um só lugar. 

“Fizemos um chamamento 
para empresas interessadas, 
a exemplo de clínicas, conces-
sionárias e gráficas, para que 
o procedimento seja feito de 
forma mais rápida, para que 
mais mototaxistas estejam regu-
larizados”, destacou Costa.

Durante sua vinda à 
Alagoas, o Secretário-Executivo 
do Ministério da Infraestrutura, 
Marcelo Sampaio, foi convi-
dado pelo prefeito de Maceió, 
JHC, para conhecer as obras do 
Residencial Parque da Lagoa, 
no Vergel do Lago, e ainda do 
novo Terminal de Passageiros 
do Porto de Maceió. A visita da 
comitiva ocorreu, na tarde de 
ontem, na capital. 

Além de visitar o Residen-
cial Parque da Lagoa, o prefeito 
também apresentou as obras do 
novo Terminal de Passageiros 
do Porto, que terá capacidade 
para atender 2 mil pessoas por 
dia, e contará com a infraestru-
tura adequada para receber os 
visitantes que desembarcam 
em cruzeiros.  O local conta 
com área total de 1.668,13 m². 
O empreendimento tem inves-
timento de R$ 6,7 milhões do 
governo federal.

Ao apresentar as obras do 
Residencial Parque da Lagoa, o 
prefeito ressaltou que a gestão 

vem priorizando as pessoas 
em vulnerabilidade social e 
econômica, e as novas moradias 
vão dar dignidade às famílias 
carentes da região. “Essa obra 
concretiza um antigo sonho da 
comunidade”, concluiu JHC. 

O Residencial Parque da 
Lagoa está ganhando forma, 
e conta com estrutura de 89 
blocos de apartamentos. Desses, 
42 já foram levantados, o que 
equivale a 28% de obra conclu-
ída. Quando pronto, o espaço 
contará com 1.776 residências 
atendendo a 7 mil pessoas que 
vivem da pesca de peixes e 
mariscos da Lagoa Mundaú.

O secretário-executivo do 
Ministério da Infraestrutura, 
Marcelo Sampaio, parabenizou 
o prefeito pelo andamento das 
obras e reconheceu o compro-
metimento da gestão municipal 
com as famílias carentes da capi-
tal. “A gente percebe os avan-
ços em Maceió e é gratificante 
conferir de perto os investimen-
tos que estão sendo feitos”.

MOTOTAXISTA MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

SMTT promove um 
mutirão de cadastro

Secretário visita 
obras em Maceió 

Considerado um dos mais 
importantes eventos do ano 
relacionado ao emprego, o Sine 
Maceió está com inscrições aber-
tas para as empresas que quei-
ram participar do 1º Feirão do 
Emprego. As empresas devem 
entrar em contato e reservar a 
sua vaga no evento, que ocorrerá 
no estacionamento do Maceió 
Shopping, que fica localizado 
na Av. Gustavo Paiva 2990, no 
bairro da Mangabeiras, ao lado 
da Igreja Universal.

O evento ocorrerá no 
próximo dia 02 de dezembro, 
das 10h às 17h, abrindo o perí-
odo pós pandêmico. A expec-
tativa do Sine Maceió é de que 
sejam ofertadas mais de 100 
vagas entre várias empresas, 
com início imediato em diver-
sas áreas, além das vagas já 
oferecidas semanalmente. 

As empresas interessadas 
em participar do 1º Feirão de 
Emprego, deverão enviar sua 
solicitação de participação para 
o e-mail: contratesine.semta-
bes@gmail.com, ou ainda entrar 
em contato através do número 
0800 082 6205. A equipe do Sine 
Maceió responderá a solicita-
ção, enviando um formulário 
para preenchimento de alguns 
dados e a empresa poderá ofer-
tar sua vaga de forma gratuito.

O Sine é um convênio fede-
ral, que está sob tutela da Semta-
bes, e todos os seus serviços são 
disponibilizados de maneira 
gratuita. 

OPORTUNIDADE

Sine Maceió 
promoverá 
1° Feirão de 
Emprego

Joyce Juliana/Secom Maceió

Edvan Ferreira 

Juliana Angelina

Mutirão de cadastramento para mototaxistas segue até a próxima sexta-feira

Prefeito JHC apresentou os investimentos realizados pela gestão em Maceió
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Cecília Tavares e
William Makaisy
Repórteres

“Me 
deslo-
q u e i 

de Pernambuco para Alagoas, 
por conta da proposta de 
serviço, para trabalhar numa 
construtora muito boa, que 
não atrasa pagamento e ainda 
fornece o transporte para 
que a gente chegue até aqui. 
Enquanto a porta de emprego 
em Pernambuco fechou, se 
abriu aqui em Alagoas, e aí eu 
decidi vir para cá”. Essas são as 
palavras do pedreiro pernam-
bucano José Erivaldo, que 
trabalha há 11 meses na cons-
trução do resort Brisa Mara-
gogi, na praia de Antunes.

Com inauguração prevista 
para o início de 2022, o Brisa 
Resort é um dos empreen-

dimentos que está gerando 
oportunidade de emprego na 
Região Norte de Alagoas.  Com 
investimento de R$ 50 milhões 
e 160 apartamentos, a constru-
ção do hotel gera, atualmente, 
cerca de 180 empregos diretos. 
Na fase de operação, o empre-
endimento deverá oferecer, 
aproximadamente, 630 postos 
de empregos diretos e indiretos.

Assim como José Erivaldo, o 
pedreiro Edjan Miguel também 
se deslocou de Pernambuco até 
Alagoas para trabalhar.  “O que 
eu posso dizer é que a gente 
vê que o desenvolvimento 
é grande na região. Vim de 
Pernambuco com a família toda 
e para mim está ótimo, isso aqui 
é um paraíso”, afirma Edjan, 
que está há 1 ano e 3 meses com 
emprego fixo também na cons-
trução do Brisa Resort.

O Litoral Norte alagoano é 
uma região estratégica para o 

desenvolvimento econômico 
do estado, sobretudo para a 
atividade turística. O Governo 
de Alagoas tem investido forte-
mente em obras estruturantes 
na região, com o objetivo de 
alavancar ainda mais o poten-
cial local e melhorar a vida 
dos alagoanos. Já são mais de 
240km da malha viária do Lito-

ral Norte beneficiadas por meio 
do programa Pró-Estrada - o 
montante investido na região já 
ultrapassa os R$ 800 milhões, o 
maior investimento da história 
de Alagoas para a localidade.    

Junto ao trabalho de infra-
estrutura desenvolvido pelo 
Governo do Estado, e a promo-
ção dos destinos turísticos, 

implementada pela Superinten-
dência de Turismo da Secretaria 
de Estado do Desenvolvimento 
Econômico e Turismo (Sedetur/
AL), a chegada de novos inves-
timentos em Alagoas também é 
uma conquista da competitiva 
política de incentivos fiscais 
do governo estadual, por meio 
do Programa do Desenvolvi-
mento Integrado do Estado de 
Alagoas (Prodesin).  

Diversos empreendimen-
tos que se instalam no Estado, 
a exemplo do hotel Brisa, rece-
bem benefícios locacionais para 
sua instalação, aprovados pelo 
Conselho Estadual de Desenvol-
vimento Econômico (Conedes). 
Para se ter uma ideia, somente 
entre 2018 e 2022, a região norte 
de Alagoas deve receber investi-
mentos hoteleiros na ordem de 
R$ 466 milhões, com a geração 
de cerca de 6.300 novos postos 
de trabalho até 2022.

Governo apoia e setor hoteleiro 
cria novos postos de trabalho

ENTRE 2018 E 2022, investimentos hoteleiros no Litoral Norte ultrapassarão R$ 400 milhões,  gerando mais de seis mil empregos

 Lucas Meneses

Empreendimentos hoteleiros estão mudando o litoral Norte de Alagoas

A Polícia Civil de Alagoas, 
por meio da Gerência de 
Recursos Especiais (GRE/
Deic),  Núcleo de Inteligên-
cia e do Tático Integrado de 
Grupos de Resgate Especial 
(Tigre), apreendeu ontem, 40 
quilos de maconha em uma 
casa, no Conjunto Otacílio 

Holanda, no bairro Cidade 
Universitária.

O coordenador do Tigre, 
Antônio Lins Vasco, informou 
que a casa era utilizada para 
armazenamento de drogas e 
armas, e que a carga apreen-
dida iria abastecer a parte alta 
da capital.

Ele revelou ainda que a 
casa, situada em uma vila do 
conjunto, estava desocupada 
e o proprietário não foi encon-
trado.

A Polícia Civil chegou 
até o local, depois de receber 
denúncia sobre a existência do 
armazenamento da droga.

CIDADE UNIVERSITÁRIA

PC apreende 40kg de 
maconha em Maceió

Bia Alexandrino
Repórter

De acordo com a plata-
forma Covid-19 Analytics, 
a taxa de transmissibilidade 
(representada pela sigla Rt) do 
novo coronavírus em Alagoas 
está em 0,92, a segunda menor 
taxa do Nordeste, ficando atrás 
apenas de Pernambuco, que 
está com 0,87. A ferramenta 
que calcula esse número foi 

desenvolvida pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio 
de Janeiro (PUC/Rio) e pela 
Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), de São Paulo, e apre-
senta a taxa Rt de todos os esta-
dos do Brasil, além da média 
nacional.

O superintendente de Vigi-
lância em Saúde da Secretaria 
de Estado da Saúde (Sesau), 
Herbert Charles Barros, explica 
que esse número é um indica-

tivo médio de casos secundá-
rios que surgiram a partir de 
um caso primário. “Quando 
essa taxa é igual a 1, significa 
que 100 pessoas infectam outras 
100 pessoas. A taxa de 0,92 quer 
dizer que 100 pessoas infectam 
outras 92. E é importante que 
essa taxa se mantenha abaixo 
de 1 para a contenção do surto”, 
explicou. Atualmente a média 
nacional é de 0,93, número 
próximo ao alagoano. 

COVID NO NORDESTE

Alagoas tem a segunda 
menor taxa de infecção

A 11ª Vara Cível de 
Maceió condenou o Super-
mercado Extra a indeni-
zar em R$ 5 mil, por danos 
morais, clientes que foram 
abordados por um segu-
rança e acusados de terem 
roubado produtos do esta-
belecimento, em novembro 
de 2014. A decisão, publi-
cada no Diário da Justiça 
Eletrônico de ontem, é da 
juíza Amine Mafra Chukr 
Conrado.

O cliente alegou que 
esteve no estabelecimento 
comercial, juntamente com 
sua mãe, para adquirir no 
setor de eletrônicos um 
carregador para seu note-
book, mas retornou ao seu 
veículo para pegar o note-
book e finalizar a compra. 
Quando estava saindo, 
após efetuar o pagamento 
diretamente no caixa da loja, 
foi abordado por um segu-
rança na frente de várias 
pessoas.

O rapaz afirmou que 
o segurança o tratou de 
maneira hostil, acusando-
-o de ter furtado o note-
book e o carregador. Os 

objetos foram arrancados 
de suas mãos e o rapaz foi 
expulso da loja. A mãe do 
rapaz reverteu a situação ao 
conversar com o segurança 
e apresentar a nota fiscal.

O supermercado infor-
mou não ser possível apre-
sentar os vídeos do circuito 
interno de segurança da 
data do incidente.

A magistrada destacou 
que a empresa não apresen-
tou qualquer prova de que 
tenha realizado a aborda-
gem sem constrangimento 
ao consumidor, o que 
demonstra sua responsabi-
lidade, independentemente 
de dolo ou culpa. “Caberia 
ao supermercado, ora réu, 
demonstrar que a aborda-
gem não existiu, ou mesmo 
que se tratou de simples 
abordagem incapaz de 
ensejar indenização”, expli-
cou.

A juíza ainda apontou 
que todo o ocorrido se confi-
gura como grave ofensa à 
honra, pois os clientes foram 
submetidos a um constran-
gimento público vexatório e 
humilhante.

SUPERMERCADO EXTRA...

... É condenado a 
indenizar clientes

De s d e  q u e 
a  t a r i f a 
d o  t r a n s -

porte público baixou para 
R$ 3,35 em janeiro deste ano, 
seguindo determinação do 
prefeito JHC, a cidade de 
Maceió segue com a passagem 
de ônibus mais barata entre as 
capitais brasileiras. A boa notí-
cia foi divulgada, ontem, com 
base no levantamento feito 
pelo portal G1 da Rede Globo. 

A redução na capital alago-
ana se deu com base em um 
estudo providenciado por 
uma comissão especial. O 
grupo foi formado para avaliar 
a qualidade do serviço pres-

tado pelas empresas de trans-
porte e se o preço da passagem 
cobrada aos maceioenses era, 
de fato, justo. Após ter acesso 
à análise, o prefeito JHC deter-
minou que a tarifa baixasse 
em R$ 0,30.

“Muitos disseram que era 
impossível, mas nos corre-
mos atrás e conseguimos. Eu 
acredito que o transporte tem 
que atender as necessidades 
da população, e esse é o nosso 
principal objetivo”, pontuou o 
prefeito JHC.

Quando fez o anúncio, o 
prefeito recebeu a confirmação 
dada pela Associação Nacio-
nal das Empresas de Trans-

portes Urbanos de que Maceió 
figurava como a capital com a 
menor tarifa de ônibus do país. 
Quase 11 meses após a medida, 
a cidade ainda se mantém no 
mesmo patamar.

O ranking mostra que a 
cidade de Brasília tem o valor 
mais alto. Na capital federal, os 
usuários desembolsam R$ 5,50, 
em média, por cada viagem 
de coletivo urbano na linha 
mais usada. Em Porto Alegre, 
os passageiros pagam R$ 4,80, 
sendo a segunda tarifa mais 
elevada do Brasil; seguida de 
Belo Horizonte, Curitiba, Boa 
Vista e Florianópolis, fixadas 
em R$ 4,50.
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Maceió é a capital com menor 
tarifa do transporte público

DESDE JANEIRO DESTE ANO, a tarifa da passagem de ônibus custa R$ 3,35; levantamento foi feito pelo portal G1

A Superintendência Muni-
cipal de Transportes e Trânsito 
(SMTT) deu início a um mutirão 
de cadastro para mototaxista da 
capital. A ação, que visa efetivar 
o cumprimento da lei municipal 
6.931/2019, que dispõe sobre a 
regulamentação do serviço de 
mototáxi em Maceió, acontece 
até a próxima sexta-feira, na 
sede do órgão, das 08h às 16h, e 
não é necessário nenhum agen-
damento para o serviço. 

Os mototaxistas devem 
comparecer à SMTT, na Avenida 
Durval de Góes Monteiro, no 
bairro do Tabuleiro do Martins, 
munidos de originais e cópias 
das certidões criminais esta-
dual, federal e de quitação mili-
tar e eleitoral, além da certidão 
que comprove adesão ao sindi-
cato.

A SMTT informa ainda 
que é necessária a apresenta-
ção do certificado do curso de 
mototaxista, Carteira Nacio-
nal de Habilitação (CNH) apta 

para transporte remunerado, 
Certificado de Registro e Licen-
ciamento de Veículo (CRLV), 
comprovante de residência 
atualizado no nome do permis-
sionário, duas fotos 3×4, Ates-
tado de Saúde Ocupacional 
(ASO) e apólice de seguro.

O titular da SMTT, André 
Costa, explica que para incenti-
var a adesão da categoria, foram 
tomadas uma série de medidas, 
a exemplo da redução de taxas 
e da prorrogação de prazos. 
Segundo ele, outra demanda 
da categoria, viabilizada pela 
SMTT, estava relacionada aos 
procedimentos necessários 
para a regulamentação concen-
trados em um só lugar. 

“Fizemos um chamamento 
para empresas interessadas, 
a exemplo de clínicas, conces-
sionárias e gráficas, para que 
o procedimento seja feito de 
forma mais rápida, para que 
mais mototaxistas estejam regu-
larizados”, destacou Costa.

Durante sua vinda à 
Alagoas, o Secretário-Executivo 
do Ministério da Infraestrutura, 
Marcelo Sampaio, foi convi-
dado pelo prefeito de Maceió, 
JHC, para conhecer as obras do 
Residencial Parque da Lagoa, 
no Vergel do Lago, e ainda do 
novo Terminal de Passageiros 
do Porto de Maceió. A visita da 
comitiva ocorreu, na tarde de 
ontem, na capital. 

Além de visitar o Residen-
cial Parque da Lagoa, o prefeito 
também apresentou as obras do 
novo Terminal de Passageiros 
do Porto, que terá capacidade 
para atender 2 mil pessoas por 
dia, e contará com a infraestru-
tura adequada para receber os 
visitantes que desembarcam 
em cruzeiros.  O local conta 
com área total de 1.668,13 m². 
O empreendimento tem inves-
timento de R$ 6,7 milhões do 
governo federal.

Ao apresentar as obras do 
Residencial Parque da Lagoa, o 
prefeito ressaltou que a gestão 

vem priorizando as pessoas 
em vulnerabilidade social e 
econômica, e as novas moradias 
vão dar dignidade às famílias 
carentes da região. “Essa obra 
concretiza um antigo sonho da 
comunidade”, concluiu JHC. 

O Residencial Parque da 
Lagoa está ganhando forma, 
e conta com estrutura de 89 
blocos de apartamentos. Desses, 
42 já foram levantados, o que 
equivale a 28% de obra conclu-
ída. Quando pronto, o espaço 
contará com 1.776 residências 
atendendo a 7 mil pessoas que 
vivem da pesca de peixes e 
mariscos da Lagoa Mundaú.

O secretário-executivo do 
Ministério da Infraestrutura, 
Marcelo Sampaio, parabenizou 
o prefeito pelo andamento das 
obras e reconheceu o compro-
metimento da gestão municipal 
com as famílias carentes da capi-
tal. “A gente percebe os avan-
ços em Maceió e é gratificante 
conferir de perto os investimen-
tos que estão sendo feitos”.

MOTOTAXISTA MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

SMTT promove um 
mutirão de cadastro

Secretário visita 
obras em Maceió 

Considerado um dos mais 
importantes eventos do ano 
relacionado ao emprego, o Sine 
Maceió está com inscrições aber-
tas para as empresas que quei-
ram participar do 1º Feirão do 
Emprego. As empresas devem 
entrar em contato e reservar a 
sua vaga no evento, que ocorrerá 
no estacionamento do Maceió 
Shopping, que fica localizado 
na Av. Gustavo Paiva 2990, no 
bairro da Mangabeiras, ao lado 
da Igreja Universal.

O evento ocorrerá no 
próximo dia 02 de dezembro, 
das 10h às 17h, abrindo o perí-
odo pós pandêmico. A expec-
tativa do Sine Maceió é de que 
sejam ofertadas mais de 100 
vagas entre várias empresas, 
com início imediato em diver-
sas áreas, além das vagas já 
oferecidas semanalmente. 

As empresas interessadas 
em participar do 1º Feirão de 
Emprego, deverão enviar sua 
solicitação de participação para 
o e-mail: contratesine.semta-
bes@gmail.com, ou ainda entrar 
em contato através do número 
0800 082 6205. A equipe do Sine 
Maceió responderá a solicita-
ção, enviando um formulário 
para preenchimento de alguns 
dados e a empresa poderá ofer-
tar sua vaga de forma gratuito.

O Sine é um convênio fede-
ral, que está sob tutela da Semta-
bes, e todos os seus serviços são 
disponibilizados de maneira 
gratuita. 

OPORTUNIDADE

Sine Maceió 
promoverá 
1° Feirão de 
Emprego

Joyce Juliana/Secom Maceió

Edvan Ferreira 

Juliana Angelina

Mutirão de cadastramento para mototaxistas segue até a próxima sexta-feira

Prefeito JHC apresentou os investimentos realizados pela gestão em Maceió



Assessoria Sicredi

O S i c r e d i 
–  ins t i tu i -
ção f inan-

ceira cooperativa com mais 
de 5 milhões de associados 
e presença em 25 estados e 
no Distrito Federal - buscou 
recursos fora do país desti-
nados a micro, pequenas e 
médias empresas brasilei-
ras lideradas por mulheres. 
Com linha de crédito de US$ 
80 milhões (cerca de R$ 438 
milhões), a iniciativa inclui 
o fator gênero como critério 
para o uso dos recursos, assim 
como outros fatores sociais e 
ambientais.  

O acordo de parceria foi 
firmado junto à  DEG, Insti-
tuição de desenvolvimento 
financeiro alemã, subsidiária 
do Banco de Desenvolvimento 
Alemão (KFW), e à agência de 
fomento francesa PROPARCO 
subsidiária do Banco de Desen-
volvimento Francês (AFD), 
instituições financeiras de 
desenvolvimento (DFIs sigla 
em inglês) que possuem o obje-
tivo de prover financiamento e 
capital de longo prazo a empre-
sas privadas em países emer-

gentes e em desenvolvimento. 
O financiamento será desti-

nado para aquelas empresas 
com faturamento anual de até 
R$ 6 milhões e que tenham 
mulheres como donas ou sócias 
detendo mais de 50% do capi-
tal social. Os recursos estarão 
disponíveis a partir da segunda 
quinzena de novembro às asso-
ciadas ao Sicredi.

“Essa captação é muito 
relevante, pois, além de ser a 
primeira internacional com viés 
social realizada pelo Sicredi, 
inaugura a parceria com duas 
importantes instituições, que 
realizam um trabalho já reco-
nhecido em fomentar o cresci-
mento em países emergentes. A 
partir disso, aumentamos nossa 
capacidade de apoiar os peque-
nos e médios empreendimen-
tos liderados por mulheres no 
Brasil”, contextualiza Alexan-
dre Barbosa, superintendente 
de Tesouraria do Sicredi.

“DEG e Proparco têm o 
prazer de trabalhar com um 
parceiro como o Sicredi. Nós, 
como DFIs europeias, esta-
mos orgulhosos em concluir 
uma parceria ambiciosa com 
um importante ator do setor. 
Ao fornecer um instrumento 

direcionado ao impacto 
social a um renomado parti-
cipante do mercado na maior 
e mais populosa economia 
da América Latina,  DEG e 
Proparco demonstram seu 
compromisso em promover 
o financiamento voltado a 
pequenas e médias empre-
sas lideradas por mulheres, 
reduzindo a desigualdade de 
gênero, fomentando a econo-
mia inclusiva bem como a 
criação de mais e melhores 
empregos, e contribuindo para 
os Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável da ONU”, 
comenta Gudrun Busch, dire-

tora de Instituições Financeiras 
para a América Latina da DEG.

PARTICIPAÇÃO EM 
DESAFIO GLOBAL
Por meio da parceria, o 

Sicredi também passou a 
contribuir com o 2X Challenge 
– Finance for Women, desafio 
global lançado pelas institui-
ções financeiras de desenvol-
vimento do G7 e que possui o 
objetivo de destinar recursos à 
geração de oportunidades de 
empreendedorismo e liderança 
a mulheres em países emer-
gentes.  A linha de crédito da 
instituição financeira coopera-

tiva foi aprovada como elegível 
ao desafio, que busca destinar 
mais de USD 15 bilhões em 
novos financiamentos para as 
mulheres empreendedoras 
entre 2021 e 2022. 

Integrante do Pacto Global 
proposto pela Organização 
Mundial das Nações Unidas 
(ONU), o Sicredi é comprome-
tido com os 17 Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável 
(ODS). Na operação de fomento 
ao empreendedorismo femi-
nino está sendo atendido o obje-
tivo número 5, que trata sobre 
Igualdade de Gênero. 

SOBRE O SICREDI
O Sicredi é uma instituição 

financeira cooperativa compro-
metida com o crescimento dos 
seus associados e com o desen-
volvimento das regiões onde 
atua. O modelo de gestão do 
Sicredi valoriza a participação 
dos mais de 5 milhões de asso-
ciados, os quais exercem papel 
de donos do negócio. Com 
presença nacional, o Sicredi 
está em 25 estados* e no Distrito 
Federal, com mais de 2.000 
agências, e oferece mais de 300 
produtos e serviços financeiros 
(www.sicredi.com.br).
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Dois filhos da 
ex-deputada 
federal Flor-

delis dos Santos Souza foram 
condenados hoje, por envol-
vimento no assassinato do 
pastor Anderson do Carmo. 
Ele, que foi morto a tiros em 
junho de 2019, era marido da 
ex-parlamentar, acusada de 
ser mandante do crime.

O Tribunal do Júri de 
Niterói, na Região Metropoli-
tana do Rio, condenou Flávio 
dos Santos Rodrigues, filho 
biológico da pastora Flor-
delis, a 33 anos 2 meses e 20 
dias de reclusão em regime 
inicialmente fechado por 
homicídio triplamente quali-
ficado consumado, porte 

ilegal de arma de fogo, uso de 
documento ideologicamente 
falso e associação criminosa 
armada. Ele foi denunciado 
como quem disparou contra 
Anderson na noite do homi-
cídio.

Durante o julgamento, ele 
exerceu o direito de permane-
cer calado. Antes, o filho bioló-
gico havia confessado ter sido 
autor dos tiros que mataram 
Anderson do Carmo, em vídeo 
gravado na delegacia. Depois 
ele negou o crime e afirmou ter 
sido obrigado a confessar.

Já Lucas Cézar dos Santos 
Souza, filho adotivo e acusado 
de comprar a arma do crime, foi 
condenado a sete anos e meio 
por homicídio triplamente 

qualificado. Ele teve sua pena 
foi reduzida, porque colaborou 
com as investigações. No julga-
mento, disse que o irmão queria 
acabar “com o sofrimento da 

mãe”.
O júri, presidido pela 

magistrada Nearis dos Santos 
de Carvalho Arce, titular da 3ª 
Vara Criminal de Niterói, teve 

15 horas de duração e ouviu oito 
testemunhas. Flávio e Lucas são 
os primeiros acusados do crime 
a serem julgados.

Outras dez pessoas, inclu-
sive a própria Flordelis, também 
respondem pelo mesmo assas-
sinato, mas esses julgamentos 
ainda não têm data marcada.

Ela recorre ao Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) contra 
a acusação.

Flordelis teve o mandato 
cassado pela Câmara dos 
Deputados, em agosto do ano 
passado. Desde o início das 
investigações, alega que não 
teve nenhum envolvimento 
com o assassinato do marido, 
que tinha 42 anos quando foi 
morto.

Condenados filhos de Flordelis 
pelo assassinato de pastor

TRIBUNAL DO JÚRI DO RJ, condenou o filho biológico da pastora Flordelis, a 33 anos de reclusão em regime fechado

Reuters

A senadora Eliane Nogueira 
(PP-PI) destinou R$ 46,9 mil 
de sua cota parlamentar para 
gastos com combustível de 
avião, segundo dados do Portal 
da Transparência do Senado. 
No entanto, ela não possui aero-
naves particulares, segundo 
informou ao Tribunal Superior 
Eleitoral durante as eleições de 
2018.

Eliane Nogueira é suplente 
de seu filho, o ministro da Casa 
Civil, Ciro Nogueira, que, por 
sua vez, declarou ser detentor 
de 95% de uma aeronave Beech 
Aircraft B200, avaliada em R$ 
2,8 milhões. Ele está licenciado 
do Senado há cerca de quatro 
meses.

Entre julho e outubro 
(último dado disponível), a 
senadora apresentou notas 
fiscais e obteve o ressarci-
mento para oito despesas com 
combustíveis de aeronaves. 
Os gastos foram efetuados em 
cidades como Sorocaba (SP), 
São Paulo, Rio de Janeiro, Brasí-
lia e Teresina.

Os registros de tais despe-
sas de Eliane Nogueira apon-
tam um mesmo padrão de 
notas fiscais que foram apre-
sentadas pelo então senador 
Ciro Nogueira. Entre janeiro 
e julho deste ano, mês em que 
se licenciou e assumiu o cargo 
no governo do presidente Jair 

Bolsonaro, o atual chefe da Casa 
Civil gastou R$ 262,1 mil de sua 
cota parlamentar com combus-
tível para avião.

Afora a similaridade no 
padrão desses gastos, notas 
fiscais apresentadas pela sena-
dora para tais viagens coin-
cidem com locais em que o 
ministro Ciro Nogueira esteve, 
segundo sua agenda oficial e 
registros nas redes sociais.

No entanto, nas mesmas 
datas, sua mãe usou as redes 
para publicar fotos de eventos 
em outras cidades. Além disso, 
para esse mesmo período, a 
senadora apresentou ao Senado 
comprovantes de passagens 
aéreas e bilhetes de embarque 
em voos comerciais.

A senadora Eliane Nogueira 
foi procurada pela reporta-
gem repetidas vezes, via sua 
assessoria de imprensa, desde 
o dia 8. Não quis comentar: 
qual aeronave foi abastecida 
com combustível bancado por 
recursos de sua cota parlamen-
tar; se ela seria beneficiária dos 
voos resultantes desses abaste-
cimentos; e por que apresenta 
notas de combustíveis de aero-
naves se faz uso de passagens 
para voos comerciais no mesmo 
período.

A reportagem também 
procurou o ministro Ciro 
Nogueira, por meio da assesso-

ria de imprensa da Casa Civil, 
desde o dia 12. O ministro não 
respondeu se seu avião é abas-
tecido com recursos do Senado 
Federal, mesmo estando licen-
ciado do cargo.

Ciro Nogueira foi nomeado 
ministro da Casa Civil em 27 de 
julho deste ano, como a solução 
do presidente Jair Bolsonaro 
para melhorar sua articulação 
política com o Congresso, que 
vinha impondo uma série de 
derrotas ao Planalto.

A nomeação abriu espaço 
para que sua mãe assumisse 
a vaga no Senado poucos dias 
depois, por ser sua primeira 
suplente. Sem nenhuma expe-
riência em cargos públicos, 
Eliane Nogueira era responsá-
vel por administrar os negócios 
da família e costumava atuar 
nos bastidores das campanhas 
eleitorais. Também atuou nos 
gabinetes de seu filho e de seu 
marido na Câmara dos Depu-
tados.

As cidades em que houve 
abastecimento de aeronave, de 
acordo com as notas encami-
nhadas pela senadora, seguem 
o mesmo padrão dos compro-
vantes fiscais do senador Ciro 
Nogueira. Neste ano, o então 
parlamentar pelo Piauí apre-
sentou cinco notas de gastos 
com combustível em Sorocaba, 
outras cinco em São Paulo e 

uma no Rio de Janeiro. Há 
também algumas emitidas em 
Brasília e Teresina. O roteiro de 
viagens é similar ao das notas 
da senadora.

Há também coincidência de 
datas e locais das notas fiscais 
dos gastos com combustíveis 
com avião e a presença de Ciro 
Nogueira nessas localidades.

No dia 27 de agosto, uma 
sexta-feira, por exemplo, o 
ministro da Casa Civil viajou 
para o Rio de Janeiro, onde teve 
uma reunião com o governa-
dor Cláudio Castro (PL) e no 
dia seguinte almoçou com o 
prefeito Eduardo Paes (PSD). 
Nogueira também postou em 
suas redes sociais uma foto 
com o presidente do Flamengo, 
Rodolfo Landim, que o presen-
teou com uma camisa do time.

Ciro Nogueira viajou para 
a capital fluminense em um 
voo da FAB (Força Aérea Brasi-
leira). No entanto, os registros 
dos voos das aeronaves da 
Aeronáutica não indicam que 
ele tenha viajado de volta para 
Brasília ou para qualquer outra 
localidade a partir do Rio de 
Janeiro. O Portal da Transpa-
rência do governo mostra que 
o ministro utilizou as diárias a 
que teria direito pela viagem, 
mas abriu mão de passagens 
aéreas para voltar do Rio.

Já a senadora Eliane 

Nogueira apresentou uma nota 
fiscal de gastos com combustí-
vel de avião no dia 30 de agosto 
–gastos em fins de semana 
costumam ser contabilizados 
em notas emitidas na segunda-
-feira. No mesmo dia, há outro 
gasto com abastecimento de 
aeronave. Desta vez, em São 
Paulo.

No entanto, a senadora 
não parece ter passado perto 
do Rio de Janeiro e São Paulo 
no período. Bilhetes de embar-
que apresentados por Eliane 
Nogueira ao Senado mostram 
que ela viajou de Brasília para 
Teresina na manhã da mesma 
sexta-feira, dia 27, após encer-
rar a semana de trabalhos no 
Senado. Após o fim de semana, 
a senadora embarcou em Tere-
sina, às 16h40 da segunda-feira 
(30), de volta a Brasília.

A senadora publicou fotos 
em suas redes sociais sobre o 
fim de semana no estado do 
Piauí. Postou um vídeo de 
entrevista dada no estúdio da 
TV Antena dez e fotos de encon-
tros que manteve com prefeitos 
de cidades piauienses.

Ao Senado Eliane Nogueira 
também apresentou uma nota 
fiscal de gasto com combustível 
de avião em Sorocaba, datada 
do dia 23 de agosto. A senadora 
até esteve na região, mas não 
viajou em avião particular.

PODE ISSO?

Mãe do ministro Ciro Nogueira, da Casa 
Civil, abastece avião com verba do Senado

Ex-deputada federal, Flordelis responde pelo mesmo crime e espera julgamento



Assessoria Sicredi

O S i c r e d i 
–  ins t i tu i -
ção f inan-

ceira cooperativa com mais 
de 5 milhões de associados 
e presença em 25 estados e 
no Distrito Federal - buscou 
recursos fora do país desti-
nados a micro, pequenas e 
médias empresas brasilei-
ras lideradas por mulheres. 
Com linha de crédito de US$ 
80 milhões (cerca de R$ 438 
milhões), a iniciativa inclui 
o fator gênero como critério 
para o uso dos recursos, assim 
como outros fatores sociais e 
ambientais.  

O acordo de parceria foi 
firmado junto à  DEG, Insti-
tuição de desenvolvimento 
financeiro alemã, subsidiária 
do Banco de Desenvolvimento 
Alemão (KFW), e à agência de 
fomento francesa PROPARCO 
subsidiária do Banco de Desen-
volvimento Francês (AFD), 
instituições financeiras de 
desenvolvimento (DFIs sigla 
em inglês) que possuem o obje-
tivo de prover financiamento e 
capital de longo prazo a empre-
sas privadas em países emer-

gentes e em desenvolvimento. 
O financiamento será desti-

nado para aquelas empresas 
com faturamento anual de até 
R$ 6 milhões e que tenham 
mulheres como donas ou sócias 
detendo mais de 50% do capi-
tal social. Os recursos estarão 
disponíveis a partir da segunda 
quinzena de novembro às asso-
ciadas ao Sicredi.

“Essa captação é muito 
relevante, pois, além de ser a 
primeira internacional com viés 
social realizada pelo Sicredi, 
inaugura a parceria com duas 
importantes instituições, que 
realizam um trabalho já reco-
nhecido em fomentar o cresci-
mento em países emergentes. A 
partir disso, aumentamos nossa 
capacidade de apoiar os peque-
nos e médios empreendimen-
tos liderados por mulheres no 
Brasil”, contextualiza Alexan-
dre Barbosa, superintendente 
de Tesouraria do Sicredi.

“DEG e Proparco têm o 
prazer de trabalhar com um 
parceiro como o Sicredi. Nós, 
como DFIs europeias, esta-
mos orgulhosos em concluir 
uma parceria ambiciosa com 
um importante ator do setor. 
Ao fornecer um instrumento 

direcionado ao impacto 
social a um renomado parti-
cipante do mercado na maior 
e mais populosa economia 
da América Latina,  DEG e 
Proparco demonstram seu 
compromisso em promover 
o financiamento voltado a 
pequenas e médias empre-
sas lideradas por mulheres, 
reduzindo a desigualdade de 
gênero, fomentando a econo-
mia inclusiva bem como a 
criação de mais e melhores 
empregos, e contribuindo para 
os Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável da ONU”, 
comenta Gudrun Busch, dire-

tora de Instituições Financeiras 
para a América Latina da DEG.

PARTICIPAÇÃO EM 
DESAFIO GLOBAL
Por meio da parceria, o 

Sicredi também passou a 
contribuir com o 2X Challenge 
– Finance for Women, desafio 
global lançado pelas institui-
ções financeiras de desenvol-
vimento do G7 e que possui o 
objetivo de destinar recursos à 
geração de oportunidades de 
empreendedorismo e liderança 
a mulheres em países emer-
gentes.  A linha de crédito da 
instituição financeira coopera-

tiva foi aprovada como elegível 
ao desafio, que busca destinar 
mais de USD 15 bilhões em 
novos financiamentos para as 
mulheres empreendedoras 
entre 2021 e 2022. 

Integrante do Pacto Global 
proposto pela Organização 
Mundial das Nações Unidas 
(ONU), o Sicredi é comprome-
tido com os 17 Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável 
(ODS). Na operação de fomento 
ao empreendedorismo femi-
nino está sendo atendido o obje-
tivo número 5, que trata sobre 
Igualdade de Gênero. 

SOBRE O SICREDI
O Sicredi é uma instituição 

financeira cooperativa compro-
metida com o crescimento dos 
seus associados e com o desen-
volvimento das regiões onde 
atua. O modelo de gestão do 
Sicredi valoriza a participação 
dos mais de 5 milhões de asso-
ciados, os quais exercem papel 
de donos do negócio. Com 
presença nacional, o Sicredi 
está em 25 estados* e no Distrito 
Federal, com mais de 2.000 
agências, e oferece mais de 300 
produtos e serviços financeiros 
(www.sicredi.com.br).
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Dois filhos da 
ex-deputada 
federal Flor-

delis dos Santos Souza foram 
condenados hoje, por envol-
vimento no assassinato do 
pastor Anderson do Carmo. 
Ele, que foi morto a tiros em 
junho de 2019, era marido da 
ex-parlamentar, acusada de 
ser mandante do crime.

O Tribunal do Júri de 
Niterói, na Região Metropoli-
tana do Rio, condenou Flávio 
dos Santos Rodrigues, filho 
biológico da pastora Flor-
delis, a 33 anos 2 meses e 20 
dias de reclusão em regime 
inicialmente fechado por 
homicídio triplamente quali-
ficado consumado, porte 

ilegal de arma de fogo, uso de 
documento ideologicamente 
falso e associação criminosa 
armada. Ele foi denunciado 
como quem disparou contra 
Anderson na noite do homi-
cídio.

Durante o julgamento, ele 
exerceu o direito de permane-
cer calado. Antes, o filho bioló-
gico havia confessado ter sido 
autor dos tiros que mataram 
Anderson do Carmo, em vídeo 
gravado na delegacia. Depois 
ele negou o crime e afirmou ter 
sido obrigado a confessar.

Já Lucas Cézar dos Santos 
Souza, filho adotivo e acusado 
de comprar a arma do crime, foi 
condenado a sete anos e meio 
por homicídio triplamente 

qualificado. Ele teve sua pena 
foi reduzida, porque colaborou 
com as investigações. No julga-
mento, disse que o irmão queria 
acabar “com o sofrimento da 

mãe”.
O júri, presidido pela 

magistrada Nearis dos Santos 
de Carvalho Arce, titular da 3ª 
Vara Criminal de Niterói, teve 

15 horas de duração e ouviu oito 
testemunhas. Flávio e Lucas são 
os primeiros acusados do crime 
a serem julgados.

Outras dez pessoas, inclu-
sive a própria Flordelis, também 
respondem pelo mesmo assas-
sinato, mas esses julgamentos 
ainda não têm data marcada.

Ela recorre ao Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) contra 
a acusação.

Flordelis teve o mandato 
cassado pela Câmara dos 
Deputados, em agosto do ano 
passado. Desde o início das 
investigações, alega que não 
teve nenhum envolvimento 
com o assassinato do marido, 
que tinha 42 anos quando foi 
morto.

Condenados filhos de Flordelis 
pelo assassinato de pastor

TRIBUNAL DO JÚRI DO RJ, condenou o filho biológico da pastora Flordelis, a 33 anos de reclusão em regime fechado

Reuters

A senadora Eliane Nogueira 
(PP-PI) destinou R$ 46,9 mil 
de sua cota parlamentar para 
gastos com combustível de 
avião, segundo dados do Portal 
da Transparência do Senado. 
No entanto, ela não possui aero-
naves particulares, segundo 
informou ao Tribunal Superior 
Eleitoral durante as eleições de 
2018.

Eliane Nogueira é suplente 
de seu filho, o ministro da Casa 
Civil, Ciro Nogueira, que, por 
sua vez, declarou ser detentor 
de 95% de uma aeronave Beech 
Aircraft B200, avaliada em R$ 
2,8 milhões. Ele está licenciado 
do Senado há cerca de quatro 
meses.

Entre julho e outubro 
(último dado disponível), a 
senadora apresentou notas 
fiscais e obteve o ressarci-
mento para oito despesas com 
combustíveis de aeronaves. 
Os gastos foram efetuados em 
cidades como Sorocaba (SP), 
São Paulo, Rio de Janeiro, Brasí-
lia e Teresina.

Os registros de tais despe-
sas de Eliane Nogueira apon-
tam um mesmo padrão de 
notas fiscais que foram apre-
sentadas pelo então senador 
Ciro Nogueira. Entre janeiro 
e julho deste ano, mês em que 
se licenciou e assumiu o cargo 
no governo do presidente Jair 

Bolsonaro, o atual chefe da Casa 
Civil gastou R$ 262,1 mil de sua 
cota parlamentar com combus-
tível para avião.

Afora a similaridade no 
padrão desses gastos, notas 
fiscais apresentadas pela sena-
dora para tais viagens coin-
cidem com locais em que o 
ministro Ciro Nogueira esteve, 
segundo sua agenda oficial e 
registros nas redes sociais.

No entanto, nas mesmas 
datas, sua mãe usou as redes 
para publicar fotos de eventos 
em outras cidades. Além disso, 
para esse mesmo período, a 
senadora apresentou ao Senado 
comprovantes de passagens 
aéreas e bilhetes de embarque 
em voos comerciais.

A senadora Eliane Nogueira 
foi procurada pela reporta-
gem repetidas vezes, via sua 
assessoria de imprensa, desde 
o dia 8. Não quis comentar: 
qual aeronave foi abastecida 
com combustível bancado por 
recursos de sua cota parlamen-
tar; se ela seria beneficiária dos 
voos resultantes desses abaste-
cimentos; e por que apresenta 
notas de combustíveis de aero-
naves se faz uso de passagens 
para voos comerciais no mesmo 
período.

A reportagem também 
procurou o ministro Ciro 
Nogueira, por meio da assesso-

ria de imprensa da Casa Civil, 
desde o dia 12. O ministro não 
respondeu se seu avião é abas-
tecido com recursos do Senado 
Federal, mesmo estando licen-
ciado do cargo.

Ciro Nogueira foi nomeado 
ministro da Casa Civil em 27 de 
julho deste ano, como a solução 
do presidente Jair Bolsonaro 
para melhorar sua articulação 
política com o Congresso, que 
vinha impondo uma série de 
derrotas ao Planalto.

A nomeação abriu espaço 
para que sua mãe assumisse 
a vaga no Senado poucos dias 
depois, por ser sua primeira 
suplente. Sem nenhuma expe-
riência em cargos públicos, 
Eliane Nogueira era responsá-
vel por administrar os negócios 
da família e costumava atuar 
nos bastidores das campanhas 
eleitorais. Também atuou nos 
gabinetes de seu filho e de seu 
marido na Câmara dos Depu-
tados.

As cidades em que houve 
abastecimento de aeronave, de 
acordo com as notas encami-
nhadas pela senadora, seguem 
o mesmo padrão dos compro-
vantes fiscais do senador Ciro 
Nogueira. Neste ano, o então 
parlamentar pelo Piauí apre-
sentou cinco notas de gastos 
com combustível em Sorocaba, 
outras cinco em São Paulo e 

uma no Rio de Janeiro. Há 
também algumas emitidas em 
Brasília e Teresina. O roteiro de 
viagens é similar ao das notas 
da senadora.

Há também coincidência de 
datas e locais das notas fiscais 
dos gastos com combustíveis 
com avião e a presença de Ciro 
Nogueira nessas localidades.

No dia 27 de agosto, uma 
sexta-feira, por exemplo, o 
ministro da Casa Civil viajou 
para o Rio de Janeiro, onde teve 
uma reunião com o governa-
dor Cláudio Castro (PL) e no 
dia seguinte almoçou com o 
prefeito Eduardo Paes (PSD). 
Nogueira também postou em 
suas redes sociais uma foto 
com o presidente do Flamengo, 
Rodolfo Landim, que o presen-
teou com uma camisa do time.

Ciro Nogueira viajou para 
a capital fluminense em um 
voo da FAB (Força Aérea Brasi-
leira). No entanto, os registros 
dos voos das aeronaves da 
Aeronáutica não indicam que 
ele tenha viajado de volta para 
Brasília ou para qualquer outra 
localidade a partir do Rio de 
Janeiro. O Portal da Transpa-
rência do governo mostra que 
o ministro utilizou as diárias a 
que teria direito pela viagem, 
mas abriu mão de passagens 
aéreas para voltar do Rio.

Já a senadora Eliane 

Nogueira apresentou uma nota 
fiscal de gastos com combustí-
vel de avião no dia 30 de agosto 
–gastos em fins de semana 
costumam ser contabilizados 
em notas emitidas na segunda-
-feira. No mesmo dia, há outro 
gasto com abastecimento de 
aeronave. Desta vez, em São 
Paulo.

No entanto, a senadora 
não parece ter passado perto 
do Rio de Janeiro e São Paulo 
no período. Bilhetes de embar-
que apresentados por Eliane 
Nogueira ao Senado mostram 
que ela viajou de Brasília para 
Teresina na manhã da mesma 
sexta-feira, dia 27, após encer-
rar a semana de trabalhos no 
Senado. Após o fim de semana, 
a senadora embarcou em Tere-
sina, às 16h40 da segunda-feira 
(30), de volta a Brasília.

A senadora publicou fotos 
em suas redes sociais sobre o 
fim de semana no estado do 
Piauí. Postou um vídeo de 
entrevista dada no estúdio da 
TV Antena dez e fotos de encon-
tros que manteve com prefeitos 
de cidades piauienses.

Ao Senado Eliane Nogueira 
também apresentou uma nota 
fiscal de gasto com combustível 
de avião em Sorocaba, datada 
do dia 23 de agosto. A senadora 
até esteve na região, mas não 
viajou em avião particular.

PODE ISSO?

Mãe do ministro Ciro Nogueira, da Casa 
Civil, abastece avião com verba do Senado

Ex-deputada federal, Flordelis responde pelo mesmo crime e espera julgamento
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Ascom/Ipaseal Saúde

O h o s p i t a l 
Alvorada vai 
inaugurar no 

dia 01 de dezembro uma nova 
Unidade de Terapia Inten-
siva - UTI geral destinada aos 

pacientes do plano Ipaseal 
Saúde. Ela terá seis leitos para 
dar suporte aos casos mais 
graves, que precisem de moni-
torização hemodinâmica ou 
infecciosa 24h; além de venti-
lação mecânica e o uso de 
equipamentos que garantam 

o funcionamento dos órgãos 
vitais.

A UTI terá o acompanha-
mento de uma equipe multi-
disciplinar de profissionais 
capacitados e prontos para 
atuarem nas condutas clíni-
cas e oferecerem o tratamento 

necessário ao paciente em 
estado crítico.

A estrutura da Unidade 
de Terapia Intensiva possibi-
litará ainda suporte às cirur-
gias com pós-operatório, a 
exemplo das ortopédicas em 
idosos, com recomendações 

de realizar a vigilância das 
primeiras 24h em UTI. Assim 
como as cirurgias em pacien-
tes hipertensos, diabéticos e 
as de abdome agudo, garan-
tindo assim uma assistência 
imediata a estes procedimen-
tos complexos.

Ipaseal: Hospital Alvorada vai 
inaugurar UTI com seis leitos

UTI GERAL terá suporte aos casos mais graves, que precisem de monitorização hemodinâmica ou infecciosa 24h
Divulgação
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Para a Temporada de Cruzeiros 2021/2022, 
que tem início, a partir de dezembro, na 
capital, a Prefeitura de Maceió está elabo-

rando o “Plano de Operacionalização de Cruzeiros Marí-
timos” para o destino. O documento norteará a aplicação 
dos protocolos sanitários tanto para o embarque, quanto 
para desembarque de tripulantes e passageiros no Porto 
da capital, e visa oferecer segurança em relação à Covid-
19. 

Tocado pelas Secretarias Municipais de Saúde (SMS) 
e de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), o Plano segue as 
normas exigidas pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) e a Associação Brasileira de Cruzei-
ros Marítimos (Clia Brasil). O ofício está em fase final de 
elaboração e deve ser divulgado em breve com todas as 
recomendações e exigências necessárias.

O primeiro navio da Temporada 2021/2022 deve atra-
car em Maceió em 8 de dezembro. O MSC Seaside, que 
volta à capital alagoana também no dia 27 do mesmo mês, 
vem da cidade de Salvador e destino final em Búzios, no 
Rio de Janeiro. Nas duas atracagens, cerca de quatro mil 
pessoas estarão a bordo do navio — entre passageiros e 
tripulantes.

Os próximos cruzeiros estão previstos para o período 
de janeiro a agosto de 2022. São eles: Msc Seaside (11), MS 
Seven Seas Voyager (1), Msc Sinfonia (1), Seadream (1), 
Msc Preziosa (1), Costa Orchestra (1), Albatros (1), Costa 
Favolosa (1) e Coral Buccanner (1).

De acordo com a secretária municipal de Turismo, 
Esporte e Lazer (Semtel), Patricia Mourão, a Temporada 
será muito positiva para Maceió e os cuidados adotados 
pelo destino ajudam a consolidar a capital na rota de gran-
des cruzeiros.

Maceió se prepara para 
temporada de cruzeiros

PLANO OPERACIONAL, está sendo construído de forma colaborativa e segue as normas exigidas pela Anvisa

O primeiro navio 
da Temporada 
2021/2022 que deve 
atracar em Maceió é o 
gigante MSC Seaside

Durante Temporada de Cruzeiros, que começa em dezembro, Semtel fará recepção dos cruzeiristas

Cláudia Leite / Ascom Semtel

Divulgação M
sc
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Ascom/Ipaseal Saúde

O h o s p i t a l 
Alvorada vai 
inaugurar no 

dia 01 de dezembro uma nova 
Unidade de Terapia Inten-
siva - UTI geral destinada aos 

pacientes do plano Ipaseal 
Saúde. Ela terá seis leitos para 
dar suporte aos casos mais 
graves, que precisem de moni-
torização hemodinâmica ou 
infecciosa 24h; além de venti-
lação mecânica e o uso de 
equipamentos que garantam 

o funcionamento dos órgãos 
vitais.

A UTI terá o acompanha-
mento de uma equipe multi-
disciplinar de profissionais 
capacitados e prontos para 
atuarem nas condutas clíni-
cas e oferecerem o tratamento 

necessário ao paciente em 
estado crítico.

A estrutura da Unidade 
de Terapia Intensiva possibi-
litará ainda suporte às cirur-
gias com pós-operatório, a 
exemplo das ortopédicas em 
idosos, com recomendações 

de realizar a vigilância das 
primeiras 24h em UTI. Assim 
como as cirurgias em pacien-
tes hipertensos, diabéticos e 
as de abdome agudo, garan-
tindo assim uma assistência 
imediata a estes procedimen-
tos complexos.

Ipaseal: Hospital Alvorada vai 
inaugurar UTI com seis leitos

UTI GERAL terá suporte aos casos mais graves, que precisem de monitorização hemodinâmica ou infecciosa 24h
Divulgação



E por falar em prefeito, o de Palmeira dos Índios, Júlio 
Cezar – jornalista, policial militar, bom tribuno – está 
tropeçando nas próprias pernas, tortas por sinal. Aos 
poucos, o prefeito vai criando desafetos aqui, ali e acolá. 
E vai se isolando pessoal e politicamente. Tarimbado, JC 
sabe que ser cobrado, ser criticado e até ser caluniado é 
para quem exerce um cargo eletivo, principalmente o de 
prefeito. Ele era pedra, virou vitrine e não suporta levar 
umas pedradas. O prefeito está se isolando e corre o risco 
de ficar falando sozinho como ‘rádio de pilha’. Todos que 
estão do seu lado hoje vão lhe abandonar quando acabar 
a validade do cargo. É como uma pessoa que é presa 
ou internada num hospital por muito tempo. Em pouco 
tempo, os amigos somem. É só uma comparação, não é mau agouro. No caso mais recente, JC processou o radialista Antô-
nio Oliveira, profissional respeitado na cidade e no Estado. A eventual contenda não poderia ser resolvida numa conversa? 
Prefeito, se todas as denúncias contra o senhor virassem notícias, o senhor teria que contratar a Subseção inteira da OAB de 
Palmeira para lhe defender mais a Procuradoria do Município. Júlio, volte a colocar os pés no chão, no caminho da feira de 
Palmeira, para onde você foi muitas vezes, acompanhando a senhora sua mãe. Ainda há tempo de voltar a ser o “queridinho 
da cidade”. Mas o senhor prefere preparar o casulo onde deve ficar depois que o “bem-bom” passar. Porque vai passar.

Na edição de segunda-feira (22) o Dia Digital atribuiu aos guerreiros da Rotam a apreensão de 58 quilos de maconha, numa 
apreensão feita sexta passada, no Benedito Bentes. Foi um equívoco inocente. Na verdade, a apreensão foi feita pelos 
guerreiros do 5º Batalhão, cuja sede da unidade fica ali mesmo, no “Biu”. Após um exaustivo trabalho da P2, a Inteligência 
do 5º, foi localizado e apreendido esse grande carregamento de maconha. Parte da droga estava numa carroça de burro e 
outra, enterrada. Os traficantes se acham espertos. Mas a polícia é mais astuta que eles. Nossas desculpas aos verdadeiros 
autores desta grande apreensão e nosso reconhecimento ao trabalho preventivo e contínuo dos guerreiros da Rotam.

O prefeito Aldo Lira voltou a comandar Estrela de Alagoas. Ele estava afastado do cargo por ordem judicial, havia dois 
meses. Gastou um dinheirinho bom com advogados (isso é natural) e voltou ao cargo para o qual foi eleito. Aliás, dinheiro 
em Estrela “faz lama”. Ocorre que o prefeito fez da solenidade – até de certa forma constrangedora – um evento pomposo. 
Bastava ir à Câmara, assinar o Termo de Posse e pronto. Mas estavam lá: familiares, secretários, a Câmara toda, melhores 
amigos e os pendurados na Prefeitura, aqueles que bajulam o prefeito, que estava de terno novo. Parecia até o 1º de janeiro, 
depois de se vencer uma eleição. Banda de fanfarra de Bom Conselho (PE)? Não sei se teve. Se não teve, só faltou isso. 

O Alto Comando da PM – alô, Corregedoria! - tem muito o que consertar na corporação. A história da gangue fardada não é 
coisa do passado. Mudam os personagens, mas o enredo é o mesmo: polícia bandida. Integrantes da briosa que deveriam 
cuidar da sociedade, ou ir descansar quando chegassem à reserva, estão matando gente e cometendo outros crimes. E o 
pior de tudo: ainda contam com a conivência de quem está na ativa. Isso não é bom para a instituição, nem para o Governo 
do Estado, muito menos para a sociedade. A PM é uma família, então, que seja uma família do bem. Esse tempo de alimentar 
maus policiais na corporação já passou. Precisa cortar na carne, sob pena de prevaricação ou de nem a polícia se sentir segura.

O engenheiro civil e escritor José Celso Passos Filho está nas articulações para 
tornar Viçosa uma referência na literatura alagoana. O fato é que o pequeno 
povoado de Bananal sediará em fevereiro do próximo ano uma feira literá-
ria, com direito a apresentações culturais na praça, comidas típicas, ensaios 
teatrais e exposição e venda de livros de autores alagoanos. De acordo com 
Passos, serão dois dias de efervescência literária na pequena Viçosa, retor-
nando aos áureos tempos em que era conhecida como “Atenas Alagoana”.

Candidato à reeleição, o deputado 
federal Marx Beltrão (PSD) come-
morou a aprovação do Vale-Gás, 
sancionado pelo presidente Jair 
Bolsonaro e prestes a entrar em vigor, 
embora o governo não tenha apre-
sentado da onde vem o dinheiro. Nas 
mídias sociais, esta semana, Beltrão 
destacou a iniciativa: “O benefício é 
necessário, uma vez que milhares 
de famílias em Alagoas e em todo o 
país já não estão conseguindo mais 
adquirir o botijão em virtude do preço 
absurdo atualmente cobrado pelo gás 
de cozinha”. (Ricardo Rodrigues) 

Em votação unânime, os 10 minis-
tros do STF mantiveram a decisão 
que, em abril, já haviam determinado 
que o governo federal implante, a 
partir de 2022, o programa de Renda 
Básica para os brasileiros em situa-
ção de pobreza ou extrema pobreza, 
com renda per capita menor que 
R$ 178,00 e R$ 89,00, respectiva-
mente. Os ministros seguiram o voto 
do relator, Gilmar Mendes, que rejei-
tou o argumento do governo federal, 
de que não tinha dinheiro, e exigiu a 
implantação do programa. Agora é lei. 
Vai desrespeitar? (RR)

Em Alagoas, os tucanos estão divididos, entre os candidatos João Dória 
(governador de São Paulo) e Eduardo Leite (governador do Rio Grande do 
Sul). O senador Rodrigo Cunha e o deputado federal Pedro Vilela apoiam 
a candidatura de Leite. O ex-governador Teotônio Vilela Filho já votou, mas 
ainda não revelou o voto. Como um legítimo tucano, mantém-se em cima 
do muro. Já a deputada federal Tereza Nelma ainda não se decidiu. Ou está 
escondendo o jogo, já que foi consultada e não se posicionou. (RR)

O diretório nacional do PSDB até agora não conseguiu um aplicativo para 
viabilizar as prévias do partido, interrompidas no último domingo. O aplicativo 
que deu defeito teria custado R$ 1,6 milhão e foi contratado pelo governo 
do Rio Grande do Sul, mas com recursos do Fundo Partidário, que este ano 
já destinou mais de R$ 45,5 milhões para o PSDB. Na confusão das prévias, 
a deputada federal Mara Rocha (PSDB/AC) anunciou que está deixando a 
legenda para apoiar a reeleição de Bolsonaro.  (RR)

Apesar do caráter eleitoreiro, o 
Vale-Gás chega no momento certo, 
quando a carestia corrói a renda dos 
mais pobres, sufocados pela alta 
dos preços de alimentos e serviços. 
Pegando carona na crise, Bolso-
naro mostra que é possível “ajudar 
famílias carentes”, com projetos 
assistencialistas, às vésperas das 
eleições; e fica tudo por isso mesmo. 
Se estivesse preocupado com o 
empobrecimento da população, teria 
colocado em prática outros projetos, 
como o Renda Básica, aprovado esta 
semana pelo STF.  (RR)

As prévias do PSDB para escolher 
quem será o candidato do partido à 
Presidência da República mostraram 
a desunião no ninho tucano. Mesmo 
em cima do muro, os tucanos estão 
divididos, uma parte apoia uma 
candidatura própria de oposição e 
outra apoia um candidato próprio de 
aproximação ao governo Bolsonaro. 
Até domingo (28), essa questão vem 
à tona; até porque já que descobri-
ram que estaria por trás do fiasco 
das prévias: o deputado federal Aécio 
Neves (PSDB/MG), justamente aquele 
que lidera a ala pró-Bolsonaro. (RR)
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Prefeito matador de cachorro 

Ligeirinhas

Imaginem a cena: o prefeito da cidade vai até um povo-
ado onde moram pessoas humildes e em situação 
vulnerável e, chegando ao local, para a sua caminho-
nete, desce, deixa os seus seguranças na retaguarda, 
pega um pedaço de pau num cantinho da casa e 
mata a pauladas um cachorro que estava amarrado 
numa das colunas do alpendre do pequeno imóvel. 
Depois, amarra o corpo do animal na traseira do 
carro e o arrasta para desovar mais adiante e, assim, 
evitar fotos no local. Isso aconteceu em Campestre, 
no povoado Pau Amarelo e foi cometido pelo prefeito 
Nielson Mendes, o Pino. O caso foi denunciado por 
muita gente, mas a Polícia Civil da cidade não deu 
resposta nenhuma. Mesmo com medo, o dono do 
animal, confirmou tudo e contou como foi o caso. Ele 
assistiu ao ato insano do prefeito sem poder fazer nada. O motivo: o cão era “acusado” de ter comido uma galinha 
numa propriedade do prefeito. Já pensou se o prefeito resolve comer o cachorro, como o animal fez com a galinha 
dele? Bem, não precisa dizer que se trata de um crime. O delegado Leonam Pinheiro e o Ministério Público precisam 
entrar no caso e aplicar a lei. A OAB Seccional Alagoas, em sua Comissão de Bem-Estar Animal, recebeu a denúncia e 
a presidente Rosana Jambo está fazendo a parte dela neste caso. A imprensa faz o seu trabalho, mas não tem o poder 
de polícia. Quem tem que o exerça. A não ser que se acovarde para um prefeito matador de cachorro. Sobre a cidade 
de Campestre, a coluna lembra aos seus leitores que, em tempos idos, vieram de lá bandidos perigosos que passaram 
a integrar a primeira “Gangue Fardada” da história da PM alagoana. Mas hoje, os tempos são outros. A cidade é alegre, 
limpinha, organizada. Tem um povo danado de bom. Além de progresso, as rodovias de asfalto que substituíram a 
poeira (no verão) e a lama (no inverno) levaram mais dignidade e mais civilidade à população de Campestre e região. 
Esse tipo de ocorrência é lamentável e, quando parte de uma liderança do município, fica mais grave ainda. Prefeito, 
isso não se faz! Quando o senhor atacou o animal, o senhor foi mais irracional que ele. A galinha estava solta e o cão, 
amarrado. Detalhe: se ele matou sua galinha, foi para comer, porque estava com fome. O senhor não mora na China.

» Começou ontem a tramitar na Câmara Municipal de Maceió, o 
Projeto de Lei que considera a Associação dos Folguedos Popu-
lares da Zona Sul de Maceió (Asfolp) como entidade de Utilidade 
Pública Municipal. 

» Complicada essa situação do abastecimento de água em várias partes 
de Maceió, principalmente nos bairros da parte alta. BRK Ambiental e Casal 
estão queimando as pestanas para resolver a situação.

»  Enquanto isso, entram em cena os carros-pipas. Tanto os da 
Prefeitura de Maceió, numa parceria com o Exército, quanto os da 
BRK. A população não pode ficar sem água. Tem político adorando.

Júlio prepara o casulo 

Operação do 5º Batalhão

Um ‘show’ na posse em Estrela

Olho na banda podre

Viçosa literária

Vale-Gás

Renda Básica

Tucanos divididos

Aplicativo fuleiro

Vale-Eleitoral

Racha no PSDB


