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Divulgação

Tem dinheiro na
conta: Estado
paga salário do
mês de janeiro

Com pandemia,
Anvisa atualiza
critérios para a
doação de sangue
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ORÇAMENTO SECRETO,

INGERÊNCIA NA PF E NA PGR DERRUBARAM O PAÍS NO RANKING DA CORRUPÇÃO

Estudo internacional revela
que o Brasil está mais corrupto
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REFORÇO EM UNIÃO

BALAIADA

Governador ‘dá
a seta’ e sinaliza
que vai entregar
chaves do palácio
Presidente da
República corta
recursos de quem
mais precisa
UNIDADE PASSA A TER
Mais 32 leitos, sendo 25 clínicos e sete de UTI para pacientes com Covid-19; mesmo com ampliação, hospital vai manter normal o atendimento a outros pacientes

Hospital Regional da Mata muda perfil
assistencial e amplia leitos para Covid-19
Com o aumento de casos de
Covid-19 e Síndromes Gripais em
Alagoas, o Hospital Regional da Mata
(HRM), em União dos Palmares,
mudou o seu perfil assistencial e está
recebendo novos leitos para reforçar
o atendimento à população. O secretário da Saúde, Alexandre Ayres, esteve

hoje na unidade para acompanhar
a ampliação. Ao todo foram implantados 32 leitos, sendo 25 Clínicos e
sete de Unidade de Terapia Intensiva
(UTI). Em dezembro de 2020, o HRM
recebeu a instalação de leitos exclusivos para o novo coronavírus, mas,
com a queda da ocupação no Estado,

em agosto de 2021, eles foram fechados. O hospital continua recebendo
pacientes com outras enfermidades e
realizando exames e cirurgias normalmente. “Hoje a gente está em União
dos Palmares, no Hospital Regional da
Mata. Esse hospital vem funcionando
24 horas com as portas abertas para o

atendimento de pacientes de doenças
diversas, mas, agora, a gente volta a ter
um momento de atenção a pacientes
com Covid-19, com sintomas de
Síndromes Gripais. Hoje eu vim aqui
para acompanhar, ao lado da direção,
a ampliação dos leitos. A gente vai
continuar trabalhando”, relatou Ayres.

Vão surgindo
os novos nomes
para Assembleia
e Câmara Federal
Empresário vem
quente para
disputar vaga de
deputado federal
Página 10
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Opinião

OLAVO DE CARVALHO começou a envenenar corações e mentes brasileiras,
especialmente de jovens muito antes do despontar de Bolsonaro

ARTIGO | Tereza Cruvinel *

Morte de Olavo é um
bom augúrio
Não me regozijo com a morte de ninguém, nem mesmo
com a do pai da extrema direita brasileira, apesar de todo o mal
que ele fez ao Brasil. Mas convenhamos: a morte de Olavo de
Carvalho é um bom augúrio, um sinal de que os tempos tenebrosos caminham mesmo para o fim, que virá com a eleição
de outubro.
Olavo de Carvalho começou a envenenar corações e
mentes brasileiras, especialmente de jovens, muito antes
do despontar de Bolsonaro. Ele foi parindo a extrema direita
ao longo de duas décadas de pregação. Quando Bolsonaro
chegou, na conjuntura sombria de 2018, houve o encontro
entre a mão e a luva.
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Lembro-me de que em 1998, um amigo por quem eu tinha
apreço intelectual/profissional, deu-me de presente um
exemplar de “O Imbecil Coletivo”, um dos livros mais vendidos do auto-declarado filósofo. Eu não prestava muita atenção
em Olavo mas fiqueui chocada quando comecei a ler o livro,
e mais ainda ao saber que estava vendendo tanto. Antes ou
depois, ele havia publicado também “O Imbecil Juvenil”. Não
deu outra: meu ex-amigo tornou-se de direita, e mais tarde,
bolsominion.
Juntamente com “O Jardim das Aflições juntamente” e “A
Nova Era e a Revolução Cultural”, “O Imbecil Coletivo” compõe
o que o autor chamava de “obras de combate”. Todos venderam muitíssimo, contaminaram muita gente.
Se Olavo pariu a extrema direita, a grande mídia ajudou a
parir Olavo. Nos anos 80 ele já escrevia artigos e colunas em
jornais como O Globo, Zero Hora e Folha de S. Paulo. Ao longo
dos ano 2000 ele ampliou sua pregação contra a esquerda e
o tal marxismo cultural. Com a mudança para os Estados
Unidos e o advento da Internet e das redes sociais, fidelizou
uma base de seguidores no Brasil.
De Bolsonaro e seus filhos ele foi não apenas guru. No
início do governo ele foi uma verdadeira eminência parda,
com perdão dos pardos, entre os quais me incluo.
Ao indicar Ernesto Araújo para o Itamaraty, tornou-se
corresponsável por todos os danos sofridos pela nossa política externa. Não só pela deterioração da imagem internacional do pais, mas por prejuizos reais. Ainda na semana passada
homens do agronegócio queixavam-se a Lula dos danos sofridos com as agressões à China, especialmente na era Araújo.
Ele ainda indicou dois perniciosos ministros da Educação, Vélez e Weintraub, por sinal agora críticos de Bolsonaro.
Como Olavo, eles também não gostaram do casamento com o
Centrão, que tirou espaço de expoentes ideológicos como eles.
Apesar dos lamentos de Bolsonaro e filhos, Olavo já não
tinha a mesma influência no governo. Viviam aos tapas e
beijos. Mas a morte do guru é um prenúncio bom. Neste verão,
o inverno político está passando.

ARTIGO | Ana Mendonça *

Jovem estudante diz para
Bolsonaro no cercadinho:
‘o senhor é uma farsa’
A estudante Hadassa Gomes, de 19 anos, acabou viralizando
nas redes sociais, nesta terça-feira (25/1), depois de chamar o
presidente Jair Bolsonaro (PL) de “uma farsa”.
A jovem foi ao Palácio do Planalto falar com o presidente,
onde ele geralmente recebe apoiadores. Para chamar a atenção
de Bolsonaro, ela citou o verso bíblico de João 8:32, que tem os
dizeres: “Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará”.
“Presidente, posso falar um verso bíblico para o senhor? É
aquele verso que o senhor diz que gosta muito, e eu também – é
um dos meus favoritos. ‘Conhecereis a verdade e a verdade vos
libertará’. E a verdade é Jesus, a verdade é justiça, a verdade é
honestidade. E sabendo disso, dá para considerar que o senhor
é uma farsa, presidente”, disse.
Em resposta, Bolsonado disse: “Você veio aqui para falar
isso?”. E então Hadassa falou: “Não, eu vim questionar o
senhor”.
“Sim, aquele que crê na Bíblia também questiona. Presidente, mas o senhor não é o fortão? Vai fugir da pergunta, presidente?”, questiona.
Em seguida, Bolsonaro afastou a jovem e começou a falar
com outros apoiadores. Antes da gravação ser encerrada,
Hadassa Gomes questiona se “rachador deve ir para a prisão”.
O vídeo é interrompido.
Em conversa com o Estado de Minas, Hadassa disse que foi
impedida por seguranças depois da gravação. “Os seguranças
fizeram força com o corpo para me tirarem de lá. Tentaram
pegar meu celular várias vezes, mas eu não deixei”, disse. “Eles
falaram que eu só saía de lá com os vídeos apagados”, afirmou.
Questionada se sentiu medo com a situação, a estudante
confirmou. “Eu fiquei pensando que era algo maior do que eu.
Se tem gente para elogiar, tem que ter gente pra discordar. O
questionamento e o confronto com ele são muito necessários, então eu não deixei o medo me impedir de falar o que é a
verdade”, pontuou.
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Maceió
VACINAÇÃO
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CAPITAL recebeu até o momento 11.530 doses do imunizante

pediátrica acontece no Maceió Shopping, Praça Padre Cícero, Terminal do Osman Loureiro e Papódromo

SMS segue com imunização de
crianças de 8 anos contra Covid
A Prefeitura de Maceió
avança no calendário da
imunização das crianças e já
iniciou, desde ontem (25), a
vacinação de crianças de 8
anos sem comorbidades. A
vacinação pediátrica acontece nos quatro pontos fixos,
que funcionam no Maceió
Shopping (Mangabeiras),
Praça Padre Cícero (Benedito
Bentes), Terminal do Osman
Loureiro (Clima Bom) e Papódromo (Vergel).
Seguindo a determinação
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), os
quatro pontos de vacinação
contam com salas climatizadas da Pfizer exclusivamente
para a vacinação pediátrica.
A Secretaria Municipal de
Saúde esclarece que a vacina-

ção para crianças de 05 a 11
anos é cercada de cuidados,
com logística desenvolvida
especialmente para elas. A
vacina é aplicada em espaços temáticos e interativos
para assegurar às crianças um
ambiente acolhedor e ainda
recebem ‘Certificado de Coragem’.
Até o momento, a capital
alagoana recebeu duas remessas de vacinas pediátricas
da Pfizer, totalizando 11.530
doses do imunizante.
Na próxima semana,
Maceió receberá um reforço a
mais para acelerar a imunização em crianças e adultos: O
Ônibus da Vacina. A ideia é que
ele percorra todos os bairros
da capital, com maior tempo
de duração.

COVID

orientadas a redobrar a atenção e os cuidados de prevenção à Covid-19, com o uso
de máscaras e higienização
frequente das mãos.
As medidas, segundo o
órgão, são consequência do
aumento de casos de Covid19, gripes e outras doenças
respiratórias no município.
“O objetivo é reduzir a
circulação interna e assegurar a integridade dos funcionários, bem como do público
que frequenta a Seminfra”,
destacou o secretário interino, Vandebilto Magalhães.

OPORTUNIDADE

Secretaria de Gestão abre
inscrições para estágios
A Secretaria Municipal
de Gestão já está com inscrições abertas para estágio de
estudantes universitários, a
partir do terceiro período de
formação. As áreas de atuação
são Redes de Computadores,
Sistema de Informação, Administração de Empresas, Psicologia, Recursos Humanos,
Relações Públicas e Direito.
De acordo com informações

VACINA
Das crianças com 8 anos e sem omorbidades Segue calendário de imunização

SERVIÇOS

Atendimentos presenciais
são suspensos na Seminfra
A Secretaria Municipal
de Infraestrutura (Seminfra)
informa que, até o próximo
dia 02 de fevereiro, todos
atendimentos presenciais
estão suspensos na sede
do órgão. Neste período, as
atividades administrativas
podem ocorrer em formato
online. A medida entrou em
vigor desde de ontem (25).
De acordo com a Seminfra, os setores que executam trabalhos externos e
essenciais, continuarão com
as atividades nas ruas de
Maceió. As equipes foram

Bruno Wesley

da Secretaria de Gestão de
Maceió, estão sendo ofertadas 13 vagas, sendo seis
delas para início das atividades de maneira imediata.
Os interessados devem enviar
o currículo para o e-mail estagio.prefeiturademaceio@
semge.maceio.al.gov.br. Mais
informações sobre as vagas de
estágios pelo fone: (82) 33125000.

Concessionárias devem atualizar
cadastro junto à Prefeitura
A Secretaria Municipal
de Economia informa que as
concessionárias que prestam
serviço público de distribuição de água e de fornecimento
de energia elétrica em Maceió
devem apresentar os dados
cadastrais de seus usuários até
o dia 30 de abril. As informações
devem ser enviadas para o setor
de Cadastro Imobiliário do
órgão via processo eletrônico.
De acordo com a Portaria
publicada no Diário Oficial

nesta segunda, a determinação
vale para os dados de todos os
usuários localizados no Município que constam nas Notas
Fiscais de Fatura de Serviços
e já está em vigor. A Semec
esclarece que o processo administrativo deve ser aberto no
Sistema Unificado de Processo
Eletrônico da Prefeitura de
Maceió, e as concessionárias
tem a opção de encaminhar os
dados reunidos em uma planilha nos formatos xls, csv ou ods

no tamanho máximo de 4,5 MB
(Megabytes) ou por meio de um
link de acesso a uma plataforma
externa que contenha essas
informações armazenadas.
Ainda de acordo com a
Portaria, a validação da entrega
desses dados cadastrais vai
depender da legibilidade das
informações e da confirmação
de que os dados encaminhados
atendem ao que foi requerido e
declarado no processo administrativo.

DIA 31

Iprev paga aposentadorias já
com o reajuste de 10,02%
O Instituto de Previdência
dos Servidores do Município
de Maceió (Iprev) informa que
os aposentados e pensionistas, que recebem até um salário mínimo, terão seus valores
equiparados e já passam receber no próximo dia 31, referente
ao mês de janeiro, o novo valor
de R$ 1.212,00.
O reajuste é fruto da aprova-

ção da PL 19/2021 pelo Senado
Federal. Para calcular o valor
de 2022, utilizou-se a inflação
medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
(INPC) prevista para todo o ano
de 2021, que totalizou 10,02%.
De acordo com David Gomes,
diretor-presidente do Instituto
de Previdência dos Servidores
do Município de Maceió (Iprev),

a medida dará um maior poder
de compra para os servidores
e beneficiários da autarquia.
Segundo ele, a atualização dos
valores dos benefícios está
garantindo a efetivação de
direito constitucional. “Esse
é mais um compromisso da
gestão JHC, que preza pela
valorização e humanização de
todos”, explicou.
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Alagoas
RENAN FILHO

AÇÃO torna o setor sucroenergético mais competitivo

assinou decretos que buscam baratear o preço do etanol nas bombas dos postos de combustíveis

Etanol: assinado os decretos
que melhoram leis tributárias
Severino Carvalho
Secom Alagoas

O governador Renan Filho
assinou, na tarde de ontem,
dois decretos que aperfeiçoam a legislação tributária
do setor sucroenergético
alagoano, tornando-o mais
competitivo, e que podem
ajudar a baratear o etanol
nas bombas dos postos de
combustíveis. A cerimônia foi
realizada no Salão de Despachos do Palácio República
dos Palmares e contou com
a presença de 16 representantes do segmento industrial, além dos secretários de
Estado da Fazenda, George
Santoro, e do Gabinete Civil,
Fábio Farias.
“O primeiro decreto vai

32 MIL DOSES

AL recebe terceiro
lote de vacinas da
Pfizer Pediátrica
Alagoas recebe do
Ministério da Saúde (MS) o
terceiro lote de vacinas da
Pfizer Pediátrica para dar
continuidade à imunização das crianças de cinco
a 11 anos. São 32 mil doses
do imunizante que desembarcam hoje, no Aeroporto
Internacional Zumbi dos
Palmares.
Os dois primeiros lotes de
vacinas pediátricas chegaram a Alagoas este mês. O
primeiro deles, dia 14, e o
segundo, dia 18. Somando
as três remessas, o Estado
contabiliza 76.200 doses
da vacina a ser aplicada na
menor faixa etária já autorizada até agora pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Também nesta quarta-feira (26), o Estado recebe
30.420 doses da Pfizer para
imunização da população
com 12 anos ou mais. Vale
lembrar que, para facilitar
a identificação dos frascos, a tampa das vacinas da
Pfizer Pediátrica possui a
cor laranja; já a tampa dos
imunizantes da Pfizer para
a faixa etária a partir dos 12
anos possui a cor roxa.

permitir a venda direta do
etanol da usina ao posto de
combustível. Isso vai facilitar para a indústria porque
possibilitará que o combustível chegue mais barato na
bomba. Trata-se, portanto,
de um caminho que o Estado
está perseguindo no sentido
de dar alternativas ao cidadão, em virtude dos preços
elevados dos combustíveis”,
explicou Renan Filho.
“O s e g u n d o d e c re t o
melhora as condições de
importação, garantindo
que o produtor local não
perca competividade. Isso
permite que ele, na entressafra, importe e faça a revenda
no próprio estado com uma
tributação menor”, acrescentou Renan Filho.

O secretário da Fazenda
lembrou que Estado vem
adotando medidas de aperfeiçoamento da legislação
tributária, incentivando as
atividades econômicas e
garantindo que os recursos
circulem dentro de Alagoas,
gerando empregos e novos
negócios.
“Essa (geração de empregos) é a retribuição dos setores
econômicos, não só do setor
sucroalcooleiro, mas de todos
os demais”, enfatizou Santoro.
“Nos dois decretos de hoje,
a gente está incentivando o
produtor a vender direto no
posto de combustível para
baratear o preço do álcool
na bomba, mas, para isso,
ele terá também de fazer um
esforço de logística, investi-

mentos para poder conseguir
atender os postos”, observou
o secretário da Fazenda.
Para o presidente do
Sindicato da Indústria do
Açúcar e do Álcool no Estado
de Alagoas (Sindaçúcar-AL),
Pedro Robério Nogueira, o
decreto assinado pelo govenador era o mecanismo que
faltava para disciplinar a
venda direta do etanol aos
postos revendedores de
combustíveis no estado.
“É uma disciplina importante e, com isso, a venda
direta, que estava ainda
meio travada no Estado de
Alagoas, agora se deslancha”,
avaliou Pedro Robério. Ainda
de acordo com ele, o segundo
decreto impede que a produção local seja afetada pela

REDE ESTADUAL

Alunos vacinados receberão
bolsa retorno de R$500
Thiago Tarelli
Ascom Seduc

Os a l u n o s d o e n s i n o
médio regular e do EJA
Médio (Educação de Jovens
e Adultos) da rede pública
estadual que retornarem
às aulas do ano letivo de
2022 receberão uma bolsa
retorno do Cartão Escola 10
no valor de R$500,00. Mas
a categoria de incentivo
vem com uma nova condicionante: os estudantes
precisam estar com o ciclo
vacinal completo. A novidade foi compar tilhada
pelo secretário de Estado
da Educação, Rafael Brito,
na última segunda-feira
(24), através de suas redes
sociais.
“A b o l s a r e t o r n o d o
Cartão Escola 10 vai estar
de volta para o ano letivo
d e 2 0 2 2 , a g o ra d e c a ra
nova. Todo aluno do ensino
médio e do EJA Médio
da rede pública estadual
que retornarem às aulas
presenciais em fevereiro,
terão direito a receber a
bolsa. Desta vez, só receberão o incentivo aqueles

que estiverem com o ciclo
vacinal completo contra a
covid-19. Essa é mais uma
medida que busca incentivar a imunização de todos
da comunidade escolar e,
dessa forma, garantimos
também um ano letivo
100% presencial com ainda
mais segurança”, afirma.
O impacto na vida social
que o benefício do cartão
traz à vida do estudante
também foi destacado pelo
secretário. “Além disso, a
bolsa dá aos nossos alunos
um complemento de renda
importante para que eles
invistam ainda mais na sua
formação, qualidade de vida
e conforto. O cartão escola
10 é o maior programa de
combate à evasão escolar
do país e, com o empenho
do governador Renan Filho,
seguiremos beneficiando
milhares de estudantes”,
complementou Rafael
Brito.
A apresentação do
comprovante de vacinação será feita ao gestor da
unidade escolar. Assim que
o aluno tiver o ciclo vacinal
completo, a informação

será inserida no sistema
e o estudante é beneficiado com o pagamento.
As aulas do ano letivo de
2022 iniciam no próximo
dia 07 de fevereiro em todas
as escolas da rede pública
estadual, seguindo todos
os protocolos de distanciamento social, assim como
higienização das unidades.
Cartão Escola 10
O programa Cartão
Escola 10 manterá os
mesmos benefícios para o
ano letivo de 2022. São três
bolsas para os estudantes
do ensino médio e do EJA
Médio, a de Retorno, que
contempla o estudante
com um pagamento único
de R$ 500,00 mediante
a apresentação do ciclo
vacinal completo; a de
Conclusão, que premia os
estudantes concluintes
do ensino médio com R$
2 mil; e a de Permanência,
que mensalmente repassa
o valor de R$100 aos alunos
com frequência igual ou
superior a 80% das aulas.
Os benefícios podem ser
cumulativos.

importação do etanol vindo
dos Estados Unidos.
“O Nordeste do Brasil é
dependente de importação
de etanol dos Estados Unidos
em algum momento da safra,
ou da entressafra. E esse
etanol chega em escala muito
grande, entrando pelo estado
do Maranhão, e desorganiza
muito a produção doméstica.
O governador assinou um
decreto agora estabelecendo
que o etanol importado pelo
Porto de Maceió tem que ser
misturado à gasolina aqui
em Alagoas e só pode ser
importado por produtores
de Alagoas. Com isso, você
mantém a necessidade da
importação e não desorganiza a produção doméstica
do Estado”, acrescentou.

SERVIDOR

Governo libera
hoje pagamento
da folha salarial
O Governo de Alagoas
credita, a partir das 16h
de hoje, o pagamento
dos salários referentes
ao mês de janeiro de
2022. Vale ressaltar que
e s t e p a g a m e n t o va l e
para todos os servidores públicos do Estado
incluídos em todas as
faixas salariais.
A Secretaria da
Fazenda (Sefaz) informa
que todos os servidores
ativos e inativos recebem
na mesma data, dentro
do mês trabalhado. Isso
se deve ao esforço fiscal
realizado por Alagoas,
desde 2015, para garantir
o pagamento em dia.
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Brasil
EM RANKING
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PRINCIPAL indicador de corrupção no mundo aponta o Brasil em 96o lugar

da Transparência Internacional, Brasil fica próximo de países como Argentina, Indonésia, Sérvia e Turquia

Brasil cai para 96º lugar em
novo ‘ranking da corrupção’
Em relatório divulgado
nesta terça-feira, 25, a Transp a r ê n c i a In t e r n a c i o n a l
aponta que o Brasil caiu duas
posições no Índice de Percepção da Corrupção, ocupando
a 96ª colocação entre os 180
países avaliados no principal indicador de corrupção
no mundo. A pontuação
alcançada (38) é a mesma
que a obtida no ano anterior,
próxima à de países como
Argentina, Indonésia, Lesoto,
Sérvia e Turquia. A nota representa o terceiro pior resultado
nos últimos dez anos.
No IPC 2021, a Dinamarca, a Finlândia e a Nova
Z e l â n d i a re c e b e r a m a s
melhores notas, figurando
no topo do índice. Quanto
maior a nota, maior é a
percepção de integridade do
país. Já as piores pontuações
foram atribuídas a Venezuela(14), Somália e Síria
(13) e Sudão do Sul (11).
Junto do IPC 2021, a organização publicou o relatório
Retrospectiva Brasil 2021,
que analisa acontecimentos
que impactaram o sistema
anticorrupção brasileiro
no ano passado. Segundo a
Transparência Internacional
‘retrocessos no arcabouço
legal e institucional anticorrupção’ tornaram ‘ainda
mais preocupante’ a situação do País.
Nesse contexto, organização destacou as ‘investi-

das antidemocráticas’ do
presidente Jair Bolsonaro e
apontou ‘graves interferências’ em instituições como
a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República.
Além disso, foi ressaltada a
‘gravidade’ do orçamento
secreto, esquema de compra
de apoio político do governo
Jair Bolsonaro, revelado pelo
Estadão.
A entidade também alertou que, apesar de a CPI
da Covid ter documentado
‘extensamente’ indícios de
corrupção ligados à pandemia, há ‘grande risco’ de não
haja a devida responsabilização pelos mesmos, em
razão da ‘impunidade sistêmica de réus de colarinho
branco no Brasil, agravada
pelo processo de captura do
estado pelo atual governo’.
O documento citou ainda a
anulação de sentenças no
Judiciário, ‘provocando insegurança jurídica e percepção de impunidade em casos
de grande corrupção com
graves consequências sobre
os direitos humanos’.
“O Brasil está passando
por uma rápida deterioração
do ambiente democrático e
desmanche sem precedentes de sua capacidade de
enfrentamento da corrupção. São marcos legais e
institucionais que o país
levou décadas para construir. Isso traz consequências

GOVERNO DE BOLSONARO
Reflete o terceiro pior resultado nos últimos 10 anos

ainda mais graves por ocorrer em meio à pandemia da
COVID-19, quando a transparência e o controle dos
recursos públicos deveriam
ser priorizados para garantir
seu bom uso frente à tragédia
humanitária”, destaca Bruno
Brandão, diretor executivo
da Transparência Internacional - Brasil.
Números e metodologia
Os 38 pontos alcançados
pelo Brasil no IPC 2021 colocam o País abaixo da média
global, de 43 pontos, da
média dos BRICS (39 pontos)
e da média regional para a
América Latina e o Caribe
(41 pontos) - sem mencionar
a média dos países do G20
(54 pontos) e da OCDE (66
pontos).
Elaborado desde 1995,
o IPC é composto por 13
pesquisas e avaliações de

especialistas, produzidas
por instituições reconhecidas internacionalmente. No
caso do Brasil, o resultado
teve como fonte oito destas
pesquisas.
Direitos Humanos
Na edição 2021 do IPC, a
Transparência Internacional
destacou a ligação entre a
corrupção e abusos de direitos humanos: “à medida que
direitos e liberdades civis
vão erodindo, a democracia
entra em declínio e dá lugar
ao autoritarismo - que possibilita níveis ainda maiores
de corrupção”. Segundo a
organização, dos 23 países
cujo desempenho no Índice
de Percepção da Corrupção ‘diminuiu significativamente’ na última década, 19
também diminuíram seus
índices de preservação de
liberdades civis.

“A i n c a p a c i d a d e d e
produzir avanços no
combate à corrupção coloca
em risco a garantia dos
direitos humanos no Brasil.
A corrupção é indutora de
violações e ativa um ciclo
vicioso no qual os direitos e
liberdades são erodidos, a
democracia perde fôlego e o
autoritarismo ganha espaço.
Portanto, a luta contra a
corrupção não é um mero
detalhe quando se fala em
direitos humanos. É uma
luta imperativa para garantir direitos “, apontou Nicole
Verillo, gerente de Apoio e
Incidência Anticorrupção da
organização.
Segundo a entidade, 98%
dos assassinatos de defensores de direitos humanos
registrados em 2020 ocorreram em países com alta
percepção de corrupção. O
Brasil registrou 17 dessas
mortes.
Contextualizando tais
dados, a Transparência
Internacional apontou a
‘deterioração do espaço
cívico’ no Brasil, citando
como exemplos a montagem
de dossiês contra opositores
do governo, investigações
baseadas na Lei de Segurança Nacional contra jornalistas e ataques coordenados
de milícias digitais incitadas
pelo presidente Bolsonaro,
fora episódios de violência
física contra a imprensa.

DOADORES DE SANGUE

Anvisa atualiza critérios para seleção na pandemia
O Ministério da Saúde e a
Anvisa (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária) atualizaram nesta terça-feira, 25,
os critérios técnicos para
a doação de sangue, que
haviam sido revistos em
março de 2020, por causa do
risco de infecção pela covid19. Com a nova decisão,
foram alterados os prazos e os
critérios de inaptidão a serem
aplicados no momento da
seleção de candidatos.
Os potenciais doadores
com diagnóstico ou suspeita

de covid-19 e que apresentaram sintomas da doença,
mesmo nos casos leves ou
moderados, só poderão doar
sangue após um período de
10 dias após recuperação da
doença. Antes, eram 14 dias.
Também serão consideradas inaptas as pessoas que
apresentarem teste diagnóstico positivo para Sars-CoV-2,
mesmo que sejam assintomáticas. Aqui, o período de proibição é de 10 dias após a data da
coleta do exame.
Na atualização, foi retirado

ainda o critério de inaptidão
para doação de pessoas que
tenham se deslocado ou que
sejam procedentes de países
com casos de covid.
Doações
No maior hemocentro do
País, a Fundação Pró-Sangue,
a situação o estoque dos tipos
sanguíneos O positivo, aquele
que tem a maior demanda,
além de todos os tipos de RH
negativo (A, B, AB e O), está em
fase emergencial - a fundação
atende mais de 100 hospitais

públicos na Grande São Paulo.
Todas as doações devem
ser agendadas de forma online
para evitar o risco de aglomerações e garantir a segurança
dos doadores. Para fazer o
agendamento, acesse o site
prosangue.sp.gov.br.
Desde 17 de janeiro, o posto
Clínicas, localizado no Prédio
dos Ambulatórios do Hospital
das Clínicas de São Paulo, na
zona oeste da capital, passa
por reformas. A Pró-Sangue
disponibiliza uma unidade
de coleta externa na Escola de

Enfermagem da Universidade
de São Paulo, que fica na Av. Dr.
Enéas Carvalho de Aguiar, 419,
bem pertinho do Metrô Clínicas. O serviço ficará ativo até o
dia 24 de fevereiro.
Além dos requisitos determinados por causa da pandemia de covid-19, para doar
sangue, é preciso apresentar
um documento oficial com
foto; ter idade entre 16 e 69
anos; estar em boas condições
de saúde; pesar no mínimo 50
kg; e não ter feito uso de bebida
alcoólica nas últimas 12 horas.
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Mercado
AO TODO

VENDA de produtos falsificados é crime e está previso no Código Penal

foram apreendidos 50 frascos com perfume falsificado mais 192 recipientes vazios

Fiscais da prefeitura apreendem
perfumes falsificados no Centro
João Victor Barroso/Ascom Semscs

João Victor Barroso
Ascom Semscs

MERCADORIA ILEGAL
Foi apreendida no Calçadão do Comércio; venda de produto falsificado é crime tipificado no artigo 273 do Código Penal Brasileiro

Durante as fiscalizações de rotina realizadas
neste final de semana pela
Secretaria Municipal de
Segurança Comunitária e
Convívio Social (Semscs)
no calçadão do Centro de
Maceió, fiscais da Semscs
fizeram a apreensão de
perfumes falsificados. No
total, foram 50 frascos com
perfume falsificado e outros
192 recipientes vazios, que
seriam utilizados revender o
produto ilegal, e foram retirados das ruas pelos fiscais
da Secretaria.
A venda de perfumes
falsificados é crime segundo
o artigo 273 do Código Penal
Brasileiro, com pena de dez
a quinze anos de reclusão
e multa. De acordo com
Thiago Prado, secretário
municipal de Segurança
Comunitária e Convívio
Social, as apreensões de
produtos falsificados vêm
retirando de circulação
produtos que colocam em
risco a saúde da população. “A Guarda Municipal
de Maceió e os fiscais da
Semscs estão presentes
constantemente no maior
centro comercial da capital alagoana para coibir
que criminosos atuem no
Centro de Maceió, trazendo
ainda mais tranquilidade à
população que o frequenta“,
afirmou o secretário Thiago
Prado.
O responsável pela
mercadoria não foi preso
pela Guarda Municipal de
Maceió (GMM), porque,
ao perceber a presença dos
agentes da Prefeitura de
Maceió, fugiu do local.
Risco à saúde
Os materiais apreendidos pelos fiscais das Semscs
não possuíam rótulos
mostrando a composição
química dos produtos utilizados em sua fabricação.
Esse é o primeiro alerta para
os consumidores que aqueles perfumes podem trazer
risco à saúde.
Segundo a fiscal sanitá-

ria da Vigilância Sanitária
de Maceió ( Visa), Isabelle
Vieira, os principais riscos
a o s c o n s u m i d o re s q u e
a d q u i re m e s s e t i p o d e
produto são queimaduras,
irritações na pele, alergias
e, em casos mais graves,
podendo até levar a morte.
“A população precisa
estar atenta em alguns
pontos para não acabar
comprando perfumes falsificados que, em sua maioria, são produzidos de
forma clandestina. Um dos
pontos a serem analisados é
se o produto tem, de forma
visível, o registro na Anvisa
e período de validade, caso
não exista essas informações na embalagem, o ideal
é não fazer a compra”, afirmou a servidora da Visa.
Prisão realizada
Pelo mesmo delito, a
Guarda Municipal fez a
prisão de um homem que
estava vendendo perfumes
falsificados no Centro de
Maceió, no dia 14 de janeiro.
Os fiscais de apoio da Semscs
flagraram a comercialização
do produto irregular, totalizando 23 frascos de perfumes
falsificados. Com o flagrante,
os agentes de segurança da
Prefeitura foram acionados
e conduziram o homem até
a Central de Flagrantes, no
bairro do Farol.
Na d e l e g a c i a , f o r a m
encontradas, no celular do
suspeito, fotos de clientes
se queixando de reações
alérgicas, após terem utilizado o perfume. O material
apreendido foi levado para
o depósito da Semscs e será
encaminhado para a Superintendência Municipal de
Desenvolvimento Sustentável (Sudes), onde serão
descartados de maneira
correta.
Denúncias
A população pode
fazer denúncias, de forma
anônima, de produtos ilegais que estejam
sendo comercializados em
Maceió pelo número: 33125277 (disque denúncia da
Semscs) ou para o disque
denúncia da Visa, pelo
número 3312-5495.
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GULA pode desencadear problemas respiratórios e cardíacos

na comida e bebida pode prejudicar os mecanismos de fome e saciedade, além de desencadear diversas doenças

Gula: quando o prazer de comer
pode virar um risco para a saúde
Divulgação

Iracema Ferro

Algo Mais Consultoria e Assessoria

Sem uma origem muito
precisa, o Dia da Gula, celebrado em 26 de janeiro, é
uma data para pensar melhor
sobre todos os aspectos que
envolvem o nosso prazer
em comer. De acordo com
o Dicionário Aurélio, a gula
é o excesso na comida e na
bebida, além de apego excessivo a boas iguarias. Já o escritor italiano Dante Alighieri,
em sua Divina Comédia,
apresenta a gula como o
segundo pecado capital.
Mas, de onde veio este
costume de comer mesmo
sem estar verdadeiramente
com fome? A relação do
homem com a comida
mudou ao longo da história
da humanidade. No tempo
das cavernas, as pessoas
inger iam muita comida
durante as refeições porque
precisavam estocar gordura
para os tempos de escassez.
Com isso, comer mais do
que o necessário passou a
ser associado a uma questão
de ordem biológica.
No s é c u l o X V I I , p o r
exemplo, a gordurinha extra
por baixo das roupas era um
sinal de fartura e sinônimo
de poder. Nos séculos XIX e
XX, o ato de comer passou
a se aliar à qualidade do
que se comia e, associando
a gordura a um sintoma de
doença, manter-se magro
acabou se tornando um
padrão de beleza e apontado
como sinônimo de saúde.
A nutricionista e professora do curso de Nutrição do
Centro Universitário Tiradentes (Unit/AL) Danielle
Alice Vieira alerta que comer

A GULA
Pode desencadear vários problemas para a saúde como a obesidade e o aumento de colesterol

além da necessidade traz
prejuízos nos mecanismos
de fome e saciedade. “Em
outras palavras, seu cérebro
terá dificuldade em parar na
hora certa e ficará condicionado a sempre querer mais
e mais, o que favorecerá o
ganho de peso”, ressalta.
Daí a necessidade de
cada pessoa se dar conta da
diferença entre fome (resul-

tado da necessidade orgânica de nutrientes e energia)
e vontade de comer, que
na maior parte das vezes
funciona como um mecanismo de compensação por
se sentir sozinha, incompleta
ou fracassada em alguma
outra área da vida. A gula
pode desencadear vários
problemas de saúde, como
obesidade e aumento do

colesterol que, por sua vez,
podem levar a problemas
cardíacos e respiratórios.
Roberto Lopes, professor do curso de Psicologia
da Unit/AL, assinala que
muitas pessoas têm dificuldade em controlar a vontade
desenfreada de comer e,
nestes casos, o mais indicado é buscar ajuda de um
especialista. “Quando qual-

quer situação afeta as outras
áreas de sua vida, o próprio
corpo, há necessidade de
ajuda psicológica e medicamentosa”, ensina.
Equilíbrio e mastigação
Danielle Alice destaca
a importância de buscar
o equilíbrio e de ter bom
senso quando o assunto é
alimentação, lembrando
que dietas muito restritivas ou que privam a pessoa
de fontes importantes de
nutrientes - como os carboidratos - acabam por trazer
mais prejuízos do que benefícios para a saúde.
“O segredo é saber dosar
as quantidades, priorizar os
alimentos naturais, evitar
industrializados, frituras,
embutidos e excesso de
açúcar, além de manter-se
hidratado, bebendo pelo
menos 2 litros de água por
dia”, aponta.
A especialista dá dicas
preciosas de alimentação
para aumentar a saciedade
e, assim, não cair na tentação de comer mais do que
o necessário. “Alimentos
ricos em fibras, como as
frutas com casca, folhas e
grãos integrais, aumentam
a saciedade. As refeições
protéicas também favorecem que o indivíduo fique
saciado mais rápido. Por
exemplo, ao invés de um
pão com manteiga, consumir um pão com ovo, alface
e tomate trará mais saciedade”, ensina.
Outra coisa muito
importante, destaca a nutricionista, é mastigar bem
os alimentos e alimentar-se sem pressa, para que o
corpo perceba a quantidade
de alimento ingerida.
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Especial
JOVEM

EMPRESÁRIA largou o emprego para ralizar o sonho de abrir um pet shop

abriu o negócio em homenagem à mãe por ter falecido devido à Covid-19: “Era o sonho dela“

Após perder a mãe, alagoana
larga o emprego e abre pet shop
Fotos: Divulgação

Rebecca Moura
Portal Eufemea

Foi após a mãe da alagoana Jéssica Rodrigues
morrer de covid-19 que ela
decidiu homenageá-la. Ao
Eufemea, Jéssica conta que
era o sonho da mãe trabal h a r c o m a n i m a i s, m a s
devido ao vírus o sonho foi
interrompido. Por isso, ela
inaugurou o petshop “Vovó
Célia”, no bairro da Pajuçara,
em Maceió. O petshop leva o
nome da mãe.
A empresária relata que
antes do petshop trabalhava
c o m o re p re s e n t a n t e d e
medicamentos de laboratório e farmácia, mas o amor
pelos animais falou mais
alto. “Tenho esse petshop
há pouco tempo, trabalhava
em um ramo totalmente
diferente, mas era o sonho
da minha mãe abrir um pet
shop junto comigo”, conta.
Realização do sonho
Em 2020, a mãe de Jéssica,

SONHO:
Após a perda da mãe, Jéssica decidiu abrir a empresa para homenageá-la

PET SHOP
Gera renda e empregos para outras família

Célia, passou 40 dias intubada
decorrente das complicações
da Covid-19 quando em abril,
morreu. No entanto, Jéssica
decidiu abrir a empresa em
homenagem à mãe, para a
realização de um sonho da
família.
“Estava tudo certo, começamos a procurar um ponto,
quando achamos ela pegou
covid e faleceu, mas era o
sonho dela eu tive que completar. Foi Deus que colocou no

coração dela e no meu”, diz.
Amor pelos animais
Ela conta que o amor pelos
animais e a felicidade de realizar o sonho da mãe é a melhor
parte de ter a empresa. Para
Jéssica, no pet shop “Vovó
Célia” os animais são tratados com carinho, amor e
cuidado pela equipe e a família.Questionada sobre sua
antiga profissão, ela declara
que largou porque sempre

quis trabalhar com animais
e abrir o petshop. “Eu amo
animais, minha mãe também
os amava, eu gosto do que eu
faço, por isso saí da área que
trabalhava”
A perspectiva é que o pet
shop gere renda e empregos
para outras famílias, por isso
a logomarca “seu pet nossa
família”, enfatiza.
Vo v ó C é l i a o f e r e c e
produtos de alta qualidade,
priorizando sempre o bem-

PROFESSOR
orienta que as listas devem conter apenas itens que de fato serão usados

-estar e a segurança dos
animais, além de garantir
comodidade e um atendimento personalizado de
qualidade para cada cliente.
A empresa tem como
objetivo estar em um patamar
elevado e ser indispensável
no mercado maceioense de
Pet Shop na cidade de Maceió
para crescer a demanda
gradativamente em decorrência da qualidade nos
serviços prestados.

26 de janeiro | 2022

O DIA Digital

Cultura
LEITORES

9

10 MIL títulos já foram digitalizados; rico acervo tem mais de 75 mil livros físicos

alagoanos agora podem acessar a Biblioteca Pública Estadual Graciliano Ramos de qualquer lugar do mundo

Acervo da Biblioteca Pública
Estadual está disponível online
Ascom Secult

A Bi b l i o t e c a P ú b l i c a
Estadual Graciliano Ramos
está ainda mais acessível
para os leitores alagoanos, e
agora de qualquer lugar do
mundo, isso porque o rico
acervo de suas dependências está disponível e atualizado para o ano de 2022.
O equipamento conta
com mais de 75 mil livros
físicos, entre eles, mais de
10 mil títulos já foram digitalizados, e não somente os
livros, na página é possível
encontrar artigos de periódicos, monografias, teses,

dissertações, periódicos
nacionais e internacionais,
obras raras, CD’s, DVD’s,
relatórios, coleções especiais, discos de vinil e folhetos.
Além das consultas ao
acervo através do botão
pesquisar, a página também
a p re s e n t a i n f o r m a ç õ e s
sobre o histórico da Biblioteca, serviços oferecidos,
horário de funcionamento,
o mapa com a localização,
links e imagens do ambiente
interno.
Pa r a a s e c re t á r i a d e
Cultura Mellina Freitas, a
iniciativa de disponibilizar
o acervo online é um avanço
significativo. “É muito inte-

Ascom Secult

BIBLIOTECA
Conta com mais de 75 mil livros físicos; 10 mil títulos foram digitalizados

ressante para pesquisadores
e leitores esse acervo estar
disponível online pois cada
vez mais utilizamos a internet para fazer buscas de
livros e artigos, e a Biblioteca

Graciliano Ramos guarda
vários exemplares importantes, disponibilizá-los
garante que todos possam
ter acesso a este conteúdo”,
disse a titular da pasta.

No Portal Siabi é possível encontrar um manual
com o passo a passo para a
realização das consultas e
uma seleção de perguntas
frequentes para otimizar a
busca dos leitores. O manual
completo está disponível
neste link: http://portalsiabi.com/manual/
Para acessar o portal da
Biblioteca Pública Estadual
Graciliano Ramos, através
do menu da página inicial do
site da Secretaria de Estado
da Cultura, basta clicar na
aba “Acervo Online” para
ser direcionado direto à
página de busca, ou acesse
o link: http://34.231.177.65/
BPALAGOAS/

ALINHAMENTO

Focuarte: Colegiado dos Líderes se prepara para
Encontro de Planejamento em Arapiraca
Arapiraca no agreste
alagoano, recebe de 28 a 30
deste mês, o Colegiado dos
Líderes e a Coordenação
Geral do FOCUARTE para o
Encontro de Planejamento

que tem por objetivo alinhar
as atividades do Fórum em
2022.
Representantes das nove
regiões estudarão, discutiram e desenharão as ativi-

dades que visão fomentar
ainda mais o campo cultural no Estado. A atividade
tem o apoio do Governo de
Alagoas através da SECULT
e SEMUDH, Museu Théo

Brandão de Antropologia
e Folclore, Prefeitura de
Coqueiro Seco e da Prefeitura Municipal de Arapiraca através das Secretarias;
Cultura, Lazer e Juventude

e Desenvolvimento Econômico e Turismo.
A atividade será realizada
no Ateliê Crieolaria, localizado no Povoado Mangabeiras.
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Balaiada

ANDAR DA CARRUAGEM mostra que governador vai à luta por vaga no Senado

Deraldo Francisco | deraldofrancisco@bol.com.br
Jornalista e editor-geral de O Dia Digital

Orçamento 1

Os vetos do presidente Jair Bolsonaro
(PL) ao Orçamento de 2022 atingiram
verbas que salvam vidas, para garantir
o butim dos recursos públicos entre
os políticos. Só para o Fundo Eleitoral foram garantidos mais de R$ 5,7
bilhões. Os cortes atingiram em cheio
a ciência, o combate a incêndios
florestais, manutenções de hospitais
universitários e demarcação de terras
indígenas. Bolsonaro cortou R$ 3,18
bilhões em despesas, em uma medida
que recaiu sobre áreas que já recebem
menos atenção do governo. (RR)

Orçamento 2

Ainda que o governo possa abrir
créditos extraordinários para bancar
despesas extras com saúde, em caso
de recrudescimento da pandemia,
houve um corte de R$ 12,7 milhões na
verba de pesquisa e ensino da Fiocruz.
Foram cortados R$ 43 milhões da
Embrapa, R$ 72 milhões no Ministério da Ciência e Tecnologia, R$ 17,2
do Ibama. A demarcação de terras,
a proteção dos povos indígenas e a
defesa das florestas também perderam milhões. Mais dinheiro para
verba secreta, menos recursos para
Incra, Funai e Ibama. (RR)

Boa, Paulão!

O deputado federal Paulão (PT) foi
o único da bancada de Alagoas na
Câmara a reclamar da aprovação do
Orçamento da União, que destinou
mais verbas para os partidos e menos
para as causas sociais. “Se há uma
coisa que o desgoverno Bolsonaro
priorizou ainda mais no orçamento
deste ano foi o desmonte geral das
políticas públicas para quem mais
precisa”, denunciou Paulão. Ao cortar
R$ 3,18 bilhões do ensino, Bolsonaro
praticamente acabou com os recursos
de manutenção das universidades e
institutos federais. (RR)

A feira ficou longe

Favas contadas: Renan Filho sai do cargo

Ato do governador Renan Filho
(MDB) abre caminho para saída dele
do governo de Alagoas e a escolha
do substituto tampão. A notícia foi
um dos destaques da coluna Radar
da revista Veja, desta semana. Com a
vacância do cargo, assume primeiro
o presidente do Tribunal de Justiça,
desembargador Klever Loureiro, até
que a Assembleia Legislativa eleja o
governador tampão, cujo mandato
acaba no final do 2022. Por isso, foi sancionada a norma que trata da eleição
indireta do governador em caso de vacância das vagas de titular e vice. Como
o vice de Renan Filho, Luciano Barbosa, renunciou ao cargo para se candidatar em 2020, quando se elegeu prefeito de Arapiraca, na vacância do chefe do
executivo, caberá aos deputados estaduais escolher o governador tampão.
Ao sancionar a norma que permite esse processo, o governador reforça
o desejo de disputar o Senado. Para aliados e adversários, essa é a leitura.
Especula-se até que deixará o governo em fevereiro, para acelerar o processo
de escolha do seu sucessor. (Ricardo Rodrigues)

Batata quente

Já o Orçamento de Maceió para 2022
– fixado em R$ 3,1 bilhões e aprovado
pela Câmara Municipal no apagar das
luzes de 2021 – ainda não foi sancionado pelo prefeito JHC (PSB). Contestado na Justiça, na parte que garante
uma série de benesses aos vereadores,
o Orçamento demorou a ser aprovado, foi mal debatido com a população e está cheio de incongruências.
Dinheiro de mais para mordomias;
dinheiro de menos para ações sociais.
Por isso, transformou-se numa batata
quente nas mãos de JHC. (RR)

Paulo Dantas 1

Em postagem na sua rede social,
o deputado Paulo Dantas (MDB),
reforçou a informação quanto aos
estudos que o Governo do Estado vem
fazendo para combater a defasagem
salarial dos servidores. Uma equipe da
Seplag, assessorada por outras secretarias, está para definir o percentual
de reajuste a ser concedido a setores
do funcionalismo cujos salários não
sofreram correção nos últimos anos.
(RR)

Paulo Dantas 2

Nessa postagem, Paulo Dantas garantiu não só apoio à causa como aprovar
o projeto assim que ele chegar ao
Poder Legislativo. “Faço uma reivindicação para que o governo conceda o
maior percentual possível para estes
servidores. Nós estamos passando por
um momento muito difícil em nível
de Brasil, uma inflação altíssima que
corrói os salários do povo brasileiro,
do povo alagoano”, disse. “Farei tudo
para que esse benefício chegue o mais
rápido possível a todos os servidores
públicos”, completou. (RR)

Girassol: 39 anos

A Escola de Samba Girassol completou idade nova no início desta
semana. Representante da Zona Sul
de Maceió, a escola foi fundada em
1983, por integrantes da charanga
do time Ipiranga, que virou bloco
e fez sucesso no Carnaval de 1982.
Portanto, ano que vem, a Girassol
completa 40 anos de muito samba
no pé e alegria. Este ano, por conta da
pandemia a festa foi cancelada, mas
o presidente de honra, Nonato Lopes,
promete uma feijoada para não deixar
a data passar em branco. (RR)

Novo desembargador

O presidente do TJ/AL, Klever
Loureiro, fez a entrega simbólica de
ofício à OAB Alagoas, dando ciência
sobre a disponibilidade da vaga de
desembargador que deve ser preenchida por indicação da Ordem. O ato
ocorreu no final da semana passada,
durante a visita do novo presidente da
OAB/AL, Vagner Paes, à presidência
do TJ. A vaga de desembargador faz
parte do chamado Quinto Constitucional e o novo magistrado comporá
a recém-criada 4ª Câmara Cível do
Tribunal. (RR)

Natal Premiado
entrega o carro

Pilar 150 anos

Prestes a completar 150 anos, no
próximo 16 de março, Pilar vem se
destacando dos demais municípios
da região metropolitana, não só pela
administração arrojada do prefeito
Renato Filho (PSC), como por iniciativa dos moradores da própria cidade.
Destaque para a Semana Multicultural promovida pela direção do
Cine Pilarense, cuja programação se
estende por esses dias, com exposi-

Ligeirinhas

• A posse festiva dos novos dirigentes da OAB Alagoas ocorre hoje, a partir
das 19 horas, no Centro de Convenções de Maceió, em Jaraguá.

A feira livre de Chã Preta já amarga
prejuízos devido à ausência de feirantes. Tanto quem compra como quem
vende foi prejudicado. Há a informação na cidade de que o prefeito Maurício Holanda cancelou o contrato
com os caminhões que iam buscar
as pessoas que moram na zona rural
e compram ou vendem seus produtos na feira, que acontece sempre
no sábado. Com essa medida, muita
gente ficou sem opção do transporte
fornecido pela Prefeitura e alternativa
encontrada foi: ir a pé. Ocorre que são
quase oito quilômetros até a cidade,
como é o caso dos que moram no
Assentamento Serra Lisa.

ções de artes plásticas, oficinas de
pintura, exibições de filmes e apresentações musicais. (RR)

• O vereador Leonardo Dias vem quente, pegando fogo, querendo uma vaga
na Câmara Federal. Deve querer fazer oposição ao novo governo. O homem
está se juntando com tudo que é da extrema direita em Alagoas.
• O Ministério Público Federal (MPF) em Alagoas ainda não se pronunciou
sobre a pataquada promovida pelo policial federal Flávio Moreno, nos finais
de semana, nas feiras livres de Maceió., queimando a largada da campanha
eleitoral.
• Quem mergulhou foi o delegado-vereador Fábio Costa. Ele vinga afoito
para ser a opção da famigerada “terceira via” para o Senado da República,
mas, por enquanto, baixou o fogo.
• Outro nome que vem virado nas seiscentas para as eleições à Câmara
Federal é Gustavo Silva. Filiado ao PP, o empresário vem costurando a sua
candidatura sem muito alarde. Tem chance? Tem. E muita.
• O prefeito Renatinho – de Pilar – deve mudar de legenda nos próximos dias.
Ele vai se filiar ao MDB. Renatinho mira a disputa por um cargo este ano.

A ganhadora do Tiggo 5x, Shirley
Beatriz de Lima Santos, recebeu o
automóvel em uma cerimônia na
porta da casa dela, no Clima Bom.
A equipe do Natal Premiado foi até
a parte alta de Maceió para manter
a transparência e a credibilidade
da mais tradicional campanha do
comércio alagoano. A emoção tomou
de conta da família da vencedora que
concorreu com apenas um cupom
de uma compra feita na Sapato’s.
Lembrando que, diferente de anos
anteriores, a entrega dos prêmios
não terá uma cerimônia. A decisão
tomada pela Federalagoas e pela
Associação Comercial de Maceió
busca manter a segurança sanitária
dos nossos clientes e parceiros. Os
sorteados estão sendo comunicados
individualmente para retirada dos
prêmios no prédio da Associação
Comercial, em Jaraguá. (Assessoria)

