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Devido às obras do Projeto 
Renasce Salgadinho, um trecho 
da Ladeira Geraldo Melo, no 
sentido Poço/Farol, passará 
por intervenções com inter-
dição parcial da via, durante 
o período da noite. As obras 
para implantação da rede de 
esgotamento sanitário acon-
tecerão das 22h às 5h, a partir 
de amanhã, até a conclusão da 
obra, que tem previsão de um 

mês. No horário da interdição 
(22h às 5h) ficará liberada uma 
faixa para cada sentido. Já fora 
do horário das obras, esta-
rão livres para a circulação de 
veículos as duas faixas em cada 
sentido. O objetivo é reduzir 
os transtornos aos conduto-
res que trafegam pelo local. 
A região contará, ainda, com 
isolamento e sinalização, aten-
dendo a todos os protocolos 

de segurança operacional. Aos 
condutores que não querem 
transitar pela região, mas 
necessitam ir para bairros da 
parte baixa, a Superintendên-
cia Municipal de Transportes e 
Trânsito (SMTT) sugere entrar 
pela Rua Íris Alagoense e aces-
sar a Avenida Governador Afrâ-
nio Lages, antiga Leste-Oeste, 
chegando, assim, até ao bairro 
de Mangabeiras.

   COMEÇA AMANHÃ

ORÇAMENTO SECRETO...

Rodrigo Cunha 
se escora em  
JHC e entra na  
disputa de vez

TJ/AL tranca  
a Ação Penal 
contra delegado 
Paulo Cerqueira

Conheça o  
“meu caro”  
mais falso  
do mundo

Ala militar do 
Governo ameaça 
golpe para não 
perder a boquinha

A ‘peitica’ de 
um político  
inconformado  
com a coisa certa
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   BALAIADA

Obras: Ladeira Geraldo Melo será  
interditada parcialmente à noite

OBRAS VÃO DEIXAR

O trânsito em apenas uma via durante a noite, na Ladeira Geraldo Melo

Bárbara Wanderley / Secom Maceió
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QUANTO mais movimento Lula fizer, galvanizando apoio pelos estados em visitas, 
eventos e comícios, mais difícil ficará para Bolsonaro desferir seu golpe.

2 O DIA Digital

Opinião
   ARTIGO  |  Helena Chagas *

Golpes contra a democracia não costumam ser bem 
sucedidos sem apoio da sociedade, ou de setores signi-
ficativos, como a classe média que foi às ruas em 1964 
em suas marchas. Não é provável que Jair Bolsonaro 
leve às ruas, antes ou depois da eleição, mais do que 
um punhado de sua milícia troglodita, ainda que baru-
lhenta e armada, para apoiar eventual medida de exce-
ção contra as eleições ou seu resultado.

As chances de sucesso do golpe são inversamente 
proporcionais à quantidade de pessoas que a oposição 
- no caso, a campanha do ex-presidente Lula - conse-
guir mobilizar em torno da candidatura do petista país 
afora em sua defesa e da democracia. Quanto mais 
movimento Lula fizer, galvanizando apoio pelos esta-
dos em visitas, eventos e comícios, mais difícil ficará 
para Bolsonaro desferir seu golpe.

Pode ser até que a cúpula das Forças Armadas hoje 
seja bolsonarista. Mas não é louca, e não arriscará a 
instituição - e a pele - botando seus blindados nas ruas 
para combater uma grande massa defendendo a reali-
zação das eleições ou o voto que acabou de digitar na 
urna eletrônica se Bolsonaro tentar desrespeitá-lo.

Lula já percebeu isso há tempos, e no discurso 
repleto de recados em que lançou sua candidatura, no 
sábado passado, foi muito claro: “A partir de agora, se 
preparem, porque nós vamos começar a percorrer esse 
país. Nós queremos muita gente na rua, muitos alia-
dos”.

Mais adiante, pontuou que não vai estimular 
confrontos e que quer fazer valer a vontade da maio-
ria numa campanha com pitadas de emoção, no estilo 
“paz e amor”: “Ninguém pode ter medo de provoca-
ção! É proibido ter medo de provocação. É proibido 
ter medo de fake news. É proibido ter medo de provo-
cações via zap, via Instagram. Nós vamos vencer essa 
disputa pela democracia distribuindo sorrisos, distri-
buindo carinho,  distribuindo amor e criando harmo-
nia”.

Ainda estamos na largada das campanhas, e certa-
mente o presidente da República, percebendo a grande 
possibilidade de derrota, vai aprontar muito nesses 
cinco meses. Mas o antídoto para o seu golpe está nas 
ruas. E o conceito que usamos aqui vai bem além da 
Paulista e do Largo do Batata, e nem abrange somente 
a presença física das pessoas nas ruas.

A rua hoje em dia também está nas redes, nos even-
tos menores, na movimentação dos jovens que foram 
de inscrever para votar pela primeira vez e numa infini-
dade de formas de representação pelas quais a popula-
ção pode fazer valer sua vontade e seu voto.

Mobilização popular é 
antídoto contra o golpe
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Um ofício com data de 28 de abril, divulgado pelo site 
G1(ver imagem no final deste texto), dá ciência à socie-
dade de que, não, não estamos vendo pelo em ovo. O 
ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio de Oliveira 
Nogueira, está com os dois pés no golpe e apertando o 
torniquete contra o TSE, que vem “ingenuamente” – ou 
seria por medo? – cedendo a todas as exigências vindas 
dos militares, na pessoa dele, o ministro. Àquela altura, ele 
pediu a saída do general Heber Garcia Portella, represen-
tante das Forças Armadas na Comissão de Transparên-
cia das Eleições, alegando que este já havia cumprido as 
suas funções de vistoriar possíveis irregularidades e que, 
dali por diante, o TSE se reportasse apenas a ele, ministro 
Paulo Sérgio. Se isto não é um golpe nas eleições, eu não 
se mais que nome dar a um golpe. Ou deveria chamar a 
isto de “centralismo democrático”? (Contém ironia).

 Não estava exagerando o ministro Luiz Roberto 
Barroso, quando disse que “os militares estão sendo 
orientados” para o golpismo, por Bolsonaro. O erro está 
no fato de ter sido ele a dizê-lo, e não uma instituição 
como o Senado Federal, ou uma entidade da sociedade 
civil como a OAB, ou a ABI, por exemplo. (Já nem se inclui 
a UNE, porque não se sabe se ela ainda vive).

 Fato é que ou o TSE dissolve agora esta comissão, 
verdadeiro ninho golpista, ou o ministro Fachin vai nos 
deixando cada vez mais contra o muro. Já vimos este filme, 
em outra época, com baionetas e tanques nas ruas. Não é 
possível que o ministro, tão letrado, tão instruído e prepa-
rado para o cargo, não consiga perceber que o golpe agora 
tem outra roupagem. Será preciso encaminhar-lhe o livro 
“Guerras Híbridas”? (Andrew Korybko, 2015)? Ou quem 
sabe um exemplar de “Como morrem as democracias”, 
(Steven Levitsky e Daniel Gilat, 2018)? Dê um basta nas 
chantagens, ministro! As Forças Armadas, pela Consti-
tuição, têm o papel de garantir a defesa. Não há em nossa 
Carta Magna nenhuma linha dizendo que eles “tutelam” 
o processo eleitoral. A função delas é estar nos quartéis. O 
TSE é autônomo para decidir o formato do pleito.

É hora de dar um basta em tantas manobras, minis-
tro. Estaremos ao seu lado na defesa da democracia. Ou 
vai esperar o que Korybko prevê como conclusão para 
a “revolução colorida? Caso o senhor não tenha lido, 
reproduzo aqui o que ele diz:

“A revolução colorida é um mecanismo complexo de 
muitas partes que operam simultaneamente. O movi-
mento precisa erigir adequadamente suas seis infraes-
truturas – que ele definiu anteriormente – antes do início 
da desestabilização pública e precisa de um aconteci-
mento para cristalizar seu apoio e justificar suas ações 
ao público/alvo”.

 O “acontecimento” que eles usam como desculpa é 
apontar para falhas em um sistema eleitoral absoluta-
mente idôneo, reconhecidamente seguro e vistoriado a 
cada turno das eleições. O que mais é preciso, ministro 
Fachin, para o senhor entender que marchamos para o 
precipício? E não venham chamar “alarmismo”. 

Ministro Fachin, é hora de dar 
um basta nas chantagens

   ARTIGO  |  Denise Assis *
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Qual seria a inten-
ção do presidente da 
Câmara Arthur Lira em 
querer protelar a eleição 
do governador-tampão? 
Seriam as supostas “irre-
gularidades” no Legisla-
tivo apenas desculpas?

Também tem a histó-
ria de querer garantir a 
eleição de Rodrigo Cunha 
como governador em 
outubro. No entanto, 
vozes dos bastidores 
ecoam outra justificativa. 
Uma política monetária. 

Quem sabe retardar 
ao máximo a eleição do 
tampão seria para que 
empresários – que aguar-
dam pagamentos do 
governo estadual – sejam 
extorquidos por gente 
com sobrenome de peso 
dentro do palácio.

É um questionamento 
que muitos estão fazendo, 
uma vez que Lira sabe que 
o deputado Paulo Dantas 
já foi o escolhido para ser 
governador-tampão. Não 
adianta acionar o STF. 

A birra não seria sobre 
Dantas assumir e, sim, 
para beneficiar esses 
agentes da extorsão, já que 
George Santoro (ex-Sefaz) 
e sua equipe foram elimi-
nados do caminho.

A cidade de Murici entra 
em um novo estágio de desen-
volvimento econômico e cida-
dania com ganhos na geração 
de emprego e renda, fruto de 
uma administração municipal 
séria e focada em desenvolver 
a cidade e garantir avanços na 
vida dos seus moradores. 

Uma pesquisa do Insti-
tuto Ibrape mostrou que 88% 
da população do município 
aprova a gestão do prefeito 
Olavo Neto (MDB).  Esse 
percentual só confirma o que é 
visível aos olhos de quem mora 
ou visita a cidade: melhorias, 
desenvolvimento, emprego e 
qualidade de vida.

“Nosso objetivo é que 
nenhum muriciense saia da 
cidade para buscar emprego 
em outro lugar, longe de sua 
família e dos seus amigos. 
Cidadania e dignidade tem 
uma relação estreita com a 
geração de emprego e renda”. 

Este  depoimento do 
prefeito Olavo Neto (MDB), 
reeleito em 2020, se repete 
com frequência em suas redes 
sociais em razão, sobretudo, de 
um grande projeto de atração 
de novos empreendimentos 
para a cidade, onde se destaca, 
a gigante empresa Natura &Co.

Pesquisa
O Instituto Ibrape fez 

recentemente uma pesquisa 
que apurou que, todo o traba-

lho da gestão foi recentemente 
avaliado e apresentou um 
índice de 88% de aprovação. 
Cerca de 800 entrevistas foram 
feitas, entre os dias 2 a 5 de 
maio.

Olavo é um dos prefei-
tos em Alagoas que apre-
senta o melhor desempenho, 
chegando a quase 90% de 
aprovação. 

Obras e ações
Murici passa por um 

momento diferente na sua 
história já que um pacote 
de obras na área da saúde, 
educação, segurança, limpeza 
e iluminação urbana, ação 
social e cultura coloca a popu-
lação em um clima de entu-
siasmo e confiança.

No segmento da segurança 
alimentar, como exemplo, 
ligado à Secretaria de Ação 
Social, são entregues todos 
os meses aproximadamente 
2.000 cestas nutricionais que 
atendem a cerca de 35% das 

famílias em vulnerabilidade 
social.

A pandemia devastou a 
renda e provocou o luto que, 
segundo Soraya Calheiros, 
secretaria da Ação Social “a 
Covid-19 foi responsável por 
desestabilizar famílias inteiras. 
Coube à Prefeitura encontrar 
meios para responder afirma-
tivamente contra esta calami-
dade. Não há um único evento 
de Segurança Alimentar que 
não me emocione com a 
reação das pessoas ao receber 
sua cesta nutricional” afirma 
Soraya.

Emancipação
Na próxima segunda-

-feira (16/5) acontecem os 
festejos alusivos aos 130 anos 
de Emancipação Política da 
cidade que terá uma extensa 
programação de inaugura-
ções, entregas de veículos, 
fardamentos, lançamento de 
diversos programas além da 
assinatura de atos e pactos de 
metas em todos os segmentos 
da Educação.

Tem gerado muita expe-
tativa o lançamento do BEM 
– Banco do Empreendedor de 
Murici que no seu primeiro 
ano vai disponibilizar um 
milhão de reais para emprésti-
mos à microempreendedores 
com cotas de até R$ 5.000,00 
para iniciar, reformar e melho-
rar seus pequenos negócios 

que são responsáveis por 
inúmeros empregos na cidade.

Reação
É muito difícil encontrar 

alguém, em Murici, que não se 
desmanche em elogios para o 
prefeito Olavo Neto, que está 
no seu segundo mandato. 
“Olavo foi um menino criado 
pelas ruas de Murici e conhece 
todas as pessoas. Seu jeito 
tranquilo, comprometido 
e atencioso torna ele uma 
pessoa encantadora” diz Ana 
Rita, vendedora de tapioca.

A vizinha, Gorete Sampaio, 
que vende batata fritas, diz 
ainda “que o Olavo Neto 
trabalha muito, recebe todo 
mundo que o procura em casa 
e na prefeitura. Não tem hora 
nem dia, sabemos que conta-
mos com o prefeito”, afirma 
Sampaio, enquanto oferece 
um pacotinho de batatas deli-
ciosamente crocantes e salga-
dinhas.

O ex-governador, Renan 
Filho, foi enfático durante 
a inauguração do CD da 
Natura&Co, há poucos dias, 
quando disse “mais esta 
responsabilidade (a obra) 
o Olavo Neto tirou de letra 
esbanjando força de traba-
lho, organização, resiliência e 
capacidade técnica. Estamos 
mais uma vez orgulhosos de 
você” disse Renan Filho sob 
aplausos de muita gente.

O critério é simplesmente 
político. Atende a pedidos 
de prefeitos, deputados, 
vereadores, aliados, amigos. 
Tudo funciona de acordo 
com o cargo e o poder que 
ele proporciona. Por isso, 
a distribuição de recursos 
via emendas do orçamento 
são controladas por quem 
comanda o Congresso.

Segundo reportagem da 
Folha de S. Paulo, ‘’O presi-
dente da Câmara, Arthur 

Lira (PP-AL), foi o recordista 
na indicação de emendas 
RP9 - emendas do relator - na 
Câmara. Ele apoiou o envio 
de R$ 276,8 milhões em 2021. 
Somados aos recursos libera-
dos em 2020, Lira conseguiu 
R$ 357,5 milhões para irrigar 
municípios em Alagoas. A 
maior fatia - R$ 93,8 milhões - 
ficou com a Codevasf’’.

Esses dados referentes 
sobre quais parlamentares 
foram beneficiados, valores 
e quais municípios foram 
atendidos, fazem parte da 
polêmica criada pelo tal 

‘orçamento secreto’. É que 
só agora está sendo possível 
conhecer os números porque 
foram enviados ao STF - após 
questionamentos, embora 
ainda faltem detalhamentos 
por parte de alguns parla-
mentares.

“Não sei como conse-
gue ser secreto se cadastra, é 
público, consta no sistema do 
ministério que é empenhado, 
liberado, tem toda a fiscali-
zação dos órgãos de controle 
do país”, defendeu Arthur, em 
Nova York, onde participou de 
um evento.

SÓ A CODEVASF ficou com quase R$ 100 milhões.                                              Política
DINHEIRO Do Orçamento Secreto serviu para deputado alimentar o seu “curral eleitoral” em Alagoas

Arthur Lira distribui mais de 
R$ 350 milhões para afilhados
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  AVES DE RAPINA
   88% DE APROVAÇÃO

Lobistas estão 
apostando no 
retardamento 
da eleição

Olavo Neto está entre os prefeitos mais 
bem avaliados de Alagoas, diz pesquisa

OLAVO NETO:
Cidadania e respeito para o muriciense

Assessoria

Voney Malta  
Cada Minuto OS CAMPEÕES EM EMENDAS DO RELATOR EM 2021, 

SEGUNDO LEVANTAMENTO A FOLHA:

Márcio Bittar (União Brasil-AC) R$ 460,2 milhões -  relator 
do Orçamento no Senado
Eliane Nogueira (PP-PI) R$ 399,2 milhões - Mãe e suplente 
do senador Ciro Nogueira, ministro do Gabinete Civil do 
governo Jair Bolsonaro.
Arthur Lira (PP-AL) R$ 276,8 milhões - Presidente da 
Câmara
Rodrigo Pacheco (PSD-MG) R$ 180,4 milhões -  Presidente 
do Senado
Fernando Bezerra(MDB-PE) R$ 143 milhões - Ex-líder do 
governo no Senado



Equipes de Manutenção de 
Vias da Secretaria Municipal 
de Infraestrutura (Seminfra) 
iniciaram, no dia ontem (10), 
os trabalhos da ‘operação tapa-
-buraco’ de ruas em diversos 
bairros da capital. Com isso, 
a Prefeitura de Maceió tem 
intensificado as ações nas vias 
que estão com o asfalto dete-
riorado. 

A Prefeitura de Maceió 
vem aplicando 135 tonela-
das de asfalto novo, que nessa 
primeira etapa, beneficiou 14 
localidades espalhados em 

diversos bairros da capital.
Nesta etapa, de acordo 

com informação da Seminfra, 
foram beneficiados os bairros 
do Trapiche da Barra, Santo 
Eduardo, Dubeaux Leão, Jacin-
tinho, Benedito Bentes, Farol, 
Riacho Doce, Ipioca, Pajuçara, 
Prado, Canaã, Tabuleiro do 
Martins, Centro e Jatiúca.

De acordo com o secretá-
rio de Infraestrutura, Fabrício 
Galvão, os trabalhos da ‘opera-
ção tapa-buraco’ vão conti-
nuar sendo intensificados com 
as ações de recuperação de vias 

para trazer maior conforto e 
segurança aos motoristas que 
trafegam pelas ruas da nossa 
capital. 

Segundo Galvão, enquanto 
o clima ajudar, todas equipes 
estarão atuando tapando os 
buracos encontrados nas vias 
dos bairros de Maceió. “Além 
de realizar o serviço, nossos 
técnicos têm em mãos um 
levantamento de ruas e aveni-
das com grande fluxo de veícu-
los para iniciarmos também 
as obras de recuperação”, 
garante.

SEMINFRA intensifica as ações nas vias que estão com o asfalto deteriorado.Maceió
PREFEITURA, Através da Seminfra, aplica 135 toneladas de asfalto em 14 localidades, somente ontem

Bairros são beneficiados com 
a ‘Operação Tapa-buraco’ 

TRABALHADORES

Aplicam novo asfalto no conjunto Dubeaux Leão

SECRETARIA DE SAÚDE

Dá sequência ao cornograma de imunização do grupo na capital

Wilma Andrade/Ascom Seminfra

Divulgação

   SAÚDE

   EDUCAÇÃO 

   SÃO JORGE

Covid: Vacinação de pessoas 
em situação de rua continua

Semed e ESMAL promovem 
palestra para pais e alunos

Semas: CRAS Bela Vista terá 
atendimento suspenso amanhã

Com o objetivo de atualizar 
a vacinação contra a Covid-19 
de pessoas em situação de rua 
contra a Covid-19, o Programa 
Consultório na Rua da Secre-
taria de Saúde de Maceió 
(SMS) dá sequência, hoje (11), 
ao cronograma de imuniza-
ção desses grupos na capital. 
A atividade é contínua e visa 
regularizar o ciclo de imuniza-
ção. 

A vacinação teve início no 
Centro Centro de Referência 
Especializado para População 
em Situação de Rua (Centro 
POP), em Jaraguá, e segue até 
a próxima sexta-feira (13), em 
instituições de referência para 
a população em situação de 

rua em diferentes regiões de 
Maceió.

De acordo com levanta-
mento feito pelas equipes 
do Consultório na Rua, 1.206 
pessoas ainda estão com a 
cobertura vacinal incompleta. 

“No mapeamento, verifi-
camos as mais diversas situa-
ções, que serão atendidas uma 
a uma, com a maior brevidade 
possível”, afirma a coordena-
dora Jorgina Sales.

O calendário de imuniza-
ção segue, amanhã (12), na 
Praça e Mercado do Benedito 
Bentes, das 14h às 18h, e na 
sexta-feira (13), das 16h às 20h, 
na Casa de Passagem Manoel 
Coelho, no bairro do Poço.

Com o tema ‘O Papel 
da Família na Educação 
dos Filhos”, a Secretaria 
Municipal de Educação 
(Semed) em parceria 
com a Escola Superior da 
Magistratura do Estado 
d e  A l a g o a s  ( E S M A L ) 
promovem, hoje (11), 
palestra voltada aos pais, 
responsáveis e servido-
res da Escola Municipal 
Pompeu Sarmento, no 
Barro Duro. Será minis-
trada pela Juíza Lívia 
Maria Mattos Melo Lima.

Se g u n d o  a  m a g i s -
trada, será uma palestra 

voltada para os deve-
res jurídicos dos pais, 
abordando a participa-
ção dos responsáveis 
na  educação,  a lguns 
casos julgados de crian-
ças e adolescentes que 
se envolveram em atos 
infracionais  e  qual  a 
importância da inter-
venção dos pais nesses 
casos.

Ainda na programa-
ção do mês de maio, 
haverá uma palestra na 
sede da ESMAL, com 150 
alunos de duas escolas 
da rede municipal de 

educação, discutindo 
sobre o tema ‘Combate 
à violência sexual é um 
p a p e l  d e  t o d o s  n ó s’. 
O evento ocorrerá no 
próximo dia 18.

E na sexta-feira (20), 
às 08h30, será realizada 
uma visita  ao Museu 
Ce n t r o  d a  Cu l t u ra  e 
M e m ó r i a ,  c o n t e m -
plando 25 alunos da rede 
municipal  de  ensino 
e uma conversa com a 
coordenadora do PCJE, 
a Dra. Carolina Valões, 
sobre o funcionamento 
da Justiça.

A Secretaria Municipal de 
Assistência Social (Semas) 
informa que, amanhã (12), 
o Centro de Referência da 
Assistência Social (Cras) Bela 
Vista, localizado no bairro do 
Sítio São Jorge, estará fechado 
para atendimento aos usuá-
rios. É que a região vai passar 
por reparos na rede elétrica 
pela empresa Equatorial.

A Prefeitura de Maceió 
informa ainda que o Cras 
Rio Novo também terá as 
atividades suspensas, na 
próxima segunda-feira (16), 
em virtude de manutenção 
que será realizada pela BRK, 
no reservatório de água do 
bairro de Rio Novo.

Os atendimentos que 
foram marcados nas unida-

des, serão remarcados para 
os próximos dias. O Cras Bela 
Vista fica na Rua Coronel 
Salustiano, 310, São Jorge . O 
telefone para contato é (82) 
3312-5947. 

Já o Cras Rio Novo, fica 
localizado na Rua da Areia, 
11529, Rio Novo. Para mais 
informações a população 
pode ligar para o 3312-5956.
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Técnicos da Companhia 
de Saneamento de Alagoas 
(Casal) trabalham, desde 
ontem, na troca de registros 
da Estação de Tratamento de 
Água (ETA) de Pilar, na Região 
Metropolitana de Maceió.

O serviço é necessário para 
melhor gerenciar o fluxo da 
água e também permitir, por 
exemplo, suspender o abaste-
cimento de determinada área 
durante o conserto de rede 
rompida para retirada de vaza-
mento. O trabalho tem previ-

são de conclusão no final da 
tarde desta quarta-feira (11). 
No começo da noite, portanto, 
a ETA será reativada e o líquido 
novamente enviado à BRK 
Ambiental, responsável pela 
distribuição aos moradores.

A área atendida pela água 
dessa ETA é apenas o Centro 
da cidade. As outras áreas da 
cidade não tiveram o abaste-
cimento afetado entre ontem 
e hoje porque são atendidas 
por outras fontes produtoras 
de água.

Policiais civis da Delega-
cia de Homicídios e Proteção 
à Pessoa (DHPP), da equipe 
da 3ªDHC, sob a coordena-
ção da delegada Tacyane 
Ribeiro, prenderam, ontem, 
um homem de 44 anos, por 
ter cometido crime de homi-
cídio qualificado em Maceió. A 
vítima, Carlos Fernando Leitão 

Lins Júnior, 35 anos, foi assassi-
nada a tiros no dia 21 de outu-
bro de 2019, na Rua Ernesto 
Gomes Maranhão, bairro 
Jatiúca, Maceió/AL. Por meio 
da investigação, realizada 
pela equipe da 6ªDHC, ficou 
apurado que o acusado teria 
atraído a vítima para o local 
onde aconteceu o homicídio.

O juiz Helestron Silva da 
Costa, da comarca de Taqua-
rana, determinou que a Prefei-
tura de Coité do Nóia preste 
contas dos recursos da Covid 
no Portal da Transparência 
nos anos de 2021 e 2022. Caso 
não cumpra a determinação, 
o município será multado 
na pessoa do prefeito Bueno 
Higino de Souza Silva. 

A decisão se deu após o 
Ministério Público de Alagoas 
entrar com uma Ação Civil 
Pública para que a prefeitura 
inserisse os dados referentes 
à contratação e despesas no 
período pandêmico. Nacio-
nalmente foi aprovada em 
regime especial a contrata-
ção de pessoal por parte dos 
municípios para o enfrenta-

mento à pandemia enquanto 
durasse o período de emer-
gência da crise sanitária. 

O MPE solicitou ao muni-
cípio diversas vezes para 
que os dados desse período 
fossem inseridos no Portal de 
Transparência. Entre os itens 
que o Ministério Público elen-
cou na ação, estão o prazo de 
contratação e o valor dos 

contratos; os dados de despe-
sas e receitas; os processos 
de licitações, de contratos, 
de atos normativos. Além do 
plano de vacinação do muni-
cípio e a execução do mesmo.

“Resta patente a inob-
servância das diretrizes 
apontadas pela legislação de 
regência, uma vez que o poder 
público municipal deixou 

de cumprir os princípios de 
publicidade e de transparên-
cia. Forçoso concluir, pois, 
que as providências reque-
ridas pelo representante do 
Ministério Público por meio 
da presente ação civil pública 
são necessárias à efetivação 
de um direito constitucio-
nalmente consagrado”, diz 
trecho da sentença.

PREFEITO Bueno Higino pode ser multado se não cumprir a ordem judicial.Alagoas
COITÉ DO NOIA: Deve colocar despesas com o enfrentamento à pandemia em 2021 e 2022 no Portal da Transparência

Justiça manda Prefeitura prestar 
contas de gastos com a Covid-19

   POR MAIS DE 20H
   ETA DE PILAR

   MACEIÓ

Funcionamento do Hélvio Auto 
é mantido com uso de gerador

CASAL troca registros para
melhorias operacionais

Polícia Civil prende acusado 
de homicídio qualificado

Em decorrência  do 
atraso nos serviços de 
m a n u t e n ç ã o  d e  r e d e 
executados pela Equatorial 
Alagoas, o Hospital Escola 
Dr. Helvio Auto passou 
cerca de 20 horas sem 
energia elétrica, de ontem 
para hoje (dia 10 para o dia 
11). O hospital foi infor-
mado por meio de ofício 
pela Equatorial Alagoas, 
que a energia seria desli-
gada das 10h às 11h50 de 
ontem, mas o serviço só foi 
restabelecido totalmente 
hoje às 6h30. Importante 
salientar que mesmo com 
toda essa dificuldade, o 
atendimento hospitalar 
foi mantido pelo uso inin-
terrupto do gerador. E o 
fornecimento de energia  
foi reestabelecido.

D u r a n t e  a  m a d r u -
g a d a ,  a  s e r v i d o r a  d o 
plantão administrativo 
abriu vários protocolos 
com a Equatorial Alagoas 
tentando resolver a situ-

ação. Ao constatar que a 
energia não retornaria a 
tempo, viabilizou o reabas-
tecimento do gerador com 
mais 150 litros de óleo 
diesel, pois toda a reserva 
já havia sido utilizada. Na 
operação foram utiliza-
dos 900 litros. Importante 
lembrar que a instituição 
tinha combustível reserva 
para reabastecer o equi-
pamento,  mas apenas 
a  q u a n t i d a d e  s e g u r a 
para o armazenamento 
do produto,  conforme 
normas estabelecidas.

D e  a c o r d o  c o m  a 
gerente de Gestão Hospi-
talar, Alceny Pereira, o 
Hospital Escola Helvio 
Auto estava com cinco 
pacientes intubados e 
no momento da troca de 
combustível os aparelhos 
ficaram funcionando por 
meio de bateria, que dura 
entre duas e três horas. 
“Graças a celeridade e 
proatividade dos servi-

dores, não tivemos mais 
problemas que colocas-
sem em risco a vida dos 
pacientes, embora alguns 
serviços tiveram que ser 
suspensos, como exames 
de raio-x, e resultados que 
dependiam do sistema, 
também não foram gera-
d o s  e m  t e m p o  h á b i l . 
Pedimos que a Equatorial 
tenha mais responsabi-
lidade com os hospitais 
desta região do Trapiche “, 
explicou a diretora.

O hospital espera que a 
Equatorial Alagoas arque 
com os prejuízos causa-
dos ao Estado de Alagoas. 
Inclusive, a unidade de 
saúde já solicitou, nesta 
m a n h ã ,  p o r  m e i o  d e 
ofício enviado à Uncisal 
e à Equatorial Alagoas, o 
ressarcimento por outros 
equipamentos que foram 
q u e i m a d o s  d u ra n t e  o 
período de oscilação da 
energia (freezer, geladeira 
e condicionador de ar).
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Equipes de Manutenção de 
Vias da Secretaria Municipal 
de Infraestrutura (Seminfra) 
iniciaram, no dia ontem (10), 
os trabalhos da ‘operação tapa-
-buraco’ de ruas em diversos 
bairros da capital. Com isso, 
a Prefeitura de Maceió tem 
intensificado as ações nas vias 
que estão com o asfalto dete-
riorado. 

A Prefeitura de Maceió 
vem aplicando 135 tonela-
das de asfalto novo, que nessa 
primeira etapa, beneficiou 14 
localidades espalhados em 

diversos bairros da capital.
Nesta etapa, de acordo 

com informação da Seminfra, 
foram beneficiados os bairros 
do Trapiche da Barra, Santo 
Eduardo, Dubeaux Leão, Jacin-
tinho, Benedito Bentes, Farol, 
Riacho Doce, Ipioca, Pajuçara, 
Prado, Canaã, Tabuleiro do 
Martins, Centro e Jatiúca.

De acordo com o secretá-
rio de Infraestrutura, Fabrício 
Galvão, os trabalhos da ‘opera-
ção tapa-buraco’ vão conti-
nuar sendo intensificados com 
as ações de recuperação de vias 

para trazer maior conforto e 
segurança aos motoristas que 
trafegam pelas ruas da nossa 
capital. 

Segundo Galvão, enquanto 
o clima ajudar, todas equipes 
estarão atuando tapando os 
buracos encontrados nas vias 
dos bairros de Maceió. “Além 
de realizar o serviço, nossos 
técnicos têm em mãos um 
levantamento de ruas e aveni-
das com grande fluxo de veícu-
los para iniciarmos também 
as obras de recuperação”, 
garante.

SEMINFRA intensifica as ações nas vias que estão com o asfalto deteriorado.Maceió
PREFEITURA, Através da Seminfra, aplica 135 toneladas de asfalto em 14 localidades, somente ontem

Bairros são beneficiados com 
a ‘Operação Tapa-buraco’ 

TRABALHADORES

Aplicam novo asfalto no conjunto Dubeaux Leão

SECRETARIA DE SAÚDE

Dá sequência ao cornograma de imunização do grupo na capital

Wilma Andrade/Ascom Seminfra

Divulgação

   SAÚDE

   EDUCAÇÃO 

   SÃO JORGE

Covid: Vacinação de pessoas 
em situação de rua continua

Semed e ESMAL promovem 
palestra para pais e alunos

Semas: CRAS Bela Vista terá 
atendimento suspenso amanhã

Com o objetivo de atualizar 
a vacinação contra a Covid-19 
de pessoas em situação de rua 
contra a Covid-19, o Programa 
Consultório na Rua da Secre-
taria de Saúde de Maceió 
(SMS) dá sequência, hoje (11), 
ao cronograma de imuniza-
ção desses grupos na capital. 
A atividade é contínua e visa 
regularizar o ciclo de imuniza-
ção. 

A vacinação teve início no 
Centro Centro de Referência 
Especializado para População 
em Situação de Rua (Centro 
POP), em Jaraguá, e segue até 
a próxima sexta-feira (13), em 
instituições de referência para 
a população em situação de 

rua em diferentes regiões de 
Maceió.

De acordo com levanta-
mento feito pelas equipes 
do Consultório na Rua, 1.206 
pessoas ainda estão com a 
cobertura vacinal incompleta. 

“No mapeamento, verifi-
camos as mais diversas situa-
ções, que serão atendidas uma 
a uma, com a maior brevidade 
possível”, afirma a coordena-
dora Jorgina Sales.

O calendário de imuniza-
ção segue, amanhã (12), na 
Praça e Mercado do Benedito 
Bentes, das 14h às 18h, e na 
sexta-feira (13), das 16h às 20h, 
na Casa de Passagem Manoel 
Coelho, no bairro do Poço.

Com o tema ‘O Papel 
da Família na Educação 
dos Filhos”, a Secretaria 
Municipal de Educação 
(Semed) em parceria 
com a Escola Superior da 
Magistratura do Estado 
d e  A l a g o a s  ( E S M A L ) 
promovem, hoje (11), 
palestra voltada aos pais, 
responsáveis e servido-
res da Escola Municipal 
Pompeu Sarmento, no 
Barro Duro. Será minis-
trada pela Juíza Lívia 
Maria Mattos Melo Lima.

Se g u n d o  a  m a g i s -
trada, será uma palestra 

voltada para os deve-
res jurídicos dos pais, 
abordando a participa-
ção dos responsáveis 
na  educação,  a lguns 
casos julgados de crian-
ças e adolescentes que 
se envolveram em atos 
infracionais  e  qual  a 
importância da inter-
venção dos pais nesses 
casos.

Ainda na programa-
ção do mês de maio, 
haverá uma palestra na 
sede da ESMAL, com 150 
alunos de duas escolas 
da rede municipal de 

educação, discutindo 
sobre o tema ‘Combate 
à violência sexual é um 
p a p e l  d e  t o d o s  n ó s’. 
O evento ocorrerá no 
próximo dia 18.

E na sexta-feira (20), 
às 08h30, será realizada 
uma visita  ao Museu 
Ce n t r o  d a  Cu l t u ra  e 
M e m ó r i a ,  c o n t e m -
plando 25 alunos da rede 
municipal  de  ensino 
e uma conversa com a 
coordenadora do PCJE, 
a Dra. Carolina Valões, 
sobre o funcionamento 
da Justiça.

A Secretaria Municipal de 
Assistência Social (Semas) 
informa que, amanhã (12), 
o Centro de Referência da 
Assistência Social (Cras) Bela 
Vista, localizado no bairro do 
Sítio São Jorge, estará fechado 
para atendimento aos usuá-
rios. É que a região vai passar 
por reparos na rede elétrica 
pela empresa Equatorial.

A Prefeitura de Maceió 
informa ainda que o Cras 
Rio Novo também terá as 
atividades suspensas, na 
próxima segunda-feira (16), 
em virtude de manutenção 
que será realizada pela BRK, 
no reservatório de água do 
bairro de Rio Novo.

Os atendimentos que 
foram marcados nas unida-

des, serão remarcados para 
os próximos dias. O Cras Bela 
Vista fica na Rua Coronel 
Salustiano, 310, São Jorge . O 
telefone para contato é (82) 
3312-5947. 

Já o Cras Rio Novo, fica 
localizado na Rua da Areia, 
11529, Rio Novo. Para mais 
informações a população 
pode ligar para o 3312-5956.
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PESQUISA  ouviu 2.000 pessoas dos 27 estados entre os dias 5 e 8 de maio.Brasil

11 de maio     |     20226 O DIA Digital

Pe s q u i s a  d a  Q u a e s t 
Consultoria divulgada hoje 
e contratada pela Genial 
Investimentos aponta que 
o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) lidera as 
intenções de voto para a 
Presidência no primeiro 
turno, com 46%, no cenário 
em que há mais candidatos 
na pesquisa estimulada — 
quando uma lista com os 
nomes dos pré-candidatos 
é apresentada ao entre-
vistado. O presidente Jair 
Bolsonaro (PL) aparece em 
segundo lugar, com 29%. 

Com 46%, Lula possui 
mais intenções de voto do 
que os demais pré-candi-
datos somados (44%) e, por 
isso, há a possibilidade de 
vitória em primeiro turno. 
No entanto, por conta da 
margem de erro de 2 pontos 
percentuais para mais ou 
para menos, a pesquisa 
aponta a chance de a disputa 
ir para o segundo turno.

Depois de Lula e Bolso-
naro, aparecem Ciro Gomes 
(PDT), com 7%; João Doria 

(PSDB), com 3%; e André 
Janones (Avante), com 3%. 
Considerando a margem de 
erro, Ciro, Doria e Janones 
estão tecnicamente empa-
tados.

Simone Tebet (MDB) 
e Felipe D’Ávila (Novo) 
aparecem cada um com 
1%, resultando em empate 
técnico com Doria e Jano-
nes. Luciano Bivar (União 
Brasil) não pontuou.

Não é possível fazer uma 
comparação com a pesquisa 
anterior do mesmo instituto 
porque os cenários testa-
dos são diferentes. Na nova 
testagem foram removidos 
dos questionários os nomes 
de Vera Lúcia (PSTU), Sofia 
Manzano (PCB), Leonardo 
Péricles (UP) e José Maria 
Eymael (DC). Bivar foi acres-
centado à lista de possíveis 
candidatos.

A pesquisa ouviu 2.000 
pessoas de 27 estados, face 
a face, entre os dias 5 a 8 de 
maio. O índice de confiança, 
segundo o instituto, é de 
95%. A pesquisa foi contra-

tada pelo Banco Genial e 
registrada no TSE (Tribunal 
Superior Eleitoral) sob o 
número BR-01603/2022.

Pesquisa espontânea 
O levantamento também 

incluiu um cenário espon-
tâneo, no qual os entrevis-
tados não recebem uma 
lista de pré-candidatos para 
indicar sua intenção de 
voto. Lula lidera com 28%, 
seguido de Bolsonaro, com 
22%.

O Quaest é um instituto 

de pesquisas com sede em 
Belo Horizonte. Até 2020, 
segundo dados  do TSE 
(Tribunal Superior Eleito-
ral), a empresa realizava 
pesquisas eleitorais só em 
Minas Gerais.  Hoje,  faz 
levantamentos sobre inten-
ções de voto para presidente 
e em outros estados. O insti-
tuto tem uma parceria com 
a Genial Investimentos, a 
qual financia levantamen-
tos sobre as eleições de 2022. 
As pesquisas são realizadas 
com entrevistas presenciais.

PESQUISA Divulgada hoje aponta que Lula mantém liderança com folga nas intenções de voto para a Presidência

Genial/Quaest: Lula tem 46% 
e pode ser eleito no 1º turno

NOVA PESQUISA

Aponta Lula com possibilidade de vencer a corrida eleitoral ainda no primeiro turno

VEJA AS SITUAÇÕES DE 1o TURNO

Cenário 1: 
Lula (PT): 46% 
Jair Bolsonaro (PL): 29% 
Ciro Gomes (PDT): 7% 
André Janones (Avante): 3% 
João Doria (PSDB): 3% 
Simone Tebet (MDB): 1% 
Felipe D’Ávila (Novo): 1%
 Luciano Bivar (União Brasil): 0% 
Branco/nulo/não vai votar: 6%
 Indecisos: 3% 

Cenário 2: 
Lula (PT): 46% 
Jair Bolsonaro (PL): 31% 
Ciro Gomes (PDT): 
9% João Doria (PSDB): 4% 
Branco/nulo/não vai votar: 7% 
Indecisos: 3% 

Cenário 3: 
Lula (PT): 50% 
Jair Bolsonaro (PL): 33% 
João Doria (PSDB): 5% 
Branco/nulo/não vai votar: 9% 
Indecisos: 3% 

Cenário 4: 
Lula (PT): 51% 
Jair Bolsonaro (PL): 33% 
Simone Tebet (MDB): 4%
 Branco/nulo/não vai votar: 9% 
Indecisos: 3% 

Cenário 5: 
Lula (PT): 48% 
Jair Bolsonaro (PL): 31% 
Ciro Gomes (PDT): 9% 
Simone Tebet (MDB): 2% 
Branco/nulo/não vai votar: 7% 
Indecisos: 3%



Pa ra  e c o n o m i z a r  n o 
pagamento da conta de 
energia elétrica e contri-
buir com o meio ambiente, 
as energias renováveis têm 
se tornado uma opção para 
o consumidor.  Entre as 
alternativas disponíveis de 
fontes de energia está a solar, 
que atingiu um aumento 
de consumo nos últimos 
anos no Brasil. Segundo o 
Boletim Mensal de Energia, 
divulgado pelo Ministério 
de Minas e Energia, entre 
janeiro de 2021 a janeiro 
deste ano, houve uma evolu-
ção de capacidade instalada 
de energia solar de 68,4%. 
Os  e q u i p a m e n t o s  p a ra 
esse tipo de fonte de ener-
gia podem ser financiados 
ou adquiridos por meio de 
consórcio em instituições 
financeiras.

Além de poder ser consu-
mida através da geração de 
energia das usinas, a ener-
gia solar também pode ser 
gerada em propriedades 
urbanas ou rurais, como 
residências, prédios, esta-
belecimentos e  empre-
sas. Após a instalação das 
placas fotovoltaicas e de 
seu sistema de captação 
de energia, esses lugares se 
tornam micro ou minigera-
dores, que, por produzirem 
a própria energia, economi-
zam no consumo fornecido 
por usinas hidrelétricas. 

Para quem se interessa 
pela alternativa, o finan-
ciamento ou o consórcio 
podem ser contratados atra-
vés de instituições financei-
ras como a cooperativa de 
crédito Sicredi, que possui 
linha de crédito voltada 
à instalação dos equipa-
mentos para energia solar e 

consórcio para essa e outras 
energias renováveis.

Segundo Larissa Amaral, 
assessora de produtos e 
serviços da Sicredi Expan-
são, o Brasil é um dos países 
com maior potencial para 
desenvolvimento de energia 
solar no mundo, com poten-
cial superior a outros países 
como França, Alemanha e 
Espanha juntos.

“O  c u s t o  d a  e n e rg i a 
e létr ica  no país  cresce 
muito acima da inflação. É 
nesse momento que a ener-
gia solar surge como alter-
nativa, um caminho que 
une retorno econômico e 
desenvolvimento susten-
tável: os associados econo-
mizam muito na conta de 
luz, preservando os recur-
sos naturais e respeitando o 
meio ambiente”, analisa.

Financiamento de ener-
gia solar

Para quem optar pela 

m u d a n ç a  e  e s c o l h e r  o 
financiamento, esse serviço 
oferece uma variedade de 
recursos ao associado, como 
a instalação do sistema de 
montagem, de inversores e 
placas de captação. 

Nessa modalidade,  a 
cooperativa ainda oferece o 
limite de crédito de acordo 
com a capacidade de paga-
mento do associado. Após 
a contratação do serviço, 
o associado também tem 
a possibilidade de pagar o 
financiamento à vista ou por 
meio de parcelas, cujo valor 
é descontado diretamente 
da conta corrente.

“Trata-se de operação 
com baixo custo de contra-
tação,  que proporciona 
proteção contra inflação 
dos aumentos de ener-
gia, valorização do imóvel, 
rápido retorno de inves-
timento, baixa manuten-
ção e sustentabilidade”, 
reforça  Fer nando Si lva 

Júnior, gerente de agência 
da Sicredi Expansão. Ele 
destaca ainda que essa linha 
de financiamento contribui 
para o resultado do asso-
ciado na instituição, ou seja, 
o tomador do crédito recebe 
uma parte do que pagou ao 
final de cada exercício.

Consórcio sustentável
Já no consórcio, o incen-

tivo é ampliado. Além da 
aquisição de equipamentos 
que geram energia solar, é 
possível adquirir equipa-
mentos de tratamento e 
reuso da própria água, para 
geradores eólicos e para 
troca de iluminação por led.

Ao contratar um consór-
cio, as parcelas também 
podem ser debitadas auto-
m a t i c a m e n t e  d a  c o n t a 
corrente do associado e, 
mensalmente ele tem a 
chance de adquirir o equi-
pamento ecoeficiente sem 
precisar de recursos extras. 

Se contemplado por um 
lance, o associado ainda 
pode escolher reduzir o 
valor das próximas parce-
las ou reduzir o número de 
parcelas, na ordem inversa 
do vencimento.

“ Te m o s  o p ç õ e s  d e 
consórcio para a concreti-
zação de projetos de forma 
cooperativa e segura. Um 
dos produtos do nosso 
portfólio são os bens susten-
táveis, como gerador de 
energia solar, com grupo 
destinado à compra de equi-
pamento ecoeficiente, com 
planos de 60 a 120 meses”, 
frisa Larissa Amaral.

Marco legal para Micro e 
Minigeradores de Energia

A vantagem em se tornar 
gerador de energia solar, 
especificamente, ainda este 
ano, se torna ainda maior. 
Isso acontece porque o 
Marco Legal para Micro e 
Minigeradores de Energia 
(Lei 14.300/2022) foi promul-
gado em janeiro passado. 
Através dessa Lei, foi estabe-
lecido que quem já é consu-
midor-gerador de energia 
solar e quem se tornar neste 
ano terá gratuidade por 
mais 25 anos para guardar 
na rede elétrica a energia 
excedente produzida. Esse 
estoque serrve para que a 
energia gerada seja consu-
mida posteriormente pelo 
consumidor-gerador.

Quem se tornar consumi-
dor-gerador entre 2023 e 2045 
entrará na etapa de transi-
ção estabelecida pelo Marco 
Legal, mas também obterá 
vantagem. Nessa etapa, os 
consumidores-geradores 
pagarão os componentes da 
tarifa somente sobre a dife-
rença entre o consumido e o 
gerado e injetado na rede de 
distribuição.

ENTRE janeiro de 2021 a janeiro deste ano, houve uma 
evolução de capacidade instalada de energia solar de 68,4%. Mercado

SEGUNDO BOLETIM  divulgado pelo Ministério de Minas e Energia, houve aumento na capacidade de instalação no país

Energia solar: Financiamento 
impulsiona consumo sustentável

Divulgação
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Carol Amorim  
Algo Mais Consultoria e Assessoria

PESQUISA  ouviu 2.000 pessoas dos 27 estados entre os dias 5 e 8 de maio.Brasil
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Pe s q u i s a  d a  Q u a e s t 
Consultoria divulgada hoje 
e contratada pela Genial 
Investimentos aponta que 
o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) lidera as 
intenções de voto para a 
Presidência no primeiro 
turno, com 46%, no cenário 
em que há mais candidatos 
na pesquisa estimulada — 
quando uma lista com os 
nomes dos pré-candidatos 
é apresentada ao entre-
vistado. O presidente Jair 
Bolsonaro (PL) aparece em 
segundo lugar, com 29%. 

Com 46%, Lula possui 
mais intenções de voto do 
que os demais pré-candi-
datos somados (44%) e, por 
isso, há a possibilidade de 
vitória em primeiro turno. 
No entanto, por conta da 
margem de erro de 2 pontos 
percentuais para mais ou 
para menos, a pesquisa 
aponta a chance de a disputa 
ir para o segundo turno.

Depois de Lula e Bolso-
naro, aparecem Ciro Gomes 
(PDT), com 7%; João Doria 

(PSDB), com 3%; e André 
Janones (Avante), com 3%. 
Considerando a margem de 
erro, Ciro, Doria e Janones 
estão tecnicamente empa-
tados.

Simone Tebet (MDB) 
e Felipe D’Ávila (Novo) 
aparecem cada um com 
1%, resultando em empate 
técnico com Doria e Jano-
nes. Luciano Bivar (União 
Brasil) não pontuou.

Não é possível fazer uma 
comparação com a pesquisa 
anterior do mesmo instituto 
porque os cenários testa-
dos são diferentes. Na nova 
testagem foram removidos 
dos questionários os nomes 
de Vera Lúcia (PSTU), Sofia 
Manzano (PCB), Leonardo 
Péricles (UP) e José Maria 
Eymael (DC). Bivar foi acres-
centado à lista de possíveis 
candidatos.

A pesquisa ouviu 2.000 
pessoas de 27 estados, face 
a face, entre os dias 5 a 8 de 
maio. O índice de confiança, 
segundo o instituto, é de 
95%. A pesquisa foi contra-

tada pelo Banco Genial e 
registrada no TSE (Tribunal 
Superior Eleitoral) sob o 
número BR-01603/2022.

Pesquisa espontânea 
O levantamento também 

incluiu um cenário espon-
tâneo, no qual os entrevis-
tados não recebem uma 
lista de pré-candidatos para 
indicar sua intenção de 
voto. Lula lidera com 28%, 
seguido de Bolsonaro, com 
22%.

O Quaest é um instituto 

de pesquisas com sede em 
Belo Horizonte. Até 2020, 
segundo dados  do TSE 
(Tribunal Superior Eleito-
ral), a empresa realizava 
pesquisas eleitorais só em 
Minas Gerais.  Hoje,  faz 
levantamentos sobre inten-
ções de voto para presidente 
e em outros estados. O insti-
tuto tem uma parceria com 
a Genial Investimentos, a 
qual financia levantamen-
tos sobre as eleições de 2022. 
As pesquisas são realizadas 
com entrevistas presenciais.

PESQUISA Divulgada hoje aponta que Lula mantém liderança com folga nas intenções de voto para a Presidência

Genial/Quaest: Lula tem 46% 
e pode ser eleito no 1º turno

NOVA PESQUISA

Aponta Lula com possibilidade de vencer a corrida eleitoral ainda no primeiro turno

VEJA AS SITUAÇÕES DE 1o TURNO

Cenário 1: 
Lula (PT): 46% 
Jair Bolsonaro (PL): 29% 
Ciro Gomes (PDT): 7% 
André Janones (Avante): 3% 
João Doria (PSDB): 3% 
Simone Tebet (MDB): 1% 
Felipe D’Ávila (Novo): 1%
 Luciano Bivar (União Brasil): 0% 
Branco/nulo/não vai votar: 6%
 Indecisos: 3% 

Cenário 2: 
Lula (PT): 46% 
Jair Bolsonaro (PL): 31% 
Ciro Gomes (PDT): 
9% João Doria (PSDB): 4% 
Branco/nulo/não vai votar: 7% 
Indecisos: 3% 

Cenário 3: 
Lula (PT): 50% 
Jair Bolsonaro (PL): 33% 
João Doria (PSDB): 5% 
Branco/nulo/não vai votar: 9% 
Indecisos: 3% 

Cenário 4: 
Lula (PT): 51% 
Jair Bolsonaro (PL): 33% 
Simone Tebet (MDB): 4%
 Branco/nulo/não vai votar: 9% 
Indecisos: 3% 

Cenário 5: 
Lula (PT): 48% 
Jair Bolsonaro (PL): 31% 
Ciro Gomes (PDT): 9% 
Simone Tebet (MDB): 2% 
Branco/nulo/não vai votar: 7% 
Indecisos: 3%



Escolas da rede municipal já podem se inscrever 
na Primeira Olimpíada Mirim de Matemática

As escolas da rede muni-
cipal de ensino de Maceió 
já podem se inscrever na 1ª 
Olimpíada Mirim de Mate-
mática, e as provas serão 
realizadas em todo o país no 
mês de agosto. As inscrições 
começaram dia 2 de maio e 
seguem até o dia 16 de junho 
em https://olimpiadamirim.
obmep.org.br/. A Olimpíada 
Mirim será aplicada para os 
alunos do 2° ao 5° anos de 
todas as escolas públicas do 
Brasil.

A inscrição é realizada 
pela  gestão da própr ia 
escola. Os responsáveis 
precisam ler com atenção 
o regulamento, e ficarem 
atentos às datas do calendá-
rio, pois não há previsão de 
prorrogação. A Escola Muni-
cipal Pompeu Sarmento, do 
Barro Duro, já se inscreveu 
com 8 turmas e 340 alunos. A 
unidade escolar é destaque 
quando se trata de olimpía-
das. Em 2021, os estudantes 

conquistaram 18 medalhas 
- duas de ouro, quatro pratas 
e doze bronzes - na 24ª Olim-
píada Brasileira de Astrono-
mia e Astronáutica (OBA). 
Em 2020, a Escola também 
conseguiu 18 medalhas na 

competição, sendo nove 
ouros, cinco pratas e quatro 
bronzes, um feito signifi-
cativo para a Educação de 
Maceió.

O professor de Mate-
mática da escola, Geraldo 

Ferreira, explica as ações 
que serão aplicadas para 
preparar os alunos para a 
Olimpíada Mirim. “Inicial-
mente, nós queremos reali-
zar encontros on-line fora do 
horário de aula, que é o ideal. 

Além disso, vamos reunir os 
professores para disponibili-
zar materiais que possam ser 
trabalhados, por exemplo, 
algumas provas anteriores”, 
explicou.

O educador também falou 
sobre a possível implemen-
tação do programa OBMEP 
na Escola, do Instituto de 
Matemática Pura e Aplicada 
(IMPA), pela primeira vez na 
escola Pompeu Sarmento. 
“Alguns professores  de 
Alagoas estão envolvidos 
nesse projeto e vou apli-
car pela primeira vez na 
Pompeu Sarmento. São dois 
encontros por semana, onde 
vamos debater questões da 
OBMEP para prepará-los”, 
destacou.

Caso os gestores escolares 
tenham alguma dúvida refe-
rente à olimpíada, podem 
entrar em contato com a 
OBMEP por e-mail (olimpia-
damirim@obmep.org.br) ou 
pelo telefone (21) 2529-5084.

Somando excelentes 
resultados a cada edição, 
o s  e s t u d a n t e s  d a  Re d e 
Pública Estadual de Alagoas 
já iniciaram os lançamen-
tos oficiais da edição 2022 
da Olimpíada Brasileira de 
Astronomia e Astronáutica 
(OBA) e Mostra Brasileira de 
Foguetes (MOBFOG). 

A rede estadual de ensino 
contabilizou 110 medalhas 
nas edições 2021 da OBA e 
MOBFOG. Em comparação 
ao desempenho de 2020, 
foram 29 medalhas a mais. 
Ao todo, Alagoas somou 
420 medalhas em ambas as 
competições, as quais foram 
conquistadas por escolas 
municipais, estaduais, fede-
rais e particulares.

Para  o  secretár io  de 
Estado da Educação, José 
Márcio de Oliveira, opor-
tunidades como a OBA são 
essenciais para os alunos 
da rede pública.  “Ações 

como essas fazem com que 
nossos estudantes desen-
volvam novas habilidades 
e adquiram novos conhe-
cimentos. Os alagoanos 
vem se destacando a cada 
ano nessas olimpíadas e 
este ano não será diferente. 
Nossos alunos e professores 
estão muito empenhados e 
certamente teremos muitas 

medalhas em mais essa 
edição”, prevê.

Lançamentos
Na última quarta-feira 

(4), o professor de Física da 
EE Princesa Isabel, Joselito 
Nogueira, levou 18 grupos, 
num total de 52 alunos do 
Ensino Médio, ao Aeroclube 
de Maceió, para os lança-

mentos, já oficiais.
“Ano passado não tive-

mos participação da escola 
nos lançamentos. Essa expe-
riência foi a primeira para a 
maioria deles. Minha avalia-
ção é que foram resultados 
bons, com possibilidades de 
concorrer a medalhas. Even-
tos como esses são especiais 
na vida dos alunos, onde 

vivenciam realmente um 
momento de protagonismo, 
de construção, de desco-
berta do conhecimento. 
Foi possível observar no 
semblante deles aquela 
motivação pelo conheci-
mento”, avalia o professor, 
informando que dispõe 
de duas horas de aula, às 
terças à tarde, para trabalhar 
conteúdos de Astronomia e 
também de Astronáutica.

A OBA e a MOBFOG são 
promovidas pela Sociedade 
Astronômica Brasi le ira 
(SAB) em parceria com a 
Agência Espacial Brasileira 
(AEB) e visa estimular o 
interesse pela astronomia, 
astronáutica e  ciências 
afins entre alunos do ensino 
fundamental e médio de 
todo o país. Em Alagoas, 
ambas contam com o apoio 
da Secretaria de Estado da 
Educação (Seduc), secreta-
rias municipais de Educa-
ção (Semeds),  Instituto 
Federal de Alagoas (Ifal) e 
rede privada de ensino.

A REDE ESTADUAL de ensino contabilizou 110 medalhas 
nas edições 2021 da OBA e MOBFOG.Educação

REDE ESTADUAL De ensino contabilizou 110 medalhas nas edições 2021 da OBA e MOBFOG; inscrições foram encerradas ontem

Alunos participam da Olimpíada de 
Astronomia e Mostra de Foguetes

Cortesia

Luan Oliveira/Ascom Semed

OLIMPÍADAS,    

Estimulam alunos da rede a aprofundarem os conhecimentos e desenvolverem novas habilidades

ALUNOS    

do 2° ao 5° ano poderão participar da prova que será realizada em agosto
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  ATÉ 16 DE JUNHO

Manuella Nobre e Ana Paula Lins
Ascom Seduc



O Sorriso de Plantão 
está com inscrições abertas 
até o dia 20 de maio para o 
preenchimento de 40 vagas 
destinadas a universitários 
de todos os cursos e institui-
ções, que desejam partici-
par do projeto de extensão 
da Universidade Federal de 
Alagoas (UFAL), executado 
em parceria com a Universi-
dade Estadual de Ciências da 
Saúde de Alagoas (UNCISAL).

O Sorriso de Plantão é 
uma iniciativa solidária que 
busca amenizar a dor de 
crianças e acompanhan-
tes que se encontram em 
cinco hospitais públicos de 
Maceió: Hospital Universi-
tário (HU), Hospital Geral 
do Estado (HGE), Hospi-
tal Hélvio Auto, Santa Casa 
de Misericórdia (Unidade 

Farol) e Hospital da Criança. 
Recém-inaugurado, este 
passou, recentemente, a 
receber as ações do projeto.

“Os estudantes se carac-
terizam de palhaços de 
hospital e alegram as tardes 
de sábado das crianças e 
acompanhantes. O projeto 
contribui para a humaniza-
ção em saúde no contexto 
hospitalar, além de incenti-
var a interdisciplinaridade 
entre os estudantes de dife-
rentes áreas de conheci-
mento”, explica a tutora do 
Sorriso de Plantão, Débora 
de Cerqueira Santana.

De acordo com ela, as ativi-
dades em ambiente hospita-
lar tiveram de ser suspensas 
por causa da pandemia. Foi a 
primeira vez que isso aconte-
ceu em 20 anos de projeto.  As 

ações, então, foram adapta-
das por meio do acompanha-
mento remoto.

Também foram realiza-
das a entrega de kits de dese-
nho e pintura nas unidades 
de saúde, além da utilização 
do recurso da videocha-
mada. Com o processo sele-
tivo, será possível a retomada 
plena das atividades presen-
ciais do projeto, graças ao 
avanço da vacinação contra 
a Covid-19.

Para se inscrever, o candi-
dato ou candidata deverá 
acessar o site www.sorriso-
deplantao.com.br . No ende-
reço eletrônico, também está 
disponível o edital contendo 
todas as informações. Para 
fazer a inscrição é necessá-
rio, entretanto, está com o 
cartão vacinal atualizado.

Desde março de 2020, 
a covid-19 e suas variantes 
mudaram a rotina dos hospi-
tais. Dos primeiros casos 
registrados em Alagoas, 
passando pelos picos de 
atendimento, até chegar 
aos dias de hoje, de relativa 
calmaria, a Santa Casa de 
Maceió vem se mantendo 
atualizada para melhor 
acolher a sociedade alago-
ana. 

“Tudo sempre começa 
pela Pronto Atendimento 
24h, e o hospital se preparou 
muito. Os primeiros casos 
que chegaram foram de 
pacientes vindos do exterior. 
Já tínhamos todos os EPI’s, 
feito múltiplos treinamen-
tos, sempre torcendo para 
a doença não vir. Com as 
primeiras variantes, atende-
mos um número expressivo 
de pacientes, muitos deles 
graves, pois não tinha vaci-
nação”, disse Anna Carolina 
Le Campion, coordenadora 
do Pronto Atendimento 24h 
da Santa Casa de Maceió. 

N e s t e  m o m e n t o ,  o 
hospital registra a diminui-
ção contínua do número 
de pacientes com síndro-
mes gripais que chegam ao 
Pronto Atendimento 24h. O 
atendimento desses casos 
caiu de 70% (janeiro) para 

11% (março). “O cenário é 
diferente do início do ano, 
quando o número de aten-
dimentos ultrapassava o de 
pacientes com outros casos 
clínicos. Mas desde o final 
de janeiro temos visto uma 
grande diminuição dessas 
entradas. Essa também é 

uma realidade em outros 
serviços privados”, reforçou 
a coordenadora. 

Em Alagoas, o governo 
do estado liberou o uso de 
máscaras em ambientes 
externos, mas orienta que uso 
do equipamento de prote-
ção seja feito em ambientes 

internos, facultando que 
cada Município decida sobre 
este ponto. Maceió foi uma 
das cidades onde o uso de 
máscara foi desobrigado. 
“Apesar dos baixos números 
de casos, a covid-19 ainda 
pede atenção, pois ainda 
há registro de infecções e 

mortes, e a máscara deve 
continuar sendo usada em 
lugares fechados. Sem rela-
ção à covid-19, o que pode 
acontecer ao deixar de usar 
a máscara, é ter contato com 
outros vírus de transmis-
são respiratória”, ressalta a 
médica. 

HOSPITAL - Seguindo 
protocolos rígidos de segu-
rança, a instituição segue 
com agenda aberta para 
exames laboratoriais e de 
imagem,  atendimentos 
clínicos, e procedimen-
tos cirúrgicos de pequeno, 
médio e grande porte. Tanto 
no Pronto Atendimento 
24h, como no Pronto Aten-
dimento Pediátrico e Obsté-
trico 24 horas da Santa Casa 
Farol, contam com 16 tipos 
de convênios para aten-
der ao público, são eles: 
Unimed, Bradesco Saúde, 
Amil, SulAmerica, Smile, 
Capesaude, Golden Cross, 
Camed Saúde, Asfal, Geap, 
Assefaz, Saúde Caixa, Life, 
Petrobras e Fusex. 

Entre os serviços, o Pronto 
Atendimento 24h dispõe de 
especialistas e atendimento 
clínico, apoio 24h do serviço 
de Hemodinâmica e Endos-
copia, e apoio das UTI’s 
(Geral, Neuro, Coronária e 
Cardíaca).

SANTA CASA de Maceió vem se mantendo atualizada 
para melhor acolher a sociedade alagoana.Saúde

COORDENADORA DO PRONTO

Atendimento 24h, Anna Carolina Le Campion conta que o hospital se preparou e atendeu um número expressivo de pacientes

COM O PROCESSO

Seletivo, será possível a retomada plena das atividades presenciais do projeto

DESDE O início da pandemia, hospital se manteve atualizado com equipamentos e protocolos de atendimento

Síndromes gripais: Santa Casa 
registra baixo atendimento

Divulgação

Gabriela Pessôa
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   ATÉ 20 DE MAIO

Sorriso de Plantão abre inscrições para 40 vagas

Escolas da rede municipal já podem se inscrever 
na Primeira Olimpíada Mirim de Matemática

As escolas da rede muni-
cipal de ensino de Maceió 
já podem se inscrever na 1ª 
Olimpíada Mirim de Mate-
mática, e as provas serão 
realizadas em todo o país no 
mês de agosto. As inscrições 
começaram dia 2 de maio e 
seguem até o dia 16 de junho 
em https://olimpiadamirim.
obmep.org.br/. A Olimpíada 
Mirim será aplicada para os 
alunos do 2° ao 5° anos de 
todas as escolas públicas do 
Brasil.

A inscrição é realizada 
pela  gestão da própr ia 
escola. Os responsáveis 
precisam ler com atenção 
o regulamento, e ficarem 
atentos às datas do calendá-
rio, pois não há previsão de 
prorrogação. A Escola Muni-
cipal Pompeu Sarmento, do 
Barro Duro, já se inscreveu 
com 8 turmas e 340 alunos. A 
unidade escolar é destaque 
quando se trata de olimpía-
das. Em 2021, os estudantes 

conquistaram 18 medalhas 
- duas de ouro, quatro pratas 
e doze bronzes - na 24ª Olim-
píada Brasileira de Astrono-
mia e Astronáutica (OBA). 
Em 2020, a Escola também 
conseguiu 18 medalhas na 

competição, sendo nove 
ouros, cinco pratas e quatro 
bronzes, um feito signifi-
cativo para a Educação de 
Maceió.

O professor de Mate-
mática da escola, Geraldo 

Ferreira, explica as ações 
que serão aplicadas para 
preparar os alunos para a 
Olimpíada Mirim. “Inicial-
mente, nós queremos reali-
zar encontros on-line fora do 
horário de aula, que é o ideal. 

Além disso, vamos reunir os 
professores para disponibili-
zar materiais que possam ser 
trabalhados, por exemplo, 
algumas provas anteriores”, 
explicou.

O educador também falou 
sobre a possível implemen-
tação do programa OBMEP 
na Escola, do Instituto de 
Matemática Pura e Aplicada 
(IMPA), pela primeira vez na 
escola Pompeu Sarmento. 
“Alguns professores  de 
Alagoas estão envolvidos 
nesse projeto e vou apli-
car pela primeira vez na 
Pompeu Sarmento. São dois 
encontros por semana, onde 
vamos debater questões da 
OBMEP para prepará-los”, 
destacou.

Caso os gestores escolares 
tenham alguma dúvida refe-
rente à olimpíada, podem 
entrar em contato com a 
OBMEP por e-mail (olimpia-
damirim@obmep.org.br) ou 
pelo telefone (21) 2529-5084.

Somando excelentes 
resultados a cada edição, 
o s  e s t u d a n t e s  d a  Re d e 
Pública Estadual de Alagoas 
já iniciaram os lançamen-
tos oficiais da edição 2022 
da Olimpíada Brasileira de 
Astronomia e Astronáutica 
(OBA) e Mostra Brasileira de 
Foguetes (MOBFOG). 

A rede estadual de ensino 
contabilizou 110 medalhas 
nas edições 2021 da OBA e 
MOBFOG. Em comparação 
ao desempenho de 2020, 
foram 29 medalhas a mais. 
Ao todo, Alagoas somou 
420 medalhas em ambas as 
competições, as quais foram 
conquistadas por escolas 
municipais, estaduais, fede-
rais e particulares.

Para  o  secretár io  de 
Estado da Educação, José 
Márcio de Oliveira, opor-
tunidades como a OBA são 
essenciais para os alunos 
da rede pública.  “Ações 

como essas fazem com que 
nossos estudantes desen-
volvam novas habilidades 
e adquiram novos conhe-
cimentos. Os alagoanos 
vem se destacando a cada 
ano nessas olimpíadas e 
este ano não será diferente. 
Nossos alunos e professores 
estão muito empenhados e 
certamente teremos muitas 

medalhas em mais essa 
edição”, prevê.

Lançamentos
Na última quarta-feira 

(4), o professor de Física da 
EE Princesa Isabel, Joselito 
Nogueira, levou 18 grupos, 
num total de 52 alunos do 
Ensino Médio, ao Aeroclube 
de Maceió, para os lança-

mentos, já oficiais.
“Ano passado não tive-

mos participação da escola 
nos lançamentos. Essa expe-
riência foi a primeira para a 
maioria deles. Minha avalia-
ção é que foram resultados 
bons, com possibilidades de 
concorrer a medalhas. Even-
tos como esses são especiais 
na vida dos alunos, onde 

vivenciam realmente um 
momento de protagonismo, 
de construção, de desco-
berta do conhecimento. 
Foi possível observar no 
semblante deles aquela 
motivação pelo conheci-
mento”, avalia o professor, 
informando que dispõe 
de duas horas de aula, às 
terças à tarde, para trabalhar 
conteúdos de Astronomia e 
também de Astronáutica.

A OBA e a MOBFOG são 
promovidas pela Sociedade 
Astronômica Brasi le ira 
(SAB) em parceria com a 
Agência Espacial Brasileira 
(AEB) e visa estimular o 
interesse pela astronomia, 
astronáutica e  ciências 
afins entre alunos do ensino 
fundamental e médio de 
todo o país. Em Alagoas, 
ambas contam com o apoio 
da Secretaria de Estado da 
Educação (Seduc), secreta-
rias municipais de Educa-
ção (Semeds),  Instituto 
Federal de Alagoas (Ifal) e 
rede privada de ensino.

A REDE ESTADUAL de ensino contabilizou 110 medalhas 
nas edições 2021 da OBA e MOBFOG.Educação

REDE ESTADUAL De ensino contabilizou 110 medalhas nas edições 2021 da OBA e MOBFOG; inscrições foram encerradas ontem

Alunos participam da Olimpíada de 
Astronomia e Mostra de Foguetes

Cortesia

Luan Oliveira/Ascom Semed

OLIMPÍADAS,    

Estimulam alunos da rede a aprofundarem os conhecimentos e desenvolverem novas habilidades

ALUNOS    

do 2° ao 5° ano poderão participar da prova que será realizada em agosto

11 de maio     |     20228 O DIA Digital

  ATÉ 16 DE JUNHO

Manuella Nobre e Ana Paula Lins
Ascom Seduc



Em respeito ao leitor   
Muita gente (entre amigos e outros, nem tanto) 
gostou e até me peitou sobre o título que dei à 
manchete de ontem de O DIA DIGITAL. Usei o termo 
TRANCA RUA (assim mesmo, em letras maiúsculas) 
na matéria sobre a insistência de Arthur Lira em 
relação à eleição indireta para governo tampão e vice 
em Alagoas. Respondi apenas que o conjunto da obra 
sugere um título nessa linha. Mas poderia ser “carne 
de pescoço”, “farinha de Araripina” ou “erva dani-
nha”. Qualquer desses termos estaria bem colocado. 
Pronto, falei!

Tudo em casa   
Essa é interessante também. A vereadora Olívia Tenó-
rio (MDB) é candidata à deputada federal, enquanto 
seu pai, o delegado e deputado estadual Francisco 
Tenório (PP) vai tentar a reeleição para a Assembleia 
Legislativa. Nessa dobradinha caseira, a eleição de 
Chico é a prioridade. Se Olívia não ganhar para Fede-
ral, volta para o mandato na Câmara de Maceió. Mas, 
se Chico Tenório perder, deixa a cadeira na Assem-
bleia e vai cuidar do gado na região de Viçosa. Olívia é 
um bom quadro mas o jogo é bruto para Federal.

Rodrigo entra no jogo  
O senador Rodrigo Cunha, empurrado pelas pesqui-
sas – que mostra que ele não sai do lugar, mas que os 
números ainda lhes são favoráveis -, colocou o bloco 
na rua e, até onde a legislação eleitoral permite, ele 
está mostrando que é pré-candidato ao Governo 
do Estado. Ele estampou a cara em muitos outdo-
ors espalhados por Maceió. Cunha aparece colado 
com o prefeito JHC que, na verdade, é quem ainda 
segura os números altos do senador nas pesquisas. 
Se JHC descolar, ele cai. Mas isso é pouco provável no 
processo político.

“Meu Caro” é um peso  
O grupo político que dá 
sustentação ao nome de 
Rodrigo Cunha para o 
Governo do Estado sabe que 
se JHC não estivesse do seu 
lado, a coisa não seria tão 
animadora. Mas JHC está 
e a coisa está animada. No entanto, Cunha tem do 
lado um personagem que consegue ser mais pesado 
que ele: o jornalista e professor catedrático Clayton 
Santos. Conhecido no meio jornalístico como dono 
do “meu caro” mais falso do mundo, o rapaz é só 
rejeição em todo tipo de mídia e de comunicadores. 
Quem planta vento colhe tempestade.

Tapera está de boa
Em São José da Tapera as coisas estão muito boas. 
Mas para o prefeito Jarbas Ricardo e a vice, doutora 
Jaria Pereira Ricardo, irmã dele. Além de secretários e 
agregados. Para o povo em si, só muita conversa fiada 
pela internet. Por causa disso, a revolta está crescendo 
na cidade. Amanhã, os servidores da Saúde vão 
protestar na Câmara para impedir a aprovação das 
gratificações diferenciadas para os profissionais do 
PSF. Os servidores ameaçam entrar em greve. Mas a 
gestão e a Câmara não estão nem aí para isso.

Eleição sob ameaça 
Antes da abertura das urnas e da apresentação do 
vencedor, o resultado das eleições deste ano está sob 
ameaça e sob suspeição. A preocupação foi demons-
trada no início desta semana pelo presidente do 
Senado, Rodrigo Pacheco (PSD/MG), que desistiu 
da candidatura à Presidência. Ele rebateu a ideia de 
convocar uma empresa privada para fazer a auditoria 
do processo eleitoral, incluindo a apuração dos votos. 
Pacheco disse que o Brasil já tem a Justiça Eleitoral 
para essa função. (Ricardo Rodrigues)

“NÃO SEI PORQUE Meu nome foi parar nessa história toda”.

   Deraldo Francisco   |  deraldofrancisco@bol.com.br

Jornalista e editor-geral de O Dia Digital

Balaiada
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  TJ tranca ação contra Paulo Cerqueira        
A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça trancou na sessão de hoje a Ação 
Penal contra o delegado Paulo Cerqueira. Com isso, não existe mais acusa-
ção contra o delegado. Ele havia sido indiciado no inquérito que apurou 
a morte do advogado Nudson Harley, em julho de 2009, na Avenida João 
Davino, trecho que fica em Cruz das Almas. Paulo Cerqueira foi acusado de 
planejar este crime que teria como vítima o juiz Marcelo Tadeu. A tese de 
que seria ele o alvo é do próprio Marcelo Tadeu. Paulo Cerqueira sempre negou envolvimento nesse 
crime e disse desconhecer porque seu nome foi colocado nesse lamaçal. Pois bem, a roda gigante 
girou e Paulo Cerqueira foi denunciado pelo Ministério Público. A denúncia foi aceita parcialmente 
pela juíza Luana Cavalcante de Freitas. Paulo Cerqueira virou réu nesse processo. Perdeu o cargo 
de delegado-geral da Polícia Civil e foi parar no “bola sete”. A roda gigante girou de novo e Paulo 
Cerqueira deu a volta por cima com o trancamento da ação penal contra ele. Os três desembargado-
res da Câmara Criminal acataram recomendação do representante do Ministério Público.

  Ligeirinhas
• Lelo Maia está subindo como num rabo de um foguete. A perspectiva de eleição do rapaz cresce a cada 
dia. Visto nas ruas, o menino parece candidato à majoritária.

•  Quem também está bem na fita é o vereador Francisco Sales. Com apoios como Fábio Rogério e Simone 
Andrade, Sales espera decolar bem em Maceió.

• Ronaldo Medeiros e Valmir Gomes são as apostas do PT na eleição que vem para a Assembleia Legislativa. 
Os dois estão pontuando bem nas pesquisas para consumo interno.

• Sozinho, o deputado Arthur Lira deu um nó na eleição indireta para governador tampão e vice de 
Alagoas. Lira fez, em 15 dias, mais inimigos do que em toda a sua carreira política.

• Falando nesse cidadão, matéria nacional mostra que ele distribuiu a bagatela de R$ 357 milhões para 
municípios em Alagoas. Dinheiro de emendas do orçamento secreto. Atirar com a pólvora alheia é fácil.

Golpe à vista?      
“Pela primeira vez, desde o fim do regime militar, 
as fontes militares em Brasília admitem que um 
pequeno grupo de generais pode embarcar em incur-
sões inconstitucionais após as eleições. Mas dizem 
que não teriam apoio da ampla maioria”, afirmou o 
jornalista Renato Souza, repórter de política do portal 
R7 e setorista do Poder Judiciário em Brasília. O tom 
alarmista encontra eco na caserna. (RR)

Estrutura Militar 1    
Os milicos estão preocupados com possibilidade 
de Bolsonaro (PL) não ser reeleito. Com a vitória de 
Lula, eles temem perder a boquinha e as mordomias, 
como os banquetes regados a leite moça, distribuição 
gratuita de Viagra e próteses penianas. Em 70 órgãos, 
os militares ocupam 18,3% dos 14,6 mil cargos comis-
sionados no governo Bolsonaro. Do total de 2.673 
integrantes das três Forças nessas funções, 2.075 são 
da ativa e 598 da reserva.  (RR)
 
Estrutura Militar 2    
Esse contingente hoje é responsável por grande parte 
da burocracia estatal, em áreas que vão além do 
Ministério da Defesa e incluem de Saúde à Educa-
ção, do Meio Ambiente à Economia. No auge da 
pandemia da Covid-19, tinha militar até à frente do 
Ministério da Saúde. Um Relatório do TCU, divulgado 
em julho de 2021, apontou que o número de milita-
res no governo Bolsonaro em cargos em comissão 
passou de 1,9 mil em 2018, para 2,6 mil em 2020, um 
aumento de 36,8%. (RR)

Estrutura Militar 3 
O índice segue estável, após ter uma leve subida 
em janeiro de 2021, quando chegou a 2,7 mil. Além 
dos cargos comissionados, a participação geral de 
integrantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica 
no governo do ex-capitão chegou a quase seis mil. O 
montante também se deve às contratações temporá-
rias na área da Saúde, devido à pandemia de corona-
vírus, e no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 
na tentativa de reduzir a enorme fila de pedidos 
acumulados de benefícios (quase dois mil, só nessa 
modalidade). (RR)

Eleição indireta 1
A oposição conseguiu o que queria: ganhar tempo 
e tumultuar a eleição indireta para o governo de 
Alagoas. Mas o que era bom durou pouco. O Supremo 
foi rápido no gatilho e manteve o pleito, mudando 
apenas algumas regras. Com isso, a Mesa da Assem-
bleia foi eficiente ao republicar o edital de convoca-
ção do pleito, agora marcado para domingo (dia 15). 
Como os governistas têm maioria na Assembleia, o 
deputado estadual Paulo Dantas (MDB), continua 
como favorito. Falta apenas definir o vice. (RR)
 
Eleição indireta 2 
Inconformado com a decisão do SFT de manter a 
eleição indireta para o governo de Alagoas, o depu-
tado federal Arthur Lira (PP) recorreu da decisão, 
alegando que o tempo para o registro de candidaturas 
foi curto. Para o senador Renan Calheiros (MDB), o 
presidente da Câmara dos Deputados “é o embrião 
do golpismo”. “Em mais uma chicana, depois da 
decisão do STF, com propósito único de procrastinar 
o pleito, o PP tenta adiar a eleição constitucional de 
Alagoas. Exatamente como planeja seu chefe Bolso-
naro”, destaca o senador. (RR)

Lula na dianteira
O ex-presidente Lula (PT) mantém a liderança da 
corrida presidencial deste ano, com 46% das inten-
ções de voto - dois pontos a mais que um mês atrás 
-, enquanto o presidente Jair Bolsonaro (PL) segue 
no mesmo patamar, com 29%. A pesquisa Genial/
Quaest, publicada hoje (11), mostra ainda que Ciro 
Gomes (PDT) aparece em terceiro lugar, com 7%. 
Ele é seguido por João Doria (PSDB) e André Jano-
nes (Avante) com 3%, Simone Tebet (MDB) e Felipe 
D’Ávila (Novo) com 1% e Luciano Bivar (União Brasil), 
que não pontuou. (RR)

Posse no Sindicato
Eleita para o triênio 2022-2025, a nova diretoria do 
Sindicato dos Trabalhadores do Poder Legislativo de 
Alagoas (STPLAL), presidida pelo analista legislativo 
Henrique Lopes , A Diretoria eleita tomou posse na 
noite de ontem, em ato solene realizado na sede da 
entidade, na parte baixa de Maceió.  (RR)


