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POLÍCIA CIVIL DE ALAGOAS CONVOCA IMPRENSA PARA DIZER QUE AINDA NÃO SABE “MUITA COISA” SOBRE O CRIME

Diante das fortes chuvas 
que atingem todo o estado 
há mais de 15 dias, um trecho 
da Avenida Rotary, que liga 
a parte alta à parte baixa de 
São Miguel dos Campos, ficou 

interditado após o asfalto 
ceder e uma enorme racha-
dura dividir parte da pista, 
hoje. Na cidade, a Superinten-
dência Municipal de Trans-
portes e Trânsito (SMTT) já 

havia interditado a pista e isso 
impediu que houvesse o regis-
tro de vítimas com a rachadura 
que foi aberta no asfalto. De 
acordo com testemunhas, a 
avenida também é conhecida 

como “Ladeira da Morte” pelos 
moradores da região devido 
ao alto índice de acidente no 
trecho. Ainda não foi divul-
gada pela SMTT uma previsão 
de quando a via será liberada.

Após divulgar a versão mais 
óbvia sobre o furto milionário 
ao apartamento do influen-
ciador digital Carlinhos Maia 
– de que o crime tinha sido 

cometido por pessoas conhe-
cidas da vítima - a Polícia Civil 
convocou a imprensa para 
dizer que não avançou nas 
investigações. Há previsão 

legal de 30 dias de investiga-
ção prorrogáveis por mais 
30. Portanto, não há pressão 
para se chegar aos ladrões. Até 
porque, isso é pouco comum 

em crimes contra o patrimô-
nio. O delegado-geral Gustavo 
Xavier e o delegado Lucimério 
Campos (presidente do inqué-
rito) deram sinais de que a 

polícia está patinando nas 
investigações. Eles desconsi-
deram, inclusive, as poucas 
imagens que se tem dos 
suspeitos. Página 3

Divulgação

Rachadura ‘rasga a Ladeira da Morte’ 

   EM SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

Delegado da PC 
dá orientações  
para evitar os 
‘golpes do zap’

Mulher de  
67 anos é 
assassinada a  
tiros em assalto

Atleta amador é 
morto quando  se 
preparava para  
entrar em campo
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   POLÍCIA

FURTO MILIONÁRIO 
A CARLINHOS MAIA

RACHADURA ABRIU O ASFALTO

Impossibilitando o tráfego de qualquer tipo de veículo; pista já estava interditada pela SMTT devido aos riscos de acidentes com as fortes chuvas

‘Sertanojo’ 
universitário é  
lixo ideológico 
e cultural

   OPINIÃO
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O GÊNERO sertanejo universitário bomba devido a enormes investimentos do 
agronegócio e seu fetiche sobre o “homem de bem do campo que sustenta a cidade”.
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Opinião
   ARTIGO  |  Eduardo Guimarães*

Gusttavo Lima apoiou Bolsonaro em 2018 e vive repetindo 
o lema histórico do fascismo originário:  “Deus, pátria, famí-
lia”. A baboseira fascista que o “mito” vive entoando. E esse é só 
mais um entre hordas de cantores solo e duplas que dominam  
hoje a música brasileira com o “sertanejo universitário”. 

Mas se você pensa que esse sucesso todo vem do talento 
dos tais artistas, engana-se. Há uma gigantesca estrutura polí-
tica e econômica por trás deles.

O gênero sertanejo universitário bomba devido a enormes 
investimentos do agronegócio e seu fetiche sobre o “homem 
de bem do campo que sustenta a cidade”, como revelou maté-
ria recente da revista Piauí. 

Na verdade, porém, 75% dos alimentos que consumimos 
no Brasil são plantados, colhidos e distribuídos pela modesta 
infraestrutura da agricultura familiar, ou seja, dos pequenos 
produtores. O agronegócio só quer saber de exportar e forçar o 
preço interno dos alimentos a se equiparar aos de exportação. 

Assim como o golpe de 2016 fez com a Petrobras através da 
famigerada PPI (Paridade de Preços Internacionais), o agro-
negócio faz com os alimentos exorbitantes que boa parte da 
sociedade mal pode comprar. 

O que faz os “Gusttavos Lima” da vida bombarem tão forte 
no mercado fonográfico enquanto torturam ouvidos indefe-
sos de quem tem um mínimo de bom gosto é a indústria fono-
gráfica e o famigerado “jabá”, o dinheiro que os produtores 
pagam para que suas músicas sejam tocadas “ad nauseam” . 

A empresária de Anitta, segundo a Piauí, declarou, em 
entrevista, que o agronegócio paga o “jabá” para esse lixo 
cultural bombar porque já o comprou. O resultado é que 
nove das dez músicas mais tocadas no Spotify eram sertane-
jos universitários. E haja força para suportar aquelas músicas 
mal escritas, todas com o mesmo ritmo e falando sobre “dor 
de corno”.

A reportagem relata, ainda, que é do conhecimento até 
do gado (não do bolsonarista, mas dos bovinos reais) que há 
um lobby poderoso do agronegócio na política nacional que 
fez com que, em 2014, a JBS patrocinasse a campanha de 11 
partidos políticos, levando a bancada ruralista a fazer 24 dos 
27 senadores eleitos (!!).

O “sertanojo” universitário é a trilha sonora do agrofas-
cismo tupiniquim... 

Note-se que qualquer duplazinha sertaneja já começa a 
carreira com ônibus, jatinhos e milhares de seguidores em 
suas redes sociais. Talento? Não, claro que não. Investimento 
multimilionário do agronegócio, que usa esse investimento 
para estupidificar as pessoas com letras açucaradas e despo-
litizadas, enquanto os ruralistas devastam o meio-ambiente. 

É por essas e por outras que nove entre dez sertanejos são 
bolsonaristas...

Quanto ao autêntico sertanejo, que retratava a vida do 
campo, não tem espaço em um país em que a extrema-direita 
dominou a parcela mais consumida da cultura em um país 
cada vez mais boçalizado pelo mau-gosto, pela futilidade e 
pela pseudo valentia dos cowboys fascistas.

Mas o agro-sertanejo-universitário não fica só nisso. 
Precisa afastar as pessoas do que resta de verdadeira cultura. 
Teatro, cinema, gêneros que requerem mais talento que os de 
vozinhas miudinhas e letras semianalfabetas. Daí os ataques à 
Lei Rouanet, fórmula genial de financiar a cultura (de verdade).

“Sertanojo” universitário é 
lixo ideológico e cultural
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EXPEDIENTE

Uma reportagem do portal UOL mostra, nesta segunda-
-feira, 6, que o governo de Jair Bolsonaro (PL) reduziu a 
quase zero o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) da 
agricultura familiar em 2022.

O PAA foi criado por lei federal em 2 de julho de 2003, com 
duas finalidades básicas: promover o acesso à alimentação e 
incentivar a agricultura familiar.

Funcionava com a seguinte metodologia: o programa 
comprava alimentos produzidos pela agricultura familiar e 
os destinava às pessoas em situação de insegurança alimen-
tar e nutricional e àquelas atendidas pela rede socioassisten-
cial, pelos equipamentos públicos de segurança alimentar e 
nutricional e pela rede pública e filantrópica de ensino.

Ou seja, era uma ação era voltada para garantir a segu-
rança alimentar das camadas mais pobres da população, 
segmento que cresceu de forma alarmante no atual governo.

E o pior é que a fome segue se espalhando, entre ruas, 
calçadas, esquinas e favelas, enquanto o Brasil bem alimen-
tado finge que não vê e até faz chacota com os pedintes que 
vão às ruas por comida.

Com a escalada da inflação acima de dois digitos no País 
(12,03%) os itens da cesta básica para 43% dos brasileiros 
que ganham menos de 1 salário mínimo são, de fato, uma 
miragem. A cesta básica já consome acima de 56% de quem 
ganha um salário mínimo.

É o que revela um levantamento do Dieese – Departa-
mento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeco-
nômicos. Pelos dados divulgados, hoje são 19 milhões de 
brasileiros que enfrentam a miséria e a fome.

Ou seja, o pobre agoniza no País, sem apoio, sem atenção 
básica e nem movimentos de solidariedade por parte dos 
mais abastados.. Pior ainda: sem qualquer preocupação do 
governo Bolsonaro com os miseráveis.

Afinal, o governo optou por acabar com o Programa de 
Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, para inves-
tir apenas no agronegócios que deixa cada vez mais ricos os 
donos da soja e das boiadas brasileiras.

É a política do morram os que têm fome.

Jair Bolsonaro acaba programa 
de alimentos e a fome no Brasil 
atinge 19 milhões

   ARTIGO  |  Marcelo Firmino*

* Jornalista. Portal ÉAssim* Jornalista. Portal Brasil247



A Polícia Civil de Alagoas 
realizou uma coletiva de 
imprensa na manhã desta 
segunda-feira, 06, para contar 
a imprensa o que apurou 
até agora o furto qualificado 
(emprego da violência ao 
imóvel) milionário no apar-
tamento do influenciador 
digital Carlinhos Maia, ocor-
rido em Cruz das Almas, em 
Maceió. De acordo com os 
delegados que estão à frente 
da investigação, pessoas do 
prédio e de um hotel foram 
ouvidas, e há possibilidade de 
os suspeitos integrarem um 
grupo especializado neste 
tipo de crime, que teriam 
planejado o furto e escolhido 
o alagoano como alvo. A polí-
cia também confirmou que 
identificou supostos crimi-
nosos, mas que vai revelar 
apenas em “momento opor-
tuno”.

“Nós estamos traba-

lhando para tentar localizar 
e trazer indícios de autoria. 
Nós temos a responsabili-
dade legal e traremos resul-
tados, pois existe uma equipe 
de inteligência para trazer 
infor mações  responsá -
veis. A polícia precisa de um 
tempo necessário para que 
tenha uma atuação pautada 
na responsabilidade e nos 
parâmetros legais”, afirmou 
o delegado-geral Gustavo 
Xavier.

“Não é uma coisa inco-
mum em termos de Brasil. 
Temos grupos de criminosos 
que trabalham com esse tipo 
de crime constantemente. A 
não divulgação é para respei-
tar o trabalho da inteligên-
cia, mas se fosse algo de fácil 
identificação certamente já 
teríamos feito”, continuou 
ao explicar que as imagens 
divulgadas, dos supostos 
assaltantes dentro do prédio, 
não serão determinantes 
para o inquérito.

Ainda de acordo com 
Xavier, a dupla que invadiu 

o apartamento do influen-
ciador estaria adaptada ao 
prédio e à rotina de mora-
dores e funcionários. “Eles 
se prepararam, isso é claro. 
Acreditamos que é um casal, 
pelas características. É prová-
vel a atuação de um grupo 
especializado. Ele conhecia e 
adaptou seu trabalho ao local. 
Veio aqui e se organizou para 
furtar bens do influenciador 
digital”, destacou o delegado.

Suspeitos identificados, 
mas não revelados - O dele-
gado Lucimério Campos, que 
preside o inquérito, confir-
mou que a polícia ouviu 
pessoas do prédio, entre 

funcionários e moradores, 
como também de um hotel 
próximo. Segundo ele, a polí-
cia identificou suspeitos, mas 
não vai revelar detalhes no 
momento para não atrapa-
lhar as investigações.

“Queríamos estar fazendo 
uma coletiva falando sobre 
a recuperação dos bens e 
prisão dos autores, mas 
acontece que a investigação 
tem um tempo próprio, uma 
rotação diferente. Estamos 
imbuídos para saber quem 
são esses indivíduos, cortar o 
mal pela raiz”, afirmou.

“Há suspeitos, mas só 
vamos falar num momento 

oportuno”,  acrescentou 
ao também destacar que é 
pouco provável que o caso 
do furto tenha relação com os 
roubos da “Gangue do Rolex”, 
na capital alagoana.

Vídeo mostra dupla 
suspeita de assalto 
Como antecipado pelo 

próprio Carlinhos Maia, a 
Polícia Civil estava em posse 
de imagens dos suspeitos de 
furtar o apartamento de luxo 
onde mora o influenciador e 
o marido, Lucas Guimarães. 
No vídeo, é possível perceber 
o casal suspeito, mas como 
repercutido na coletiva de 
hoje, pelo delegado Gustavo 
Xavier, a filmagem não deve 
ser determinante para a 
conclusão do inquérito.

Na madrugada de ontem, 
Carlinhos Maia,  que se 
mudou para Penedo, na 
região do Baixo São Francisco 
de Alagoas, prometeu divul-
gar nas redes sociais imagens 
do casal deixando o imóvel 
com os objetos furtados.

FURTO PODE TER SIDO COMETIDO por criminosos faccionados.Polícia
DELEGADOS REÚNEM a imprensa em coletiva e dizem que caso é complexo e que as investigações não avançaram

Polícia Civil sabe pouco sobre o 
furto milionário a Carlinhos Maia
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Uma mulherde 67 anos, 
identificada como Maria das 
Neves Freitas Cavalcante, foi 
assassinada ontem, na rural de 
Taquarana. O crime ocorreu 
próximo à localidade conhe-
cida como Bica do Arizona. 
A polícia trata o caso, inicial-
mente, como latrocínio (roubo 
seguido de morte), uma vez 
que o veículo da vítima foi 
levado e abandonado há cerca 
de 400 metros do local do 
crime.

Contudo, outras linhas de 
investigação não estão descar-
tadas. Segundo testemunhas, 

dois homens cometerem o 
crime, sendo um alto e forte 
e outro de estatura mediana, 
com um sinal de nascença no 
pescoço. Os assassinos utili-
zaram um revólver calibre 38 e 
teriam atirado contra as costas 
da vítima, que chegou a ser 
socorrida, mas morreu devido 
à gravidade dos ferimentos.

Uma segunda versão para o 
crime dá conta que a idosa teve 
a residência invadida quando 
recebia familiares, foi levada a 
um cômodo e morta a tiros. O 
caso deve ser investigado pela 
Polícia Civil de Alagoas.

   EM TAQUARANA

Desconhecidos matam idosa 
a tiros; crime misterioso

O delegado Sidney Tenó-
rio, que assumiu a titulari-
dade da Delegacia de Crimes 
Cibernéticos, da Polícia Civil 
de Alagoas, alerta a população 
para um aumento no registro 
de casos de um novo golpe 
envolvendo o aplicativo What-
sApp.

Depois de as vítimas terem 
adotado cautelas para evitar a 
clonagem de seu perfil (com a 
verificação em duas etapas), os 
golpistas agora estão adotando 
outra técnica, que usa infor-
mações vazadas de bancos de 
dados.

Num dos casos, a vítima 
relatou que parentes próxi-
mos receberam uma mensa-
gem pelo WhathsApp de um 
número de telefone diferente, 
mas que usava a sua foto. Logo 
no primeiro contato, a alega-
ção era de que havia trocado 
de “chip”, pedindo para salvar 
o novo número e, em seguida, 
solicitava transferências de 

dinheiro.
Ao contrário do que pensa 

a maioria das vítimas, o 
golpe não é dado por alguém 
próximo, já que o golpista teria 
alguns contatos e sabia até o 
grau de parentesco da pessoa a 
quem estava pedindo dinheiro. 
“No primeiro momento é o 
mais lógico a se pensar. Mas 
não é bem assim. Existem sites 
ilegais que os golpistas assi-
nam e têm acesso a uma lista 
vasta de dados, como nome, 
telefone, cpf, rede de conta-
tos mais próximos e outras 
informações”, explicou Sidney 
Tenório.

Como evitar o golpe
As dicas para evitar esse 

golpe são simples. A primeira 
delas é evitar deixar fotos de 
redes sociais abertas para 
todos os usuários. Isso evita 
que o criminoso salve suas 
fotos e use no perfil falso que 
será criado com um novo 

número, dando mais credibili-
dade ao golpe.

É justamente por isso, que 
os golpistas se passam muito 
por pessoas públicas para 
tentar aplicar esses golpes, 
já que elas têm muitas fotos 
divulgadas na internet e que 
são facilmente encontradas 
nos sites de busca.

“Mas a principal dica é 
dada justamente para quem 
recebe algum pedido de 
transferência de dinheiro, 
pagamento de boletos ou 
qualquer repasse monetá-
rio pelo WhatsApp. Antes de 
fazer a transação certifique-
-se que é mesmo a pessoa. 
Faça uma chamada de vídeo, 
diga que quer falar pessoal-
mente. Caso se neguem ou 
deem uma desculpa, não 
faça a transferência. Depois 
que o dinheiro sai da conta, 
é quase impossível recu-
perá-lo”, explicou Sidney 
Tenório.

   MUITO CUIDADO!

Delegado dá dicas para evitar
cair em ‘Golpe do WhatsApp’

IMAGEM

De suspeitos que a Polícia Civil diz que “não vão ajudar muito nas investigações”

Eberth Lins 
TNH1

Atleta de futebol amador é executado

Um atleta amador, que participaria de um torneio na noite de ontem, 
na Cidade Universitária, foi morto a tiros, momentos depois de chegar 
ao local onde ocorreria a partida. O assassino surpreendeu a vítima 
quando ele estava encostado em seu veículo. De acordo com infor-
mações repassadas pela PM à imprensa, a vítima, identificada como 
Gilmar Bispo dos Santos, de 40 anos - morava no mesmo bairro. Os tiros 
atingiram a cabeça e o  tórax da vítima. O atirador fugiu do local após 
o assassinato. O veículo da vítima, uma Mitsubishi de placa PFV 4119, 
de Jaboatão dos Guararapes, foi entregue à esposa da vítima, que foi ao 
local momentos após o crime. A polícia não informou se ela atribui a 
alguém o crime, ou se relatou se o marido havia sofrido alguma ameaça. 



A Superintendência Muni-
cipal de Transportes e Trânsito 
(SMTT) definiu a suspensão 
do cadastramento dos moto-
ristas para regulamentação do 
serviço de transporte remu-
nerado por aplicativo em 
Maceió, que começaria hoje. 
A medida foi tomada em 
virtude de inúmeras dúvidas 
que partiram dos profissionais 
que atuam no segmento pelos 
canais de comunicação.

Um calendário de ações 
será definido para todos os 
envolvidos no assunto, que 
são motoristas por aplicativo, 
representantes de plataformas 
credenciadas e demais apli-
cativos que tenham dúvidas 
sobre a dinâmica do procedi-
mento de regulamentação.

A regulamentação dos 
motoristas por aplicativo em 
Maceió está em lei desde 2019, 
e a SMTT tem realizado um 
trabalho para que a população 
tenha acesso a profissionais 
com a certificação do órgão, 

o que é fundamental para 
garantir a segurança viária de 
maceioenses e turistas.

Para esclarecimentos de 
dúvidas, a SMTT disponibi-
liza o número (82) 98134- 6858 
pelo WhatsApp.

A Secretaria Munici-
pal de Educação (Semed) 
vai promover, na próxima 
quarta e quinta-feira um 
encontro sobre a avaliação 
no estágio probatório com 
gestores escolares. O evento 
será realizado no auditório 
Paulo freire, que fica na sede 
da secretaria, localizada no 
bairro Cambona.

O encontro faz parte de 

uma obrigação constituinte 
intitulada de estágio probató-
rio. Todos os servidores públi-
cos recém-contratados, tanto 
nas escolas quanto na sede 
da Semed, passam por seis 
avaliações nos três primeiros 
anos de atuação. 

De acordo com a Semed, 
as Regiões Educacionais 
serão divididas, sendo aten-
didas as regiões I, II, III, V 

e VIII, no dia 8 de junho, 
enquanto que as regiões IV 
e VI e VII, participam no dia 
09.

Como explica a responsá-
vel pela CAD Estágio Proba-
tório, Daniela Crispim, os 
encontros serão essenciais 
para os gestores escolares e 
chefes de setores, para que 
eles saibam como aplicar as 
avaliações probatórias.

Fruto de uma parceria 
entre a Prefeitura de Maceió e 
o Serviço Social do Transporte 
e o Serviço Nacional de Apren-
dizagem do Transporte, estão 
abertas, a partir de hoje, inscri-
ções para 100 novas vagas 
do Programa CNH Social. As 
inscrições podem ser feitas 
até amanhã, através do ende-
reço: cnhsocial.semas.maceio.
al.gov.br.

De acordo com a Secreta-
ria Municipal de Assistência 
Social, as aulas práticas e teóri-
cas deverão durar em torno de 

três meses, e para participar é 
necessário ter mais de 18 anos, 
ser inscrito no CadÚnico e ter 
renda per capta de até meio 
salário-mínimo.

O programa CNH Social 
também oferece transporte 
com o cartão Vamu, da SMTT, 
que custeia o embarque nos 
ônibus do Sistema Integrado 
de Mobilidade de Maceió 
(SIMM) e garante o acesso dos 
alunos às autoescolas.

Após a  seleção,  será 
disponibilizado no site da 
Prefeitura a relação de todos 

os candidatos validados, 
de acordo com a ordem de 
inscrição por categoria.  Os 
candidatos selecionados 
deverão comparecer à sede 
do Cadastro Único, no bairro 
da Serraria, no dia e horário 
marcado, munidos da docu-
mentação visando compro-
var as informações prestadas 
no ato da inscrição.

O programa visa promo-
ver e garantir novas oportu-
nidades de emprego para os 
maceioenses que são usuários 
do Cadastro Único.

CANDIDATOS  selecionados deverão comparecer à sede do Cadastro Único.Maceió
RESULTADO será divulgado dia 27 de junho, com a data de convocação para a entrega da documentação

Prefeitura abre inscrições para 
100 novas vagas da CNH Social

SERÃO

Ofertadas 100 vagas nessa segunda etapa do programa

NOVO

Prazo será informado nos canais oficiais do órgão

Divulgação

Ascom SMTT

Ascom SMTT

INTERESSADOS

Podem enviar currículo via e-mail ou comparecer à unidade de atendimento

   OPORTUNIDADE

Sine disponibiliza 193 vagas 
de emprego e de estágios 

Em seu posto de Atendi-
mento do Shopping Popu-
lar, o Sine Maceió está com 
193 vagas de trabalho dispo-
níveis, a partir de hoje. As 
oportunidades são para 
diversas áreas, entre elas, 
construção civil, serviços, 
comércio, varejo, gastrono-
mia.

O Sine Maceió informa 
ainda que além de vagas de 
trabalho, há também opor-
tunidade de estágios e vagas 
para pessoas com deficiên-
cia (PCD).

A l ista completa das 
vagas abertas e os requisitos 
necessários para participar 
dos processos de seleção 
está disponível no endereço 
eletrônico (maceio.al.gov.br).

Os interessados podem 

enviar o currículo para o 
email (imosine.semtabes@
gmail.com), com a vaga 
escolhida especificada no 
assunto. Ou comparecer à 
unidade de atendimento do 
Sine Maceió, que fica no 2º 
piso do Shopping Popular, 
no Centro, munido de seus 
documentos. 

Já para preenchimen-
tos das vagas de pessoas 
com deficiência, é preciso 
apresentar, ainda, o laudo 
médico. 

O posto de atendimento 
do Sine Maceió funciona 
de segunda a sexta-feira, 
das 08h às 14h, e para mais 
informações, o orgão dispõe 
do número de WhatsApp no 
(82) 9 8879-1919, e o 0800 082 
6205.

Ascom Semtabes

   SMTT...

   EDUCAÇÃO

...Suspende cadastramento 
de motoristas por aplicativo 

Estágio probatório é tema 
de encontro com gestores

6 de junho     |     20224 O DIA Digital



Após dois anos do início 
da pandemia de Covid-19, 
a Universidade Estadual de 
Ciências da Saúde de Alagoas 
(Uncisal) prepara o retorno 
das suas aulas presenciais 
para o dia 9 de junho. A insti-
tuição contará com estru-
tura física renovada e seguirá 
adotando medidas sanitárias 
para evitar a proliferação do 
novo coronavírus.

Entre as medidas de 
prevenção estão a instalação 
de totens de álcool em gel em 
diversos pontos da univer-
sidade, além de adequações 
em salas de aula. Os espaços 
foram totalmente revitali-
zados e novos equipamen-
tos foram adquiridos, o que 
deve garantir mais conforto e 
segurança para professores e 
estudantes.

O calendário acadêmico 
que se inicia no mês de junho 
deve se estender até o dia 
14 de outubro. Já o segundo 
semestre letivo está previsto 
para ter início no dia 31 de 
outubro de 2022 e seguir até o 
mês de março de 2023.

C o n f o r m e  G e o r g e 
Souza, pró-reitor de Ensino 
e Graduação da Uncisal, a 
volta presencial às aulas é 
um anseio da comunidade 
acadêmica e vem sendo 
discutida com as coorde-

nações de curso, para que 
professores e estudantes 
encontrem um ambiente 
propício para o desenvolvi-
mento das suas atividades.

“Nós iniciamos os prepa-
rativos há algum tempo, com 
a organização das salas e com 
o planejamento pedagógico. 
A grande novidade nessa volta 
é a reforma do prédio-sede, 
com salas de aulas novas, 
estruturadas com televisão, 
novos equipamentos de ar 
condicionados e novas cartei-
ras”, destaca George Souza.

O pró-reitor de Ensino 
e Graduação da Uncisal 
lembra que, por ofertar cursos 
eminentemente práticos e 
voltados para a área de saúde, 
parte das atividades já foram 
retomadas. “Nós fomos a 
primeira instituição pública 
de ensino superior a retomar 
as atividades práticas e os 
estágios em unidades hospi-
talares, em julho de 2020, uma 
grande conquista para a nossa 
instituição”, acrescenta o pró-
-reitor George Souza.

Reforma
Além da reforma de salas 

de aula, a Uncisal contará 
com novos espaços de convi-
vência e novo refeitório, com 
laboratório de anatomia 
reformado e com novo bioté-
rio, viabilizado por meio de 
reforma durante o período 
de suspensão das atividades 
presenciais.

Uma queda de barreira 
foi registrada na madrugada 
de hoje interditou uma parte 
do famoso trevo do cuscuz, 
local que liga a AL-110 e a 
BR-316 nas proximidades da 
Vila Aparecida que pertece a 
cidade de Tanque D’arca. 

Com isso uma das pistas 
está interditada para quem 
vai sentido Maribondo ou 

Palmeira dos Índios.
Um internauta que passava 

pelo local flagrou em vídeo 
diversos veículos tentando 
fazer o retorno para que 
possam seguir viagem, um 
motociclista tentou atravessar 
a lama por conta da queda da 
barreira e ficou atolado.

Um dos caminhoneiros 
falou com repórter Leonardo 
Costa no trevo do BPRv em 
Arapiraca, e informou que para 
seguir viagem, precisava ir por 
esse trecho e teve que retornar 

para ir por Garanhuns para 
seguir o seu destino de origem.

Agentes da Polícia Rodoviá-
ria Federal (PRF) estão no local 

para orientar os motoristas e 
aguardando a liberação da via.

Taquarana
Também por conta das 

fortes chuvas, outra queda de 
barreira foi registrada nesta 
manhã em um dos sentidos 
num trecho da AL-110 entre os 
povoados Mirecema e Salgado 
na cidade de Taquarana. 
No mesmo municipio um 
riacho transbordou na pista 
que acesso ao Distrito Lagoa 
Grande ao centro da cidade.

VIA para quem vai sentido Maribondo ou Palmeira dos Índios está interditada.Alagoas
AGENTES da Polícia Rodoviária Federal foram ao local para orientar os motoristas enquanto a via não é liberada

Queda de barreira interdita pista no  
‘Trevo do Cuscuz’ que liga a BR-316
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O Governo de Alagoas vai 
reconstruir a ponte que caiu 
em um trecho da AL-485 que 
liga os municípios de Arapi-
raca e Feira Grande. O gover-
nador Paulo Dantas ligou 
neste sábado para os prefeitos 
Luciano Barbosa e Flávio do 
Chico da Granja para anun-
ciar a ação e garantir o uso 
de máquinas do programa 
Fortalece na reconstrução da 
ponte levada pelas águas após 
as fortes chuvas que caíram na 
região. 

De acordo com o secretá-
rio de Transportes e Desen-
volvimento Urbano, Mosart 
Amaral, a condição das rodo-
vias estaduais está sendo 
monitorada e as obras de enge-
nharia serão executadas pelo 
Departamento de Estradas de 
Rodagem (DER-AL) tão logo as 
chuvas fortes diminuam. 

“Estamos mapeando a 
situação das rodovias de todo 
o estado e tomando pron-
tamente todas as providên-
cias. As rodovias que foram 
interrompidas já estão sendo 
acompanhadas de perto pelas 
equipes do DER, como é o caso 
da ponte entre Feira Grande e 

Arapiraca”, explicou o secretá-
rio da Setrand.

“De imediato, iremos fazer 
um desvio, dando condição 
de ir e vir para a população 
e estaremos dando início às 
obras de reconstrução tão logo 
seja possível com o cessar das 
chuvas”, esclareceu o secre-
tário.  Até o início da recons-
trução, os motoristas que 
passavam pelo trecho afetado 
terão que pegar um desvio em 
uma estrada vicinal que dá 
acesso ao município de Lagoa 
da Canoa. A obra deve levar em 
torno de 120 dias após o início 
efetivo do serviço de recons-
trução da ponte.

Na madrugada de hoje em 
decorrência das fortes e persis-
tentes chuvas, um imóvel 
localizado no bairro da Maço-
naria desabou, matando uma 
pessoa e deixando outras duas 
hospitalizadas.

A vítima é Rosineide 
Alexandre da Silva, de 43 anos, 
que residia na Rua Vereador 
Mário Leite. O marido e a filha 
estão na UPA, mas não correm 
risco de morte.

Outros relatos dão conta 
de alagamentos em ruas da 
cidade e de perigo para mora-

dores das encostas  e parte 
alta da cidade. As medidas 
tomadas pela prefeitura para 
remediar o problema são insu-
ficientes.

Em todos os sentidos de 
saída de Palmeira dos Índios, 
seja pelas vias AL-115, BR-316 
ou Al-110 também existem 
trechos cobertos por águas 
das chuvas, fato que requer 
muita atenção dos motoris-
tas que forem trafegar nessas 
vias.

Na zona rural, povoa-
dos como Lages do Caldei-

rão, próximo à BR-316 estão 
completamente tomados de 
água. No fim de semana, uma 
barragem rompeu deixando 
em dificuldades moradores do 
Povoado Tabacaria.

A Ciretran, no bairro de 
Vila Maria suspendeu o aten-
dimento devido aos danos 
causados pelas chuvas em 
sua sede. Algumas escolas 
também paralisam as ativida-
des mediante a intensidade 
das chuvas. Uma delas foi o 
IFAL. O CESMAC adotou o 
sistema híbrido.

   FORTES CHUVAS

   FAMÍLIAS DESABRIGADAS

   ESTRUTURA RENOVADA

Estado garante reconstrução 
da ponte que caiu na AL-485

Desabamento causa tragédia
com vítima fatal em Palmeira

Jânio Barbosa e Leonardo Costa 
Diário Arapiraca

Eduardo Almeida 
Assessoria

Alexandre Lino e Manu Mattos  
Agência Alagoas

Uncisal prepara retorno das 
aulas presenciais para o dia 9

BARREIRA CEDEU

Nas proximidades da Vila Aparecida que pertence a Tanque D’Arca

Cortesia: Diário Arapiraca

A Superintendência Muni-
cipal de Transportes e Trânsito 
(SMTT) definiu a suspensão 
do cadastramento dos moto-
ristas para regulamentação do 
serviço de transporte remu-
nerado por aplicativo em 
Maceió, que começaria hoje. 
A medida foi tomada em 
virtude de inúmeras dúvidas 
que partiram dos profissionais 
que atuam no segmento pelos 
canais de comunicação.

Um calendário de ações 
será definido para todos os 
envolvidos no assunto, que 
são motoristas por aplicativo, 
representantes de plataformas 
credenciadas e demais apli-
cativos que tenham dúvidas 
sobre a dinâmica do procedi-
mento de regulamentação.

A regulamentação dos 
motoristas por aplicativo em 
Maceió está em lei desde 2019, 
e a SMTT tem realizado um 
trabalho para que a população 
tenha acesso a profissionais 
com a certificação do órgão, 

o que é fundamental para 
garantir a segurança viária de 
maceioenses e turistas.

Para esclarecimentos de 
dúvidas, a SMTT disponibi-
liza o número (82) 98134- 6858 
pelo WhatsApp.

A Secretaria Munici-
pal de Educação (Semed) 
vai promover, na próxima 
quarta e quinta-feira um 
encontro sobre a avaliação 
no estágio probatório com 
gestores escolares. O evento 
será realizado no auditório 
Paulo freire, que fica na sede 
da secretaria, localizada no 
bairro Cambona.

O encontro faz parte de 

uma obrigação constituinte 
intitulada de estágio probató-
rio. Todos os servidores públi-
cos recém-contratados, tanto 
nas escolas quanto na sede 
da Semed, passam por seis 
avaliações nos três primeiros 
anos de atuação. 

De acordo com a Semed, 
as Regiões Educacionais 
serão divididas, sendo aten-
didas as regiões I, II, III, V 

e VIII, no dia 8 de junho, 
enquanto que as regiões IV 
e VI e VII, participam no dia 
09.

Como explica a responsá-
vel pela CAD Estágio Proba-
tório, Daniela Crispim, os 
encontros serão essenciais 
para os gestores escolares e 
chefes de setores, para que 
eles saibam como aplicar as 
avaliações probatórias.

Fruto de uma parceria 
entre a Prefeitura de Maceió e 
o Serviço Social do Transporte 
e o Serviço Nacional de Apren-
dizagem do Transporte, estão 
abertas, a partir de hoje, inscri-
ções para 100 novas vagas 
do Programa CNH Social. As 
inscrições podem ser feitas 
até amanhã, através do ende-
reço: cnhsocial.semas.maceio.
al.gov.br.

De acordo com a Secreta-
ria Municipal de Assistência 
Social, as aulas práticas e teóri-
cas deverão durar em torno de 

três meses, e para participar é 
necessário ter mais de 18 anos, 
ser inscrito no CadÚnico e ter 
renda per capta de até meio 
salário-mínimo.

O programa CNH Social 
também oferece transporte 
com o cartão Vamu, da SMTT, 
que custeia o embarque nos 
ônibus do Sistema Integrado 
de Mobilidade de Maceió 
(SIMM) e garante o acesso dos 
alunos às autoescolas.

Após a  seleção,  será 
disponibilizado no site da 
Prefeitura a relação de todos 

os candidatos validados, 
de acordo com a ordem de 
inscrição por categoria.  Os 
candidatos selecionados 
deverão comparecer à sede 
do Cadastro Único, no bairro 
da Serraria, no dia e horário 
marcado, munidos da docu-
mentação visando compro-
var as informações prestadas 
no ato da inscrição.

O programa visa promo-
ver e garantir novas oportu-
nidades de emprego para os 
maceioenses que são usuários 
do Cadastro Único.

CANDIDATOS  selecionados deverão comparecer à sede do Cadastro Único.Maceió
RESULTADO será divulgado dia 27 de junho, com a data de convocação para a entrega da documentação

Prefeitura abre inscrições para 
100 novas vagas da CNH Social

SERÃO

Ofertadas 100 vagas nessa segunda etapa do programa

NOVO

Prazo será informado nos canais oficiais do órgão

Divulgação

Ascom SMTT

Ascom SMTT

INTERESSADOS

Podem enviar currículo via e-mail ou comparecer à unidade de atendimento

   OPORTUNIDADE

Sine disponibiliza 193 vagas 
de emprego e de estágios 

Em seu posto de Atendi-
mento do Shopping Popu-
lar, o Sine Maceió está com 
193 vagas de trabalho dispo-
níveis, a partir de hoje. As 
oportunidades são para 
diversas áreas, entre elas, 
construção civil, serviços, 
comércio, varejo, gastrono-
mia.

O Sine Maceió informa 
ainda que além de vagas de 
trabalho, há também opor-
tunidade de estágios e vagas 
para pessoas com deficiên-
cia (PCD).

A l ista completa das 
vagas abertas e os requisitos 
necessários para participar 
dos processos de seleção 
está disponível no endereço 
eletrônico (maceio.al.gov.br).

Os interessados podem 

enviar o currículo para o 
email (imosine.semtabes@
gmail.com), com a vaga 
escolhida especificada no 
assunto. Ou comparecer à 
unidade de atendimento do 
Sine Maceió, que fica no 2º 
piso do Shopping Popular, 
no Centro, munido de seus 
documentos. 

Já para preenchimen-
tos das vagas de pessoas 
com deficiência, é preciso 
apresentar, ainda, o laudo 
médico. 

O posto de atendimento 
do Sine Maceió funciona 
de segunda a sexta-feira, 
das 08h às 14h, e para mais 
informações, o orgão dispõe 
do número de WhatsApp no 
(82) 9 8879-1919, e o 0800 082 
6205.

Ascom Semtabes

   SMTT...

   EDUCAÇÃO

...Suspende cadastramento 
de motoristas por aplicativo 

Estágio probatório é tema 
de encontro com gestores
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A Justiça Federal do Rio de 
Janeiro concedeu na madru-
gada deste domingo (5) uma 
decisão liminar para suspen-
der a realização da assembleia 
de debenturistas de Furnas, 
subsidiária da Eletrobras, para 
avaliar um aporte da compa-
nhia na Madeira Energia, 
controladora da hidrelétrica 
Santo Antônio, em Rondônia.

A assembleia  estava 
convocada para hoje e sua 
realização é uma etapa vital 
para o governo conseguir dar 
seguimento à capitalização da 
Eletrobras, prevista para até 14 
de junho.

Caso os trâmites para essa 
injeção de capital não sejam 
concluídos nesta segunda (6), 
a privatização será suspensa, 
segundo alerta da Eletrobras 
feito no prospecto que trata da 
oferta global de ações.

A decisão liminar foi 
concedida pela juíza de plan-
tão Isabel Teresa Pinto Coelho 
Diniz em uma ação movida 
pela Associação dos Empre-
gados de Furnas, que alegou 
vícios formais no processo de 
convocação da assembleia.

Integrantes do governo Jair 

Bolsonaro (PL) já estão mobili-
zados na tentativa de reverter 
a liminar e assegurar a reali-
zação da assembleia. A AGU 
(Advocacia-Geral da União) 
vai recorrer da decisão.

Furnas é sócia da Madeira 
Energia, com 43% de parti-
cipação, e anunciou que se 
prepara para assumir uma 
capitalização na empresa que 
precisa chegar a R$ 1,5 bilhão. 
O aporte vai cobrir os custos da 
derrota de Santo Antônio em 
uma corte arbitral.

Com essa  operação, 
Furnas assumiria o controle 
da empresa, chegando a 70% 
de participação.

Para fazer esse aporte, a 
empresa precisa de um aval 
prévio de investidores de 
debêntures emitidas pela 
companhia em 2019. Do 
contrário, a injeção de recur-
sos na Madeira Energia pode 
deflagrar o vencimento ante-
cipado das debêntures, em 
função da dívida assumida.

Uma primeira assembleia 
foi convocada para a última 
segunda-feira (30), envol-
vendo investidores para duas 
séries de debêntures. No caso 

da primeira série, concen-
trada em grandes investidores, 
houve quórum e foi dado aval 
à operação. Era preciso reunir 
50% dos investidores.

No entanto, não se formou 
esse quórum para a segunda 
série, mais pulverizada, e a 
definição ficou para nova 
assembleia -agora suspensa.

A Associação dos Empre-
gados de Furnas, representada 
pelo escritório Souza Neto e 
Tartarini Advogados, alega que 
a convocação da assembleia 
não respeita o período de ante-
cedência mínima de oito dias e 
viola o próprio acordo de acio-
nistas, uma vez que Furnas já 
realizou um primeiro aporte 
de R$ 681,4 milhões em 2 de 
junho, antes de obter aval de 
todos os investidores.

Também são questiona-
dos o quórum exigido para a 
segunda assembleia (30%) e o 
atendimento às regras míni-
mas de compliance e gover-
nança da empresa.

A entidade ainda indaga 
a decisão da companhia de 
assumir todos os riscos da 
dívida da Madeira Energia, 
uma vez que a capitalização 

não será acompanhada pelos 
demais sócios.

Além de Furnas, são acio-
nistas da Madeira Energia a 
Odebrecht (18,25%), reba-
tizada de Novonor, o fundo 
Caixa FIP Amazônia Energia 
(19,63%) e a SAAG Investi-
mentos (10,53%), com partici-
pação da Andrade Gutierrez. 
Nenhuma delas expressou 
interesse em acompanhar 
Furnas na operação de aporte. 
A também sócia Cemig (8,53%) 
comunicou não estar interes-
sada em aderir.

“Defiro a tutela provisó-
ria de urgência, na forma do 
art. 300 do CPC [Código de 
Processo Civil], para determi-
nar a suspensão da Assem-
bleia de Debenturista de 
Furnas designada para o dia 
06.06.2022 até que o Juiz Natu-
ral analise a regularidade dos 
vícios arguidos pela parte 
autora para realização da 
segunda assembleia geral de 
debenturistas de Furnas”, diz 
a decisão.

Se Furnas não conseguir 
cumprir todas as exigências 
financeiras para atender ao 
custo com arbitragem (obje-

tivo do aporte de recursos), 
a aplicação da sentença vai 
deflagrar o que se chama de 
cross default -a execução de 
dívidas e garantias de Furnas e 
Eletrobras

O prospecto da oferta de 
ações detalha a dimensão do 
problema. “Caso Furnas não 
seja bem-sucedida em obter 
essas anuências [waivers 
dos investidores], o agente 
fiduciário deverá declarar o 
vencimento antecipado das 
obrigações”, diz o texto.

“Nesse caso, o evento 
debênture pode causar o 
vencimento antecipado de 
outras dívidas de Furnas, 
aproximadamente, 63,6% do 
endividamento consolidado”, 
alerta.

Caso isso ocorra, o “evento 
Furnas” ainda pode deflagrar 
a execução antecipada de dívi-
das da Eletrobras, equivalentes 
a cerca de 42% do endivida-
mento consolidado.

Segundo o prospecto, em 
31 de março de 2022, o endi-
vidamento total consolidado 
de Furnas era de R$ 7 bilhões 
e o da Eletrobras de R$ 41,6 
bilhões.

ASSEMBLEIA é uma etapa vital para o governo conseguir 
dar seguimento à capitalização da Eletrobras.Brasil

LIMINAR foi concedida em uma ação movida que alegou vícios formais no processo de convocação da assembleia

Justiça suspende assembleia 
para privatização da Eletrobras
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A pesquisa de Inten-
ção de Compras para o Dia 
dos Namorados realizada 
pelo Instituto Fecomércio 
AL revela que os apaixona-
dos devem fazer girar R$ 
33 milhões na economia 
da capital, com 47,38% dos 
consumidores presente-
ando no próximo dia 12 de 
junho. Em comparação ao 
ano passado, quando 39% 
compraram na data, a inten-
ção de consumo subiu 20% e, 
com isso, deve injetar R$ 352 
mil a mais.

“É uma data que movi-
menta não apenas a compra 
de presentes no comércio, 
mas também traz um incre-
mento aos segmentos do 
setor de serviços, a exemplo 
de cestas, buquês e restau-
rantes”, observa Gilton Lima, 
presidente da Federação do 
Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo do Estado de 
Alagoas (Fecomércio AL).

De acordo com o levan-
tamento, do volume total, 
cerca de R$ 16 milhões serão 
gastos em presentes, com 
um tíquete médio de R$ 
144,76, e um pouco mais de 

R$ 17 milhões desembol-
sados nas comemorações, 
sendo o tíquete médio de R$ 
254,38.

Dentre os que preten-
dem presentear, 69,50% vão 
adquiri 1 presente; 24,93% 
investirão em 2 e 4,69% 
pagarão 3. Já entre os 39,81% 
que não farão compras alusi-
vas à data, 64,25% não têm a 
quem presentear; 13,47% 
não possuem o costume de 

presentear; e 8,29% estão 
mais cautelosos com os 
gastos. Outros fatores apon-
tados foram o desemprego 
(7,25%) e o endividamento 
(6,74%). E embora a data 
esteja  se aproximando, 
12,82% dos consumidores 
ainda não decidiram se irão 
ou não comprar presentes 
para seus pares.

Peças de vestuário serão 
os  i tens  mais  procura-

dos (39,6%), seguidos de 
calçados (29,3%), bolsas e 
acessórios (12,9%), joias e 
bijuterias (12,3%), chocola-
tes (8,5%), cestas de café da 
manhã (5,9%) e livros (3,8%). 
Artigos de Sexy Shopping e 
viagens aparecem com 1,8% 
da preferência, cada um.

Na aquisição dos mimos, 
30,5% vão gastar entre R$ 51 
e R$ 100; 14,4% entre R$ 101 
e R$ 150; e 17,3% entre R$ 151 

e R$ 200, dentre outras faixas. 
As compras serão feitas no 
Centro de Maceió (48,1%), 
nos shoppings (46%), inter-
net (14,1%), lojas de bairro 
e galerias (8,2%) e super-
mercados (3,2%). Motivos 
como qualidade do produto 
(52,8%), preços (35,5%) e 
promoções (44%) guiarão os 
consumidores.

O pagamento à vista, em 
dinheiro, será a escolha da 
maioria (47,8%), enquanto 
26,4% recorrerão ao parcela-
mento do cartão de crédito; 
22,3% quitarão via Pix; 18,2% 
utilizarão o cartão de débito 
e 7% colocarão no rotativo 
do cartão de crédito.

Dos 53,59% dos entrevis-
tados que pretendem come-
morar, as celebrações serão 
em restaurantes (51%), em 
casa (33,4%), em hotéis e 
motéis (14,10%) ou viajando 
(8,5%). Os gastos ficarão 
entre R$ 51 e R$ 100 para 
20,47%; R$ 50 para 16,32%; 
entre R$ 101 a R$ 150, para 
16,91%; entre R$ 151 a R$ 
200, para 18,10%; entre R$ 
201 e R$ 250 para 10,09%; e 
entre R$ 251 a R$ 300 para 
11,57%. A pesquisa mostra, 
ainda, que 6,53% dos entre-
vistados devem gastar acima 
de R$ 400.

VOLUME ESTÁ R$ 352 mil acima do registrado ano passado 
e representa gastos com presentes e comemorações.Mercado

PESQUISA do Instituto Fecomércio prevê crescimento de 20% na intenção de compras do maceioense para a data comemorativa

Dia dos Namorados deve injetar 
R$ 33 milhões na economia

Divulgação
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Valdise Alves 
Ascom Procon/AL 

A Justiça Federal do Rio de 
Janeiro concedeu na madru-
gada deste domingo (5) uma 
decisão liminar para suspen-
der a realização da assembleia 
de debenturistas de Furnas, 
subsidiária da Eletrobras, para 
avaliar um aporte da compa-
nhia na Madeira Energia, 
controladora da hidrelétrica 
Santo Antônio, em Rondônia.

A assembleia  estava 
convocada para hoje e sua 
realização é uma etapa vital 
para o governo conseguir dar 
seguimento à capitalização da 
Eletrobras, prevista para até 14 
de junho.

Caso os trâmites para essa 
injeção de capital não sejam 
concluídos nesta segunda (6), 
a privatização será suspensa, 
segundo alerta da Eletrobras 
feito no prospecto que trata da 
oferta global de ações.

A decisão liminar foi 
concedida pela juíza de plan-
tão Isabel Teresa Pinto Coelho 
Diniz em uma ação movida 
pela Associação dos Empre-
gados de Furnas, que alegou 
vícios formais no processo de 
convocação da assembleia.

Integrantes do governo Jair 

Bolsonaro (PL) já estão mobili-
zados na tentativa de reverter 
a liminar e assegurar a reali-
zação da assembleia. A AGU 
(Advocacia-Geral da União) 
vai recorrer da decisão.

Furnas é sócia da Madeira 
Energia, com 43% de parti-
cipação, e anunciou que se 
prepara para assumir uma 
capitalização na empresa que 
precisa chegar a R$ 1,5 bilhão. 
O aporte vai cobrir os custos da 
derrota de Santo Antônio em 
uma corte arbitral.

Com essa  operação, 
Furnas assumiria o controle 
da empresa, chegando a 70% 
de participação.

Para fazer esse aporte, a 
empresa precisa de um aval 
prévio de investidores de 
debêntures emitidas pela 
companhia em 2019. Do 
contrário, a injeção de recur-
sos na Madeira Energia pode 
deflagrar o vencimento ante-
cipado das debêntures, em 
função da dívida assumida.

Uma primeira assembleia 
foi convocada para a última 
segunda-feira (30), envol-
vendo investidores para duas 
séries de debêntures. No caso 

da primeira série, concen-
trada em grandes investidores, 
houve quórum e foi dado aval 
à operação. Era preciso reunir 
50% dos investidores.

No entanto, não se formou 
esse quórum para a segunda 
série, mais pulverizada, e a 
definição ficou para nova 
assembleia -agora suspensa.

A Associação dos Empre-
gados de Furnas, representada 
pelo escritório Souza Neto e 
Tartarini Advogados, alega que 
a convocação da assembleia 
não respeita o período de ante-
cedência mínima de oito dias e 
viola o próprio acordo de acio-
nistas, uma vez que Furnas já 
realizou um primeiro aporte 
de R$ 681,4 milhões em 2 de 
junho, antes de obter aval de 
todos os investidores.

Também são questiona-
dos o quórum exigido para a 
segunda assembleia (30%) e o 
atendimento às regras míni-
mas de compliance e gover-
nança da empresa.

A entidade ainda indaga 
a decisão da companhia de 
assumir todos os riscos da 
dívida da Madeira Energia, 
uma vez que a capitalização 

não será acompanhada pelos 
demais sócios.

Além de Furnas, são acio-
nistas da Madeira Energia a 
Odebrecht (18,25%), reba-
tizada de Novonor, o fundo 
Caixa FIP Amazônia Energia 
(19,63%) e a SAAG Investi-
mentos (10,53%), com partici-
pação da Andrade Gutierrez. 
Nenhuma delas expressou 
interesse em acompanhar 
Furnas na operação de aporte. 
A também sócia Cemig (8,53%) 
comunicou não estar interes-
sada em aderir.

“Defiro a tutela provisó-
ria de urgência, na forma do 
art. 300 do CPC [Código de 
Processo Civil], para determi-
nar a suspensão da Assem-
bleia de Debenturista de 
Furnas designada para o dia 
06.06.2022 até que o Juiz Natu-
ral analise a regularidade dos 
vícios arguidos pela parte 
autora para realização da 
segunda assembleia geral de 
debenturistas de Furnas”, diz 
a decisão.

Se Furnas não conseguir 
cumprir todas as exigências 
financeiras para atender ao 
custo com arbitragem (obje-

tivo do aporte de recursos), 
a aplicação da sentença vai 
deflagrar o que se chama de 
cross default -a execução de 
dívidas e garantias de Furnas e 
Eletrobras

O prospecto da oferta de 
ações detalha a dimensão do 
problema. “Caso Furnas não 
seja bem-sucedida em obter 
essas anuências [waivers 
dos investidores], o agente 
fiduciário deverá declarar o 
vencimento antecipado das 
obrigações”, diz o texto.

“Nesse caso, o evento 
debênture pode causar o 
vencimento antecipado de 
outras dívidas de Furnas, 
aproximadamente, 63,6% do 
endividamento consolidado”, 
alerta.

Caso isso ocorra, o “evento 
Furnas” ainda pode deflagrar 
a execução antecipada de dívi-
das da Eletrobras, equivalentes 
a cerca de 42% do endivida-
mento consolidado.

Segundo o prospecto, em 
31 de março de 2022, o endi-
vidamento total consolidado 
de Furnas era de R$ 7 bilhões 
e o da Eletrobras de R$ 41,6 
bilhões.

ASSEMBLEIA é uma etapa vital para o governo conseguir 
dar seguimento à capitalização da Eletrobras.Brasil

LIMINAR foi concedida em uma ação movida que alegou vícios formais no processo de convocação da assembleia

Justiça suspende assembleia 
para privatização da Eletrobras
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ESTUDO busca otimizar o atendimento pelo Sistema Único de Saúde.Saúde
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Estudo em curso, desen-
volvido pelo Instituto de 
Ciências Farmacêuticas (ICF) 
da Universidade Federal de 
Alagoas (Ufal), indica que 
membranas enriquecidas 
com própolis vermelha auxi-
liam na regeneração rápida e 
efetiva de lesões por pressão, 
feridas na pele conhecidas 
como escaras. O problema 
acomete, em média, 29% dos 
pacientes hospitalizados, 
segundo dados do Ministério 
da Saúde.

A pesquisa realizada na Ufal 
busca otimizar o atendimento 
pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS), com a expectativa de 
auxiliar o tratamento com os 
fármacos convencionais, libe-
rando leito, reduzindo tempo 
e custos.

“Neste momento, o projeto 
se encontra na fase de inter-
venção, prospectiva, rando-
mizada e controlada, em que 
serão avaliados 60 pacientes 
com úlceras decorrentes de 
lesões por pressão (LP), inter-
nados e atendidos pelo Serviço 
de Atenção à Pele de Feridas 
(SAPF) do Hospital Geral do 
Estado Professor Osvaldo 
Brandão Vilela (HGE), locali-
zado em Maceió”, informa o 
professor Irinaldo Diniz, que 

lidera o estudo.
E não é de hoje que são 

conhecidos os benefícios tera-
pêuticos da própolis verme-
lha, bioproduto tipicamente 
alagoano. Na Ufal, são várias 
as pesquisas que se dedicam a 
encontrar maneiras de utilizar 
as suas propriedades em trata-
mentos principais ou coadju-
vantes.

Diniz explica que as 
membranas enriquecidas com 
própolis vermelha são desen-
volvidas a partir de matrizes 
poliméricas reabsorvíveis, 
que auxiliam na regeneração 
rápida e efetiva do tecido cutâ-
neo.

“Elas possibilitam a absor-
ção de exsudato, mantém alta 
umidade entre ferida e cura-
tivo, permite trocas gasosas 
e representa uma barreira 
física contra microrganismos”, 
informa.

Alternativa viável
O professor reforça que as 

membranas são “filmes bior-
reabsorvíveis e representam 
uma alternativa viável, pois 
além de não enfrentarem o 
risco de rejeição, atuam na 
interface com os tecidos recep-
tores, interagindo com eles”.

Ainda de acordo com 

o pesquisador da Ufal, “a 
associação das matrizes 
poliméricas com fármacos 
cicatrizantes podem poten-
cializar a atividade na rege-
neração tecidual”.

E ressalta: “Neste sentido, 
a própolis vermelha vem 
se destacando na medicina 
popular e atrai muita atenção 
por suas aplicações na prática 
médica, graças às suas proprie-
dades antifúngicas, antibacte-
rianas, antiprotozoárias, entre 
outras”.

Entre os tantos potenciais 
no tratamento estudado na 
Ufal, o pesquisador Irinaldo 
também destaca “a grande 
repercussão no campo psicos-
social e do bem-estar do indi-
víduo acometidos com essas 
lesões, além da contribui-
ção para o acesso mais fácil 
e democrático da população 
a tratamentos alternativos e 
complementares pelo Sistema 
Único de Saúde”.

A pesquisa tem como título: 
“Avaliação clínica de curativos 
a base de filmes poliméricos 
biorreabsorvíveis associadas 
com Própolis Vermelha para 
recobrimento e tratamento 
de feridas cutâneas”. O estudo 
recebe financiamento público 
pela Fundação de Amparo 

à Pesquisa do Estado de 
Alagoas (Fapel), aprovado em 
Chamada Pública.

Estudantes na pesquisa
O desenvolvimento do 

estudo que busca otimizar o 
tratamento de lesões por pres-
são em pacientes atendidos 
pelo SUS conta com a partici-
pação de duas estudantes do 
curso de Farmácia. Elas que 
estão “na linha de frente” da 
pesquisa.

Maria Fernanda Santos, 
discente do 5º período, é 
bolsista do projeto pelo 
Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação em Desen-
volvimento Tecnológico e 
Inovação (Pibiti/Ufal), do 
Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecno-
lógico (CNPq).

Ela conta que tem sido 
gratificante se dedicar a uma 
pesquisa voltada para o bem-
-estar de pessoas atendidas 
pelo SUS.

“É uma experiência única. 
Além de ser inspiradora, 
pelo fato de trabalhar em um 
projeto que busca a saúde e a 
melhora dos pacientes, tem 
sido de bastante aprendizado 
também”, afirma.

Thayná Figueredo Gois, do 

6º período, também integra a 
equipe. Ela destaca que “tem 
sido uma experiência incrível” 
e que, diariamente, experi-
menta uma vivência diferente 
da sala de aula, com novos 
aprendizados e desafios.

“A atuação nesse projeto 
de pesquisa me permitiu ver 
a realidade de muitas pessoas 
que sofrem com esse tipo 
de ferida e ver a necessidade 
de tratamentos mais acessí-
veis e eficazes, que melho-
rem a qualidade de vida 
dessas pessoas. Permitiu-me 
também ver o quanto é impor-
tante valorizar os produtos 
naturais da nossa região, onde 
a própolis vermelha se mostra 
bastante promissora, trazendo 
resultados positivos em diver-
sas aplicações”, comenta.

Participante do Pibic/Ufal 
e bolsista da Fapeal, Thayná 
recebeu o Prêmio Excelência 
Acadêmica e Tecnológica no 
30º Congresso Acadêmico de 
Iniciação Científica (Caic) e no 
13º de Iniciação Tecnológica 
(Cait) da Ufal, por sua atuação 
no projeto com membranas 
enriquecidas com própolis 
vermelha. As premiações sele-
cionam trabalhos com resul-
tados mais relevantes e de 
qualidade.

PESQUISA realizada na Ufal busca otimizar atendimento pelo SUS, liberando leito, reduzindo tempo e custos

Membranas com própolis vermelha 
auxiliam no tratamento de lesões

MEMBRANAS ENRIQUECIDAS COM PRÓPOLIS VERMELHA

São desenvolvidas a partir de matrizes poliméricas reabsorvíveis, que auxiliam na regeneração rápida e efetiva do tecido cutâneo; Pesquisa conta com a participação de duas estudantes do curso de Farmácia



O que um banco oficial, 
um centro de compras, um 
cinema de artes, uma servi-
dora pública e uma universi-
dade privada têm em comum? 
Tocados pela empatia, todos se 
mobilizaram, a seu modo, para 
minimizar o sofrimento das 
famílias afetadas pelas chuvas 
em Alagoas, seja por meio da 
realização de campanhas soli-
dárias ou mesmo ofertando a 
força de trabalho, através do 
voluntariado.

Foi o que fez a auxiliar admi-
nistrativo Suzane de Oliveira 
Vasconcelos, 31 anos. Ela atuou 
na preparação dos alimentos 
e na separação dos donativos 
levados para o Ginásio Munici-
pal de Esportes, em São Miguel 
dos Campos, um dos municí-
pios mais afetados pelas fortes 
chuvas em Alagoas.

Em outro momento, pôs 
um coração na boneca de 
pano e deu vida ao perso-
nagem Emília, de Monteiro 
Lobato. Distribuiu alegria e 
amor aos pequenos abrigados 
na Escola Municipal Mário 
Soares Palmeira.

“Eu escolhi a Emília por ser 
uma personagem da literatura 
infantil brasileira, por ser uma 
fantasia cheia de cor e cheia de 
vida, que por si só já traz alegria. 
É uma personagem muito 
querida, principalmente para 
as crianças menores, como 
na Escola Mário, que recebeu 
muitas delas”, conta Suzane.

“Eu sou mãe e isso foi uma 
das coisas que me moveram 
a ajudar as crianças, fazer 
alguma ação por elas. Traba-
lho na Escola Municipal Ana 
Neri Malheiro de Oliveira e lido 
com crianças todos os dias e 
isso traz uma sensibilidade 
maior”, acrescenta.

Integrantes do projeto 
Delas, que promove ações 
sociais voltadas às mulheres 
de São Miguel dos Campos, 
também arregaçaram as 
mangas e se voluntariaram 
nas ações de auxílio às famílias 
afetadas pelas chuvas, coorde-
nadas pela Prefeitura Munici-
pal.

“O que nos motivou a parti-
cipar foi ajudar ao próximo, 
poder contribuir  nesse 
momento tão difícil, porque 

não é fácil você perder todas 
as suas coisas, não ter onde 
ficar; então foi o que nos moti-
vou e nos motiva: ajudar ao 
próximo”, revela a pedagoga 
Bruna Regina da Silva Lima, 
26, integrante do projeto Delas.

“Se você tem oportuni-
dade de fazer a alegria de 
alguém, trazer o sorriso para 
a face de alguém, faça o que 
você puder. E faça sem querer 
retorno financeiro e midiático, 
faça porque você quer ajudar 
aquela pessoa”, arremata.

Mércia Dark Bastos da 
Silva, 32, graduada em Admi-
nistração, também faz parte do 
projeto Delas, criado por meio 
de um grupo de amigas que 
se uniram para desenvolver 
ações voltadas às mulheres, a 
exemplo de palestras destina-
das à profissionalização e ao 
direito da mulher, em parceria 
com a Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB) de São Miguel 
dos Campos.

A iniciativa atua também na 
arrecadação e doação de itens 
de higiene pessoal, principal-
mente de absorventes íntimos.

“Cada uma se mobilizou. 
Acredito que foi algo pessoal 
mesmo, não foi só de projeto, 
a gente não se reuniu como 
projeto, cada uma foi ajudando 
da sua maneira e acabou que 
todo mundo tava lá: ajudando, 
auxiliando”, revela Mércia 
Dark.

“São momentos como esse 
que a gente vê que pode se 
unir, independentemente de 
crença, de religião, de partido 
político; a gente consegue se 
unir como comunidade, como 
sociedade e ajudar os outros”.

No lugar do outro
Para a psicóloga Ingrid 

Marielly o que leva as pessoas, 
que não foram atingidas pelas 
chuvas ou outros flagelos, a se 
mobilizar em campanhas e 
ações solidárias é a empatia.

“A empatia é a capacidade 
de conseguir se colocar no 
lugar do outro e compreender 
como o outro está se sentindo, 
imaginar como se sentiria 
caso estivesse na mesma situ-
ação vivenciada por ela. E 
como gostaria de ser tratado 
diante de tal situação.  Por isso, 
a empatia leva as pessoas a 
ajudarem umas às outras. Está 
intimamente ligada ao altru-
ísmo, o amor pelo próximo, e à 

capacidade de ajudar”, explica.
“Por esse motivo, muitas 

pessoas se mobilizam para 
fazer campanhas e doações, 
pois dessa forma elas conse-
guem sentir-se bem em ajudar 
ao próximo diante de suas 
necessidades. É o que leva 
muitas pessoas a doarem o 
pouco que têm, aos que nada 
têm, e assim sentirem-se 
satisfeitos, por ter ajudado ao 
próximo”, conclui.

Campanhas
O Alagoas Notícia Boa 

(ALNB) identificou e noticiou, 
ao menos, 10 campanhas soli-
dárias promovidas no estado 
para auxiliar as famílias afeta-
das pelas chuvas, que chegou a 
quase 20 mil pessoas. O último 
boletim divulgado pela Defesa 
Civil, na sexta-feira (3), apon-
tava 14.403 pessoas atingidas. 
Uma iniciativa também foi 
lançada para arrecadar artigos 
de frio para cães e gatos, que 
sofrem com a umidade e as 
baixas temperaturas.

Na semana que passou, o 
Banco do Nordeste (BNB), o 
Centro Universitário Tiraden-
tes (Unit/AL) e a Central Única 
das Favelas de Alagoas (Cufa 
Alagoas), em parceria com o 
Cine Arte Pajuçara, também 
lançaram campanhas solidá-
rias em prol das vítimas das 
chuvas.

Além de Alagoas, o BNB 
está arrecadando donativos 
para os afetados em Pernam-
buco, onde as chuvas causaram 
ainda mais estragos e mortes. 
O montante arrecadado pela 
campanha “Seja o Sol” será 
repassado a instituições locais 
que atuam no auxílio aos mora-
dores das cidades atingidas.

Clientes, fornecedores, 
parceiros e colaboradores 

estão sendo convidados a se 
engajar na ação de solida-
riedade. Eles podem fazer 
doações de qualquer valor 
para o Pix 05.814.777/0001-03 
(CNPJ) ou para conta corrente 
do BNB (Ag. 152, c/c 19864-4).

“O Banco do Nordeste, 
ciente de sua missão desen-
volvimentista, é sensível à 
realidade emergencial da 
população afetada e está 
empenhado para ameni-
zar as perdas. Convido todos 
nossos parceiros que puderem 
a contribuir com essa ação”, 
reforça o presidente da insti-
tuição, José Gomes da Costa.

A campanha SOS Alagoas, 
promovida pela Unit/AL, 
arrecada roupas, agasalhos, 
alimentos não-perecíveis, 
produtos de higiene pessoal 
e limpeza, roupas de cama e 
colchões até o dia 30 de junho. 
As doações podem ser deixa-
das no campus Amélia Maria 
Uchôa, no bairro de Cruz das 
Almas.

As famílias que serão bene-
ficiadas com as doações vivem 
nas comunidades São Rafael, 
Santo Onofre e São Roque, 
que ficam por trás da Unit/AL. 
Além delas, a comunidade Rua 
Roxa, localizada no municí-
pio de Matriz do Camaragibe, 
também será contemplada.

“Através dessa ação, iremos 
fornecer apoio, amparo e diri-
mir as perdas sofridas com 
as chuvas, alagamentos e 
enchentes, além de amenizar 
a fome e o frio. A Unit/AL é 
uma instituição socialmente 
responsável e que possui um 
compromisso com o desen-
volvimento do estado, colo-
cando-se à disposição para 
ajudar as famílias necessita-
das”, frisa Lourdes Azevedo, 
coordenadora de extensão.

Para quem deseja realizar 
doações em dinheiro, os valo-
res podem ser transferidos por 
meio do Pix, para o contato 
nadson_caldas@hotmal.com, 
membro da Liga Acadêmica de 
Anestesiologia – LAA.

Cufa
A Cufa Alagoas, em parce-

ria com o Cine Arte Paju-
çara, realiza a ‘Campanha da 
Semana 10+’. O Centro Cultu-
ral foi transformado em ponto 
de arrecadação de doações 
para as comunidades atingi-
das pelas chuvas que são aten-
didas pela Central.

“A campanha faz chegar 
ajuda aos lugares mais remo-
tos, porque a Cufa é formada 
por lideranças de favelas 
que conhecem as regiões e 
as pessoas, que consegue 
identificar aquelas que estão 
precisando mais, inclusive, 
consegue atender pessoas 
que as ações estatais não 
conseguem. Essa campa-
nha também leva esperança 
através da solidariedade: é 
estender a mão para quem 
está desesperado”, ressalta o 
presidente da instituição em 
Alagoas, Rogério Dyaz.

Também na semana que 
passou, a Campanha Doe 
Esperança da Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social 
(Semas) anunciou mais um 
ponto de arrecadação na parte 
alta da capital. O Shopping 
Pátio Maceió, no bairro Cidade 
Universitária, passou a receber 
doações de casacos, edredons, 
lençóis e roupas para famílias 
vítimas das chuvas.

“Graças à colaboração dos 
maceioenses, ano passado, 
conseguimos arrecadar 
alimentos, agasalhos, e itens 
de limpeza com a Campa-
nha Vacina Solidária. E essas 
doações chegaram a quem 
mais precisava. Por isso, incen-
tivamos a população a fazer a 
sua doação em um dos seis 
pontos de arrecadação, que 
irá beneficiar famílias afetadas 
pelas chuvas. Doar é um ato de 
amor”, observa o secretário de 
Assistência Social de Maceió, 
Carlos Jorge

Além deste novo local para 
arrecadação, outros cinco já 
estão disponíveis. Também 
estão sendo arrecadados 
alimentos não perecíveis e 
produtos de higiene e limpeza.

SOLIDARIEDADE do alagoano tenta amenizar o sofrimento 
das famílias afetadas pelas chuvas em Alagoas.Especial

CAMPANHAS e ações solidárias confortam e amenizam o sofrimento de desabrigados e desalojados em Alagoas

Empatia move pessoas em 
auxílio às vítimas das chuvas
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Severino Carvalho 
Portal ALNB
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ALNB

identificou e noticiou, ao menos, 10 campanhas solidárias promovidas em AL



PROGRAMAÇÃO TEVE  torneio de vôlei e queimado, 
além de outras atividades recreativas.Esportes
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Em alusão ao mês de 
luta contra a LGBTFobia, a 
Prefeitura de Maceió realizou 
neste domingo (4), o I Jogos 
Municipais da Diversidade 
LGBTQIA+. A ação, neces-
sária para a construção de 
um município cada vez mais 
diverso e inclusivo, ocorreu das 
8h às 16h, na Orla da Praia de 
Pajuçara.

Durante todo o domingo, 
representantes da comu-

nidade LGBTQIA+ sociali-
zaram e se divertiram com 
atividades de lazer e recrea-
ção, como dança, funcional e 
alongamento. A programação 
também contou com torneios 
de vôlei 4x4 e queimado. Quem 
passou pela praça, desfrutou 
do momento de descontração.

Lucas Filizola, de 28 anos, 
homossexual e atleta do time 
de volêi, contou que a ação 
além de reforçar a quebrar 
paradigmas sexuais e de 
gênero, proporciona reencon-
tro com antigos amigos e fazer 
novos.

“Quero agradecer a todos 
envolvidos na realização do 
evento. Mesmo com o tempo 
de chuva, deu tudo certo. Essa 
ação da Prefeitura é muito 
importante, porque permite 
que possamos reencontrar 
velhos amigos, além de ajudar 
no combate à homofobia. 
Graças a Deus as pessoas estão 
ficando com a mente mais 
livre”, pontuou.

Segundo o coordena-
dor de Diversidade Sexual 
da Secretaria Municipal de 
Assistência Social (Semas), 
Rafael Gomes, o evento 

re f o r ç a  o  e m p e n h o  d a 
Prefeitura em conscienti-
zar a população quanto à 
importância do respeito à 
diversidade sexual.

“A Prefeitura de Maceió 
está utilizando de todas as 
ferramentas para demons-
trar que se deve tratar todos 
com igualdade, e o esporte é 
mais uma demonstração que 
a atual gestão tem realizado 
ações significativas em prol 
da quebra da LGBTFobia”, 
explicou Rafael.

Os Jogos Diversidade 
LGBTQIA+ fazem parte das 

atividades educativas, de 
saúde e culturais programa-
das pela Prefeitura para acon-
tecer em maio. A ação social 
é coordenada pela Secreta-
ria Municipal de Assistência 
Social (Semas), em parceria 
com a Secretaria Municipal 
de Turismo, Esporte e Lazer 
(Semtel).

“ E s s e  t r a b a l h o  e m 
conjunto visa promover cada 
vez mais ações dessa relevân-
cia para incentivar a prática 
esportiva e o respeito entre 
as pessoas”, reforçou João de 
Barros, técnico da Semtel.

AÇÃO FOI realizada ontem e contou com atividades esportivas e culturais

Esporte e inclusão: Prefeitura 
realiza I Jogos da Diversidade 
LGBTQIA+ na orla da Pajuçara

Shelton Machado 
Ascom Semtel
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AÇÃO SOCIAL

reuniu representantes e aliados da comunidade LGBTQIA+; álém do torneio de vôlei de praia, também teve uma competição de queimado e atividades de lazer como dança, funcional e alongamento

QUEIMADO:

Brincadeira de infância foi levada muito a sério no torneio realizado ontem, na orla da Pajuçara

DANÇA,

Alongamento e atividade funcional também fizeram parte do domingo inclusivo


