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Nordeste tem o 
menor eleitorado 

 de 16 e 17 anos 
desde 2004
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AFTOSA: Alagoas  
fica perto do  

status de zona 
livre sem vacinação
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TEREZA NELMA DESTACA POSTURA CORRETA DE RUI PALMEIRA NA ARTICULAÇÃO DO SEU GRUPO POLÍTICO

“Rodrigo Cunha é a maior decepção 
política alagoana”, diz deputada

A Polícia Civil pren-
deu hoje pela manhã um 
criminoso acusado de 
envolvimento no tiroteio 
– ocorrido na Levada - 
entre integrantes de duas 
facções em que uma bala 
perdida matou a jovem 
Aryadna Marcela Bento 
da Silva, de 22 anos. Ela 
estava grávida de sete 
meses e o bebê também 
morreu. O suspeito preso 
tem 22 anos, mora no 
Bom Parto e a polícia já 
teria comprovado a parti-
cipação dele no tiroteio. 
No entanto, ainda não se 
sabe se a bala que matou 
a jovem foi da arma dele. 
Um criminoso de outra 
facção também foi iden-
tif icado e está sendo 
procurado pela polícia. 
Qualquer informação 
acerca do seu paradeiro 
pode ser enviada atra-
vés do Disque Denúncia, 
número 181.

O  S e r t ã o  a l a g o a n o 
ganhou mais um reforço na 
segurança pública com a 
inauguração do novo Centro 
In t e g ra d o  d e  Se g u ra n ç a 
Pública (Cisp) no municí-

pio de Piranhas, hoje pela 
manhã. O equipamento foi 
entregue oficialmente pelo 
governador Klever Loureiro 
e o secretário de Estado da 
Segurança Pública,  El ias 

Oliveira,  com a presença 
de diversas autoridades da 
região. A unidade do tipo II 
é resultado do investimento 
de R$ 10,5 milhões em recur-
sos  própr ios  do Tesouro 

Estadual e vai intensificar a 
atuação das forças de segu-
rança na região,  levando 
mais segurança para Pira-
n h a s  e  p a r a  a s  c i d a d e s 
circunvizinhas. Página 5

   PIRANHAS

   INFLAÇÃO

Governo do Estado investe mais de 
R$ 10 milhões em CISP, no Sertão

Preços dos alimentos em março são 
os maiores para o mês desde 1994

Pei Fon

ENTREGA DO CISP 

Tipo II aconteceu em solenidade com o governador Klever Loureiro, hoje pela manhã; população sertaneja está mais segura com a chegada do equipamento                                                          

Busca por seguro 
cresce em meio 
 às incertezas  
da pandemia

PC prende um 
dos envolvidos 
em tiroteio que 
matou grávida

   PELO SIM...

   FACÇÕES
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VALE DESTACAR que, Alagoas, não é de Lira, Collor, Calheiros ou seja lá quem 
for. Alagoas é dos alagoanos presentes nos 102 municípios.

2 O DIA Digital

Opinião
   ARTIGO  |  Edberto Ticianeli*

Não me recordo como o assunto começou a ser discu-
tido, mas a participação ativa dos presentes denunciava 
que existia uma boa polêmica no ar.

Opinava-se fervorosamente contra e a favor da possi-
bilidade de existir a máquina do movimento perpétuo, 
sonho de alguns cientistas e pesadelo dos proprietários 
de postos de combustíveis.

— Essa tese contraria as leis da Física. Não pode exis-
tir uma máquina que produza mais energia que a consu-
mida —, argumentava Neilton, um próspero negociante 
de automóveis que não dormiu nas aulas de Física do 
Colégio Guido.

E lá foi a conversa ladeira acima e ladeira abaixo por 
mais de uma hora.

Ao lado, sentado e sem tirar os olhos e os dedos do 
celular, Lucas, filho do Júnior e da Valnar, acompanhava 
toda a discussão com interesse. Com dez anos de idade, 
vez por outra, olhava para quem apresentava argumen-
tos estapafúrdios e ria levemente, em discordância.

Quando o assunto parecia se encaminhar para a 
conclusão mais acertada, com a maioria aceitando a 
impossibilidade do moto-contínuo, ouviu-se a voz do 
Lucas:

— Eu acho que existe um negócio que é como esse 
moto-contínuo na internet.

Nas reações que surgiram, predominava o riso. Mas 
como era uma criança que falava, despertou a curiosi-
dade de todos. Ele tratou de explicar.

— Sabe aquela resposta automática que você confi-
gura no Zap? A pessoa recebe uma mensagem e automa-
ticamente vai uma resposta para quem enviou. Agora 
pense numa coisa: e se as duas pessoas estiverem usando 
o modo de reposta automática? Vão ficar trocando 
mensagem sem parar pelo resto da vida, né não?

Ninguém conseguiu responder. Agora predominava 
no grupo a “cara de tacho”.

Em tempos digitais, “Física” infantil é para poucos…

Lucas e a descoberta 
do moto-contínuo 
da internet
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EXPEDIENTE

É de se indignar quando a imprensa nacional acha que Alagoas 
tem dono ou pode ser tratada como “Alagoas de Lira”. Todavia e, 
infelizmente, é assim que muitos brasileiros – país afora – tratam 
o nosso estado como se os representantes de Brasília mandassem 
e desmandassem em Alagoas.

Vale destacar que, Alagoas, não é de Lira, Collor, Calheiros ou 
seja lá quem for. Alagoas é dos alagoanos presentes nos 102 muni-
cípios. Alagoas de nomes que engrandeceram o estado e que fize-
ram história na cultura, na política e como cidadãos de bem ( e 
não de bens).

Muito menos podemos ser comparados com uma “Alagoas 
de Lira” que eleva o estado para os escândalos, corrupção e que 
mancham o nome dos alagoanos como – sendo eles – represen-
tantes na capital federal.

Não é novidade quando um alagoano chega ao Poder dos 
Poderes de Brasília e, logo de cara, sempre encontram o lado nega-
tivo que escorre nos corredores da considerada corrupção. Afinal, 
já tivemos outros exemplos no passado bem recente. Porém, mais 
uma vez, Alagoas se tornou alvo da imprensa nacional devido ser 
o estado da ‘Robótica’, entre escolas sem infraestrutura básica, 
além da falta de salas de aula, de computadores, de internet e 
até de água encanada com investimentos que nunca chegaram. 
Ficou lá pela capital federal.

Na matéria, Prefeituras, fundações e empresas de Alagoas, 
como citou o site UOL e a Folha de São Paulo, superam R$ 100 
milhões em empenhos, dos quais já conseguiram receber mais 
de R$ 40 milhões do FNDE.

É muita grana que precisa que os órgãos fiscalizadores detec-
tem quais foram os reais destinos dessa dinheirama toda. Leia 
Também: Alagoas se torna ‘celeiro em Robótica’ e imprensa nacio-
naliza caso que envolve aliados de Arthur Lira

Encerro, portanto, reiterando que Alagoas não é de Lira, Collor, 
Calheiros ou seja lá quem for. Alagoas é dos alagoanos. Os mais de 
três (3) milhões de alagoanas e alagoanos não podem ser compa-
rados a essa turma de Brasília.

Respeita, sempre, a terra dos Marechais (Deodoro e Floriano), 
a terra de Aurélio Buarque de Hollanda, Djavan, Hermeto Pascoal, 
Graciliano Ramos, Lêdo Ivo, Jorge de Lima, Nise da Silveira, Zumbi 
dos Palmares e tantos outros filhos ilustres (João, José, Josefa, Maria, 
Lourdes, Helena) que – esses sim! – elevam o nome ALAGOAS.

A minha Alagoas não é a “Alagoas de Arthur Lira”

É isto!

#VidaQueSegue

A minha Alagoas não é a 
“Alagoas de Arthur Lira”

   ARTIGO  |  Kléverson Levy*

* Jornalista. Blog do Kléverson Levy* Jornalista. Portal Contexto Alagoas



O medo decepcionar seus 
eleitores era tão grande, que 
ele faz de tudo para manter-
-se coerente ao discurso da 
“nova política”, mas foi só o 
cavalo passar selado que o 
senador não pensou duas 
vezes em montá-lo, sucum-
bindo, de uma vez por todas, 
às tentações do poder econô-
mico. 

O comentário, em tom 
irônico, foi feito por um 
ex-correligionário do sena-
dor Rodrigo Cunha, incon-
formado com sua guinada à 
direita, quando o parlamentar 
alagoano trocou o PSDB pelo 
União Brasil – partido da base 
aliada do presidente Jair Bolso-
naro, pré-candidato à reelei-
ção pelo PL.

“Rui Palmeira tem razão. 
Recentemente, o ex-prefeito 
de Maceió disse, em entrevista, 

que o eleitor vai decidir seu 
voto a partir da biografia dos 
candidatos e de suas decisões”, 
acrescentou o interlocutor, na 
sala de espera do escritório 
político da deputada federal 
Tereza Nelma, em Maceió. 

“Ela também deixou o 
ninho tucano, mas não caiu na 
lábia do Arthur Lira. Filiou-se 
ao PSD e se uniu a Rui Palmeira, 
para elegê-lo governador de 
Alagoas”, acrescentou o cabo-
-eleitoral de Arapiraca, refe-
rindo-se à Tereza Nelma. 

Na conversa com outros 
interlocutores, na sala de 
espera, o cabo-eleitoral disse 
que trabalhou para Cunha 
nas eleições de 2018, tabu-
lando votos para o senador da 
região do Agreste. Segundo 
ele, Cunha é um político dissi-
mulado, que prega coerência, 
“mas não muda de lado, em 

troca de vantagens, aliando-se 
a quem não presta”. 

Caso tenha razão, o sena-
dor terá muito o que se explicar 
durante a campanha. Cunha 
estará à frente dos concorren-
tes, entre eles, o ex-prefeito 
Rui Palmeira, que poderá 
questioná-lo sobre seus feitos 
em Brasil em prol de Alagoas. 
No Senado, Cunha tem cole-
cionado um monte de nada. 
Vai inventar o quê para usar na 
campanha? 

Para seu ex-aliado, o 
senador terá dificuldade de 
conquistar de novo o voto 
consciente. Ao trocar de 
partido e se aliar a Bolsonaro, 
Cunha teria deixado cair a 
máscara. Com isso, seu eleito-
rado se prepara para dar o troco 
a ele, nas urnas. “A decepção 
não é só minha, converse com 
a deputada sobre ele, para ver 

até onde vai a omissão dele”.
O cabo-eleitoral estava 

certo. No reduto cor de rosa 
de Tereza Nelma, o senador 
Rodrigo Cunha nunca mais 
cantará de galo. “Decepcio-
nada”. Foi como a deputada 
se disse, antes de mudar de 
assunto. “Vamos falar de Rui 
Palmeira, este sim tem traba-
lho para mostrar”, desconver-
sou a parlamentar.

GESTÃO RUI PALMEIRA 
Segundo ela, em seus oito 

anos de mandato, à frente 
da Prefeitura de Maceió, Rui 
Palmeira transformou a cidade 
numa nova Maceió. “Muitas 
obras que o prefeito JHC está 
tocando e fazendo publici-
dade, começou na gestão do 
Rui”, comentou, lembrando 
que, na campanha, o pré-
-candidato do PSD terá conte-

údo para explorar. 
O ex-prefeito tem do seu 

lado os avanços na habitação 
e a entrega de mais de 11 mil 
moradias para famílias caren-
tes, e que viviam em áreas de 
risco. “Sem contar na área da 
saúde, com a construção de 
unidades de saúde, entrega 
de carros adaptados, além da 
reabertura e ampliação do 
Laboratório de Análises Clíni-
cas (Laclim)”.

O cabo-eleitoral seguiu 
relembrando uma série de 
obras da gestão do ex-prefeito 
de Maceió. Dizendo também 
que Rui Palmeira está “doido” 
para enfrentar Cunha num 
debate político, para “desmas-
cará-lo” e mostrar para todos 
que o senador tem duas caras: 
“Na frente da gente, é um santo. 
Pelas constas, um verdadeiro 
capiroto”. (R.R.)

A deputada federal Tereza 
Nelma, que este ano trocou 
o PSDB pelo PSD, fez uma 
avaliação bastante crítica 
com relação à postura política 
do senador Rodrigo Cunha, 
que também deixou o ninho 
tucano, mas dando uma 
guinada à direita, filiando-se 
ao União Brasil, partido da 
base aliada do presidente Jair 
Bolsonaro, pré-candidato à 
reeleição pelo PL. 

Para ela, “Rodrigo Cunha 
é uma das maiores decepções 
da política alagoana”. Segundo 
a deputada, o senador adotava 
algumas ações moralistas, 
despertou a esperança de que 
buscaria alianças para mudar 
a política alagoana, mas pisou 
na bola. “Fez tudo ao contrá-
rio. Hoje não tem sequer uma 
candidatura autônoma. Acei-
tou a submissão”. 

Ou seja, Tereza Nelma 
não aceitou a articulação 
feita pelo deputado federal 
Arthur Lira (PP), que montou 
a chapa de Cunha ao governo 
do Estado, escalando sua 
prima, a deputada esta-
dual Jó Pereira como candi-
data a vice, pelo PSDB. Para 
o Senado, o grupo de Lira 
apoia o nome do deputado 

estadual Davi Davino Filho 
(PP). 

Como milita no campo 
progressista e não vota em 
Bolsonaro, Tereza Nelma 
decidiu deixar o ninho tucano 
e apoiar a pré-candidatura de 
Rui Palmeira ao governo de 
Alagoas, nas eleições deste 
ano. Para ela, diferentemente 
de Cunha, o ex-prefeito Rui 
Palmeira tem o que mostrar, 
fez uma gestão limpa e sem 
máculas à frente da prefeitura 
de Maceió. 

“Estamos agora discu-
tindo seu plano de governo. 
Se continuarmos nesse 
rumo, ganharemos as elei-
ções”, afirma a deputada, 
referindo-se ao ex-prefeito 
Rui Palmeira. Sobre o restante 
da chapa, diz que o grupo do 
qual agora faz parte continua 
analisando alguns nomes 
tanto vice de Rui como para o 
Senado, mas ainda não bateu 
o martelo. 

“Temos até julho para 
compor a chapa majoritária. É 
tempo suficiente para buscar 
candidatos a vice-governador 
e senador”, afirma a depu-
tada. “O vice, naturalmente, 
deve ter afinidades com o Rui 
Palmeira, para não sofrer-
mos mais mandato tampão”, 
acrescenta Tereza Nelma, 
nesta entrevista exclusiva ao 
jornal O Dia.  

ENTREVISTA
O DIA - Como a depu-

tada avalia a pré-candida-
tura de Rodrigo Cunha, seu 
ex-aliado, a governador de 
Alagoas, pelo União Brasil, 
partido da base aliada do 
presidente Jair Bolsonaro?

TEREZ A NELMA –  O 
senador Rodrigo Cunha é 
uma das maiores decep-
ções da política alagoana, 
e adotava algumas ações 
moralistas,  despertou a 
esperança de que busca-
ria alianças para mudar a 
política alagoana. Mas fez 
tudo ao contrário. Hoje não 
tem sequer uma candida-
tura autônoma. Aceitou a 
submissão,  esquecendo 
rápido a direção dos votos 
que o elegeu. No Senado 
nunca se posicionou sobre 
as grandes causas da demo-

cracia, da humanização e de 
combate à pobreza. Na vida 
partidária revelou-se auto-
ritário, sem nunca ouvir os 
filiados, e reteve a sigla até o 
último momento. Concen-
trador, e com uma sofrível 
cultura política, nunca foi 
um social democrata. 

Por que a deputada optou 
pelo apoio à pré-candidatura 
de Rui Palmeira ao governo 
de Alagoas?

Entre os pré-candidatos 
a governador que dispu-
tam realmente o cargo, me 
comportei por exclusão. O 
senador Rodrigo Cunha já 
conheço bem, tanto publica-
mente como nos bastidores. Já 
o deputado estadual apoiado 
pelo MDB não conheço quase 
nada sobre sua capacidade 
para governar nosso Estado. 

Além disso, estou depu-
tada federal, ele nunca deu 
sequer um telefonema para 
mim. Quer dizer, não queria 
nenhuma aproximação. 

Conheço o Rui Palmeira 
há bastante tempo. Fui vere-
adora durante sua gestão, 
acompanhei  sua admi-
nistração, que foi limpa, e 
sem máculas. Ele mostra a 
humildade necessária a um 
gestor e executivo, que deve 
reunir forças, liderar, mas 
sem autoritarismo. Estamos 
agora discutindo seu plano 
de governo. Se continuarmos 
nesse rumo ganharemos as 
eleições.

Qual o candidato ao 
Senado da chapa de Rui 
Palmeira, que conta com seu 
apoio?

Temos até julho para 
compor a chapa majoritária. É 
tempo suficiente para buscar 
candidatos a vice-governador 
e para o Senado. O vice, natu-
ralmente, deve ter afinida-
des com o Rui Palmeira, para 
não sofrermos mais mandato 
tampão... E o candidato a 
senador e seus suplentes 
precisam ter condutas favorá-
veis às composições políticas 
para mudanças, além de claro 
compromisso com a honesti-
dade nas relações públicas e a 
democracia.

“RUI PALMEIRA TEM o que mostrar; é uma pessoa sem mácula”.Política
DEPUTADA FEDERAL destaca qualidades de Rui Palmeira e diz que acredita na vitória do ex-prefeito na disputa pelo Governo

Tereza Nelma: “Cunha é a maior 
decepção da política alagoana”
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“Cai a máscara de Rodrigo Cunha”, como Rui Palmeira já previa

Ricardo Rodrigues
Repórter

TEREZA NELMA DISSE QUE

Ao contrário de Cunha, Rui Palmeira manteve a humildade necessária a um gestor

xxxxxxxxxxxxxxxxx



Em razão do Mutirão 
de Limpeza, o Mercado 
e Feirinha do bairro do 
Tabuleiro  do Mar tins, 
não funcionam durante 
todo o dia de hoje (25). 
É que recebem a ação 
integrada do mutirão de 
limpeza, executadas pela 
Secretaria do Trabalho, 
Abastecimento e Econo-
mia Solidária, e apoio da 
Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e Superin-
tendência Municipal de 
Desenvolvimento Susten-
tável.

De acordo com a Prefei-
tura de Maceió, os equi-
pamentos sociais passam 
por serviços de varrição, 
desinfecção, limpeza e 
desobstrução de galerias, 
pintura do meio-fio e reti-
rada de entulhos.

Com os serviços nas 
áreas internas e externas, 
a tradicional Feirinha e 
o Mercado só voltarão a 
funcionar, normalmente 
ao público, amanhã (26).

De acordo com a Prefei-
tura de Maceió, a inicia-
tiva visa garantir mais 

segurança sanitária para 
os trabalhadores, permis-
sionários e para o público 
em geral que frequenta o 
local diariamente.

Estão sendo realizados 
serviços de varrição, lava-
ção, desinfecção, desobs-
trução de galerias, pintura 
de meio fio, retirada de 
entulhos,  entre outras 
ações que garantem a 
higienização do equipa-
mento público. Além dos 
mutirões, a limpeza regu-
lar do mercado público é 
realizada diariamente.

A Prefeitura de Maceió 
informa que, a partir de 
hoje, as Salas do Empre-
endedor de Maceió que 
funcionam no Centro e 
nas Unidades das Centrais 
Já! dos Shoppings Parque, 
Maceió e Pátio, já retor-
naram as atividades e ao 
atendimento ao público. As 
unidades tiveram o atendi-
mento suspenso em razão 
do feriadão de Tiradentes. 

Após o recesso, também 

pelo ponto facultativo da 
última sexta-feira (22), os 
atendimentos nos postos 
do Empreendedor retor-
nam hoje (25), das 08h às 
17h, nos três shoppings da 
capital. 

Já na Sala do Empre-
endedor,  que funciona 
na Secretaria Municipal 
de Economia (Semec), na 
Pedro Monteiro, 47, Centro, 
próximo à Praça dos Palma-
re s ,  o  a t e n d i m e n t o  a o 

público é das 08h às 14h.
A Semec informa ainda 

que os Microempreendedo-
res Individuais (MEI), com 
agendamentos marcados 
para última sexta-feira (22), 
serão informados sobre 
as novas datas de atendi-
mento. Os serviços ofere-
cidos gratuitamente pelas 
Salas e os contatos de todos 
os postos de atendimento 
podem ser conferidos no 
site da Prefeitura de Maceió.

A Prefeitura de Maceió, 
por meio da Secretaria Muni-
cipal de Saúde, inicia, a partir 
de hoje (25), a aplicação da 4ª 
dose contra a Covid-19 para 
os profissionais da saúde. 
Com essa iniciativa, Maceió 
passa a ser a primeira capi-
tal do Nordeste a promover a 
aplicação da 4ª dose contra o 
coronavírus.

De acordo com a Secre-
taria Municipal de Saúde, o 
segundo reforço da vacina, 
que era aplicado apenas 
em idosos com 60 anos ou 
mais, poderá ser tomado por 

pessoas de qualquer idade 
desde que trabalhem no setor 
de saúde.

Para se vacinar,  será 
preciso apenas ir a um dos 
pontos de imunização distri-
buídos pelos bairros de 
Maceió, levando compro-
vante de vínculo empregatício 
ou certidão de regularidade 
no respectivo conselho de 
classe, que ficará retido no 
local, além de documento 
pessoal com foto.

Como explica o coorde-
nador da campanha de vaci-
nação contra a Covid-19 em 

Maceió, Calydson Moura, a 
decisão do município levou 
em consideração que há esto-
que de imunizantes, e que a 
proteção da população ainda 
se mostra a melhor forma de 
combater a pandemia.

“Vacina não tem que estar 
na geladeira, tem que estar 
no braço, para proteger ainda 
mais e, definitivamente, a 
vencer esse vírus que enlu-
tou tantas famílias”, declarou 
Claydson Moura.

Mais Informações sobre os 
locais e horários de vacinação, 
no site: maceio.al.gov.br.

PARA SE vacinar é preciso levar comprovante de vínculo empregatício 
ou certidão de regularidade no respectivo conselho de classe.Maceió

PREFEITURA sai na frente como a primeira capital do NE a atender esse público com o segundo reforço contra a Covid

SMS começa aplicar 4ª dose 
para profissionais da saúde

COVID-19:

A partir de hoje, os profissionais de saúde já podem tomar a 4a dose do imunizante

Divulgação
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SÃO DIVERSAS VAGAS

Para pessoas que buscam o primeiro emprego ou o retorno ao mercado de trabalho

   TRABALHO

Sine segue com seleção de 
currículos para 656 vagas

O Sine Maceió dá pros-
seguimento, hoje (25), aos 
processos de seleção de 
emprego com vagas rema-
nescentes disponíveis para 
toda a população da capital. 
Durante essa semana, são 656 
oportunidades disponíveis 
para pessoas que buscam o 
primeiro emprego ou retor-
nar ao mercado de trabalho.

As vagas são para traba-
lhar em supermercados, 
restaurantes, lojas comer-
ciais, confeitaria, serviços 
gerais, área da saúde, está-
gio e área administrativa 
para quem possui o Ensino 
Fundamental, Médio ou 
Superior completo.

Os interessados podem 
enviar o currículo para o 
e-mail imosine.semtabes@
gmail.com ou ir ao posto 

de atendimento do Sine 
Maceió, que fica no 2º piso 
do Shopping Popular, no 
Centro. O local funciona de 
segunda a sexta-feira, das 
08h às 14h.

M a i s  i n f o r m a ç õ e s 
podem ser obtidas pelo tele-
fone 0800 082 6205 ou no 
Whatsapp (82) 98879-1919. 
É preciso ficar atento aos 
requisitos de cada vaga. 

Para mais detalhes da 
lista com todas as oportuni-
dades de emprego disponí-
veis basta acessar o endereço 
eletrônico: maceio.al.gov.br.

O posto de atendimento 
funciona de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 14h. 
Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 
0800 082 6205 ou no What-
sapp (82) 98879-1919.
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Limpeza: Feirinha do Tabuleiro 
e mercado só reabrem amanhã

Salas do Empreendedor de 
Maceió retornam atendimento



Campestre foi mais um 
município que recebeu 
obras do programa Minha 
Cidade Linda. O governador 
Klever Loureiro e o secretá-
rio de Transporte e Desen-
volvimento Urbano, Mozart 
Amaral ,  inauguraram a 
ponte sobre o Rio Jacuípe, 
que liga Alagoas e Pernam-
buco, e também a praça 
Paulo Rufino, no Conjunto 
Maria de Tião. Os deputa-
dos estaduais Paulo Dantas e 
Galba Novaes, o ex-governa-
dor Renan Filho, ex-prefeitos 
e vereadores também parti-
ciparam dos eventos.

 O  p re f e i t o  Ni e l s o n 
Mendes, o “Pino”, ressaltou 
a parceria entre a Prefeitura 
e o Governo de Alagoas, que 
tem levado diversos bene-
fícios para o município. 
“Governos vem e vão, mas 
a população fica. É ela que 
mais sofre se a cidade não 
for bem cuidada, se não 
receber investimentos. A 
parceria entre a Prefeitura 
de Campestre e o Governo 
de Alagoas têm trazido 

muitos investimentos, obras 
importantes e a garantia de 
mais obras. Vamos conti-
nuar com essa parceria para 
melhorar ainda mais a vida 
da nossa gente”, destacou.

A ponte sobre o Rio Jacu-
ípe, que interliga as cidades 
de Campestre e Água Preta 
(PE), era um desejo antigo 
da população que por muito 
tempo necessitava buscar 
vias alternativas para cruzar 
a divisa. Foram investidos 
mais de R$ 1,5 milhão na 
obra. Já a Praça Paulo Rufino 
levou mais qualidade de 
vida para os moradores do 
Conjunto Maria de Tião. 
A praça conta com acade-

mia ao ar livre e área de 
lazer para as crianças, além 
das residências receberem 
novas pinturas.

O governador Klever 
Loureiro destacou a impor-
tância do Estado em auxiliar 
as prefeituras em ações que 
beneficiem o dia a dia das 
pessoas. “Quando um muni-
cípio, devido às dificuldades 
financeiras, não consegue 
executar ações importantes 
para a população, é dever do 
estado suprir essa carência e 
levar ações para as cidades. 
É muito importante que 
haja esse tipo de parceria, 
pois quem ganha é a popu-
lação”, disse.

Com um dos melhores 
índices de cobertura vacinal 
do país, o caminho para a 
conquista do status sanitário 
de zona livre da febre aftosa 
sem vacinação vem sendo 
trilhado pelo Governo do 
Estado. Neste sentido, a partir 
do dia 1° de maio, a Agência de 
Defesa e Inspeção Agropecuá-
ria de Alagoas (Adeal) realiza, 
de 1° a 31 de maio, a primeira 
etapa da campanha de vacina-
ção de 2022. A meta é imunizar 
100% do rebanho alagoano, 
composto por mais de 1,2 
milhão de animais.

Após vacinar, o criador 
tem até o dia 15 de junho para 
fazer a declaração obrigatória 

nos escritórios da Adeal. Com 
o documento, ele comprova 
oficialmente que os animais 
foram devidamente imuniza-
dos.

“O produtor alagoano tem 
sido um grande parceiro da 
Adeal e de todo o sistema de 
controle sanitário do Minis-
tério da Agricultura e do 
Governo do Estado no sentido 
de cumprir com a obrigação 
de imunizar o rebanho. Temos 
alcançado índices impor-
tantes e superiores a 96% de 
cobertura vacinal, o que leva 
Alagoas a trilhar no caminho 
para a zona livre da febre aftosa 
sem vacinação. Essa mudança 
de status deverá ocorrer em 
2024”, declarou o presidente da 
Adeal, José Márcio Maia.

A Adeal alerta ainda que o 
criador que não vacinar o reba-

nho fica impedido de retirar a 
Guia de Trânsito Animal (GTA), 
estando impossibilitado de 
circular e comercializar os 
animais, além de estar sujeito 
a penalidades previstas na lei, 
a exemplo do pagamento de 
multa. No caso da não vacina-
ção, o valor de multa a ser pago 

corresponde a dez Unida-
des Padrão Fiscal do Estado 
de Alagoas (UPFAL) e da não 
declaração a 30 UPFAL. 

2021
No ano passado, quando o 

rebanho também era formado 
por mais 1,2 milhão de animais, 
a primeira etapa contou com 

uma cobertura vacinal de 
96,3%. Na segunda etapa, 
realizada no mês de novem-
bro e restrita a bovídeos com 
até dois anos de vida, o índice 
vacinal foi de 97,4%. Segundo 
o levantamento técnico da 
Adeal, de um rebanho de 511 
mil indivíduos, foram imuni-
zados 488 mil bovídeos.

A segunda etapa da campa-
nha, que teve início em 1° de 
novembro, diante da falta de 
doses de vacinas nas lojas de 
revenda de produtos agrope-
cuários, foi prorrogada por 
duas vezes pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa), sendo 
finalizada no dia 31 de dezem-
bro. Com isso, o prazo para a 
declaração da vacinação foi 
encerrado no dia 31 de janeiro 
passado.

ESTADO  detém um dos melhores índices de cobertura vacinal do país.Alagoas
NA PRIMEIRA etapa da campanha de vacinação, de 1º a 31 de maio, mais de 1,2 milhão de animais devem ser imunizados

Aftosa: Alagoas se aproxima do 
status de zona livre sem vacinação

Dorgival Junior 
Ascom Adeal
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EM MAIO,

Serão vacinados bovídeos de todas as idades contra a febre aftosa

AUTORIDADES   

percorreram trecho inaugurado - que facilitará deslocamento entre AL e PE

Dorgival Junior / Ascom Adeal

Marco Antonio

O governador de Alagoas, 
Klever Loureiro, e o secretá-
rio de Estado da Segurança 
Pública, Elias Oliveira, inaugu-
raram hoje, o novo Centro Inte-
grado de Segurança Pública de 
Piranhas (Cisp). A unidade do 
tipo II é resultado do investi-
mento de R$ 10,5 milhões em 
recursos próprios do Tesouro 
Estadual e vai intensificar a 
atuação das forças de segu-
rança na região, levando mais 
segurança para Piranhas e para 
as cidades circunvizinhas.

O município de Piranhas foi 
escolhido para receber um Cisp 
do tipo II, que é maior que os do 
tipo I, devido a sua localização 
estratégica na fronteira entre 
Alagoas e Sergipe, fechando o 
cerco contra a criminalidade 
no Sertão. Os dois pavimen-
tos do prédio de 1.300 metros 
quadrados vai abrigar equipes 
da Polícia Civil e Militar, propor-
cionando mais conforto para os 
profissionais e um bom atendi-
mento à população.

O equipamento de segu-
rança conta com sala para a 
Inteligência, de Planejamento 
de Operações, posto de identi-
ficação, Centro de Operações 

(Copom), alojamento para 
oficiais e praças, divididos para 
homens e mulheres, vestiários, 
sala de reuniões, reserva de 
armas e depósito para a Polícia 
Militar.

Já a Polícia Civil terá sala 
para o chefe de operações, 
cartório distrital e regional, 
depósito, alojamentos para 
delegados e agentes e sala de 
reuniões. Na área comum 
haverá copa, recepção, sala 
para confecção de Boletim de 
Ocorrência, auditório, depósito 
e refeitório.

O prédio do tipo II, também 
contém mais celas de flagrantes 
que as do tipo I. Nessas unida-
des, a capacidade é de até 32 
presos, divididos em cinco celas 
para presos do sexo masculino, 
feminino e para menores. Já 
estão em funcionamento 36 
Cisps em Alagoas.

Estão em construção uma 
unidade do tipo III, em Santana 
do Ipanema, uma unidade do 
tipo II, em Atalaia, e dez do tipo 
I, no distrito de Pindorama, em 
Coruripe, Traipu, Paripueira, 
Cacimbinhas, Jequiá da Praia, 
Inhapi, Água Branca, Colô-
nia Leopoldina, Barra de São 
Miguel e Estrela de Alagoas 
que, em breve, serão entregues 
à população.

   CAMPESTRE    RECURSOS PRÓPRIOS

Governador inaugura obras 
do ‘Minha Cidade Linda’

Piranhas: Governo investe 
mais R$ 10,5 milhões em CISP 

Rafael Maynart 
Agência Alagoas

Paula Berle 
Agência Alagoas

Em razão do Mutirão 
de Limpeza, o Mercado 
e Feirinha do bairro do 
Tabuleiro  do Mar tins, 
não funcionam durante 
todo o dia de hoje (25). 
É que recebem a ação 
integrada do mutirão de 
limpeza, executadas pela 
Secretaria do Trabalho, 
Abastecimento e Econo-
mia Solidária, e apoio da 
Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e Superin-
tendência Municipal de 
Desenvolvimento Susten-
tável.

De acordo com a Prefei-
tura de Maceió, os equi-
pamentos sociais passam 
por serviços de varrição, 
desinfecção, limpeza e 
desobstrução de galerias, 
pintura do meio-fio e reti-
rada de entulhos.

Com os serviços nas 
áreas internas e externas, 
a tradicional Feirinha e 
o Mercado só voltarão a 
funcionar, normalmente 
ao público, amanhã (26).

De acordo com a Prefei-
tura de Maceió, a inicia-
tiva visa garantir mais 

segurança sanitária para 
os trabalhadores, permis-
sionários e para o público 
em geral que frequenta o 
local diariamente.

Estão sendo realizados 
serviços de varrição, lava-
ção, desinfecção, desobs-
trução de galerias, pintura 
de meio fio, retirada de 
entulhos,  entre outras 
ações que garantem a 
higienização do equipa-
mento público. Além dos 
mutirões, a limpeza regu-
lar do mercado público é 
realizada diariamente.

A Prefeitura de Maceió 
informa que, a partir de 
hoje, as Salas do Empre-
endedor de Maceió que 
funcionam no Centro e 
nas Unidades das Centrais 
Já! dos Shoppings Parque, 
Maceió e Pátio, já retor-
naram as atividades e ao 
atendimento ao público. As 
unidades tiveram o atendi-
mento suspenso em razão 
do feriadão de Tiradentes. 

Após o recesso, também 

pelo ponto facultativo da 
última sexta-feira (22), os 
atendimentos nos postos 
do Empreendedor retor-
nam hoje (25), das 08h às 
17h, nos três shoppings da 
capital. 

Já na Sala do Empre-
endedor,  que funciona 
na Secretaria Municipal 
de Economia (Semec), na 
Pedro Monteiro, 47, Centro, 
próximo à Praça dos Palma-
re s ,  o  a t e n d i m e n t o  a o 

público é das 08h às 14h.
A Semec informa ainda 

que os Microempreendedo-
res Individuais (MEI), com 
agendamentos marcados 
para última sexta-feira (22), 
serão informados sobre 
as novas datas de atendi-
mento. Os serviços ofere-
cidos gratuitamente pelas 
Salas e os contatos de todos 
os postos de atendimento 
podem ser conferidos no 
site da Prefeitura de Maceió.

A Prefeitura de Maceió, 
por meio da Secretaria Muni-
cipal de Saúde, inicia, a partir 
de hoje (25), a aplicação da 4ª 
dose contra a Covid-19 para 
os profissionais da saúde. 
Com essa iniciativa, Maceió 
passa a ser a primeira capi-
tal do Nordeste a promover a 
aplicação da 4ª dose contra o 
coronavírus.

De acordo com a Secre-
taria Municipal de Saúde, o 
segundo reforço da vacina, 
que era aplicado apenas 
em idosos com 60 anos ou 
mais, poderá ser tomado por 

pessoas de qualquer idade 
desde que trabalhem no setor 
de saúde.

Para se vacinar,  será 
preciso apenas ir a um dos 
pontos de imunização distri-
buídos pelos bairros de 
Maceió, levando compro-
vante de vínculo empregatício 
ou certidão de regularidade 
no respectivo conselho de 
classe, que ficará retido no 
local, além de documento 
pessoal com foto.

Como explica o coorde-
nador da campanha de vaci-
nação contra a Covid-19 em 

Maceió, Calydson Moura, a 
decisão do município levou 
em consideração que há esto-
que de imunizantes, e que a 
proteção da população ainda 
se mostra a melhor forma de 
combater a pandemia.

“Vacina não tem que estar 
na geladeira, tem que estar 
no braço, para proteger ainda 
mais e, definitivamente, a 
vencer esse vírus que enlu-
tou tantas famílias”, declarou 
Claydson Moura.

Mais Informações sobre os 
locais e horários de vacinação, 
no site: maceio.al.gov.br.

PARA SE vacinar é preciso levar comprovante de vínculo empregatício 
ou certidão de regularidade no respectivo conselho de classe.Maceió

PREFEITURA sai na frente como a primeira capital do NE a atender esse público com o segundo reforço contra a Covid

SMS começa aplicar 4ª dose 
para profissionais da saúde

COVID-19:

A partir de hoje, os profissionais de saúde já podem tomar a 4a dose do imunizante

Divulgação
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SÃO DIVERSAS VAGAS

Para pessoas que buscam o primeiro emprego ou o retorno ao mercado de trabalho

   TRABALHO

Sine segue com seleção de 
currículos para 656 vagas

O Sine Maceió dá pros-
seguimento, hoje (25), aos 
processos de seleção de 
emprego com vagas rema-
nescentes disponíveis para 
toda a população da capital. 
Durante essa semana, são 656 
oportunidades disponíveis 
para pessoas que buscam o 
primeiro emprego ou retor-
nar ao mercado de trabalho.

As vagas são para traba-
lhar em supermercados, 
restaurantes, lojas comer-
ciais, confeitaria, serviços 
gerais, área da saúde, está-
gio e área administrativa 
para quem possui o Ensino 
Fundamental, Médio ou 
Superior completo.

Os interessados podem 
enviar o currículo para o 
e-mail imosine.semtabes@
gmail.com ou ir ao posto 

de atendimento do Sine 
Maceió, que fica no 2º piso 
do Shopping Popular, no 
Centro. O local funciona de 
segunda a sexta-feira, das 
08h às 14h.

M a i s  i n f o r m a ç õ e s 
podem ser obtidas pelo tele-
fone 0800 082 6205 ou no 
Whatsapp (82) 98879-1919. 
É preciso ficar atento aos 
requisitos de cada vaga. 

Para mais detalhes da 
lista com todas as oportuni-
dades de emprego disponí-
veis basta acessar o endereço 
eletrônico: maceio.al.gov.br.

O posto de atendimento 
funciona de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 14h. 
Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 
0800 082 6205 ou no What-
sapp (82) 98879-1919.
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Maceió retornam atendimento



Ao decretar o indulto ao 
deputado Daniel Silveira, 
Bolsonaro pratica um atentado 
à democracia constitucional, à 
República e à Constituição. É 
uma medida política tirânica, 
com traços que remetem ao 
nazismo. Mas é preciso ter 
calma na reação, agir de forma 
institucional correta.

“É fundamental isso, 
porque o que ele quer é espa-
lhar o caos. A gente não pode 
ser elemento auxiliar, mesmo 
que involuntariamente, 
dessa tarefa que ele se pôs 
de espalhar o caos na socie-
dade brasileira, em especial o 
caos institucional. Temos que 
apoiar as nossas instituições 
democráticas, o STF. Não há 
outro caminho para nós que 
defendemos a democracia”.

É a análise e o alerta que 
faz o jurista Pedro Serrano 
ao TUTAMÉIA ao comen-
tar a decisão de Bolsonaro 
de conceder indulto ao 
deputado Daniel Silveira. A 
medida foi anunciada nesse 
21 de abril, dia seguinte à 
condenação do parlamentar 
pelo Supremo Tribunal Fede-
ral por ataques aos ministros 
da corte.

Professor de direito cons-
titucional, fundamentos de 
direito público e teoria geral do 
direito na PUC de São Paulo, 
nesta entrevista ele avalia 
aspectos jurídicos e políticos 
do ato de Bolsonaro e aponta 
desdobramentos do caso.

“O problema é que Bolso-
naro fundamenta essa sua 
decisão de produzir um ato 
político [o indulto a Daniel 
Silveira] numa interpretação 
da Constituição que contraria 
imediatamente a interpreta-
ção assumida pelo Supremo 
nesse mesmo caso concreto. 
Ao fazer isso, Bolsonaro usa 

desse ato político para se colo-
car como ele sendo o guar-
dião da Constituição, ou seja, 
o intérprete final da Consti-
tuição. Ele acha que o sujeito 
estava no livre exercício do 
direito à livre expressão. Na 
opinião dele. Ele sobrepõe 
a sua decisão à decisão do 
Supremo. Isso não pode haver. 

Não pode porque o nosso 
sistema é um regime demo-
crático, republicano. Existe 
uma divisão de funções. Cabe 
ao Supremo o papel de ser o 
guardião da Constituição, de 
ser o intérprete final da Cons-
tituição. Não ao Bolsonaro. 
Isso é grave. Na teoria consti-
tucional, o grande autor que 
sempre defendeu que o chefe 
do executivo deveria ser o 
guardião da Constituição é 
Carl Schmitt [1888-1985]. Foi 
quem pensou o Estado e o 
constitucionalismo nazista. 
Ou seja: é um traço nazista que 
Bolsonaro assume quando 
ele se reivindica ou se põe no 
papel de intérprete final da 

Constituição. Há aí, como o 
direito chama, um evidente 
abuso de poder ou desvio de 
poder por parte do executivo, 
carreando uma inconstitucio-
nalidade para o ato. Esse ato 
é um atentado à democracia 
constitucional, à República, e 
à Constituição”.

Autor de “Autoritarismos e 
Golpes na América Latina” e “A 
Justiça na Sociedade do Espe-
táculo”, Serrano afirma:

“A questão do deputado 
se tornou secundária. O que 
é relevante é que Bolsonaro 
pretende se colocar como o 
intérprete final da Constitui-
ção. Isso significa ele se colo-
car num papel de ditador ou 
de imperador, porque centra-
liza funções fundamentais de 
Estado na mão de um homem 
só. Centraliza, no caso, a 
função executiva e judiciária 
na mão dele. Ele não pode usar 
um ato de indulto para esse 
fim”.

Ele segue:
“O ato político no nosso 

sistema é o ato mais discricio-
nário que tem. Mas essa liber-
dade não é absoluta. Existem 
limites. Ele está utilizando de 
um ato político para, no fundo, 
se colocar acima da vontade 
do Supremo. Falo isso não pelo 
conteúdo da matéria do ato. 
Mas pela fundamentação que 
ele dá. Ele fundamenta numa 
interpretação própria do que 
deve ser o direito à livre expres-
são no Brasil. E se sobrepõe 
ao Supremo nesse papel de 
intérprete constitucional. Isso 
é inaceitável”.

“Não é inaceitável um ato 
político que liberte o deputado. 
Esse é um outro debate. O que 
é inaceitável é ele se colocar 
numa posição, vamos dizer, 
acima do Supremo no tocante 
à interpretação constitucional. 
Isso é muito grave. Isso é arre-
bentar a democracia brasileira, 
destruir a nossa Constituição”.

Na visão de Serrano, o 
ato deve ser analisado num 
contexto maior:

“Estamos num momento 

do mundo de autoritarismo 
líquido. O que temos são medi-
das de exceção no interior 
da democracia. Essa foi uma 
hoje. É uma medida que tem 
uma aparência de ser jurídica. 
Mas no seu conteúdo é uma 
medida política tirânica, no 
caso de enfrentamento a um 
inimigo, que é o STF. Ele trata 
o Supremo como um inimigo. 
É uma agressão grave à Cons-
tituição”.

E por que agora? Serrano 
responde:

“É uma excelente oportuni-
dade para ele, para o processo 
eleitoral, de se afirmar com a 
sua própria base. Ele se põe 
como sendo o herói de sua 
própria base, está enfrentando 
o STF. A grande bandeira é a 
liberdade de expressão; parece 
que é um fim nobre”.

Nesse embate, na visão do 
jurista, Bolsonaro consegue 
ser, ao mesmo tempo, poder 
e antipoder. “Ele é, ao mesmo 
tempo, situação e oposição; 
sistema e antissistema. Isso 
não é novo. Isso é próprio 
de qualquer populismo de 
extrema direita. Foi assim no 
fascismo de Mussolini, no 
nazismo de Hitler, nas ditadu-
ras na Espanha e em Portugal”.

“Temos que apoiar as 
nossas instituições democráti-
cas, o STF. Não é um problema 
de achar que é correta ou não a 
prisão do Daniel Silveira. Esse é 
um outro debate. O que ocorre 
é que hoje Bolsonaro procura 
invadir a competência do STF, 
produzir um ato profunda-
mente autoritário, contrário à 
democracia. Mas nós precisa-
mos ter calma na reação, agir 
de forma institucional correta. 
E precisamos tentar nos mobi-
lizar para essa eleição, para 
poder vencer esse sujeito e tirá-
-lo do poder”.

BOLSONARO pretende se colocar como o intérprete final da Constituição.Brasil
JURISTA PEDRO SERRANO comenta decisão de Bolsonaro de conceder indulto ao deputado Daniel Silveira

“Bolsonaro quer arrebentar a 
democracia e destruir a CF”
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JURISTA PEDRO SERRANO:

“Ele se coloca num papel de ditador ou de imperador, porque centraliza funções fundamentais de Estado na mão de um homem só”



Pesquisa realizada pela 
Associação Paulista de Super-
mercados (Apas) em parceria 
com a Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas (Fipe) 

aponta que os preços dos 
produtos nas prateleiras dos 
supermercados subiram 2,64% 
em março. O índice é o mais 
elevado para o mês desde 1994, 

quando  a série histórica foi 
iniciada. O grupo de alimentos 
foi um dos mais impactados 
pela alta no preço das commo-
dities, uma das principais 

causas da subida dos preços 
nos mercados. Segundo a CNN 
Brasil, os preços dos legumes 
e verduras foram os que mais 
subiram, com altas de  18,75% e 

13,77%, respectivamente.
Entre os produtos que tive-

ram maior aumento estão o 
tomate (41,27%), o repolho 
(34,24%) e a cenoura (32,23%).

Em 1808, o seguro surgiu 
com a finalidade de proteger 
cargas e mercadorias trans-
portadas por via marítima. 
De lá para cá, ele veio se aper-
feiçoando e surgiram novas 
possibilidades de proteção, a 
exemplo do seguro de auto-
móveis, de vida, de casa, de 
negócios, de patrimônio e 
tantos outros. Com a pande-
mia, a procura por seguros 
aumentou – principalmente 
pelo seguro de vida, que regis-

trou um acréscimo de 17,7% 
nos dois primeiros meses de 
2022, em comparação com o 
mesmo período de 2021. Isso 
significa um montante de R$ 
3,90 bilhões. O seguro de danos 
também se destaca, com uma 
alta de 24,1% na arrecada-
ção de prêmios no primeiro 
bimestre de 2022, em relação 
ao primeiro bimestre de 2021. 
Já a arrecadação de prêmios 
no seguro auto atingiu R$ 6,72 
bilhões nos primeiros dois 
meses, o que representa 21,1% 
de elevação, se comparado 
com os dois primeiros meses 
de 2021.

Especialistas avaliam 
que a pandemia trouxe um 
olhar atento das pessoas à 
busca por proteção da vida 
e também por proteção de 
bens materiais. “A grande 
importância do seguro é a 
garantia de uma proteção 
para o dia a dia, proporcio-
nando mais tranquilidade ao 
segurado e sua família, caso 
venham a enfrentar algum 
evento adverso”, informa 
Larissa Amaral, assessora de 
produtos e serviços da Sicredi 
Expansão.

Pensando nisso, a Sicredi 
Expansão adotou uma política 

de prevenção e cuidado com 
coberturas e serviços de seguro 
que se adaptam a cada estilo 
de vida, além de assistências 
específicas que garantem mais 
tranquilidade, tanto em planos 
individuais quanto familiares e 
empresariais.

Com a crescente retomada 
e liberação das atividades,  as 
pessoas estão mais nas ruas, 
nos espaços – tanto abertos 
quanto fechados – e isso possi-
bilitou um convívio social mais 
amplo: viagens, abertura das 
fronteiras, mais carros e motos 
nas ruas e um convívio mais 
próximo.

Os planos e coberturas de 
seguro da Sicredi Expansão 
são das principais segura-
doras do país e vão desde os 
planos individuais e fami-
liares até corporativos. Para 
pessoa física, por exemplo, 
existem os seguros para 
proteção do lar, de automó-
vel e de vida. Já os empresá-
rios podem contratar seguros 
adaptados à necessidade de 
cada negócio, a exemplo do 
seguro de vida para os cola-
boradores, proteção de frota, 
responsabilidade civil e de 
patrimônio com assistência 
24 horas.

R$ 3,9 BILHÕES: esse é o montante que movimentou o mercado 
de seguro de vida somente nos dois primeiros meses de 2022.Mercado

O SEGURO de vida foi o mais procurado, com crescimento de mais de 17% nos dois primeiros meses de 2022

Procura por seguro cresce em 
meio às incertezas da pandemia 
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Geisa Lima
Algo Mais Consultoria e Assessoria

   NAS ALTURAS

Inflação: preços dos alimentos explodem e alta 
em março é a maior para o mês desde 1994



Os quadros de parada 
cardiorrespiratória estão 
entre os tipos de ocorrên-
cia mais comuns atendidos 
pelo Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu) de 
Alagoas e o tempo-resposta 
para esses pacientes é funda-
mental. Um exemplo disso 
foi um paciente atendido na 
manhã deste sábado (23) no 
bairro da Ponta Verde, em 
Maceió: um homem de 63 
anos foi encontrado em casa 
já desacordado por familiares 
que prontamente acionaram 
o Samu por meio do 192.

Ainda durante a ligação, 
a família decidiu também 
pedir ajuda à enfermeira 
Bruna Freire, que chegava 
em casa após um plantão no 
Hospital da Mulher (HM). 
Ela identificou o quadro do 
paciente, conversou com o 
médico regulador e iniciou 
os procedimentos de reani-
mação cardiorrespirató-
ria (RCP) até a chegada da 
ambulância. Bruna ensinou 
para um filho e uma vizinha 
do paciente, ainda enquanto 
realizava os procedimentos, 
como a manobra deveria ser 
executada para realizar reve-
zamento durante os ciclos 
que, em grandes intervalos de 
tempo, podem levar à exaus-
tão física.

Uma Unidade de Suporte 
Avançado (USA) do Samu 
Alagoas, que funciona como 
uma UTI móvel, chegou ao 
local e conseguiu reverter a 
situação. Porém, de acordo 
com o médico socorrista 
Adriano Luna, durante as 
operações da ocorrência, 
outras complicações surgi-
ram. “O espaço era apertado 
e o paciente estava no décimo 
andar. O elevador não cabia a 
maca e a escada oferecia diver-

sos riscos, então ele precisou 
ser levado em pé na prancha 
pelo elevador e ao entrar na 
ambulância, apresentou uma 
nova parada cardiorrespirató-
ria”, explicou o médico.

Depois de mais alguns 
ciclos de RCP mantidos pela 
equipe de socorristas da USA, 
que funciona como uma UTI 
móvel, o paciente foi entu-
bado e encaminhado para 
o Hospital Geral do Estado 
(HGE). Na chegada à Ala 
Vermelha, uma nova parada 
cardiorrespiratória aconte-
ceu e que também foi estabi-
lizada, desta vez juntamente 
com equipes do HGE, onde 
segue internado para realiza-
ção de procedimentos.

Pronto atendimento
Além do tempo-resposta 

satisfatório para a ocorrên-
cia, o médico socorrista 
Adriano Luna ressalta ainda 
a importância da enfermeira 
que realizou as primei-
ras manobras. “É muito 
importante que a resposta 
em casos como este seja 
imediata. Além de pronta-
mente prestar socorro, foi 
de extrema importância 
também revezar os ciclos de 
RCP com outras pessoas”, 
disse o médico.

A enfermeira enalteceu, 
em suas redes sociais, que 
o Sistema Único de Saúde 
(SUS) em Alagoas funciona. 
“Foi um momento difícil lidar 
com a inexperiência da famí-
lia e todas as dificuldades do 
quadro, mas ver uma equipe 
ágil e preparada realizando 
um atendimento de primeira 

linha deu muito orgulho”, 
disse a enfermeira.

Como realizar a RCP
Caso encontre alguém 

sem sinais de respiração, 
como a ausência de movi-
mentos de expansão do 
tórax, deite-a de barriga 
para cima em uma superfí-
cie rígida, de preferência no 
chão, e ligue imediatamente 
para o 192.

Para realizar a RCP, ajoe-
lhe-se ao lado da vítima, na 
altura dos ombros dela, e 
localize o centro do tórax, 
entre os mamilos. Posicione 
os braços estendidos com 
os dedos entrelaçados, colo-
cando uma mão sobre a 
outra, apoiando-se no centro 
do peito.

Mantenha os braços esti-

cados, sem dobrar os coto-
velos, e use o peso do corpo 
para fazer compressões rápi-
das e fortes. Inicie compres-
sões com a frequência de 5 
compressões a cada 3 segun-
dos, comprimindo o tórax na 
profundidade de, no mínimo, 
5 cm para adultos e crianças e 
4 cm para bebês.

O  p r o c e d i m e n t o  d e 
reanimação deve continuar 
até a chegada do Samu. É 
recomendado que sejam 
realizados ciclos de dois 
minutos ininterruptos de 
RCP, mas que haja rodízio 
com pessoas diferentes ao 
término de cada ciclo, para 
garantir a melhor qualidade 
do procedimento, já que o 
processo é bastante cansa-
tivo.

Quando acionar o Samu
O Samu Alagoas funciona 

24 horas por dia, todos os 
dias da semana, e pode ser 
acionado por intermédio 
de ligação gratuita pelo 
número 192. Além de aten-
der pacientes vítimas de 
parada cardiorrespiratória, o 
serviço atua em ocorrências 
com vítimas de acidentes de 
trânsito, quedas da própria 
altura, ferimentos por arma 
branca e por arma de fogo, 
quedas de altura, afogamen-
tos e queimaduras.

O serviço também pode 
ser acionado para atender 
casos obstétricos, casos de 
Infarto Agudo do Miocárdio 
(IAM) e de Acidente Vascu-
lar Cerebral (AVC), além 
de pacientes com quadros 
suspeitos ou confirmados de 
Covid-19. Por meio do tele-
fone 192 também é possí-
vel solicitar assistência para 
pacientes em surto psiquiá-
trico.

TEMPO-RESPOSTA é fundamental para o sucesso no atendimento.Saúde

PACIENTE

Foi resgatado por uma Unidade de Suporte Avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Alagoas

QUADROS de parada cardiorrespiratória estão entre os tipos de ocorrência mais comuns atendidos pelo Samu

Samu socorre vítima de paradas 
cardiorrespiratórias em Maceió

Divulgação
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A quantidade de eleitores 
de 16 e 17 anos é a menor desde 
2004 em todo o país. Em Alagoas, 
na última contagem, registrada 
em março deste ano, os votantes 
de 16 anos representam 5.676 
pessoas, enquanto os de 17 anos 
são 12.518 eleitores ativos em 
todo o estado. 

Os dados, coletados pela 
Agência Tatu, são do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE). Da série 
analisada, em Alagoas o maior 
registro de eleitores adoles-
centes foi em 2012, há 10 anos, 
quando havia 16.708 votantes 
com 16 anos e 31.822 com 17. 
Ou seja, houve uma redução de 
66,03% e 60,66% na comparação 
entre os anos.

Outra comparação é em 
relação à quantidade de elei-
tores adolescentes registrados 
na última eleição presidencial, 
em 2018, com os registrados 

em março de 2022. Nestes 
anos, a redução foi de 23,73% 
com 16 anos e 43,24% com 17.

Eleitorado jovem no NE
Já no Nordeste, o mês 

de março de 2022 também 
apresentou o menor número 
do eleitorado adolescente, 
contando com 107.708 eleito-
res de 16 e 241.638 de 17 anos. 
Ao comparar com os dados da 
última eleição presidencial, 
havia 145.543 eleitores de 16 
e 411.266 de 17 anos, ou seja, 
uma redução de 26% e 41,25%, 
respectivamente.

Já em todo o país havia 
378.660 eleitores ativos de 16 
anos e 1.138.437 de 17 anos, 
em 2018. Este ano, a redução 
foi de 15,7% para os jovens de 
16 anos; e 35,7% para 17 anos, 
com 319.151 eleitores de 16 e 
732.033 de 17 anos.

Também é possível obser-
var, a partir dos dados da série 
histórica, que a quantidade de 

eleitores é geralmente maior 
nos anos de eleições munici-
pais. “O que acontece é que 
nas eleições gerais [muni-
cipais], os eleitores acabam 
tendo mais contato direto com 
os candidatos. Principalmente 
em cidades menores, onde a 
população sempre os encontra 
nas ruas, nos estabelecimen-
tos e até conhecem um candi-
dato a vereador e prefeito. É 
diferente de um presidente 
ou de um candidato a senador 
e deputado”, afirma Ranulfo 
Paranhos, cientista político.

O que explica a redução?
Paranhos informa, ainda, 

que os eleitores nessa faixa 
etária preferem não se expres-
sar ou se envolver diretamente 
com assuntos da política, 
muitas vezes, por temerem 
pela exclusão social, que pode 
ser gerada devido a um posi-
cionamento político. 

“Os jovens não querem 

passar pelo cancelamento. 
Não desejam ser afetados por 
uma escolha política e acaba-
rem excluídos socialmente do 
grupo que pertencem, então 
eles não vêem a precisão ou a 
necessidade de votar”, afirma.

O cientista político comple-
menta que além disso os jovens 
estão menos interessados no 
voto pelo fato de ser facultativo 
até os 18 anos, além das ques-
tões processuais da eleição. 

Já para Luciana Santana, 
também cientista política, há 
algumas hipóteses que expli-
cam essa redução. A primeira 
seria o envelhecimento natural 
da população que, consequen-
temente, reduz esse público; e 
a segunda seria a conjuntura e 
a influência social.

“No próprio envelheci-
mento da população, você 
reduz naturalmente o número 
de jovens. O segundo é a ques-
tão mais conjuntural, de desin-
centivar, ou seja, a política não 

tem se tornado atrativa, então, 
naturalmente também não há 
incentivos em um período que 
você não tenha essa obrigação 
do voto. Há ainda a questão 
da socialização, como essa 
socialização política acontece 
na família, na escola e entre os 
amigos”, diz Luciana Santana.

Inscrição eleitoral online
O prazo para fazer o título 

ou regularizar as pendências 
eleitorais vai até o dia 4 de 
maio. O processo pode ser feito 
totalmente online, acessando 
o site TítuloNet, no Portal do 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE).

Apesar do voto ser opcional 
para pessoas de 16 e 17 anos, há 
movimentações em massa nas 
ruas e nas redes sociais para 
incentivar o registro. Desde 
threads no Twitter até donos de 
estabelecimentos realizando a 
emissão gratuita para a popu-
lação local.

DADOS coletados pela Agência Tatu são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).Especial
ALAGOAS segue a tendência e tem a menor quantidade de jovens aptos a votar de toda a série

Nordeste: eleitorado de 16 e 17 
anos é o menor desde 2004
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Os quadros de parada 
cardiorrespiratória estão 
entre os tipos de ocorrên-
cia mais comuns atendidos 
pelo Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu) de 
Alagoas e o tempo-resposta 
para esses pacientes é funda-
mental. Um exemplo disso 
foi um paciente atendido na 
manhã deste sábado (23) no 
bairro da Ponta Verde, em 
Maceió: um homem de 63 
anos foi encontrado em casa 
já desacordado por familiares 
que prontamente acionaram 
o Samu por meio do 192.

Ainda durante a ligação, 
a família decidiu também 
pedir ajuda à enfermeira 
Bruna Freire, que chegava 
em casa após um plantão no 
Hospital da Mulher (HM). 
Ela identificou o quadro do 
paciente, conversou com o 
médico regulador e iniciou 
os procedimentos de reani-
mação cardiorrespirató-
ria (RCP) até a chegada da 
ambulância. Bruna ensinou 
para um filho e uma vizinha 
do paciente, ainda enquanto 
realizava os procedimentos, 
como a manobra deveria ser 
executada para realizar reve-
zamento durante os ciclos 
que, em grandes intervalos de 
tempo, podem levar à exaus-
tão física.

Uma Unidade de Suporte 
Avançado (USA) do Samu 
Alagoas, que funciona como 
uma UTI móvel, chegou ao 
local e conseguiu reverter a 
situação. Porém, de acordo 
com o médico socorrista 
Adriano Luna, durante as 
operações da ocorrência, 
outras complicações surgi-
ram. “O espaço era apertado 
e o paciente estava no décimo 
andar. O elevador não cabia a 
maca e a escada oferecia diver-

sos riscos, então ele precisou 
ser levado em pé na prancha 
pelo elevador e ao entrar na 
ambulância, apresentou uma 
nova parada cardiorrespirató-
ria”, explicou o médico.

Depois de mais alguns 
ciclos de RCP mantidos pela 
equipe de socorristas da USA, 
que funciona como uma UTI 
móvel, o paciente foi entu-
bado e encaminhado para 
o Hospital Geral do Estado 
(HGE). Na chegada à Ala 
Vermelha, uma nova parada 
cardiorrespiratória aconte-
ceu e que também foi estabi-
lizada, desta vez juntamente 
com equipes do HGE, onde 
segue internado para realiza-
ção de procedimentos.

Pronto atendimento
Além do tempo-resposta 

satisfatório para a ocorrên-
cia, o médico socorrista 
Adriano Luna ressalta ainda 
a importância da enfermeira 
que realizou as primei-
ras manobras. “É muito 
importante que a resposta 
em casos como este seja 
imediata. Além de pronta-
mente prestar socorro, foi 
de extrema importância 
também revezar os ciclos de 
RCP com outras pessoas”, 
disse o médico.

A enfermeira enalteceu, 
em suas redes sociais, que 
o Sistema Único de Saúde 
(SUS) em Alagoas funciona. 
“Foi um momento difícil lidar 
com a inexperiência da famí-
lia e todas as dificuldades do 
quadro, mas ver uma equipe 
ágil e preparada realizando 
um atendimento de primeira 

linha deu muito orgulho”, 
disse a enfermeira.

Como realizar a RCP
Caso encontre alguém 

sem sinais de respiração, 
como a ausência de movi-
mentos de expansão do 
tórax, deite-a de barriga 
para cima em uma superfí-
cie rígida, de preferência no 
chão, e ligue imediatamente 
para o 192.

Para realizar a RCP, ajoe-
lhe-se ao lado da vítima, na 
altura dos ombros dela, e 
localize o centro do tórax, 
entre os mamilos. Posicione 
os braços estendidos com 
os dedos entrelaçados, colo-
cando uma mão sobre a 
outra, apoiando-se no centro 
do peito.

Mantenha os braços esti-

cados, sem dobrar os coto-
velos, e use o peso do corpo 
para fazer compressões rápi-
das e fortes. Inicie compres-
sões com a frequência de 5 
compressões a cada 3 segun-
dos, comprimindo o tórax na 
profundidade de, no mínimo, 
5 cm para adultos e crianças e 
4 cm para bebês.

O  p r o c e d i m e n t o  d e 
reanimação deve continuar 
até a chegada do Samu. É 
recomendado que sejam 
realizados ciclos de dois 
minutos ininterruptos de 
RCP, mas que haja rodízio 
com pessoas diferentes ao 
término de cada ciclo, para 
garantir a melhor qualidade 
do procedimento, já que o 
processo é bastante cansa-
tivo.

Quando acionar o Samu
O Samu Alagoas funciona 

24 horas por dia, todos os 
dias da semana, e pode ser 
acionado por intermédio 
de ligação gratuita pelo 
número 192. Além de aten-
der pacientes vítimas de 
parada cardiorrespiratória, o 
serviço atua em ocorrências 
com vítimas de acidentes de 
trânsito, quedas da própria 
altura, ferimentos por arma 
branca e por arma de fogo, 
quedas de altura, afogamen-
tos e queimaduras.

O serviço também pode 
ser acionado para atender 
casos obstétricos, casos de 
Infarto Agudo do Miocárdio 
(IAM) e de Acidente Vascu-
lar Cerebral (AVC), além 
de pacientes com quadros 
suspeitos ou confirmados de 
Covid-19. Por meio do tele-
fone 192 também é possí-
vel solicitar assistência para 
pacientes em surto psiquiá-
trico.

TEMPO-RESPOSTA é fundamental para o sucesso no atendimento.Saúde

PACIENTE

Foi resgatado por uma Unidade de Suporte Avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Alagoas

QUADROS de parada cardiorrespiratória estão entre os tipos de ocorrência mais comuns atendidos pelo Samu

Samu socorre vítima de paradas 
cardiorrespiratórias em Maceió
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O  G a l o  e n t r o u  e m 
campo às 16 horas do 
sábado (23), para enfrentar 
a Ponte Preta em Campinas 
e não foi uma boa apresen-
tação - foi péssima para 
falar a verdade - linhas 
espaçadas, a marcação 
não encaixou, meio pouco 
criativo, ataque inofensivo, 
uma tarde onde pratica-
mente nada, nada funcio-
nou.

O Marcelo Cabo teve 
uma semana cheia para 
trabalhar o time, o que 
não surtiu efeito. A equipe 
sofreu com vários desfal-
ques é verdade, todo o 
meio considerado titu-
lar estava fora, Claudinei, 
Yago e Maicon, os três por 
lesões, além do zagueiro 
Gilvan, também por lesão. 
Jogaram Yago Mendonça 
na zaga,  e  o  meio foi 
f o r m a d o  p o r  Ma r t h ã , 
Wallace e Vico, que tiveram 
desempenho desastroso, 
combinados com a pouca 
ofensividade do ataque 

regatiano. O único lance de 
perigo do ataque ficou por 
conta de um lançamento 
na área feito por Anselmo 
Ramon que achou Fabi-
nho. A cabeçada atingiu a 
trave e, fora isso, o Galo só 
chegou no abafa no final 
do jogo. A Macaca trocava 
bons passes e chegava com 
perigo ao gol do Diogo Silva 
e achou seu gol aos 23 da 
primeira etapa, quando 
em boa trama pela direita 
Norberto deu assistência 
para Lucca, sozinho no 
meio da área regatiana, 

fazer o gol. 
Em um campeonato 

com 38 rodadas é funda-
mental ter um elenco equi-
librado, e um esquema 
de jogo que seja mantido 
mesmo trocando peças, e 
o Marcelo Cabo sabe disso, 
conhece muito bem a série 
B, o momento não é de 
desespero nem tão pouco 
de tranquilidade. O galo 
volta a jogar quarta-feira 
(27) contra o náutico no 
Estádio Rei Pelé, e o resul-
tado não pode ser outro 
que não a vitória. 

Em partida com emoção, 
o CSA venceu o Cruzeiro-AL 
de virada por 2×1, na noite 
deste sábado (23), no estádio 
Municipal Coaracy da Mata 
Fonseca, no primeiro jogo da 
seletiva da Copa do Brasil.

O Azulão volta a jogar na 
terça-feira (26), pela Série B 
do Campeonato Brasileiro, às 
20h30, contra o Brusque, no 
estádio Augusto Bauer. Já o 
Cruzeiro-AL espera o segundo 
jogo da seletiva, marcado para 
o próximo domingo (1°), às 
19h, no estádio Rei Pelé.

O jogo
O Cruzeiro começou a 

partida se defendendo, mas 
aproveitou vacilo da zaga do 
CSA para abrir o placar aos 17 
minutos. Bacco pegou rebote 

e chutou para o gol: 1×0. O 
Azulão ainda criou algumas 
oportunidades, mas não 
conseguiu empatar.

Na segunda etapa, o 
CSA avançou para o ataque 
tentando correr atrás do preju-
ízo. Aos 17 minutos, Felipe 
Augusto mandou um chute no 
gol e Diogo fez boa defesa. O 
Cruzeiro-AL não queria correr 
perigo e buscava segurar o 
resultado.

Quando o jogo se enca-
minhava para o final, aos 45, 
Lucas Marques mandou na 
área, Lucas Barcelos apareceu 
na área e cabeceou para fazer 
1×1. Um minuto depois, Felipe 
Augusto cruzou, Marco Túlio 
finalizou de cabeça e Diogo 
deu rebote; na sequência, 
Didira fez o gol da virada: 2×1.

CSA venceu o Cruzeiro de Arapiraca pelo placar de 2 x 1.Esportes
AZULÃO faz 2 gols depois dos 45 minutos do segundo tempo e garante vitória e vantagem para jogo de volta, no Estádio Rei Pelé

De virada, CSA bate Cruzeiro/AL 
pela seletiva da Copa do Brasil
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JOGADORES DO CSA

Comemoram gol que garantiu a vitória e a vantagem do time para a segunda partida, no Estádio Rei Pelé

TORCEDOR REVOLTADO 

Com a derrota do Santa Cruz, ‘ensina’ como fazer defesa ao goleiro, que não dá bola

GALO  

Ficou devendo em partida realizada pela terceira rodada da Série B

Uma cena inusitada, mas 
engraçada, aconteceu no 
sábado pelo Campeonato 
Brasileiro Série D. Após a 
derrota do Santa Cruz para 
o ASA-AL, por 2 a 1, no Está-
dio do Arruda, um torcedor 
ficou muito insatisfeito com 
o goleiro Klever.

Tanto que invadiu o 
gramado e foi ensinar o 
goleiro a como defender. Ele 

deu vários pulos e mostrou 
algumas posições para a 
defesa. A cada ‘gracinha’, era 
ovacionado pela torcida. 
Depois, vários policiais mili-
tares chegaram para condu-
zir sua retirada, ação que foi 
vaiada pelos torcedores.

Com a derrota, o Santa 
Cruz segue com um ponto no 
Grupo A4, enquanto o ASA 
lidera com seis.

   SÉRIE B
   SÉRIE D

Coluna do Galo: CRB não 
consegue atravessar a Ponte

Torcedor invade o gramado e 
‘ensina’ o goleiro a defender

Igor Vieira 
Jornal de Alagoas


