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EXECUÇÃO SUMÁRIA: VÍTIMAS FORAM MORTAS A TIROS DURANTE INCURSÃO DOS POLICIAIS MILITARES

Presos PMs que executaram 
três irmãos em Arapiraca

A menina Wellen Cristina 
Tavares dos Santos, de 13 anos, 
foi sugada no final da manhã 
de hoje, por um bueiro, na Rua 
Manoel Miguel Silva, na Cidade 
Universitária. Levada pelas 

águas, a menina percorreu cerca 
de 1km dentro do duto, mas foi 
resgatada quando ficou presa 
numa caixa de manutenção de 
águas pluviais. Os pedidos de 
socorro atraíram os moradores 

da região e dois deles salvaram 
a menina. Uma Unidade de 
Resgate do Corpo de Bombeiros 
esteve no local e fez os primeiros 
socorros à adolescente. Na Rua 
São Paulo, no Tabuleiro, uma 

mulher de 50 anos também foi 
sugada por um bueiro, mas a 
ação de populares foi rápida e 
a mulher foi socorrida. Ela foi 
enviada à Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA)

Três policiais militares – 
cujos nomes e patentes estão 
sendo mantidos em sigilo 
– foram presos sob a acusa-
ção de envolvimento numa 
chacina. O crime ocorreu no 
dia 18 de abril de 2021, na 
localidade conhecida como 

Vila São José, em Arapiraca. 
As vítimas eram irmãos e, 
entre eles, dois adolescentes: 
Rafael Francisco de Souza, de 
16 anos, e Diego Francisco de 
Souza, de 14. Jeferson Hermí-
nio dos Santos, 26, deveria 
ser o alvo dos tiros, mas os 

menores foram no “pacote”. 
Na casa deles havia mais dois 
irmãos, menores, mas eles 
foram deixados vivos pelos 
matadores. À época desta 
chacina, um irmão das víti-
mas estava preso. Todos eram 
órfãos de pai e mãe e mora-

vam sozinhos numa casa, na 
vila. A Corregedoria Geral 
da PM informou que vai 
investigar o caso e tomar as 
“medidas cabíveis”. A prisão 
dos PMs foi possível graças 
à emissão de mandado judi-
cial. Página 5

   NA CIDADE UNIVERSITÁRIA

Adolescente é sugada por bueiro e 
percorre quase 1km dentro de duto

Reprodução/ Redes Sociais

WELLEN CRISTINA

Estava indo para a escola com mais três amigas e, quando se aproximou do bueiro, foi sugada; por sorte, ela não ficou submersa e conseguiu respirar todo o tempo                      

Famílias perdem 
poder de compra 
e consumo recua 
em Maceió

   MERCADO
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Tio e sobrinho  
mortos no 
Sertão seriam 
criminosos

Lei Seca  
prende três  
por embriaguez  
ao volante

Aumentam casos 
de golpes nos 
terminais de 
autoatendimento

Homem mata 
a esposa, tenta 
suicídio, mas 
não morre
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BOLSONARO continua encarcerado em sua bolha.

2 O DIA Digital

Opinião
   ARTIGO  |  Helena Chagas*

Jair Bolsonaro compareceu ao esvaziado ato anti-STF 
de Brasília e mandou um vídeo ao de São Paulo, mas é 
nítido que baixou o tom. Não discursou no DF e ficou no 
leto-lero para agradar aos paulistanos. Por que? Porque 
foi avisado por coordenadores políticos da campanha de 
reeleição que, pelos primeiros levantamentos, o discurso 
golpista contra o Supremo e as ameaças à eleição não 
angariaram um só voto a favor de sua reeleição. 

Bolsonaro continua encarcerado em sua bolha, e foi 
para agradá-la que marcou certa presença cautelosa 
nos atos.  Mas sabe que precisa avançar ao centro para 
ter alguma chance de chegar mais perto de Lula na elei-
ção, e a narrativa golpista de colocar as Forças Armadas 
para contar votos só conseguiu assustar esses setores. Foi 
lembrado que, na última investida antidemocrática, no 7 
de setembro, amargou o crescimento de sua rejeição nas 
pesquisas por quatro meses. 

Não por acaso, a frente democrática que Lula tenta 
construir em torno de sua candidatura avançou nos últi-
mos dias, quando vimos personagens como João Doria 
defender o diálogo com o petista e como Armínio Fraga 
declarar voto nele num segundo turno. Mesmo setores 
antipetistas do establishment já admitem, nas conver-
sas, que diante de um presidente que prega o golpe - e 
que tem grandes chances de desferi-lo se for reeleito -  e 
Lula, não há alternativa a não ser ficar com o segundo. 

É por aí que as tentativas de comparar Lula e Bolso-
naro, como fez parte da mídia nas manifestações de 1 de 
maio, vão ficando cada vez mais sem sentido. Dizer que 
os atos sindicalistas dos aliados de Lula foram tão esva-
ziados quanto as manifestações golpistas de Bolsonaro 
é  comparar laranja com abacaxi.

Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Há muitos 
anos as centrais sindicais fazem atos e reúnem sindica-
listas e simpatizantes - às vez mais gente às vezes menos, 
mas são manifestações desse público, que não atraem 
e nem convidam outros grupos. Lula tinha que estar lá, 
mas o ato do Pacaembu não era, e não foi planejado para 
ser um comício do petista. Não serve de medida política 
para nad

Já os atos convocados para bater no STF e pregar o 
golpe tiveram a clara intenção de reunir muita gente e 
amedrontar a população e as instituições da democra-
cia.   Não conseguiram.  Seu esvaziamento, sim, serviu 
de medida para alguma coisa: o esvaziamento de Bolso-
naro e sua bolha golpista, e a configuração que começa 
a se consolidar no quadro eleitoral: de um lado, o risco à 
democracia; de outro, todos os que são contra o golpe, 
que representam a ampla maioria.

A novidade é que Lula, cada vez mais, agrega essas 
forças em torno de sua candidatura.

Discurso golpista afasta 
Centro e isola Bolsonaro
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EXPEDIENTE

A resposta do Estado de Alagoas encaminhada ao 
ministro relator Gilmar Mendes, do STF, através da 
Procuradoria-Geral, tem 30 páginas.  

Ela rebate a Arguição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental (ADPF), com pedido de medida 
cautelar, por parte do Partido Progressista (PP), que 
quer que seja declarado inconstitucional o edital de 
convocação da eleição indireta para governador e vice.

Entre outros argumentos utilizados, explica que a 
Lei Estadual nº 8.576/2022, que dispõe sobre a eleição,  
é baseada na jurisprudência do próprio STF.

Defende que não cabe, nesse tipo específico de caso, 
pedido de Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental, tendo como base voto do ex-ministro 
do Supremo Celso de Mello.

Também afirma que a ‘’atuação judicial do Reque-
rente configura, possivelmente, uma das mais graves e 
flagrantes tentativas de fratura do Estado Democrático 
que se tem notícia desde a promulgação da Constitui-
ção Federal de 1988, e o faz tentando engendrar o Poder 
Judiciário por meio de diversas ações que vem sendo 
manejadas desde o dia 27 de abril, próximo passado, 
seja pelo Partido Progressista, seja pelo Partido Socia-
lista Brasileiro.’’

PGE ao STF: atuação do PP e do 
PSB é “uma tentativa de fratura 
do Estado Democrático’’

   ARTIGO  |  Voney Malta*
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As operações Lei Seca 
ocorridas entre a tarde de 
sexta-feira, 29, e a noite de 
ontem, resultaram na prisão 
de três motoristas alcooliza-
dos e no recolhimento de 20 
CNHs nas cidades de Maceió 
e Coruripe. A ação contou 
com o apoio do 11º Batalhão 
de Polícia Militar.

Os agentes de segurança 
flagraram 24 situações de 
alcoolemia entre prisões, 
testes positivos e recusas ao 

etilômetro. Ao todo, a Lei 
Seca teve 14 recusas ao teste 
de alcoolemia e 94 autos de 
infração foram lavrados por 
diversas irregularidades de 
trânsito. Houve 306 aborda-
gens, 333 testes de bafômetro 
e um veículo removido.

As três detenções foram 
de condutores alcoolizados. 
O idoso de 62 anos, de iniciais 
J.C.S. dos S., que reside em 
Gruta de Lourdes, apresen-
tou resultado de 0,87 mg/L 

no aparelho. Já C.A. da S., de 
42 anos, de Pindorama, em 
Coruripe, teve o resultado de 
0,37 mg/L durante o teste.

O terceiro motorista 
detido, T.L.P., de 40 anos, 
também em Pindorama, 
recusou o procedimento, mas 
apresentava sinais de embria-
guez e seguiu para a delega-
cia. Além dos três, houve sete 
testes positivos, com resul-
tado inferior a 0,34 mg/L, o 
que não resultou em prisão.

AINDA É ALTO O NÚMERO de pessoas que bebem e vão dirigir.Polícia
ABORDAGENS OCORRERAM Em Maceió e Coruripe no período de sexta-feira a domingo; foram feitos 333 testes do bafômetro

Lei Seca faz três prisões por 
embriaguez e recolhe 20 CNHs
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LEI SECA TEM ATUADO

Com rigor em Alagoas para evitar acidentes ans rodovias e preservar vidas

Ascom/Lei Seca

Policiais civis da 11° Dele-
gacia Regional de Polícia 
(DRP), de União dos Palmares, 
sob o comando do delegado 
Edberg Oliveira, investigam 
o suposto sequestro de um 
homem ocorrido na última 
segunda-feira (25), na mesma 
cidade. A esposa da vítima 
esteve na delegacia e infor-
mou que dois indivíduos reti-
raram o homem de dentro da 
residência, no Sítio Jacinto, 
na zona rural da cidade, e 
sumiram com ele. Um dos 
suspeitos foi detido na última 
semana com drogas e arma de 
fogo e confessou participação 
no rapto da vítima. A infor-
mação da prisão foi divul-
gada pela assessoria da PC de 
Alagoas, hoje.

Segundo a Polícia Civil, 
as investigações levaram 
os agentes até a casa de um 
criminoso, na quarta-feira 
(27). Na residência, os poli-
ciais da 11° DRP encontraram 
quatro armas de fogo, sendo 
duas espingardas calibre 12, 
uma espingarda artesanal e 
um revólver 38,  além muni-
ções intactas. Também foi 
encontrado no local 36g de 
cocaína, algumas anotações e 
uma balança de precisão. 

Ao ser interrogado, o indi-
víduo, que tem 27 anos, entrou 
em contradição por diversas 
vezes e admitiu que a vítima 
foi levada da residência, sendo 
arrastada por ele e mais três 
comparsas até as proximida-
des do Rio Mundaú. 

A Polícia Civil tem regis-
trado, nos últimos meses, 
grande número de Boletins de 
Ocorrência (BOs) com relação 
a fraudes que estelionatários 
cometem contra usuários 
dos serviços em terminais de 
autoatendimento das agên-
cias bancárias, em Maceió. O 
alerta é do delegado Vinicius 
Ferrari, plantonista da Central 
de Flagrantes, situada no 
bairro do Farol.

Em um único dia, em abril, 
foram registrados dez casos de 
relato de golpes ocorridos nos 
terminais. Uma das vítimas foi 
uma aposentada, de 67 anos 
de idade. Ela se dirigiu a uma 
agência bancária, no bairro de 
Jaraguá, para sacar seu bene-
fício, no valor de R$ 1.212,00, 
mas foi informada que já 
haviam efetuado o saque. 
Supostamente, ela foi vítima 
do golpe anteriormente.

O delegado explica que os 
estelionatários aparecem nas 
agências, principalmente nos 
sábados, domingos e feriados, 
oferecem uma suposta ajuda 
e acabam lesando as vítimas.

Para concretizar o golpe, 
os criminosos enganam 
a vítima. Como não estão 
conseguindo realizar a opera-
ção no terminal, os estelio-
natários oferecem o número 
de uma suposta central de 
teleatendimento. A vítima liga 
para a central e acaba forne-
cendo todos os seus dados, 
pensando estar falando com 
funcionário do banco.

   UNIÃO    AUTOATENDIMENTO

Suspeito de raptar 
homem e jogar 
corpo em rio é 
preso com arma

PC alerta sobre
aumento de 
casos de fraudes 
em terminais 

A família do homem 
acusado de matar a facadas e 
exibir nas redes sociais a jovem 
Natália Andrade de Melo, de 22 
anos, afirma que ele é depen-
dente químico e paciente 
psiquiátrico. Uma irmã do 
acusado afirmou que após 
cometer o crime, o acusado 
teria ateado fogo em sua resi-
dência e tentado contra a 

própria vida.
O feminicídio ocorreu na 

última sexta (29), no Sítio Batin-
gas, zona rural de Palmeira dos 
Índios. Natália morreu após 
ser atingida por vários golpes 
de arma branca. Após o crime, 
o suspeito ainda fotografou a 
companheira morta e exibiu a 
foto em sua rede social. 

O casal vivia junto há pouco 

mais de dois meses e, segundo 
familiares, o relacionamento 
foi mercadão por várias brigas. 
Natália deixa três filhas meno-
res de 7 anos. Em entrevista à 
imprensa hoje pela manhã, 
a mãe da Natália disse temer 
a liberação do acusado, sob a 
alegação de que ele não tinha 
consciência do que fazia.

A Polícia Civil de Alagoas 
deve dar amanhã às investiga-
ções sobre o duplo homicídio 
registrado na noite do sábado 
(30) na cidade de Canapi, que 
resultou na morte de tio e sobri-
nho. Os levantamentos iniciais 
foram feitos pela delegacia 
plantonista, mas os crimes 
começam a ser investigados de 
fato apenas amanhã.

As vítimas foram iden-

tificadas como José Carlos 
Gomes de Oliveira, 22, e Josi-
naldo Alves de Oliveira, 35, que 
chegaram a ser socorridas para 
um hospital da região, onde 
morreram devido à gravidade 
dos ferimentos. O crime será 
investigado pelo delegado 
Daniel Meyer.

Informações extraofi-
ciais dão conta que as víti-
mas possuíam ficha policial e 

seriam investigados por roubo. 
Contudo, caberá à polícia judi-
ciária confirmar a denúncia e 
determinar se este fato possui 
relação com a morte de ambos. 
As vítimas eram conhecidas 
como ‘Bomba’ e ‘Dega’ e resi-
diam no Povoado Promissão, 
em Inhapi, e foram mortos 
durante um bolão de vaque-
jada. Os corpo já foram libera-
dos para sepultamento.

   PALMEIRA DOS ÍNDIOS

   NO SERTÃO

Homem mata a esposa, tenta 
o suicídio, mas não morre

Tio e sobrinho mortos a tiros 
eram acusados em crimes

O titular da Delegacia Regional de Polícai Civil de 
Viçosa, delegado Fabricio Nascimento, informou que 
duas pessoas foram presas, na manhã de sábado (30), 
envolvidas no homicídio de Rian Venâncio, de 18 anos, 
ocorrido em 16 de fevereiro deste ano, no município 
de Viçosa. A autoridade policial disse que eles são o 
mandante e o executor do crime. O delegado disse que 
um dos investigados tinha sido preso temporariamente 
na época do crime. “Hoje voltou a ser preso por Prisão 
Preventiva como mandante do homicídio. Também foi 
preso hoje, por prisão preventiva, o executor do crime”, 

disse a autoridade policial. O trabalho de investiga-
ção ininterrupta foi realizado pelo delegado Fabricio 
Nascimento e a equipe de investigação da 9ª DRP, e 
acompanhado pelo delegado-geral da Polícia Civil, 
Carlos Reis, sendo finalizado há cerca de 15 dias com o 
pedido de prisão preventiva dos investigados feito pelo 
titular da Delegacia Regional de Polícia Civil de Viçosa. 
Os mandados de prisão foram expedidos na sexta-feira 
(29) e os policiais da 9ª Delegacia Regional, com apoio de 
policiais militares do município, prenderam os suspei-
tos, de 18 e 26 anos, nas cidades de Viçosa e Chã Preta.

Viçosa: Presos envolvidos na morte do jovem Rian Venâncio



Com objetivo de dar 
acessibilidade às pessoas 
surdas que frequentam 
d i a r i a m e n t e  o  ó r g ã o 
p ú b l i c o,  a  S e c re t a r i a 
Municipal de Educação 
(Semed) está com inscri-
ções abertas para o curso 
de Libras voltado para 
servidores do órgão. Os 
interessados em apren-
der a Língua Brasileira de 
Sinais devem acessar fazer 
a inscrição on-line, até o 
próximo dia 16 de maio.

D e  a c o r d o  c o m  a 
S e m e d ,  o  c u r s o  e s t á 
previsto para começar 
no próximo dia  20  de 

maio, e terá duração de 
seis meses. As aulas serão 
semanalmente às sexta-
-feiras, com duas turmas, 
manhã e tarde, com 30 
vagas em cada uma. 

Podem fazer o curso 
qualquer técnico, esta-
giário ou servidor lotado 
na sede da Semed,  na 
Cambona. As aulas serão 
ministradas no Auditório 
Paulo Freire, na sede da 
Educação.

C o n f o r m e  e x p l i c a 
a  t é c n i c a  p e d a g ó g i c a 
d o  Ce n t r o  d e  Fo r m a -
ção Continuada, Carla 
Navarro, o curso será divi-

dido em três módulos, e 
na primeira etapa as aulas 
serão ministradas por 
professoras bilíngues, que 
são ouvintes e têm fluên-
cia em Libras. 

Segundo ela, nos últi-
mos três meses de curso, 
os alunos aprenderão na 
prática a Língua Brasileira 
de Sinais. “Nessa etapa 
mais longa, eles vão usar 
e praticar Libras com um 
professor surdo, que com 
todo seu conhecimento 
como nativo da língua, 
irá ensinar essas pessoas 
ouvintes”, explicou Carla 
Navarro.

A Prefeitura de Maceió, 
por intermédio da Secre-
taria Municipal de Econo-
mia, informa que o prazo 
para que as empresas que 
formalizaram a opção pelo 
Simples Nacional até 31 de 
janeiro regularizem suas 
pendências fiscais e cadas-
trais junto ao Município 
foi prorrogado. Com isso, o 
novo prazo passa ser o dia 31 
de maio. 

A medida, anunciada 
pela Prefeitura de Maceió, 
já foi publicada no Diário 
Oficial do Município da 
última sexta-feira (29), com 
a mudança da nova data.

De acordo com a Prefei-
tura, os contribuintes com 
pendências devem entrar 
em contato com a Secretaria 
de Economia (Semec) pelo 
email (inspetoria.simples@
semec.maceio.al.gov.br) 

para receber as orientações 
necessárias.

Aqueles que não estive-
rem com as situações fiscal e 
cadastral devidamente regu-
larizadas até o prazo estabe-
lecido terão sua opção pelo 
Simples Nacional para 2022 
indeferida, podendo sofrer 
sanções como a inscrição em 
dívida ativa, incidindo em 
honorários advocatícios e o 
bloqueio da conta bancária.

O Sine Maceió inicia o mês 
de maio e a semana ofertando 
219 vagas de emprego dispo-
níveis para quem procura uma 
oportunidade no mercado 
de trabalho. Os interessados 
devem ficar atentos aos requi-
sitos das vagas para participar 
dos processos seletivos junto 
às empresas, que vão desde o 
primário ao nível superior. 

Como informa o Sine 
Maceió, são 20 empresas 
distintas nas áreas de servi-
ços de limpeza e serviços 

gerais, transporte e logística, 
supermercados, lanchone-
tes, restaurantes, pousadas, 
comércio à procura de profis-
sionais nos diversos níveis de 
ensino fundamental, médio, 
técnico e superior. Há ainda 
vagas abertas para estágio 
para as áreas de Adminis-
tração, Ciências Contábeis e 
Gastronomia.

A triagem para participar 
dos processos seletivos é feita 
após a entrega do currículo 
do trabalhador, que pode ser 

enviado pelo e-mail (imosine.
semtabes@gmail.com). Além 
do serviço on-line, os inte-
ressados podem se dirigir ao 
posto de atendimento do Sine 
Maceió, que fica localizado no 
2º piso do Shopping Popular, 
no Centro da cidade.

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

OFERTAS para nível fundamental, médio, técnico e superior.Maceió
SÃO DIVERSAS áreas como limpeza e serviços gerais, transporte e logística, supermercados, lanchonetes, pousadas, entre outros

Oportunidade: Sine oferece 219 
vagas de emprego e estágios

SÃO DIVERSAS VAGAS

Para pessoas que buscam estágio ou emprego para retornar ao mercado de trabalho

Divulgação
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AS VACINAS SERÃO

Administradas em todas as salas de imunização das unidades de saúde do Município

   SAÚDE

Sarampo e Influenza: Maceió 
inicia 2a etapa da vacinação 

A Prefeitura de Maceió, 
por  meio da Secretar ia 
Municipal de Saúde, inicia, 
a  partir  de hoje (02),  a 
segunda etapa da vacina-
ção contra a Influenza nas 
Unidades Básicas de Saúde 
e pontos fixos. A imuniza-
ção segue até o próximo dia 
03 de junho. 

A Secretaria Municipal de 
Saúde informa ainda que a 
vacinação contra o Sarampo 
também ocorre de forma 
simultânea e, nesta segunda 
fase, vai atender crianças de 
6 meses a menores de 5 anos 
de idade (4 anos, 11 meses e 
29 dias).

As vacinas serão admi-
nistradas em todas as salas 
de imunização das unidades 
de saúde do Município. Para 
ser imunizada, a população 
deverá apresentar, além do 
cartão de vacinação, um 
documento de identificação 

com foto.
Agora, o público-alvo 

são gestantes e puérperas, 
professores, pessoas com 
comorbidades,  pessoas 
com deficiência perma-
nente, profissionais das 
forças de segurança e salva-
mento, Forças Armadas, 
caminhoneiros, trabalha-
dores de transporte coletivo 
rodoviário de passageiros e 
longo curso, trabalhadores 
portuários, funcionários do 
sistema prisional, adoles-
centes e jovens de 12 a 21 
anos de idade, sob medidas 
socioeducativas, além da 
população privada de liber-
dade.

A meta é vacinar 90% de 
cada um dos grupos priori-
tários para vacinação contra 
influenza: crianças, gestan-
tes, puérperas, idosos com 
60 anos e mais, professores 
e trabalhadores da saúde.

Divulgação    CAPACITAÇÃO

   SIMPLES NACIONAL

Semed abre inscrições para 
curso de Libras para servidores 

Prazo para a regularização 
de empresas é prorrogado



Apoiados pelo programa 
Alagoas Maior, da Secre-
taria de Estado do Desen-
volvimento Econômico e 
Turismo (Sedetur), a Asso-
ciação Comunitária do Sítio 
Lagoa da Coroa (Ascolaco), 
de Estrela de Alagoas, rece-
beu um sistema fotovoltaico, 
que conta com um inversor 
e onze placas solares, com 
potência de 5kwp. A previ-
são é de que o grupo passe a 
economizar cerca de 90% na 
conta de energia, com redu-
ção estimada de R$ 1 mil por 
mês.

A Associação conta com 
43 produtores formaliza-
dos, que produzem frutas in 
natura, e também é o lar do 
grupo de mulheres Fibras 
e Frutas, formado por 30 
mulheres, que encontra-
ram nas frutas desidratadas 
- como abacaxi, banana, 
maçã, coco, jaca, manga e o 
caju - uma forma de aumen-
tar a renda e evitar o desper-
dício de alimentos.

“O Alagoas Maior veio 
para melhorar demais a 
nossa vida. Ele trouxe cursos, 

participamos de muitos 
eventos e começamos a 
conhecer melhor a nossa 
própria produção e nos inte-
ressarmos mais em crescer e 
melhorar o nosso produto. 
Estamos muito felizes com 
o recebimento dessas placas 
solares. A gente não estava 
funcionando e nem produ-
zindo direito,  porque a 
energia estava muito cara. 
Agora vamos poder retomar 
a produção por causa desse 
equipamento”, destaca Luiza 
de Aquino, uma das lideran-
ças da Associação e do grupo 
Fibras e Frutas.

A inserção do sistema 
fotovoltaico vai garantir a 
reativação das atividades 

do grupo, que estava inope-
rante pelos custos de produ-
ção, em especial os custos 
de energia. Segundo o supe-
rintendente de Desenvol-
vimento Regional e Setorial 
da Sedetur, Alay Correia, a 
entrada no Programa elevou 
a qualidade das frutas desi-
dratadas produzidas pela 
Associação.

“Desde 2019, quando 
entraram no Alagoas Maior, 
as mulheres que formam o 
grupo receberam uma série 
de consultorias em bios-
segurança, vendas, design 
de comunicação visual, 
gestão financeira, posicio-
namento digital, inovação e 
melhoramento do processo 

produtivo de alimentos. 
Elas também participaram 
de rodadas de negócios 
com apoio do Programa; da 
Expoagro, com a comercia-
lização de frutas desidrata-
das; e ainda realizam vendas 
na loja do Parque Shopping 
Maceió. Além da economia, 
o sistema de energia vai 
proporcionar um produto 
mais competitivo, uma vez 
que a qualidade do produto 
depende diretamente do 
tempo de uso do forno desi-
dratador”, destaca o superin-
tendente.

Na ocasião,  também 
f o r a m  e n t r e g u e s  k i t s 
contendo blusas, aventais, 
bonés e toucas para o dia a 

dia de produção e participa-
ção em feiras e eventos.

 Alagoas Maior
C r i a d o  e m  2 0 1 9 ,  o 

programa Alagoas Maior 
impacta diretamente cerca 
de 2.180 empreendedores 
e cerca de 10.900 pessoas, 
indiretamente. Atualmente, 
ele atua prioritariamente 
em três regiões do Estado 
- Serrana dos Quilombos, 
Agreste e Sertão - abran-
gendo cinco atividades 
produtivas, em 46 municí-
pios. O foco é a melhoria do 
produto de cada negócio, 
desde sua produção até a 
embalagem encontrada nas 
prateleiras, promovendo 
uma série de consultorias e 
capacitações.

O objetivo do Alagoas 
Maior, que conta com inves-
timento de mais de R$ 2 
milhões garantidos pelo 
Fundo Estadual de Combate 
e Erradicação da Pobreza 
(Fecoep), é desenvolver 
as atividades produtivas 
de Alagoas, alavancando 
economicamente as regiões 
contempladas através do 
fortalecimento dos micro e 
pequenos negócios.

A Corregedoria-Geral da 
Polícia Militar de Alagoas vai 
investigar a participação de 
três PMs acusados da autoria 
de um triplo-homicídio, ocor-
rido no dia 18 de abril de 2021, 
na Vila São José, em Arapiraca, 
no Agreste alagoano. 

A informação é do correge-
dor-geral da PM/AL, coronel 
Thulio Emery. Segundo ele, 
os militares se apresentaram, 
foram ouvidos pela Polícia 
Civil e estão presos, no quartel 
do 3º Batalhão, em Arapiraca, 
aguardando decisão da Justiça 
sobre o caso. 

“Inicialmente será aberto 
um procedimento adminis-

trativo, para avaliar a partici-
pação de cada um nesse caso, 
para quem possamos tomar 
as medidas cabíveis, levando-
-se em consideração a abor-
dagem feita por eles, que teria 
resultado nas mortes desses 
três rapazes”, explicou o coro-
nel Thulio, sem querer entrar 
no mérito da questão. “Até 
porque ainda estamos aguar-
dando a documentação sobre 
o caso, para que possamos 
nos posicionar oficialmente, 
acrescentou o corregedor-
-geral.

No âmbito do Ministério 
Público Estadual, segundo a 
assessoria da Procuradoria 
Geral de Justiça, o caso deverá 
ser acompanhado pela Promo-
toria de Justiça de Arapiraca, 
por meio do procurador que 

fiscaliza as atividades poli-
ciais na região do Agreste. No 
entanto, o órgão ministerial 
vai aguardar a conclusão do 
inquérito policial, para entrar, 
oficialmente, nas investiga-
ções. 

PMs
Os três PMs se apresenta-

ram e foram detidos na quinta-
-feira passada (28/4), depois de 
pouco mais de um ano crime. 
Eles são suspeitos de autoria 
do triplo-homicídio, ocorrido 
no dia 18 de abril de 2021, por 
volta da meia-noite, na Vila São 
José, antigo Povoado Lagoa do 
Rancho, na periferia de Arapi-
raca, no Agreste alagoano. 

Os PMs se apresentaram à 
Polícia Civil, acompanhados 
de advogado, na sede da Divi-

são Especial de Investigação e 
Capturas (Deic), em Maceió, 
local em que foram cumpri-
dos os mandados de prisão, 
expedidos pelo juiz Alfredo 
Mesquita, titular da 5° Vara 
Criminal de Arapiraca. 

Posteriormente, os três 
PMs foram encaminhados 
ao Instituto Médico Legal de 
Arapiraca, para realização de 
exame de corpo de delito. De 
lá, eles foram levados a sede do 
3º Batalhão da Polícia Militar, 
em Arapiraca, onde se encon-
tram presos.

Segundo o delegado Filipe 
Caldas – integrante da comis-
são de inquérito, designada 
em caráter especial, pelo dele-
gado-geral Carlos Reis, para a 
apuração do caso, juntamente 
com os delegados Gustavo 

Xavier e Cayo Rodrigues –, 
as vítimas do crime são três 
irmãos, identificados como 
Jefferson Hermínio dos Santos, 
de 26 anos; Rafael Francisco 
de Souza, de 16 anos; e Diego 
Francisco de Souza, de 14 anos 
de idade.  

Os três irmãos foram 
mortos a tiros. Eles eram órfãos 
e residiam sozinhos. Moravam 
com eles, mais dois irmãos, 
ainda crianças, e havia outro 
irmão, maior, que na época 
dos fatos se encontrava reco-
lhido ao sistema prisional.

O delegado Filipe Caldas 
disse ainda que, na conclusão 
do inquérito, os três suspeitos 
detidos foram indiciados e o 
caso continua em segredo de 
Justiça, não podendo dar deta-
lhes sobre as investigações.

MILITARES foram ouvidos pela Polícia Civil e estão presos no 3o BPM, em Arapiraca. Alagoas
POLICIAIS estão presos em Arapiraca; as vítimas, executadas a tiros, eram três irmãos, dois dos quais menores de idade  

Corregedoria vai investigar PMs 
acusados de triplo-homicídio 

Ricardo Rodrigues 
Com agências e Ascom PC
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INSTALAÇÃO    

das placas fotovoltaicas deve gerar uma economia de até 90% nas contas de energia elétrica

Guido Jr. / Ascom Sedetur

   DESENVOLVIMENTO

Associação de Estrela de Alagoas recebe sistema 
de energia solar do Programa Alagoas Maior

Isabella Padilha 
Ascom Sedetur



O presidente Jair Bolso-
naro (PL) participou ontem  
de dois atos de ataques ao STF 
(Supremo Tribunal Federal). 
Um dia antes, Bolsonaro havia 
estimulado a participação dos 
manifestantes.

Assim, ao ignorar o apelo 
de aliados, mantém em alta 
a temperatura do clima de 
tensão com Judiciário, iniciada 
desde a condenação do depu-
tado Daniel Silveira (PTB-RJ) 
pela corte.

Os atos foram convoca-
dos sob a alegação de defesa 
de Silveira, beneficiado por 
um indulto individual de 
Bolsonaro dado horas após a 
condenação pelo STF. O depu-
tado bolsonarista participou 
presencialmente dos protes-
tos do Rio de Janeiro e de São 
Paulo.

Ontem, pela manhã, Bolso-
naro foi a ato esvaziado contra 
o STF na Esplanada dos Minis-
térios, em Brasília. Lá, cumpri-
mentou os presentes. À tarde, 
entrou ao vivo em vídeo no 
protesto da avenida Paulista, 
em São Paulo, onde aliados 
promoveram ataques ao STF e 

ao TSE (Tribunal Superior Elei-
toral).

Foi de um carro de som 
na avenida Paulista, no 7 de 
Setembro do ano passado, 
que Bolsonaro exortou deso-
bediência a decisões judiciais 
e xingou o ministro Alexandre 
de Moraes,do STF, relator de 
inquéritos que têm como alvo 
o presidente e seus aliados.

Antes disso, em abril de 
2020, o inquérito dos atos anti-
democráticos foi aberto no 
STF a pedido da PGR (Procu-
radoria-Geral da República) 
para investigar aliados do 
presidente envolvidos com 
as manifestações que defen-
diam o fechamento de STF e 
Congresso, além da volta da 
ditadura militar.

Na última sexta-feira, 
Bolsonaro havia modulado o 
discurso de crítica ao Supremo. 
Em entrevista à rádio disse 
que não quer peitar a corte, 
mas afirmou que ela cometeu 
excesso.

Já ministros do STF, após 
a nova ofensiva do presidente 
com ataques ao Judiciário e 
ao sistema eleitoral, reagiram 

em série em defesa das urnas e 
das instituições democráticas 
e contra pressões políticas na 
corte.

As declarações ocorrem 
depois de dias de silêncio ou 
discrição dos magistrados em 
meio à tensão entre os Poderes, 
desencadeada pelo indulto 
concedido por Bolsonaro a 
Silveira após sua condenação 
pelo STF a 8 anos e 9 meses de 
prisão e agravada por falas do 
ministro Luís Roberto Barroso 
sobre as Forças Armadas, 
rebatidas pelo Ministério da 
Defesa.

A tensão da semana 
passada ganhou um novo 
capítulo na quarta-feira (27), 
quando Bolsonaro promoveu 
um evento oficial no Palácio do 
Planalto com deputados alia-
dos no qual reforçou ataques 
ao STF e cobrou a participação 
de militares na apuração dos 
votos pelo TSE nas eleições 
deste ano.

Batizada de “ato cívico pela 
liberdade de expressão”, com 
transmissão ao vivo pela TV 
Brasil, a mobilização foi lide-
rada pelas bancadas evangé-

lica e da bala do Congresso, 
como uma forma de demons-
trar apoio ao presidente em 
meio ao embate com a corte.

Neste domingo, em Brasí-
lia, a manifestação foi esva-
ziada, enchendo menos de 
uma quadra da Esplanada dos 
Ministérios. O presidente ficou 
por cerca de dez minutos e 
cumprimentou apoiadores.

“[ Vim] cumprimentar 
o pessoal que está aqui na 
manifestação pacífica em 
defesa da Constituição, da 
democracia, e da liberdade. 
Então parabéns a todos de 
Brasília, bem como todos 
brasileiros que hoje estarão 
nas ruas”, disse em live aberta 
em suas redes sociais.

Em um dos trios elétricos, 
havia uma faixa estendida 
pedindo a criminalização do 
comunismo e a destituição dos 
11 ministros do Supremo.

O Senado é responsável 
por analisar pedidos de impe-
achment de ministros do STF, 
defendidos por bolsonaristas, 
mas que nunca vingaram no 
Parlamento. Outro manifes-
tante carregava cartaz contra 

“a ditadura da toga”.
Os discursos nos carros de 

som na Esplanada criticaram 
o STF e o Judiciário de forma 
geral, atribuindo à corte supos-
tos ataques ao demais Poderes 
e à Constituição.

Relator dos inquéritos que 
tem Bolsonaro e seus aliados 
como alvos, foi citado como 
alguém que “desrespeita as 
liberdades”. Ele também foi 
responsável pelo caso de 
Silveira na corte.

Em São Paulo, Bolsonaro 
participou de forma virtual, ao 
vivo em vídeo, direto do Palá-
cio da Alvorada, em Brasília.

Ele fez rápido discurso no 
qual enalteceu seus apoiado-
res e disse dever “lealdade a 
todos vocês” e que irá “onde 
vocês estiverem”. Ele falou 
ainda em “liberdade” e repe-
tiu ser o chefe de um governo 
que “acredita em Deus” e que 
“respeita os militares, defende 
a família e deve lealdade a seu 
povo”.

Ele falou de novo que o 
“bem sempre vence o mal” e 
finalizou: “Deus, pátria e famí-
lia”.

PRESIDENTE ignora conselho de aliados e ‘aumenta a 
temperatura da panela de pressão’ com o Judiciário.Brasil

ATOS foram convocados sob a alegação de defesa de Silveira, beneficiado por um indulto individual de Bolsonaro

Presença de Jair em atos contra 
STF eleva tensão com Judiciário
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Com o contrato de reno-
vação do arrendamento da 
Usina Uruba emperrado, 
a Cooperativa Agrícola do 
Vale do Satuba (Copervales) 
prepara a instalação de uma 
nova destilaria no interior 
de Alagoas. O parque indus-
trial deve funcionar na região 
da Zona da Mata e manter 
parte dos empregos gerados 
pelos produtores de cana-de-
-açúcar da região.

Para viabilizar o negócio, 
um grupo de cooperados 
viajou ao interior do estado 
de São Paulo, onde partici-
pou de uma feira de agro-
negócio e visitou empresas 
especializadas em venda de 
destilarias e montagem. A 
diretoria da Copervales se 
mostra otimista com o novo 
negócio, que deve manter a 
economia aquecida, caso o 
contrato na Uruba não pros-
pere.

Na prática, a cooperativa 
deve ampliar sua área de atua-

ção. Atualmente, a Coperva-
les se dedica à produção de 
açúcar e de melaço, tendo 
como subprodutos a torta e 
o bagaço da cana-de-açúcar. 
A destilaria deverá receber 
parte da produção da região 

do Vale do Satuba, Paraíba 
e Mundaú e transformar o 
produto em etanol.

A iniciativa conta o apoio 
de políticos da região, que 
reconhecem o posit ivo 
impacto sócio-econômico 

que a cooperativa tem gerado 
na região. A Copervales é 
responsável por cerca de 5 
mil empregos diretos e indi-
retos na região de Atalaia, 
com consequências em 20 
municípios.

Renovação emperrada
Um impasse no processo 

de renovação de contrato 
de arrendamento da Usina 
Uruba, pertencente à massa 
falida do Grupo Laginha Agro 
Industrial SA, pode acarretar 
no fim da produção no local. A 
insegurança jurídica durante 
a negociação contratual pode 
inviabilizar o funcionamento 
da usina por parte da Coopera-
tiva Agrícola do Vale do Satuba 
(Copervales).

Devido ao ciclo da cana-
-de-açúcar, a cooperativa 
precisará fazer investimen-
tos de aproximadamente R$ 
30 milhões, somente na área 
agrícola da usina arrendada. 
A aplicação do montante, no 
entanto, só se torna viável para 
os produtores de cana caso 
haja garantia de continuidade 
das atividades. A Copervales já 
investiu R$ 46 milhões na área 
industrial arrendada, recupe-
rando o patrimônio da massa 
falida, que estava deteriorado.

COPERVALES se dedica à produção de açúcar e de melaço.Mercado
COM RENOVAÇÃO do contrato da Usina Uruba emperrada, Copervales planeja ampliar área e manter geração de empregos

Cooperativa prepara instalação de 
nova destilaria no interior de AL
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GRUPO

De cooperados viajou ao interior de SP, onde visitou empresas especializadas em venda de destilarias e montagem

MENOR

Poder de compra: desempenho da capital alagoana vai na contramão do país

Após alcançar a marca 
de 105,6 pontos em feve-
reiro deste ano, obtendo a 
maior pontuação dos últi-
mos 22 meses, a Intenção de 
Consumo das Famílias (ICF) 
vem recuando e neste mês de 
abril ficou em 102 pontos em 
Maceió, segundo a pesquisa 
realizada pelo Instituto Feco-
mércio AL, em parceria com 
a Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC).

O desempenho da capital 
alagoana (-2,4) vai na contra-
mão do país, pois no âmbito 
nacional, a intenção de 
consumo cresce pelo quarto 
mês consecutivo. Mesmo 
assim, na comparação anual o 
indicador obteve um aumento 
de 9,1%.

Considerando que o ICF 
mensura o grau de satisfação 
em termos de emprego, renda 
e capacidade de consumo, 
o seu recou por dois meses 
seguidos começa a acender 
um alerta, embora ainda se 
mantenha acima dos 100 
pontos. “A inflação continua 
alta e repercute nos preços 

da cesta básica e dos servi-
ços essenciais, diminuindo o 
poder de compra das famílias. 
Se não houver uma mudança 
neste cenário, a tendência é 
o consumo continuar recu-
ando”, avalia Victor Hortencio, 
assessor econômico da Fede-
ração do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado 
de Alagoas (Fecomércio AL).

Contexto
A mensuração do ICF 

considera o grau de satisfação 
em termos de emprego, renda 
e capacidade de consumo. O 
subíndice emprego atual teve 
redução de -1,9%, mesmo 
com 46,2% das pessoas se 
sentindo seguras em seus 
empregos assim como esta-
vam há um ano. Esta queda se 
confirma ao se analisar a pers-
pectiva profissional, tendo em 
vista que 23,3% das pessoas 
não acreditam que terão 
alguma melhora profissio-
nal nos próximos seis meses 
e quase 14% nem souberam 
responder sobre o que espera 
de seus empregos. Juntos, 
esses indicadores demostram 

uma relativa insegurança 
quanto ao emprego atual. Vale 
ressaltar que este foi o único 
subíndice a não variar nega-
tivamente em abril, mas com 
um desempenho positivo de 
apenas 0,1%, demonstra uma 
estabilidade e não um cresci-
mento substancial.

Seguindo a tendência de 
queda, o subíndice renda atual 
apresentou variação mensal 
de -0,4%. No geral, 51,4% das 
famílias afirmam que a renda é 
igual ao do ano passado. “Isso 
reflete a persistente perda do 

poder de compra das famílias 
com o crescimento sustentado 
da inflação, que se encontra na 
casa dos dois dígitos há mais 
de oito meses”, reforça Victor.

Ainda de acordo com a 
pesquisa, o acesso ao crédito 
recuou – 1,9% e a intenção 
de consumir em bens durá-
veis (eletrodomésticos, TV, 
som, entre outros) caiu -2,7%. 
Em uma análise conjunta, 
percebe-se que a falta de 
disponibilidade facilitada de 
crédito gera um momento não 
propício à aquisição de durá-

veis. Neste contexto, 52,7% 
das famílias da cidade de 
Maceió disseram ser um mau 
momento para comprar este 
tipo de produto.

Outros subindicadores que 
recuaram foram o de perspec-
tiva de consumo das famílias, 
com -6,8%; e o de nível de 
consumo atual, regredindo 
-6,2%. Como consequência, 
51,5% das famílias acham que 
o consumo será menor do que 
o do ano passado, enquanto 
45,8% delas admitem estar 
consumindo menos.

No geral, mesmo com a 
tendência de normalidade 
das atividades comerciais em 
decorrência do avanço posi-
tivo no combate ao corona-
vírus (covid-19), as famílias 
entrevistadas acham que o 
consumo tende a diminuir.  
Na opinião do economista, 
além da inflação e alta dos 
preços, o resultado negativo 
do ICF também é reflexo da 
guerra entre a Rússia e a Ucrâ-
nia, a qual afeta a precificação 
das mercadorias; e, ainda, da 
chegada dos impostos sazo-
nais e que tiveram aumento.

   ABRIL

Famílias perdem poder de compra e consumo recua

O presidente Jair Bolso-
naro (PL) participou ontem  
de dois atos de ataques ao STF 
(Supremo Tribunal Federal). 
Um dia antes, Bolsonaro havia 
estimulado a participação dos 
manifestantes.

Assim, ao ignorar o apelo 
de aliados, mantém em alta 
a temperatura do clima de 
tensão com Judiciário, iniciada 
desde a condenação do depu-
tado Daniel Silveira (PTB-RJ) 
pela corte.

Os atos foram convoca-
dos sob a alegação de defesa 
de Silveira, beneficiado por 
um indulto individual de 
Bolsonaro dado horas após a 
condenação pelo STF. O depu-
tado bolsonarista participou 
presencialmente dos protes-
tos do Rio de Janeiro e de São 
Paulo.

Ontem, pela manhã, Bolso-
naro foi a ato esvaziado contra 
o STF na Esplanada dos Minis-
térios, em Brasília. Lá, cumpri-
mentou os presentes. À tarde, 
entrou ao vivo em vídeo no 
protesto da avenida Paulista, 
em São Paulo, onde aliados 
promoveram ataques ao STF e 

ao TSE (Tribunal Superior Elei-
toral).

Foi de um carro de som 
na avenida Paulista, no 7 de 
Setembro do ano passado, 
que Bolsonaro exortou deso-
bediência a decisões judiciais 
e xingou o ministro Alexandre 
de Moraes,do STF, relator de 
inquéritos que têm como alvo 
o presidente e seus aliados.

Antes disso, em abril de 
2020, o inquérito dos atos anti-
democráticos foi aberto no 
STF a pedido da PGR (Procu-
radoria-Geral da República) 
para investigar aliados do 
presidente envolvidos com 
as manifestações que defen-
diam o fechamento de STF e 
Congresso, além da volta da 
ditadura militar.

Na última sexta-feira, 
Bolsonaro havia modulado o 
discurso de crítica ao Supremo. 
Em entrevista à rádio disse 
que não quer peitar a corte, 
mas afirmou que ela cometeu 
excesso.

Já ministros do STF, após 
a nova ofensiva do presidente 
com ataques ao Judiciário e 
ao sistema eleitoral, reagiram 

em série em defesa das urnas e 
das instituições democráticas 
e contra pressões políticas na 
corte.

As declarações ocorrem 
depois de dias de silêncio ou 
discrição dos magistrados em 
meio à tensão entre os Poderes, 
desencadeada pelo indulto 
concedido por Bolsonaro a 
Silveira após sua condenação 
pelo STF a 8 anos e 9 meses de 
prisão e agravada por falas do 
ministro Luís Roberto Barroso 
sobre as Forças Armadas, 
rebatidas pelo Ministério da 
Defesa.

A tensão da semana 
passada ganhou um novo 
capítulo na quarta-feira (27), 
quando Bolsonaro promoveu 
um evento oficial no Palácio do 
Planalto com deputados alia-
dos no qual reforçou ataques 
ao STF e cobrou a participação 
de militares na apuração dos 
votos pelo TSE nas eleições 
deste ano.

Batizada de “ato cívico pela 
liberdade de expressão”, com 
transmissão ao vivo pela TV 
Brasil, a mobilização foi lide-
rada pelas bancadas evangé-

lica e da bala do Congresso, 
como uma forma de demons-
trar apoio ao presidente em 
meio ao embate com a corte.

Neste domingo, em Brasí-
lia, a manifestação foi esva-
ziada, enchendo menos de 
uma quadra da Esplanada dos 
Ministérios. O presidente ficou 
por cerca de dez minutos e 
cumprimentou apoiadores.

“[ Vim] cumprimentar 
o pessoal que está aqui na 
manifestação pacífica em 
defesa da Constituição, da 
democracia, e da liberdade. 
Então parabéns a todos de 
Brasília, bem como todos 
brasileiros que hoje estarão 
nas ruas”, disse em live aberta 
em suas redes sociais.

Em um dos trios elétricos, 
havia uma faixa estendida 
pedindo a criminalização do 
comunismo e a destituição dos 
11 ministros do Supremo.

O Senado é responsável 
por analisar pedidos de impe-
achment de ministros do STF, 
defendidos por bolsonaristas, 
mas que nunca vingaram no 
Parlamento. Outro manifes-
tante carregava cartaz contra 

“a ditadura da toga”.
Os discursos nos carros de 

som na Esplanada criticaram 
o STF e o Judiciário de forma 
geral, atribuindo à corte supos-
tos ataques ao demais Poderes 
e à Constituição.

Relator dos inquéritos que 
tem Bolsonaro e seus aliados 
como alvos, foi citado como 
alguém que “desrespeita as 
liberdades”. Ele também foi 
responsável pelo caso de 
Silveira na corte.

Em São Paulo, Bolsonaro 
participou de forma virtual, ao 
vivo em vídeo, direto do Palá-
cio da Alvorada, em Brasília.

Ele fez rápido discurso no 
qual enalteceu seus apoiado-
res e disse dever “lealdade a 
todos vocês” e que irá “onde 
vocês estiverem”. Ele falou 
ainda em “liberdade” e repe-
tiu ser o chefe de um governo 
que “acredita em Deus” e que 
“respeita os militares, defende 
a família e deve lealdade a seu 
povo”.

Ele falou de novo que o 
“bem sempre vence o mal” e 
finalizou: “Deus, pátria e famí-
lia”.

PRESIDENTE ignora conselho de aliados e ‘aumenta a 
temperatura da panela de pressão’ com o Judiciário.Brasil

ATOS foram convocados sob a alegação de defesa de Silveira, beneficiado por um indulto individual de Bolsonaro

Presença de Jair em atos contra 
STF eleva tensão com Judiciário
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Alagoas iniciou a Campa-
nha de Vacinação contra 
Influenza e Sarampo no 
início deste mês para os 
grupos prioritários, esta-
belecidos pelo Ministério 
da Saúde (MS), e o Dia D 
de vacinação ocorreu no 
último sábado. A Secretaria 
de Estado da Saúde (Sesau) 
aproveita, então, para reite-
rar a importância da vacina, 
invenção que salvou mais 
vidas humanas do que qual-
quer outra tecnologia médica 
na história do planeta.

De acordo com dados 
da Organização Mundial de 
Saúde (OMS), divulgados 
em 2019 na lista das 10 prin-
cipais ameaças à saúde, a 
vacina salva, em média, três 
milhões de vidas humanas 
por ano. Apesar disso, ainda 
há recusa da vacinação e, 
como consequência, em 
2019 os casos de sarampo 
triplicaram no mundo, em 
relação ao ano anterior. Esse 
aumento ainda provoca 
alerta no Brasil, porque o 
sarampo possui a maior 
taxa de transmissão entre as 
doenças virais.

A médica infectologista 
da Sesau, Sarah Dominique 
Delabianca, afirma que a 
recusa de qualquer vacina 
é motivo de grande preocu-
pação. “Difícil imaginar o 
mundo contemporâneo sem 
uma estratégia de vacinação, 
porque esta é uma medida 
simples, eficaz e possível de 
ser disseminada em todo o 
mundo, se houver incentivo 
aos países menos favoreci-
dos”, esclarece.

Ela lembrou ainda que, 
para cada vacina, existe 
evidência científica quanto à 
eficácia, ao aparecimento de 

sintomas e à possibilidade 
de óbito após a vacinação. 
“Nunca se viu tanta falta de 
coerência mediante ações da 
medicina. As fake news, com 
certeza, são uma ameaça 
grave, pois causam insegu-
rança e descrença em ações 
públicas, como a vacinação, 
que está há décadas confe-
rindo proteção individual 
e coletiva na sociedade”, 
concluiu a médica.

O Brasil recebeu o certifi-
cado de país livre do sarampo 
em 2016, pela Organização 
Pan-Americana de Saúde 
(OPAS), mas perdeu o título 
em 2019, depois da confir-
mação de um caso no Estado 
do Pará, devido à recusa da 
vacina. Diante disso, o secre-
tário de Estado da Saúde, 

André Cabral, apela para que 
todos se vacinem.

“Por isso eu peço para 
que os cidadãos alagoanos 
mantenham todo o esquema 
vacinal em dia, incluindo 
a vacina do sarampo e da 
Influenza, que já foi uma 
pandemia antes de ser supe-
rada graças à vacinação. A 
vacina é a nossa única saída 
para mais de 20 patologias”, 
disse o gestor.

São disponibilizadas, no 
Brasil, 20 tipos de vacinas 
humanas nas salas de vaci-
nação do Sistema Único de 
Saúde (SUS). Algumas delas 
protegem contra mais de um 
patógeno ao mesmo tempo, 
como é o caso da penta-
valente (difteria, tétano, 
coqueluche, hepatite B e 

haemophilus influenzae tipo 
b) e a tetra viral (sarampo, 
caxumba e rubéola e vari-
cela), por exemplo. As vaci-
nas são aplicadas desde o 
nascimento até o fim da vida, 
já que a vacina contra o vírus 
da Influenza, por exemplo, é 
anual.

Dona Nilva Guimarães 
Silva, de 82 anos, natural 
da cidade de Capela, em 
Alagoas, e seu Manoel Rolnar 
Silva, natural de município 
do mesmo nome, no Estado 
de Sergipe, dividem a vida 
com amor, respeito, filhos, 
netos, bisnetos e a consciên-
cia sobre a importância da 
vacinação.

 “Eu me chamo Manoel, 
mas pode me chamar de 
Bicho Bravo, viu? Eu tenho 

85 anos bem vividos e nunca 
deixei de me vacinar. Eu e 
ela nos vacinamos juntos 
e felizes da vida, assim a 
vida inteira”, afirmou seu 
Manoel. “Eu estou com as 
vacinas todas em dia. E eu 
me vacino porque, além de 
ser importante para mim, é 
importante para o próximo”, 
concluiu dona Nilva.

Como surgiu a vacina 
- A história da vacinação é 
longa. Começou em meados 
do século XV e não parou 
mais. Até hoje farmacêuti-
cos, biomédicos, médicos 
imunologistas e engenheiros 
químicos trabalham inces-
santemente para desenvol-
ver e aprimorar vacinas que 
são aplicadas no mundo 
inteiro.

RECUSA de qualquer vacina é motivo de grande preocupação.Saúde

SECRETARIA 

Estadual de Saúde alerta para a importância da vacinação; dados da OMS apontam que três milhões de vidas humanas são salvas pelas vacinas

DADO é da Organização Mundial de Saúde (OMS), que se preocupa com o aumento de casos de sarampo

Vacinas salvam três milhões de
 vidas por ano; recusas preocupam

Olival Santos
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Nascido e criado na área 
rural de Pilar, município 
da Região Metropolitana 
de Maceió, João Batista de 
Oliveira teve que trabalhar 
desde cedo, mas só agora, 
aos 54 anos, pode come-
morar o acesso a benefícios 
trabalhistas que nunca teve. 
Pela primeira vez na vida, ele 
conta que pode proporcionar 
a ele e à família, por exemplo, 
o direito a um plano de saúde, 
um bom ticket alimentação 
e de usufruir de melhores 
condições de trabalho.

Após uma infância difícil, 
onde muitas vezes os únicos 
alimentos disponíveis eram 
banana verde e caroço de 

jaca cozido, seu João também 
é sinônimo de luta na fase 
adulta. Durante mais de dez 
anos, foi cortador de cana e 
contava apenas com contra-
tos sazonais em usinas de São 
Paulo e Alagoas, com roti-
nas pesadas de mais de dez 
horas de trabalho, condições 
precárias de segurança e sem 
o mínimo de qualidade de 
vida. Foi nesta realidade que, 
a mais de 2,5 km de distância 
do seu estado natal, ele não 
conseguiu comparecer ao 
velório do pai e não estava 
presente no nascimento do 
seu primeiro filho. Traba-
lhava durante a semana no 
corte de cana e, nos finais de 

semana, atuava com serviços 
de pedreiro para gerar uma 
renda extra.

Com a esposa desem-
pregada e pai de três filhos, 
quando perguntado sobre o 
que tem a comemorar no dia 
1º de maio, Dia do Trabalha-
dor, seu João se emociona ao 
dizer que sua vida melhorou 
consideravelmente após ter 
entrado na BRK RMM, há 
quase um ano.

“Comecei a estudar já 
aos 20 anos, quando vim 
morar na cidade. E só pude 
cursar até a 3ª série do ensino 
fundamental porque nessa 
idade eu já tinha que traba-
lhar como cortador de cana e 

era uma rotina muito difícil. 
Hoje, voltei a estudar princi-
palmente por dois motivos: o 
primeiro, graças ao incentivo 
de minha líder, e o segundo 
porque vejo  que meus 
amigos que têm uma forma-
ção melhor contam com 
mais oportunidades. Com 
o emprego na BRK, consigo 
oferecer melhores condições 
de vida para minha esposa 
e meus filhos, ajudar meus 
irmãos e sonhar com meu 
crescimento profissional”, 
destacou o auxiliar de Opera-
ção de Esgoto.

A s  d i f i c u l d a d e s  d o s 
tempos de cortador de cana 
estão, agora, no passado e 

nas cicatrizes do seu corpo 
causadas pelos acidentes de 
trabalho com o facão que 
usava. Desde o ano passado, 
seu João trilha um caminho 
de crescimento e tem como 
maior sonho de vida colocar 
seus filhos na faculdade e 
ser operador da BRK RMM. 
Atualmente, ele trabalha 
os dois horários e estuda à 
noite.

“Falo para meus filhos 
que estudem para não passar 
pelas dificuldades que passei 
e conto que o segredo é apro-
veitar as oportunidades, 
sempre olhar para frente e 
não desanimar”, finalizou, 
emocionado.

“MINHA vida melhorou consideravelmente depois que eu entrei na empresa”Especial
NO DIA do Trabalhador, João Batista de Oliveira comemora as conquistas trabalhistas e sonha em crescer dentro da BRK RMM

De cortador de cana a funcionário 
de uma das maiores empresas 
privadas de serviços do país
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De Esgoto, seu João sonha em crescer profissionalmente para oferecer melhores condições de vida para a esposa e filhos

Alagoas iniciou a Campa-
nha de Vacinação contra 
Influenza e Sarampo no 
início deste mês para os 
grupos prioritários, esta-
belecidos pelo Ministério 
da Saúde (MS), e o Dia D 
de vacinação ocorreu no 
último sábado. A Secretaria 
de Estado da Saúde (Sesau) 
aproveita, então, para reite-
rar a importância da vacina, 
invenção que salvou mais 
vidas humanas do que qual-
quer outra tecnologia médica 
na história do planeta.

De acordo com dados 
da Organização Mundial de 
Saúde (OMS), divulgados 
em 2019 na lista das 10 prin-
cipais ameaças à saúde, a 
vacina salva, em média, três 
milhões de vidas humanas 
por ano. Apesar disso, ainda 
há recusa da vacinação e, 
como consequência, em 
2019 os casos de sarampo 
triplicaram no mundo, em 
relação ao ano anterior. Esse 
aumento ainda provoca 
alerta no Brasil, porque o 
sarampo possui a maior 
taxa de transmissão entre as 
doenças virais.

A médica infectologista 
da Sesau, Sarah Dominique 
Delabianca, afirma que a 
recusa de qualquer vacina 
é motivo de grande preocu-
pação. “Difícil imaginar o 
mundo contemporâneo sem 
uma estratégia de vacinação, 
porque esta é uma medida 
simples, eficaz e possível de 
ser disseminada em todo o 
mundo, se houver incentivo 
aos países menos favoreci-
dos”, esclarece.

Ela lembrou ainda que, 
para cada vacina, existe 
evidência científica quanto à 
eficácia, ao aparecimento de 

sintomas e à possibilidade 
de óbito após a vacinação. 
“Nunca se viu tanta falta de 
coerência mediante ações da 
medicina. As fake news, com 
certeza, são uma ameaça 
grave, pois causam insegu-
rança e descrença em ações 
públicas, como a vacinação, 
que está há décadas confe-
rindo proteção individual 
e coletiva na sociedade”, 
concluiu a médica.

O Brasil recebeu o certifi-
cado de país livre do sarampo 
em 2016, pela Organização 
Pan-Americana de Saúde 
(OPAS), mas perdeu o título 
em 2019, depois da confir-
mação de um caso no Estado 
do Pará, devido à recusa da 
vacina. Diante disso, o secre-
tário de Estado da Saúde, 

André Cabral, apela para que 
todos se vacinem.

“Por isso eu peço para 
que os cidadãos alagoanos 
mantenham todo o esquema 
vacinal em dia, incluindo 
a vacina do sarampo e da 
Influenza, que já foi uma 
pandemia antes de ser supe-
rada graças à vacinação. A 
vacina é a nossa única saída 
para mais de 20 patologias”, 
disse o gestor.

São disponibilizadas, no 
Brasil, 20 tipos de vacinas 
humanas nas salas de vaci-
nação do Sistema Único de 
Saúde (SUS). Algumas delas 
protegem contra mais de um 
patógeno ao mesmo tempo, 
como é o caso da penta-
valente (difteria, tétano, 
coqueluche, hepatite B e 

haemophilus influenzae tipo 
b) e a tetra viral (sarampo, 
caxumba e rubéola e vari-
cela), por exemplo. As vaci-
nas são aplicadas desde o 
nascimento até o fim da vida, 
já que a vacina contra o vírus 
da Influenza, por exemplo, é 
anual.

Dona Nilva Guimarães 
Silva, de 82 anos, natural 
da cidade de Capela, em 
Alagoas, e seu Manoel Rolnar 
Silva, natural de município 
do mesmo nome, no Estado 
de Sergipe, dividem a vida 
com amor, respeito, filhos, 
netos, bisnetos e a consciên-
cia sobre a importância da 
vacinação.

 “Eu me chamo Manoel, 
mas pode me chamar de 
Bicho Bravo, viu? Eu tenho 

85 anos bem vividos e nunca 
deixei de me vacinar. Eu e 
ela nos vacinamos juntos 
e felizes da vida, assim a 
vida inteira”, afirmou seu 
Manoel. “Eu estou com as 
vacinas todas em dia. E eu 
me vacino porque, além de 
ser importante para mim, é 
importante para o próximo”, 
concluiu dona Nilva.

Como surgiu a vacina 
- A história da vacinação é 
longa. Começou em meados 
do século XV e não parou 
mais. Até hoje farmacêuti-
cos, biomédicos, médicos 
imunologistas e engenheiros 
químicos trabalham inces-
santemente para desenvol-
ver e aprimorar vacinas que 
são aplicadas no mundo 
inteiro.

RECUSA de qualquer vacina é motivo de grande preocupação.Saúde

SECRETARIA 

Estadual de Saúde alerta para a importância da vacinação; dados da OMS apontam que três milhões de vidas humanas são salvas pelas vacinas

DADO é da Organização Mundial de Saúde (OMS), que se preocupa com o aumento de casos de sarampo

Vacinas salvam três milhões de
 vidas por ano; recusas preocupam

Olival Santos
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Na lanterna do Campe-
onato Brasileiro da Série B, 
sem vencer nos quatro jogos, 
o CRB viu o sinal de alerta 
ser ligado. O técnico Marcelo 
Cabo, inclusive, destacou a 
necessidade do elenco ser 
reforçado.

A janela de transferência 
para os clubes das Séries A e 
B está fechada e será aberta 
novamente apenas em julho. 
No entanto, jogadores que 
não possuem vínculos com 
ninguém podem ser contra-

tados.
“A gente não tem um 

elenco muito grande. Eu 
tenho até a oportunidade de 
conversar com a diretoria pra 
gente pensar, mesmo antes 
que abra a janela, em trazer 
três ou quatro peças aí porque 
a gente precisa de reposição”, 
disse Marcelo Cabo.

A preocupação do trei-
nador aumentou depois que 
alguns jogadores importan-
tes se contundiram, como 
o zagueiro Gilvan, o volante 

Claudinei, o meia Maicon e o 
atacante Maycon Douglas.

“A gente não idealizava 
perder o Claudinei pelo 
tempo que perdeu, o Gilvan, 
o Maicon, o Maycon Douglas.  
São jogadores que não vão 
voltar a curto prazo”, comen-
tou.

Na quarta-feira, o CRB 
faz o confronto atrasado 
da primeira rodada contra 
o Novorizontino, em Novo 
Horizonte (SP). Os dois times 
estão nas últimas colocações.

 O meio-campista Jean 
Carlos, camisa 10 e um dos 
principais jogadores do 
Náutico, foi às redes sociais 
ontem para pedir desculpas 
pela atitude lamentável que 
teve diante da arbitragem 
na final do Campeonato 
Pernambucano, contra o 
Retrô, no sábado, na Arena 
Pernambuco. Irritado ao ser 
punido com o cartão verme-
lho, ele partiu para cima da 
árbitra Deborah Cecília e 
precisou ser contido pelos 
colegas antes de se dirigir ao 
vestiário.

“No momento da expulsão, 
sim, eu fiquei muito chateado, 
perdi a cabeça, porque eu sabia 
que não tinha dado a cotove-
lada e sim que eu tinha feito o 

movimento de tirar o braço”, 
argumentou . “Em nenhum 
momento a xinguei.”

Jean Carlos recebeu o 
vermelho ainda no primeiro 
tempo por ter desferido uma 
cotovelada no jogador Yuri 
Bigode. O lance foi assinalado 
com o auxílio do VAR. Após a 
marcação da falta e a aplicação 
do cartão, o jogador correu em 
direção da árbitra, que afastou 
o meia com o braço.

“Em todo momento que 
fui para cima, para falar 
com ela, era sobre que eu 
tinha tentado tirar o braço 
dele, que não tinha dado a 
cotovelada, mas entendo 
que pelas imagens parece 
que eu poderia fazer algo. 
Jamais encostei a mão em 

uma mulher e jamais encos-
taria. Se a Deborah achou 
em algum momento que 
isso poderia acontecer, 
peço desculpas a ela, peço 
desculpas a todas as mulhe-
res, a todas as torcidas.”

A SÚMULA
Apesar do pedido de 

desculpas, o jogador corre risco 
de ser punido pelo destem-
pero. A atitude do camisa 10 foi 
relatada na súmula da partida 
por Deborah, que citou uma 

tentativa de agressão por parte 
do jogador.

“Após eu ter apresentado 
o cartão vermelho direto, o 
jogador expulso partiu em 
minha direção na tentativa 
de me agredir, sendo contido 
pelo árbitro assistente Clóvis 
Amaral, e por seus compa-
nheiros de equipe, além disso 
relutou a sair do campo de 
jogo, sendo retirado por seus 
próprios companheiros de 
equipe”, diz a súmula. Com a 
bola rolando, o Náutico venceu 
o Retrô por 1 a 0 no tempo 
normal, mesmo resultado do 
jogo de ida. Nos pênaltis, o 
goleiro Lucas Perri brilhou com 
duas defesas e ajudou o Retrô a 
levantar a taça de bicampeão 
do Pernambucano.

NA SÚMULA, Déborah Cecília manteve o relato da tentativa de agressão.Esportes
JEAN CARLOS deverá ser denunciado e punido pelo ‘show’ que deu na final do Campeonato Pernambucano diante do Retrô

“Perdi a cabeça”, diz camisa 10 do 
Náutico em incidente com árbitra
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Foi expulso e ameaçou bater na árbitra da final do Campeonato Pernambucano

TÉCNICO DO GALO

Está com elenco limitado e de índice técnico abaixo da média, resultado: lanterna na Segundona no Brasileiro

O Tribunal de Justiça 
Desportiva do Futebol de 
Alagoas (TJD/AL) negou 
ontem, o pedido liminar 
feito pelo clube Cruzeiro-
-AL, que pedia a anulação 
do adiamento da partida 
contra o CSA, válida 
pela Seletiva da Copa do 
Brasil de 2023. Com isto o 
confronto entre as equi-
pes deve acontecer hoje, 
no estádio Rei Pelé, em 
Maceió, às 19h.

A mudança foi solici-
tada pela diretoria CSA na 
última quinta-feira (29) à 
Federação Alagoana de 
Futebol (FAF), que acatou 
o pedido, sob justificativa 
de “indicação de quadro 
de desgaste físico e lesões 
no elenco integrante 
da relação de inscritos 
do CSA na competi-
ção, impossibilitando o 
número mínimo de atle-
tas a serem relacionados 
na data original”, expli-
cou a federação.

A  federação disse 
também que levou em 
conta uma notificação 
do Sindicato dos Atle-
tas informando sobre a 
necessidade de que haja 
um intervalo mínimo de 

66 horas de uma partida 
para outra, o que não 
aconteceria, já que nesse 
sábado (30), às 16h, o 
CSA enfrentou o Sport 
pela Série B do Campe-
onato Brasileiro. O time 
alagoano venceu por 1 a 
0.

No dia  seguinte o 
C r u z e i r o - A L  e m i t i u 
nota oficial afirmando 
não concordar com a 
mudança de data e que 
iria tentar reverter a situ-
ação.

No sábado (30), o CSA 
divulgou nota a respeito 
do estado de saúde de 
seus atletas.

A decisão foi assinada 
pelo auditor presidente 
do TJD/AL, Flávio de 
Albuquerque Moura.

Primeira partida
O  C S A  v e n c e u  o 

primeiro jogo contra o 
Cruzeiro por 2 a 1, em 
Arapiraca, e joga pelo 
empate. Para se classifi-
car, o time celeste precisa 
vencer por dois ou mais 
gols  de diferença no 
tempo normal. Se ganhar 
por um gol, força a deci-
são dos pênaltis.

   SÉRIE B
   FICOU PARA HOJE

Marcelo Cabo está preocupado 
com poucas opções no elenco

No tapetão, CSA adia o 
confronto com Cruzeiro/AL


