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CREA fiscaliza  
as estruturas  

montadas para  
festejos juninos
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Marcelo Palmeira  
quer travar o 

São João de Maceió 
custe o que custar

Página 3

MINISTRO ASSUME PRESIDÊNCIA DA CORTE ELEITORAL COM A MISSÃO DE GARANTIR UMA ELEIÇÃO SEM DESORDENS

Moraes avisa 
que o TSE vai 
combater as 
milícias digitais
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   LINHAS
A programação do polo 

Benedito Bentes do São João de 
Maceió começa hoje. Para garan-
tir o deslocamento dos maceio-
enses aos festejos ao maior 
São João do litoral do Brasil, a 
Superintendência Municipal de 
Transportes e Trânsito (SMTT) 
montou uma lista com todas as 
linhas de ônibus que atendem 
a região. Nos dias de festejos, as 
linhas serão reforçadas com o 
intuito de atender a demanda 
de público que vai se deslocar à 
região. O cidadão deverá desem-
barcar no Terminal do Benedito 
Bentes, que está localizado ao 
lado de onde serão realizados os 
shows. Página 4

042 – Benedito Bentes/Centro (Santa Lúcia/Distrito Industrial) 

048 - Benedito Bentes/Centro (Josepha de Melo) 

104 – Benedito Bentes/Trapiche (Jacintinho) 

217 - Benedito Bentes/Mercado (Feitosa) 

601 – Benedito Bentes/Jatiúca (Rota do Mar) 

703 - Benedito Bentes/Ponta Verde (Gruta de Lourdes) 

704 – Benedito Bentes/ Ponta Verde (Farol) 

802 – Colina/Benedito Bentes (Correios/Clima Bom) 

901 – Benedito Bentes/Eustáquio Gomes (H. Metropolitano) 

903 – Benedito Bentes/Eustáquio Gomes (Graciliano/Village) 

4011 – Terminal Salvador Lyra/Benedito Bentes 

4004 – Benedito Bentes/Eustáquio Gomes (Terminais Village/

Graciliano e Avenida Marília Mendonça). 

   FORRÓ DO BIU

Frota de ônibus é reforçada para  atender à demanda de usuários
Divulgação

Fellipe Sampaio/SCO/STF 

Agora, delegados  
fazem o certo e  
se calam sobre o  
‘furto milionário’

Alagoas perde 
o irreverente 
radialista  
Canetinha

Assomal defende  
tenente-coronel 
que está sendo  
investigado na PM

Governo tenta  
uns pontinhos  
no ‘ibope’ com  
farsa do ICMS
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   BALAIADA

SMTT ANUNCIOU

Reforço na frota de ônibus para atender a quem pretender ir aos festejos juninos no Benedito Bentes
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BOLSONARO hoje usa todas as oportunidades para ofender, 
deslegitimar e até mesmo acusar de crimes outras autoridades.

2 O DIA Digital

Opinião
   ARTIGO  |  Fernando Horta *

Estamos possivelmente no momento mais difícil da história do Brasil 
desde o fim do período militar. Não apenas a fome e o desemprego torna-
ram-se parte da vida de muitos brasileiros com Bolsonaro, mas também 
temos que conviver com o dia a dia das instituições brasileiras demons-
trando toda sua crise. O caso Dom e Bruno desnuda o ponto de chegada 
da prática política de Bolsonaro: deixamos de ser uma república. Hoje, 
somos divididos em cidadãos de primeira classe e cidadãos de segunda 
classe. Aos de primeira, a lei permite absolutamente tudo, desde manter 
práticas de corrupção sem qualquer constrangimento, até matar à luz do 
dia sem nenhuma consequência prática. Aos cidadãos de segunda classe 
do Brasil de Bolsonaro o Estado não assegura sequer a segurança de seus 
corpos e, embora se possa dizer que por anos parte da população das peri-
ferias das grandes cidades viveu desta forma, havia um lastro de civilidade 
na política e uma tentativa de coibir a violência e diminuir o desamparo. 
No Brasil comandado pelo capitão fascista, a política de Estado é o medo, a 
violência e um estado que abandona seus cidadãos e permite o crime. Há 
no Brasil duas forças tensionando a sociedade. Por um lado, Bolsonaro e 
seus aliados tentam a todo custo estilhaçar o que restou das instituições 
e levar o país a um ponto de insuportável anomia e, por outro, a esquerda 
capitaneada pelo PT que resolveu que a melhor maneira de enfrentar 
esta situação era pelo fortalecimento das instituições. É como um cabo 
de guerra em que Bolsonaro busca o caos e a violência e Lula tentando 
fortalecer instituições através de acordos políticos amplos. Nos próximos 
meses veremos TODOS os sujeitos políticos do Brasil sendo obrigados a 
escolher um dos lados. Não há espaço para terceira via. Não há caminho 
do meio e ficar em cima do muro corresponde a alijar-se da política brasi-
leira pelos próximos quatro anos. Ganhe quem ganhar.

As agressões de Bolsonaro aos outros poderes cresceram rapidamente 
mesmo para o padrão do fascista. Bolsonaro hoje usa todas as oportuni-
dades para ofender, deslegitimar e até mesmo acusar de crimes outras 
autoridades. E isso com a certeza da completa impunidade. Impunidade 
que lhe foi conferida em 2018 por Rosa Weber e Carmem Lúcia quando, 
mesmo sabendo das ilegalidades eleitorais praticadas por Bolsonaro, 
optaram por fechar os olhos e diplomar o candidato criminoso que já 
prometia violência e destruição. De lá para cá, uma série interminável de 
crimes de responsabilidade garantiram a Bolsonaro o apoio do Centrão, 
todos com os bolsos regiamente cheios de “emendas secretas”. O PGR 
cumpre papel de boneco de ventríloquo e repete a famosa alegoria dos 
três macacos: não vê, não escuta e não se manifesta sobre nada.

É importante reconhecermos, contudo, que este estado de coisas 
não é fruto apenas do autoritarismo de Bolsonaro e da leniência do PGR. 
Entre 2018 e 2020, o acordo tácito entre os fascistas e a elite liberal era 
que tudo valia para destruir a esquerda, baixar o valor da mão de obra e 
permitir a enorme concentração de renda que vimos. Bolsonaro cumpriu 
sua parte. Usou todo seu capital político para transformar o Brasil num 
estado autoritário em que as forças políticas contrárias aos interesses das 
elites se vissem sem qualquer condição de disputa política. Quem aban-
donou o acordo foram as elites liberais. No auge da pandemia, quando 
Bolsonaro concorria para matar mais de 660 mil brasileiros a toxicidade 
do governo foi demais até para quem bebe champanha francesa e come 
caviar. Ali Bolsonaro passou a ficar sozinho e essa solidão se transformou 
em mágoa contra as instituições que passaram a lhe exigir um mínimo 
de compostura e submissão à lei. Nos próximos seis meses, Bolsonaro 
tentará levar o Brasil ao limite da desordem e da destruição do tecido 
social. Tentará buscar um cenário de guerra civil contando com figu-
ras abjetas como o dócil e subserviente ministro da defesa. Os ataques 
devem se multiplicar na mesma proporção da deterioração do cenário 
econômico brasileiro. Quanto mais fome e mais desespero, maiores as 
chances de Bolsonaro conseguir o que quer. O caminho para isto foi 
bastante facilitado pelos erros de análise e julgamento de Luís Roberto 
Barroso. O TSE se transforma, em tempo de eleição, na última trincheira 
da democracia e os atos de Barroso, ainda que pensados para serem espa-
ços de diminuição da tensão, resultaram na percepção da subserviência 
do mundo civil à vontade dos militares. Fachin dever viver uma avalan-
che de ataques, ameaças e tentativas de deslegitimação e é discutível se 
terá forças para suportar. A aposta de Bolsonaro é exatamente de que não.

O cenário eleitoral estabilizado em favor de Lula e o controle das ilega-
lidades – antes permitidas – que o STF e o TSE tentam fazer, leva Jair a uma 
condição de descontrole. A verdade é que Bolsonaro mantém a democra-
cia brasileira refém e bem ao velho estilo militar, vai torturá-la por longos 
seis meses até que ela “confesse”. Tenho dúvidas se temos instituições 
fortes o suficiente para resistir a tudo isso. Se as instituições não forem 
fortes, o povo terá que ser. A vida dos nossos filhos e netos depende do 
desenlace político dos próximos meses. A ninguém é permitido se omitir, 
de ninguém será perdoada a covardia.

O que nos espera nos 
próximos seis meses?

Conselho Editorial
Jackson de Lima Neto

José Alberto Costa
Jorge Vieira

Eliane Pereira
Diretora-Executiva

Deraldo Francisco
Editor-Geral

Para anunciar:
(82) 3023.2092

Endereço:
Rua Pedro 

Oliveira Rocha, 189, 
2º andar, sala 210

Farol - Maceió - Alagoas

CNPJ:
07.847.607/0001-50

E-mails:
redacao@odia-al.com.br

comercial@odia-al.com.br

Site:
www.jornalodia-al.com.br

EXPEDIENTE

O bem estar deles é o que importa. Assim é o método de 
quem está no poder político e econômico. Não há, via de regra, 
nenhuma preocupação se 33 milhões de brasileiros estão 
passando fome.

Aliás, salvo pequenas proporções, a visão dessa gente é 
permanente: Danem-se os que têm fome.

Essa é a triste realidade de um País, onde o governante 
chega nos Estados Unidos diz que o Brasil alimenta 1 bilhão de 
pessoas no mundo, mas esquece de olhar para a cozinha de sua 
periferia, onde a miséria faz morada e a desigualdade amplia o 
fosso social.

Esquece que mais de 40 milhões de estudantes estão sem 
merenda escolar. Não importa, fica sem.

O que importa mesmo é manter R$ 21 milhões para gastos 
no cartão corporativo do chefe da Nação em apenas 2 anos, 
segundo revelou o Tribunal de Contas da União.

E mais ainda: Como liberar a fatura de R$ 150 bilhões para o 
grupo político chamado Centrão lhe garantir apoio a qualquer 
custo.

Manter esse status é, para os senhores do poder, questão de 
“honra” própria e de suas famílias, das suas tradições.

E sendo assim não pode haver obstáculos para que os inte-
resses prevaleçam. Nem mesmo da lei.

Não é por outra razão que representantes desses setores 
poderosos estão alinhados para aprovar no Congresso uma 
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que dá ao parla-
mento o poder para derrubar decisões do Supremo Tribunal 
Federal (STF).

Autonomia dos poderes, nem pensar. Juiz que não julga 
favorável aos ritos ditados pela turma do manda quem pode 
que se cuide.

A tal emenda é uma proposta de lideranças do próprio 
Centrão e que agora passa a ter o apoio da bancada do agrone-
gócio e da evangélica, que são dois segmentos que não admi-
tem nem redução do poder que têm na atualidade. Quanto 
mais, perdê-lo.

Essa emenda é o sinônimo da aberração constitucional e 
um golpe fatal na democracia. É a criação do rito da tirania de 
quem pode mais  num País, que não respeita mais os direitos da 
cidadania. Sobretudo de quem pode menos.

Enfim, não adianta faminto nenhum pedir ou gritar, pois 
eles ouvem o que convêm.

De fato, a máxima dessa gente e sempre a mesma: Quem 
tem fome que se dane!

Os poderosos do Brasil 
já mandam o recado: 
danem-se os que têm fome

   ARTIGO  |  Marcelo Firmino *
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Atendendo a pedidos 
dos próprios ambulan-
tes, o prefeito de Maceió, 
JHC, prontamente enviou 
à Câmara de Vereadores o 
Projeto de Lei que isentava 
os ambulantes que trabalha-
rão no São João.

No Legislativo, o vereador 
Marcelo Palmeira foi desig-
nado para ser o relator espe-
cial da matéria, e emendou no 
texto original a inclusão de um 
limite de tempo ao alcance da 
isenção, colocando a data de 
1° de julho de 2022 como prazo 
final.

Na prática, a emenda de 
Marcelo Palmeira, que chegou 
a solicitar o cancelamento das 
festas juninas, quer dizer que 
os ambulantes que trabalha-
rem nas festas de São João a 
partir de 2 de julho serão obri-
gados a pagar todas as taxas, o 
que não constava no projeto 
original, que não estabelecia 
essa limitação.

Essa limitação foi justifi-
cada pelo vereador Marcelo 
Palmeira com o argumento 

de que até 1° de julho as festi-
vidades juninas estariam 
encerradas, porém existem 
festividades que se prolon-
gam para período posterior 
ao da limitação proposta por 
Palmeira. Neste caso em espe-
cífico, graças ao vereador, os 
ambulantes serão obrigados a 
pagar as taxas, já que, por força 
de lei, a prefeitura será obri-
gada a cobrar os tributos.

A emenda de Marcelo 
Palmeira saiu pior do que o 
soneto e uma medida positiva 
e esperada pelos ambulantes 
poderá, depois da interven-
ção da Câmara de Vereadores, 
prejudicar os ambulantes, já 
que as taxas giram em torno 
de R$ 500, podendo variar para 
mais ou para menos a depen-
der dos dias e do espaço dos 
ambulantes.

Em pronunciamento 
realizado na sessão ordi-
nária de hoje, o deputado 
Lobão (MDB) elogiou a 
decisão da Sexta Turma do 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), que liberou o plantio 
de maconha para uso medi-
cinal para três pessoas. O 
salvo-conduto foi conce-
dido pela primeira vez na 
história.

Ap ó s  e x i b i r  m a t é r i a 
jornalística sobre o assunto, 
o deputado parabenizou 
o tr ibunal  pela decisão 
“inédita e corajosa”. No 
início da semana, Lobão 
realizou uma sessão espe-
cial sobre o uso medici-
nal do canabidiol, em que 

defendia a produção nacio-
nal do medicamento. Apro-
veitando a oportunidade, 
apresentou uma lista de 
quase 30 enfermidades que 
seriam sanadas com uso do 
canabidiol.

O deputado encerrou 
seu pronunciamento soli-
citando ao presidente da 
Câmara dos Deputados, o 
deputado federal Arthur 
Lira (PP-AL), a tramitação 
do projeto de lei 399/2015, 
que discute a autorização 
do uso medicinal da planta. 
“O Judiciário não precisa-
ria tomar essas decisões se 
o Congresso apreciasse a 
matéria”, finalizou o depu-
tado.

Licenciado do Senado para 
participar diretamente das elei-
ções em Alagoas, a estratégia 
de Renan Calheiros e da situa-
ção é óbvia e lógica: polarizar e 
federalizar o máximo possível a 
disputa.

Ele foi transparente em seu 
Twitter ao afirmar que vai ser 
uma das mais federalizadas 
do país porque Lula defende a 
democracia, o respeito à vida, 
emprego e renda. Do outro, 
Bolsonaro é  “sinônimo de 
golpe, mortes, fome, miséria e 
incompetência’’.

Pelo jeito, teremos uma 
eleição em que comunicação 
e marketing vão tentar levar, 
mais uma vez,  na corrida local 
nacionalizada, a disputa entre o 
bem contra o mal, deus contra o 
diabo. A questão é descobrir se 
o senador é o melhor modelo, o 
porta-voz ideal.

COMUNICAÇÃO E MARKETING darão a tônica da campanha no Estado.Política
SENADOR Vai trabalhar a batalha do “bem contra o mal” em Alagoas no palanque do ex-presidente Lula

Estratégia de Renan Calheiros
é polarizar eleição em Alagoas
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   MACEIÓ   CULTIVO AUTORIZADO

Marcelo Palmeira insiste em 
travar realização do São João

Lobão elogia STJ por autorizar 
maconha para fins medicinais

LOBÃO DESTACOU QUE O JUDICIÁRIO
Não precisaria tomar essas decisões se o Congresso Nacional fizesse a sua parte

MARCELO PALMEIRA TERIA
Apresentado emenda para ambulantes pagarem impostos em julho

SENADOR RENAN CALHEIROS SE LICENCIOU PARA ATUAR
Com maior efetividade na campanha em Alagoas e fortalecer, além do palanque do pré-candidato Paulo Dantas, o do ex-presidente Lula no Estado

Cristiano Mariz/VEJA 

Igor Pereira

Divulgação

Voney Malta
Cada Minuto



A Prefeitura de Maceió, 
por meio da Superintendên-
cia Municipal de Transpor-
tes e Trânsito inicia, a partir 
de hoje, o funcionamento de 
uma nova linha de ônibus 
para atender os usuários 
do transporte público. Será 
a (4004) Benedito Bentes/
Graciliano Ramos/Village 
C a m p e s t r e / E u s t á q u i o 
Gomes. 

Co m  a  n ov i d a d e,  o s 
coletivos terão a recém-
-inaugurada Avenida Marília 
Mendonça no itinerário e 
vai possibilitar mais integra-
ções nos respectivos termi-
nais com outras regiões da 
cidade.

O superintendente da 
SMTT, André Costa, explica 
que as operações da nova 
linha visam atender aos 
usuários de residenciais do 
Eustáquio, a exemplo do 
Jardim Royal. 

Partindo do Terminal do 
Benedito Bentes, os coletivos 
seguirão pela Avenida Norma 
Pimentel Costa; ruas Juçara 
e B Trinta e Nove; avenidas 
Benedito Bentes, Cachoeira 
do Meirim e Antônio Lisboa 
de Amorim; Rua Denis Agra; 
avenidas Humberto Gomes 
de Barros e Doutor Fernando 
Couto Malta e Rua Sessenta 
e Um até chegar no Terminal 
do Graciliano Ramos. 

O s  m o r a d o r e s  d o s 
conjuntos Novo Jardim e 
Jardim Royal, no Eustáquio 
Gomes,  estão comemo-
rando os avanços das obras 
de pavimentação e melho-
rias no corredor de ônibus, 
que eram esperadas há nove 
anos. A ação vem sendo 
promovida pela prefeitura 
de Maceió e vai beneficiar 
mais de 50 mil pessoas da 
região.

O prefeito de Maceió, 
JHC, destaca que a nova 
pavimentação é de grande 

importância, porque vai 
facilitar a vida de milhares 
de pessoas que utilizam os 
corredores para trabalhar 
todos os dias.

“Essas obras são estraté-
gicas, principalmente para 
as pessoas que utilizam o 
transporte público para 
o deslocamente diar ia-
mente”, ressalta JHC.

Como explica Fabrício 
Galvão, secretário de Infra-
estrutura, serão pavimen-
tados 4,5 km de rua, e os 
trabalhos serão intensifica-

dos nas próximas semanas. 
Ainda durante as visitas, 

o prefeito anunciou que nos 
próximos dias será iniciada 
a pavimentação e drena-
gem na Grota São Mateus, 
que liga a Grota da Alegria 
ao Benedito Bentes.

A s  o b ra s  n o  A l t o  d a 
A l e g r i a  i n i c i a r a m  n a 
s e m a n a  p a s s a d a ,  o n d e 
estão sendo utilizadas mais 
de 90 toneladas de asfalto 
e vão beneficiar mais de 30 
mil pessoas que circulam 
diariamente pelo local. 

MORADORES esperavam por obras de pavimentação 
e melhorias no corredor de ônibus há nove anos.Maceió

PREFEITO JHC destaca a importância da nova pavimentação nos conjuntos Novo Jardim e Jardim Royal, no Eustáquio Gomes

Obras de pavimentação avançam 
e vão beneficiar 50 mil pessoas

TRABALHADORES 

Da Seminfra devem finalizar o serviço na região nas próximas semanas

NOVIDADE

vai beneficiar quem mora na parte alta da capital

Divulgação

Divulgação

   ÔNIBUS
   PROTEÇÃO ÀS MULHERES

   SÃO JOÃO Nova linha vai ligar o Benedito 
Bentes ao Eustáquio Gomes  

Prefeitura lança ‘Maceió sem 
assédio’ durante São João  

Prefeitura aumenta frota de 
ônibus durante o ‘Forró do Biu’

Com o objetivo de levar 
cada vez mais segurança 
e proteção às mulheres 
contra qualquer tipo de 
violência durante as festas 
juninas da capital, o Gabi-
nete Integrado de Políticas 
Públicas para Mulheres 
irá promover a campa-
nha ‘Maceió Sem Assé-
dio’ durante o São João da 
Prefeitura de Maceió. A 
ação tem início hoje, com o 

“Forró do Biu”, no Benedito 
Bentes.

Lançada em abril deste 
ano, a campanha ‘Maceió 
Sem Assédio’, tem como 
finalidade a proteção de 
mulheres contra qualquer 
tipo de violência. Acompa-
nhada por um conjunto de 
medidas para a segurança 
do público feminino em 
bares, casas de shows, de 
eventos, casas noturnas, 

restaurantes e estabeleci-
mentos similares na capital.

O Gabinete da Mulher 
estará presente em todos 
os dias do evento promo-
v e n d o  a  d i v u l g a ç ã o  e 
panfletagens do protocolo 
de acolhimento seguro e 
humanizado. Com pontos 
de apoio e denúncia de 
s i tuações  que possam 
configurar risco e insegu-
rança para as mulheres. 

A Prefeitura de Maceió 
anunciou que durante os 
três dias de festas juninas 
no ‘Forró do Biu’, a frota de 
ônibus do bairro Benedito 
Bentes terá um incremento 
de 50% para os dias de evento. 
A inciativa visa ofertar o trans-
porte público para os festejos 
juninos do bairro, que começa 
hoje. 

Além do aumento na 
frota de ônibus, a Prefeitura 
de Maceió apresentou deta-
lhes do planejamento de 
segurança para o São João da 
capital, que começa oficial-

mente na quarta-feira (15), 
na arena instalada na Praça 
Padre Cícero, no Benedito 
Bentes.

O planejamento para 
todos os dias de festa, elabo-
rado pela Superintendência 
Municipal de Transporte e 
Trânsito (SMTT) e pela Secre-
taria Municipal de Segurança 
Comunitária e Convívio 
Social (Semscs), foi elaborado 
para garantir a tranquilidade 
de quem vai aproveitar a festa.

O órgão de trânsito vai 
mobilizar guarnições moto-
rizadas para atuar dentro 

e no entorno dos espaços, 
fiscalizando possíveis esta-
cionamentos irregulares, 
áreas proibidas de garagem, 
passeios públicos e fluxo de 
veículos pela contramão da 
via.

A Semscs informa que o 
efetivo diário será dobrado 
para atender a demanda do 
São João. Por cada noite, serão 
cerca de 100 guardas munici-
pais que atuarão no suporte 
aos fiscais de posturas (fisca-
lização do comércio formal e 
informal) e na segurança dos 
forrozeiros de plantão. 
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O Governo de Alagoas, 
por  meio da Secretar ia 
de Estado da Ciência, da 
Tecnologia e da Inovação 
(Secti)  entrega,  ontem, 
às 17h, novos ambientes 
de uso comum, como o 
primeiro coworking gratuito 
do Estado, além de salas 
para projetos de fomento 
ao empreendedorismo e 
à qualificação técnica. Os 

novos espaços funcionarão 
no Centro de Inovação do 
Polo Tecnológico (CIPT ), 
localizado no bairro do Jara-
guá, e são todos equipados 
com mobiliário, internet de 
qualidade e área completa-
mente climatizada.

Além dessa  entrega, 
também será lançada a 
segunda rodada do programa 
Oxetech Work que insere 

estudantes no mercado de 
trabalho tecnológico alago-
ano, com bolsas custeadas 
pelo Governo de Alagoas, no 
valor de R$ 1.500,00, durante 
seis meses. Na primeira 
rodada, 53 jovens tiveram 
a oportunidade de mudar 
de vida e, hoje, trabalham 
nas principais empresas de 
tecnologia do Estado.

Para o  secretár io  da 

Ciência, da Tecnologia e da 
Inovação, Silvio Bulhões, 
essas entregas representam 
a democratização do acesso 
à estrutura do maior hub de 
inovação de Alagoas. “Esses 
novos espaços fazem parte 
da evolução do nosso Centro 
de Inovação. É uma forma 
de democratizar o acesso a 
um lugar propício ao desen-
volvimento da economia 

criativa alagoana e ao forta-
lecimento de ideias inova-
doras. Nosso coworking 
será aberto ao público, com 
toda estrutura necessária 
para quem quer trabalhar 
em espaços colaborativos 
e não tem a oportunidade, 
podendo, assim, fazer novos 
contatos de negócios por 
meio de networking”, expli-
cou o secretário. 

AMBIENTES são todos equipados com mobiliário, internet 
de qualidade e área completamente climatizada.Alagoas

NA OCASIÃO, também será lançada a segunda rodada do programa Oxetech Work

Governo entrega novos espaços
no Centro de Inovação de Alagoas

   FISCALIZAÇÃO EM ALERTA   SANTA LUZIA    TJ/AL

Crea-AL fiscaliza estruturas 
de São João em todo Estado

Polícia Civil 
prende homem 
que cometeu 
duplo homicídio

Judiciário funciona 
em regime de 
plantão no feriado 
de Corpus Christi

Com o objetivo de garan-
tir a segurança da popula-
ção neste São João, fiscais 
do Conselho de Engenha-
ria e Agronomia de Alagoas 
(Crea-AL) executam, em 
todo mês de junho,   fisca-
lizações nas estruturas que 
receberão shows em virtude 
dos festejos juninos em 
Alagoas.

De acordo com o gerente 
de Fiscalização em exercí-
cio do Crea-AL, Genivaldo 
de Farias, a capital alagoana 
já foi fiscalizada devido ao 
tamanho das festividades 
que estão ocorrendo. 

“Estivemos no Benedito 
Bentes e também visitamos 
as estruturas em Jaraguá, 
tanto do palco principal, 
quanto dos polos menores. 

A missão é garantir preo-
cupação que essas megaes-
truturas não representem 
perigo para os cidadãos, e 
por isso é imprescindível a 
apresentação da ART para a 
comprovação de engenhei-
ros e técnicos habilitados 
para a execução dos servi-
ços”, explicou.

A força-tarefa ocorre por 
meio de visitas in loco para 
averiguação de documen-
tos, como a Anotação de 
Responsabilidade Técnica 
(ART ), que comprovam a 
existência de profissionais 
habilitados responsáveis na 
montagem das estruturas de 
palcos, pavilhões, arquiban-
cadas, instalações elétricas, 
coleta de resíduos, projetos 
contra incêndio e pânico, 

entre outros.
Outro ponto a ser desta-

cado é a resistência por parte 
das empresas em apresentar 
as devidas documentações, 
percebia em maior intensi-
dade na edição deste ano.

 “As empresas têm colo-
cado dificuldades em cola-
borar com o Crea-AL por não 
terem noção da importân-
cia dessa fiscalização para a 
defesa da sociedade. Apesar 
dessa resistência, seguimos 
nosso trabalho e também 
convidamos outros órgãos 
como Ministério Público e 
Corpo de Bombeiros para 
uma atuação conjunta a 
fim de demonstrar a força 
não só das entidades, como 
deste trabalho”, concluiu o 
gerente. 

Após o trabalho do setor de 
inteligência da PCAL, geren-
ciado pelos delegados Alexan-
dre Leite, gerente do GPJ3, 
Edberg Oliveira, titular da 
Delegacia Regional de Arapi-
raca e Everton Gonçalves, 
titular da Delegacia de Homi-
cídios de Arapiraca (DHA), a 
Polícia Civil prendeu ontem 
um homem acusado de prati-
car um duplo assassinato há 21 
anos, na cidade de Santa Luzia 
do Norte-AL. Hoje com 50 
anos, ele foi localizado e preso 
na cidade de Arapiraca.

De acordo com as infor-
mações policiais, José Carlos 
da Silva e José Maria Félix dos 
Santos foram assassinados a 
golpes de facão no ano de 2001 
em um bar. Os dois estavam 
dançando e não tiveram chan-
ces de defesa. A motivação 
teria sido ciúmes e bebedeira.

O processo tramitou e 
houve sentença definitiva da 
Justiça. Porém, o réu conse-
guiu fugir da cidade onde 
morava, Atalaia e se escondeu 
no bairro Cacimbas, na perife-
ria de Arapiraca.

O acusado foi levado para a 
Central de Polícia de  Arapiraca  
onde deve cumprir os procedi-
mentos de praxe. Em seguida, 
encaminhado para o Sistema 
Prisional onde vai cumprir 
pena pelo duplo homicídio.

O Poder Judiciário de 
Alagoas funciona em regime 
de plantão nesta quinta-feira, 
feriado de Corpus Christi. 
Na sexta, o atendimento é 
normal.

No feriado, os prazos 
processuais ficam suspen-
sos, sendo analisadas apenas 
demandas que reclamem 
soluções urgentes. Na sede do 
Tribunal de Justiça (TJAL), o 
plantonista será o vice-presi-
dente, desembargador José 
Carlos Malta Marques. A desig-
nação foi publicada no Diário 
da Justiça Eletrônico desta 
quarta-feira (15).

No Fórum da Capital, os 
plantonistas serão os juízes 
Ney Costa Alcântara de Oliveira 
(área cível) e Rodolfo Osório 
Gatto Herrmann (área crimi-
nal). Os magistrados foram 
designados pela Corregedoria-
-Geral da Justiça (CGJ).

No interior, o plantão ocorre 
em cinco circunscrições, com 
sedes em São Miguel dos 
Campos, Palmeira dos Índios, 
Santana do Ipanema, São 
Sebastião e União dos Palma-
res. A lista de comarcas aten-
didas e os nomes dos juízes 
podem ser conferidos no site 
do TJ/AL.
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Itawi Albuquerque

Ascom PC
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AMANHÃ, 

TJ/AL funciona em regime de plantão

FISCAIS COBRAM

A presença de profissionais habilitados nas montagens de palcos e camarotes de shows nas festividades juninas

AGENTES, 

Prenderam acusado de homicídio

A Prefeitura de Maceió, 
por meio da Superintendên-
cia Municipal de Transpor-
tes e Trânsito inicia, a partir 
de hoje, o funcionamento de 
uma nova linha de ônibus 
para atender os usuários 
do transporte público. Será 
a (4004) Benedito Bentes/
Graciliano Ramos/Village 
C a m p e s t r e / E u s t á q u i o 
Gomes. 

Co m  a  n ov i d a d e,  o s 
coletivos terão a recém-
-inaugurada Avenida Marília 
Mendonça no itinerário e 
vai possibilitar mais integra-
ções nos respectivos termi-
nais com outras regiões da 
cidade.

O superintendente da 
SMTT, André Costa, explica 
que as operações da nova 
linha visam atender aos 
usuários de residenciais do 
Eustáquio, a exemplo do 
Jardim Royal. 

Partindo do Terminal do 
Benedito Bentes, os coletivos 
seguirão pela Avenida Norma 
Pimentel Costa; ruas Juçara 
e B Trinta e Nove; avenidas 
Benedito Bentes, Cachoeira 
do Meirim e Antônio Lisboa 
de Amorim; Rua Denis Agra; 
avenidas Humberto Gomes 
de Barros e Doutor Fernando 
Couto Malta e Rua Sessenta 
e Um até chegar no Terminal 
do Graciliano Ramos. 

O s  m o r a d o r e s  d o s 
conjuntos Novo Jardim e 
Jardim Royal, no Eustáquio 
Gomes,  estão comemo-
rando os avanços das obras 
de pavimentação e melho-
rias no corredor de ônibus, 
que eram esperadas há nove 
anos. A ação vem sendo 
promovida pela prefeitura 
de Maceió e vai beneficiar 
mais de 50 mil pessoas da 
região.

O prefeito de Maceió, 
JHC, destaca que a nova 
pavimentação é de grande 

importância, porque vai 
facilitar a vida de milhares 
de pessoas que utilizam os 
corredores para trabalhar 
todos os dias.

“Essas obras são estraté-
gicas, principalmente para 
as pessoas que utilizam o 
transporte público para 
o deslocamente diar ia-
mente”, ressalta JHC.

Como explica Fabrício 
Galvão, secretário de Infra-
estrutura, serão pavimen-
tados 4,5 km de rua, e os 
trabalhos serão intensifica-

dos nas próximas semanas. 
Ainda durante as visitas, 

o prefeito anunciou que nos 
próximos dias será iniciada 
a pavimentação e drena-
gem na Grota São Mateus, 
que liga a Grota da Alegria 
ao Benedito Bentes.

A s  o b ra s  n o  A l t o  d a 
A l e g r i a  i n i c i a r a m  n a 
s e m a n a  p a s s a d a ,  o n d e 
estão sendo utilizadas mais 
de 90 toneladas de asfalto 
e vão beneficiar mais de 30 
mil pessoas que circulam 
diariamente pelo local. 

MORADORES esperavam por obras de pavimentação 
e melhorias no corredor de ônibus há nove anos.Maceió

PREFEITO JHC destaca a importância da nova pavimentação nos conjuntos Novo Jardim e Jardim Royal, no Eustáquio Gomes

Obras de pavimentação avançam 
e vão beneficiar 50 mil pessoas

TRABALHADORES 

Da Seminfra devem finalizar o serviço na região nas próximas semanas

NOVIDADE

vai beneficiar quem mora na parte alta da capital

Divulgação

Divulgação

   ÔNIBUS
   PROTEÇÃO ÀS MULHERES

   SÃO JOÃO Nova linha vai ligar o Benedito 
Bentes ao Eustáquio Gomes  

Prefeitura lança ‘Maceió sem 
assédio’ durante São João  

Prefeitura aumenta frota de 
ônibus durante o ‘Forró do Biu’

Com o objetivo de levar 
cada vez mais segurança 
e proteção às mulheres 
contra qualquer tipo de 
violência durante as festas 
juninas da capital, o Gabi-
nete Integrado de Políticas 
Públicas para Mulheres 
irá promover a campa-
nha ‘Maceió Sem Assé-
dio’ durante o São João da 
Prefeitura de Maceió. A 
ação tem início hoje, com o 

“Forró do Biu”, no Benedito 
Bentes.

Lançada em abril deste 
ano, a campanha ‘Maceió 
Sem Assédio’, tem como 
finalidade a proteção de 
mulheres contra qualquer 
tipo de violência. Acompa-
nhada por um conjunto de 
medidas para a segurança 
do público feminino em 
bares, casas de shows, de 
eventos, casas noturnas, 

restaurantes e estabeleci-
mentos similares na capital.

O Gabinete da Mulher 
estará presente em todos 
os dias do evento promo-
v e n d o  a  d i v u l g a ç ã o  e 
panfletagens do protocolo 
de acolhimento seguro e 
humanizado. Com pontos 
de apoio e denúncia de 
s i tuações  que possam 
configurar risco e insegu-
rança para as mulheres. 

A Prefeitura de Maceió 
anunciou que durante os 
três dias de festas juninas 
no ‘Forró do Biu’, a frota de 
ônibus do bairro Benedito 
Bentes terá um incremento 
de 50% para os dias de evento. 
A inciativa visa ofertar o trans-
porte público para os festejos 
juninos do bairro, que começa 
hoje. 

Além do aumento na 
frota de ônibus, a Prefeitura 
de Maceió apresentou deta-
lhes do planejamento de 
segurança para o São João da 
capital, que começa oficial-

mente na quarta-feira (15), 
na arena instalada na Praça 
Padre Cícero, no Benedito 
Bentes.

O planejamento para 
todos os dias de festa, elabo-
rado pela Superintendência 
Municipal de Transporte e 
Trânsito (SMTT) e pela Secre-
taria Municipal de Segurança 
Comunitária e Convívio 
Social (Semscs), foi elaborado 
para garantir a tranquilidade 
de quem vai aproveitar a festa.

O órgão de trânsito vai 
mobilizar guarnições moto-
rizadas para atuar dentro 

e no entorno dos espaços, 
fiscalizando possíveis esta-
cionamentos irregulares, 
áreas proibidas de garagem, 
passeios públicos e fluxo de 
veículos pela contramão da 
via.

A Semscs informa que o 
efetivo diário será dobrado 
para atender a demanda do 
São João. Por cada noite, serão 
cerca de 100 guardas munici-
pais que atuarão no suporte 
aos fiscais de posturas (fisca-
lização do comércio formal e 
informal) e na segurança dos 
forrozeiros de plantão. 
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O MINISTRO deve comandar o tribunal eleitoral até junho de 2024.Brasil
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O ministro Alexandre de 
Moraes, do STF (Supremo 
Tribunal Federal), foi esco-
lhido ontem para presidir o 
TSE (Tribunal Superior Elei-
toral) a partir de 16 de agosto. 
Ele estará à frente da corte 
durante as eleições deste 
ano.

Apontado pelo presidente 
Jair Bolsonaro (PL) como 
um opositor, Moraes substi-
tui Edson Fachin no cargo. O 
ministro Ricardo Lewando-
wski será o vice.

No discurso após ser 
confirmado no cargo, Moraes 
disse que a Justiça Eleitoral vai 
combater milícias “pessoais e 
digitais” que atacarem a demo-
cracia.

A eleição do comando do 
TSE é simbólica. O presidente e 
o vice da corte eleitoral sempre 
são oriundos do STF e tradicio-
nalmente há um rodízio entre 
os magistrados com base na 
ordem de antiguidade.

“A Justiça Eleitoral não 
tolerará que milícias pesso-
ais ou digitais desrespeitem a 
vontade soberana do povo e 
atentem contra a democracia 
no Brasil”, disse Moraes.

Na mesma sessão, Fachin 
citou “pacto” com a demo-
cracia: “Hoje a Justiça Eleito-
ral renovou, uma vez mais, o 
seu pacto indissolúvel com a 
democracia e com a missão 
de realizar eleições seguras em 
território nacional”.

O embate de Bolsonaro e 
Moraes começou ainda em 
2019, com a abertura do inqué-
rito das fake news, teve picos 
em 2020 e chegou próximo de 
uma crise institucional no 7 de 
Setembro de 2021.

Moraes ainda comandará o 
TSE sob ataques de Bolsonaro, 
que tem feito questionamen-
tos sobre as urnas eletrônicas 
e insinuado que não aceitará o 

resultado das eleições.
O ministro deve comandar 

o tribunal eleitoral até junho de 
2024.

Sem citar o governo Bolso-
naro, Moraes disse que o Brasil 
vive período de “reconstrução” 
após as mortes pela Covid-19 e 
encara “nefastas consequên-
cias” da pandemia no desem-
prego.

Também citou a fome e 
cobrou que candidatos apre-
sentem propostas “sérias”.

“Nossas eleitoras e eleito-
res merecem esperança nas 
propostas e projetos sérios de 
todos os candidatos.”, disse o 
ministro.

“Não merecem a prolifera-
ção de discurso de ódio, notí-
cias fraudulentas e a criminosa 
tentativa de cooptação por 
cooptação e medo de seus 
votos por verdadeiras milí-
cias digitais”, afirmou ainda 

Moraes.
Os questionamentos do 

governo ao sistema eleitoral 
ainda ganharam reforço das 
Forças Armadas. Chamados 
pela própria corte para este 
debate, os militares apresen-
taram sugestões de mudanças 
nas regras do pleito, que foram 
rejeitadas em maio.

Moraes disse nesta terça-
-feira (14) que as Forças Arma-
das são instituições sérias, 
“competente e parceira histó-
rica no auxílio da realização 
e segurança das eleições nos 
mais distantes rincões do 
Brasil”.

Bolsonaro ainda tem 
dito que fez um acordo com 
Moraes antes de assinar uma 
nota de recuo sobre os atos de 
raiz golpista do 7 de Setembro 
de 2021.

Na segunda-feira (13), 
o presidente afirmou que o 

acordo envolvia o encerra-
mento do inquérito das fake 
news e uma solução para Zé 
Trovão, caminhoneiro bolso-
narista e alvo de investigações.

O ex-presidente Michel 
Temer (MDB), que acompa-
nhou a conversa de Bolsonaro 
e Moraes antes de a nova de 
recuo ser divulgada, nega este 
acordo.

“Eu assinei a carta. Eu me 
descapitalizei politicamente. 
Levei pancada para caramba 
em troca de um cumprimento 
do outro lado da linha, coisa 
simples, até sobre esse inqué-
rito que não tinha cabimento”, 
disse Bolsonaro a jornalistas 
na segunda-feira (13).

O TSE tem sete ministros, 
sendo três originários do STF 
(Supremo Tribunal Federal), 
dois do STJ (Superior Tribunal 
de Justiça) e outros dois repre-
sentantes da classe dos juris-

tas.
A carta a que Bolsonaro diz 

ter levado “pancada” por ter 
assinado foi a nota divulgada 
dois dias depois dos atos de 
raiz golpista, em que ele exor-
tou descumprimento de deci-
são judicial e chamou Moraes 
de “canalha”.

No texto, redigido com 
ajuda de Temer (antecessor 
de Bolsonaro e responsável 
pela indicação de Moraes 
ao STF), o chefe do Execu-
tivo dizia nunca ter tido 
“nenhuma intenção de agre-
dir quaisquer Poderes”.

Moraes foi indicado em 
2017 ao STF pelo então presi-
dente Temer. O magistrado 
atuava como ministro da 
Justiça. Também foi filiado ao 
PSDB, promotor de Justiça em 
São Paulo e ocupou cargos nos 
governos Geraldo Alckmin no 
estado.

APONTADO por Bolsonaro como opositor, Moraes substitui Edson Fachin no cargo; Lewandowski será o vice

Presidente do TSE, Moraes diz 
que vai combater milícias digitais

NO DISCURSO

após ser confirmado no cargo, Moraes disse que a Justiça Eleitoral vai combater milícias “pessoais e digitais” que atacarem a democracia

Reuters



A Secretaria de Estado da 
Fazenda de Alagoas (Sefaz-AL) 
lança, nesta sexta-feira (10), o 
novo balanço do movimento 
econômico em Alagoas. Com 
base na análise das emissões 
de documentos fiscais de 
maio de 2022 em relação ao 
mesmo período do ano ante-
rior, constatou-se que as ativi-
dades econômicas de atacado, 
varejo e indústria, obtiveram 
um crescimento nominal, em 
conjunto, de 24%.

O crescimento ocorreu de 
forma diferente entre as três 
atividades econômicas anali-
sadas - atacado, varejo e indús-
tria.

Atacado
O setor atacadista teve 

aumento de 26% no seu total, 
com ênfase positiva nos 
segmentos representativos 
de bebidas (65%), combustí-
veis (51%), alimentos (33%) e 
mercadorias em geral (29%).

Neste segmento, apresen-

taram resultados negativos 
os atacadistas diversificados 
(-38%).

Varejo
O varejo apresentou cres-

cimento de 26% no seu total, 
com destaque nos valores 

mais significativos de emis-
sões no comércio varejista de 
cosméticos (129%), supermer-
cados e hipermercados (46%), 
combustíveis (44%), autope-
ças (36%), alimentos (30%) e 
medicamentos (6%).

Somente as atividades de 

comércio de veículos (-7%) e 
materiais de construção (-1%), 
apresentaram resultados 
negativos.

Indústria
O segmento industrial teve 

crescimento de 19% no total, 

tendo se destacado positiva-
mente entre os valores mais 
significativos a fabricação de 
álcool (386%), bebidas (37%), 
fabricação de açúcar (35%), 
fabricação de produtos quími-
cos (28%), petróleo e gás (24%) 
e fabricação de alimentos 
(22%).

As atividades que tiveram 
resultados negativos foram a 
fabricação de resinas (-34%), 
cloro e álcalis (-33%) devido 
a parada programada a cada 
três anos, fabricação de fumo 
(-27%) e moagem de alimentos 
(-6%), representando 17% do 
total de emissões no período.

Bares e restaurantes
Verificou-se um cresci-

mento nominal de 76% nesta 
atividade no mês de maio de 
2022 se comparado a maio de 
2021, tendo havido, ainda, um 
crescimento médio nos últi-
mos 12 meses de 99%, quando 
comparados com o exercício 
anterior.

BOLETIM econômico da Sefaz é baseado na análise das 
emissões de documentos fiscais.Mercado

BARES e restaurantes apresentaram uma recuperação expressiva com crescimento de 76% neste período

Maio: setores econômicos de AL 
alcançaram 24% de crescimento
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CRESCIMENTO ECONÔMICO

Em Alagoas ocorreu de forma diferente entre as três atividades econômicas analisadas - atacado, varejo e indústria

   CORPUS CHRISTI

Centro de Maceió abre em horário especial amanhã
A Federação do Comércio 

de Bens, Serviços e Turismo do 
Estado de Alagoas (Fecomér-
cio AL) informa que as lojas 
do Centro da capital alago-
ana abrem em horário espe-
cial no Dia de Corpus Christi, 
amanhã. De acordo com a 
Aliança Comercial de Maceió, 
o expediente se inicia às 8h e se 
encerra às 13h.

No caso dos shoppings, o 
Maceió Shopping funciona 
em horário normal, com as 
lojas âncoras abrindo das 

9h às 22h e os demais esta-
belecimentos abrindo das 
10h às 22h. O Shopping Pátio 
também funciona em horário 
normal, com abertura às 9h e 
fechamento às 22h. No Parque 
Shopping, as lojas funcionam 
das 10h às 22h.

A única exceção entre os 
shoppings é o Shopping Farol, 
que abre com horário especial 
na próxima quinta-feira (16), 
das 9h às 18h. No entanto, o 
cinema segue com a progra-
mação normal.

As lojas do Atacadão 
funcionam em horár io 
normal, das 7h às 22h. O Big 
Bompreço e o Bompreço 
Pajuçara também abrem das 
7h às 22h, o Bompreço Farol 
funciona das 7h às 20h e o 
Bompreço Ponta Verde abre 
das 6h às 22h.

Os horários de abertura 
e fechamento das lojas dos 
shoppings e dos supermerca-
dos foram confirmados pelas 
respectivas gerências e asses-
sorias dos estabelecimentos.

CONSUMIDORES 

que pretendem ir ao Centro de Maceió terá horáro apertado: de 8h às 13h

O MINISTRO deve comandar o tribunal eleitoral até junho de 2024.Brasil

15 de junho     |     20226 O DIA Digital

O ministro Alexandre de 
Moraes, do STF (Supremo 
Tribunal Federal), foi esco-
lhido ontem para presidir o 
TSE (Tribunal Superior Elei-
toral) a partir de 16 de agosto. 
Ele estará à frente da corte 
durante as eleições deste 
ano.

Apontado pelo presidente 
Jair Bolsonaro (PL) como 
um opositor, Moraes substi-
tui Edson Fachin no cargo. O 
ministro Ricardo Lewando-
wski será o vice.

No discurso após ser 
confirmado no cargo, Moraes 
disse que a Justiça Eleitoral vai 
combater milícias “pessoais e 
digitais” que atacarem a demo-
cracia.

A eleição do comando do 
TSE é simbólica. O presidente e 
o vice da corte eleitoral sempre 
são oriundos do STF e tradicio-
nalmente há um rodízio entre 
os magistrados com base na 
ordem de antiguidade.

“A Justiça Eleitoral não 
tolerará que milícias pesso-
ais ou digitais desrespeitem a 
vontade soberana do povo e 
atentem contra a democracia 
no Brasil”, disse Moraes.

Na mesma sessão, Fachin 
citou “pacto” com a demo-
cracia: “Hoje a Justiça Eleito-
ral renovou, uma vez mais, o 
seu pacto indissolúvel com a 
democracia e com a missão 
de realizar eleições seguras em 
território nacional”.

O embate de Bolsonaro e 
Moraes começou ainda em 
2019, com a abertura do inqué-
rito das fake news, teve picos 
em 2020 e chegou próximo de 
uma crise institucional no 7 de 
Setembro de 2021.

Moraes ainda comandará o 
TSE sob ataques de Bolsonaro, 
que tem feito questionamen-
tos sobre as urnas eletrônicas 
e insinuado que não aceitará o 

resultado das eleições.
O ministro deve comandar 

o tribunal eleitoral até junho de 
2024.

Sem citar o governo Bolso-
naro, Moraes disse que o Brasil 
vive período de “reconstrução” 
após as mortes pela Covid-19 e 
encara “nefastas consequên-
cias” da pandemia no desem-
prego.

Também citou a fome e 
cobrou que candidatos apre-
sentem propostas “sérias”.

“Nossas eleitoras e eleito-
res merecem esperança nas 
propostas e projetos sérios de 
todos os candidatos.”, disse o 
ministro.

“Não merecem a prolifera-
ção de discurso de ódio, notí-
cias fraudulentas e a criminosa 
tentativa de cooptação por 
cooptação e medo de seus 
votos por verdadeiras milí-
cias digitais”, afirmou ainda 

Moraes.
Os questionamentos do 

governo ao sistema eleitoral 
ainda ganharam reforço das 
Forças Armadas. Chamados 
pela própria corte para este 
debate, os militares apresen-
taram sugestões de mudanças 
nas regras do pleito, que foram 
rejeitadas em maio.

Moraes disse nesta terça-
-feira (14) que as Forças Arma-
das são instituições sérias, 
“competente e parceira histó-
rica no auxílio da realização 
e segurança das eleições nos 
mais distantes rincões do 
Brasil”.

Bolsonaro ainda tem 
dito que fez um acordo com 
Moraes antes de assinar uma 
nota de recuo sobre os atos de 
raiz golpista do 7 de Setembro 
de 2021.

Na segunda-feira (13), 
o presidente afirmou que o 

acordo envolvia o encerra-
mento do inquérito das fake 
news e uma solução para Zé 
Trovão, caminhoneiro bolso-
narista e alvo de investigações.

O ex-presidente Michel 
Temer (MDB), que acompa-
nhou a conversa de Bolsonaro 
e Moraes antes de a nova de 
recuo ser divulgada, nega este 
acordo.

“Eu assinei a carta. Eu me 
descapitalizei politicamente. 
Levei pancada para caramba 
em troca de um cumprimento 
do outro lado da linha, coisa 
simples, até sobre esse inqué-
rito que não tinha cabimento”, 
disse Bolsonaro a jornalistas 
na segunda-feira (13).

O TSE tem sete ministros, 
sendo três originários do STF 
(Supremo Tribunal Federal), 
dois do STJ (Superior Tribunal 
de Justiça) e outros dois repre-
sentantes da classe dos juris-

tas.
A carta a que Bolsonaro diz 

ter levado “pancada” por ter 
assinado foi a nota divulgada 
dois dias depois dos atos de 
raiz golpista, em que ele exor-
tou descumprimento de deci-
são judicial e chamou Moraes 
de “canalha”.

No texto, redigido com 
ajuda de Temer (antecessor 
de Bolsonaro e responsável 
pela indicação de Moraes 
ao STF), o chefe do Execu-
tivo dizia nunca ter tido 
“nenhuma intenção de agre-
dir quaisquer Poderes”.

Moraes foi indicado em 
2017 ao STF pelo então presi-
dente Temer. O magistrado 
atuava como ministro da 
Justiça. Também foi filiado ao 
PSDB, promotor de Justiça em 
São Paulo e ocupou cargos nos 
governos Geraldo Alckmin no 
estado.

APONTADO por Bolsonaro como opositor, Moraes substitui Edson Fachin no cargo; Lewandowski será o vice

Presidente do TSE, Moraes diz 
que vai combater milícias digitais

NO DISCURSO

após ser confirmado no cargo, Moraes disse que a Justiça Eleitoral vai combater milícias “pessoais e digitais” que atacarem a democracia

Reuters



Uma área do direito 
pouco discutida envolve a 
vida das crianças hospita-
lizadas. Pela legislação, ela 
vem sendo apontada desde 
o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (1990) e comple-
mentada pelo Marco Legal 
da Primeira Infância (2016). 
Tomou forma operativa com 
precisão e detalhe na Reso-
lução do Conselho Nacional 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CONANDA), 
que aprovou o texto elabo-
rado pela da Sociedade Brasi-
leira de Pediatria. 

Entretanto, uma coisa é 
o reconhecimento formal e 
seu registo num documento 
normativo, outra é como isso 
é trabalhado na prática. Por 
isso, para auxiliar profissio-
nais de saúde, do direito e 
acompanhantes das crian-
ças, um grupo de professo-
res e profissionais na área da 
saúde organizou um E-book 
sobre Direitos da Criança 
Hospitalizada.

O livro responde à neces-
sidade de conhecer mais 
sobre os direitos da criança 

hospitalizada e, sobretudo, 
como garanti-los. Fora do 
círculo dos profissionais 
da saúde e dos órgãos do 
Sistema de Garantia de Direi-
tos, quem mais se envolve 
na vigilância, na defesa e 
na proteção dos direitos da 
criança hospitalizada? Esse e 
outros questionamentos são 
abordados na publicação, 
que já de ser acessada através 
do link https://www.eduneal.
com.br/produto/direitos-
-da-crianca-hospitalizada/ 

“Nosso livro visa atender 
demandas visualizadas pelos 
autores no cenário de assis-
tência à criança hospitalizada 
que apresentam fragilidades 
no Estado de Alagoas. A inten-
ção é que os profissionais de 
saúde, do direito e acompa-
nhantes possam divulgar, 
compartilhar, desfrutar dos 
ensinamentos”, disse Maria 
Rosa da Silva, enfermeira, 
professora do curso de Enfer-
magem da Uncisal e coorde-
nadora do Projeto Sorriso de 
Plantão.

O livro foi lançado pela 
editora da Uneal e é uma 

iniciativa do projeto de exten-
são Sorriso de Plantão. “Se 
você é profissional de saúde 

ou está vinculado à garan-
tia dos direitos da criança é 
importante a leitura do livro. 

Ele aborda questões do cená-
rio de hospital em que muitas 
vezes o direito das crianças 
foi negligenciado”, explicou 
Maria Rosa, uma das organi-
zadoras da obra ao lado da 
bacharela em Direito, espe-
cialista em Educação em 
Direitos Humanos e Diversi-
dade, Jéssica Ferreira Nunes; e 
de Elisangela Mercado, peda-
goga, professora da UFAL e 
membro da Rede Nacional e 
Estadual da Primeira Infân-
cia.

Ela destacou, ainda, que 
a produção do livro só foi 
possível graças à dedicação 
dos colaboradores e ao apoio 
financeiro da Sociedade 
Beneficente do Coração de 
Alagoas e da Rede Estadual da 
Primeira Infância. “Em nome 
de toda equipe do Projeto 
Sorriso de Plantão, agradeço 
a todos os autores colabo-
radores, à Uncisal, à Ufal e à 
Sociedade Beneficente do 
Coração de Alagoas e a Rede 
Estadual da Primeira Infân-
cia, que foram fundamentais 
no apoio financeiro na publi-
cação do e-book”, concluiu. 

O LIVRO responde à necessidade de conhecer mais sobre os 
direitos da criança hospitalizada e, sobretudo, como garanti-los.Saúde

INICIATIVA tem o objetivo de auxiliar profissionais de saúde, do direito e acompanhantes das crianças

Lançado E-book sobre Direitos 
da Criança Hospitalizada

Divulgação
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A Secretaria de Estado da 
Educação (Seduc) o 1º Encon-
tro dos Estagiários de Nutrição, 
um momento promovido para 
debate sobre os desafios da 
gestão pública na alimentação 
escolar, dentro do contexto 
do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE), 
envolvendo os estagiários que 
atuam nas escolas da rede 
pública estadual, provenientes 
do Programa Pontapé Educa-
ção. Atualmente a rede esta-
dual conta com cerca de 400 
estagiários de nutrição, que 
desempenham o papel funda-
mental de auxiliar as unidades 
escolares a manter um cardá-
pio escolar de qualidade, asse-
gurando uma rotina saudável 
e a segurança alimentar dos 
estudantes.

O evento aconteceu no 
Hotel Hitz Lagoa da Anta, em 
Maceió, na última sexta-feira 
(10), e contou com a presença 
de 120 estagiários, da secre-
tária da Educação, Roseane 

Vasconcelos, e da equipe da 
Superintendência da Rede 
Estadual de Ensino (Sure), 
com o Núcleo de Nutrição 
Escolar (NNE). Além do convi-
dado palestrante, Rafael Brito, 
que relembrou as conquistas 
da sua gestão à frente da Pasta 
na garantia de investimentos 
direcionados para o reforço 
da alimentação escolar nas 
escolas estaduais, como os 
programas Mais Merenda, 
Equipa Escola e a realização do 
Processo Seletivo Simplificado 
para merendeiras.

A programação seguiu com 
painéis e apresentações que 
proporcionaram uma discus-
são sobre o funcionamento 
da macrogestão e descentrali-
zação de recursos destinados 
às unidades escolares para 
viabilização da merenda. Além 
disso, durante um momento 
de bate papo, os estagiários 
compartilharam suas experi-
ências com a rotina nas cozi-
nhas escolares e com a gestão 
pública. 

Estagiária da Escola Esta-
dual Monsenhor Clóvis Duarte 

de Barros, de União dos Palma-
res, e representante da 7ª 
Gerência Regional no evento, 
Lais Andressa contou que a 
prática na escola contribuiu 
imensamente com seu cres-
cimento profissionalmente. 
“Sou estagiária da maior 
escola de União dos Palmares, 
e quando cheguei na escola e 
vi aquele número de alunos, 
me assustei. Pensei que não 
conseguiria lidar com tantos 
estudantes. Mas aí, no dia a 
dia fui aprendendo na prática 
como sugerir mudanças, e 
como conduzir certas situa-

ções, com cuidado, para poder 
trabalhar com a equipe sem 
causar nenhum desconforto”, 
relatou a estagiária.

Já o universitário Daniel 
Vasconcelos, faz estágio 
na Escola Estadual Maria 
Ivone Santos de Oliveira, em 
Maceió, e durante o evento 
pôde compartilhar como sua 
atuação, e a dos demais esta-
giários, agrega na realidade 
de cada escola na promoção 
da segurança alimentar dos 
alunos. “O programa pontapé 
tem sido uma forma de reco-
nhecimento do profissional 

da Nutrição não só na saúde, 
mas também na educação, 
e eu fico muito feliz por ter 
sido contemplado. Com uma 
rotina dentro da escola, nós 
podemos contribuir com a 
melhoria da alimentação esco-
lar, no contato direto com os 
manipuladores [merendeiras] 
e a gestão”, destacou. 

Pontapé Educação
Desenvolvido pela Secre-

tar ia  do Planejamento, 
Gestão e Patrimônio (Seplag), 
a iniciativa do programa visa 
a democratização do acesso 
de estudantes universitários 
a vagas de estágio em órgãos 
públicos e secretarias do 
Governo de Alagoas. Em sua 
segunda edição, numa ação 
colaborativa entre secreta-
rias, o Programa Pontapé 
destinou 1200 vagas, distri-
buídas nas áreas de adminis-
tração, ciências contábeis, 
direito, educação física e 
nutrição, para atuação direta 
nas unidades escolares da 
Secretaria de Estado da 
Educação (Seduc).

Mais de 300 alunos da rede 
municipal de ensino foram 
ao cinema, ontem, no Parque 
Shopping Maceió, através de 
uma parceria entre a Secre-
taria Municipal de Educação 
(Semed) e o Ministério Público 
do Trabalho de Alagoas (MPT-
AL).

A iniciativa teve como obje-
tivo proporcionar diversão 
às crianças e tratar de forma 
lúdica o tema do combate ao 
trabalho infantil, celebrado no 
dia 12 de junho. Ao todo estive-
ram presentes oito escolas da 
rede municipal de ensino de 
diversas regiões de Maceió.

O filme que as crianças 
assistiram foi o lançamento 
‘Sonic 2”. Quem se divertiu 
e aproveitou o momento foi 
Everly Vitória, de 10 anos, 
aluna da Escola Municipal 

Carmelita Gama, da Cidade 
Universitária. “Eu amei o 
filme e achei muito legal”, 
disse a garota.

Lázaro Gabriel, 11 anos, 
também aluno da Carmelita 
Gama, revelou que estava 
contando as horas para ir ao 
cinema. “É a primeira vez 
que vim a este cinema e foi 
a melhor de todas. Eu contei 
as horas para poder vir”, afir-
mou.

Luciane é professora do 
4º ano da Escola Municipal 
João Feitosa, do Rio Novo, e 
falou sobre a iniciativa. “Foi 
muito interessante, não só 
por abordar a questão do 
combate ao trabalho infantil, 
mas também por proporcio-
nar diversão a essas crianças”, 
afirmou.

A professora Angela desta-
cou a importância de ações 
como essa. “Muitas delas não 
tiveram a oportunidade de vir 

ao shopping, muito menos ao 
cinema. Então é uma oportu-
nidade única e eles precisam 
de acesso à cultura. Espero 
que essas atividades sejam 
realizadas com frequência, 
principalmente, com essa 
abordagem do combate ao 
trabalho infantil”, pontuou.

A  c o o r d e n a d o r a  d o 
Centro de Atenção Integrada 
à Criança e ao Adolescente, 
Ticyane de Araújo, ressaltou 
a importância da ação e a 
parceria com o MPT-AL.

“No dia 12 de junho é o 
Dia Mundial do Combate ao 
Trabalho Infantil então esta 

é uma ação alusiva à data. A 
criança tem direito ao lazer, 
esporte, cultura, então trou-
xemos oito escolas da rede 
e cerca de 330 alunos para 
assistirem o filme que eles 
escolheram”, informou.

A procuradora do MPT-AL 
e coordenadora regional da 
Coordinfância, Cláudia de 
Mendonça, falou da impor-
tância desse encontro e da 
conscientização acerca do 
tema.

“Na semana do trabalho 
infantil, a gente busca cons-
cientizar a sociedade a lidar 
com esse tema e de forma 
precoce, com as crianças, 
para que elas tenham consci-
ência de seus direitos, princi-
palmente o de não trabalhar. 
Então, esse momento foi 
lúdico, trazê-los pro cinema, 
passar um filme bacana e falar 
do tema em um ambiente 
fora da escola”, ressaltou.

AO TODO estiveram presentes oito escolas da rede 
municipal de ensino de diversas regiões de Maceió.Educação

MAIS de 300 alunos de oito escolas municipais foram ao cinema, na semana do combate ao trabalho infantil

Semed e MPT levam alunos da rede 
municipal de ensino ao cinema

Thiago Ataíde

Julita Bittencourt/Ascom Semed

MAIS MERENDA:   

Cerca de 400 estagiários garantirão a qualidade da alimentação escolar

CERCA DE

330 alunos da rede municipal de ensino marcaram presença no cinema

Julita Bittencourt
Ascom Semed

Joyce Andrea
Ascom Seduc

   ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

Secretaria de Educação realiza o primeiro Encontro 
dos Estagiários de Nutrição da rede pública de AL
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ALE homenageia Canetinha    
Bastante justa a singela home-
nagem prestada na sessão de 
hoje pelos deputados, com um 
minuto de silêncio em respeito ao 
falecimento do radialista e publi-
citário Canetinha. Emanuel José 
Pedrosa, seu nome de batismo, 
foi o Canetinha irreverente do rádio alagoano e uma 
simpatia com todos. Inspirou várias gerações a seguir 
o caminho da comunicação. Sua mesa desorgani-
zada, mas as ideias concatenadas eram característi-
cas desse profissional dez, cem, mil (como ele dizia). 
Adeus, meu amigo!

Um silêncio providencial 
A Polícia Civil alagoana resolveu calar – o que deveria 
ter feito desde o início – sobre as investigações em 
torno do furto milionário ao apartamento de Carli-
nhos Maia. Com a prisão de três suspeitos, cuja liga-
ção é um carro que teria sido usado por alguém que 
teria dado apoio aos ladrões, os delegados ficaram 
no “modo avião”. Os advogados dos acusados falam 
em inocência dos seus clientes e que eles teriam sido 
usados com “bodes expiatórios” para a polícia dar 
uma resposta à imprensa e à sociedade. Eu mesmo 
não pedi nada.

Desfile de jacarés   
A região próxima ao Açude do 
Goití, no centro de Palmeira dos 
Índios, virou a passarela dos jaca-
rés de papo amarelo. A espécie 
é agressiva, quando faminta e, 
de fato, representa uma ameaça 
no convívio com as pessoas. 
Também não se concebe que sejam maltratados ou 
sacrificados. Uma obra interminável de revitalização 
do açude é que está jogando os animais para as ruas. 
Portanto, a responsabilidade de resolver essa situação 
é do poder público e não é de difícil solução. Podem 
contar com o Ibama. Será?!

Em nome do pai 
Pré-candidato ao governo de Alagoas, o ex-prefeito 
de Maceió Rui Palmeira (PSD) tem priorizado nessa 
fase o contato com o interior do estado. Aonde chega, 
tem sempre alguém que lhe recorda as obras e ações 
de seu pai, Guilherme Palmeira, naquele lugar. “É a 
presença concreta da boa política feita pelo meu pai, 
no nosso Estado”, destaca Rui. Em Maceió, Rui vai 
destacar em sua campanha – quando estiver valendo 
pela legislação – suas ações positivas nos dois manda-
tos como prefeito.

Suplente tucano
O ex-governador Renan Filho está reavaliando a possi-
bilidade de ter a esposa, Renata Calheiros, como sua 
primeira suplente ao Senado. Não por falta de compe-
tência, isto Renata tem de sobra. A questão é estraté-
gica e visa atrair a adesão do PSDB à candidatura dele. 
Por isso, tudo indica que o deputado tucano Pedro 
Vilela seja indicado com seu suplente. Essa decisão 
vem se consolidando desde que o PSDB se uniu ao 
MDB, para indicar o vice de Simone Tebet, pré-candi-
data do partido à Presidência.  (Ricardo Rodrigues). 

Cobotinismo on-line 
O uso das redes sociais, por políticos que só aparecem 
na mídia para elogiar aliados, se vangloriar de feitos 
duvidosos ou criticar adversários – muitas vezes, 
com denúncias infundadas –, está provocando efeito 
contrário. O internauta nem abre a postagem, quando 
vê que se tratada de uma postagem do cara de pau, 
deleta, sem pestanejar. Um entulho promocional que, 
de tão cabotino e pernóstico, vai direto para a lixeira do 
aparelho celular, afinal nuvem não é pinico. (RR)

ASSOMAL QUER APURAÇÃO CONCLUÍDA; A imprensa também quer.

   Deraldo Francisco   |  deraldofrancisco@bol.com.br

Jornalista e editor-geral de O Dia Digital

Balaiada

15 de junho     |     202210 O DIA Digital

  Sobre a nota da Assomal         
A coluna manifesta total e irrestrito apoio às ações da Associação dos Oficiais Militares de Alagoas – 
PM e CBM - (Assomal). Reconhece que a entidade cumpre o seu devem ao defender o seu associado, 
no caso, o tenente-coronel Gouveia que está sendo investigado pela Corregedoria-Geral da PM por 
denúncias feitas pelo Ministério Público Estadual. A coluna salienta, no entanto, que, ao contrário do 
que diz a nota da Assomal, a questão envolve apenas o oficial e não é extensiva à corporação. Quem 
deu seus nós que os desate. Não adianta jogar a imprensa contra a PM porque, do lado de cá não tem 
babaca. Cada um é responsável pelo que faz. A investigação existe, dá conta de condutas que fogem às 
funções de um comandante de uma unidade militar sim. A imprensa pode esperar pelo resultado da 
apuração, da mesma forma que a PM pode esperar para derrubar a porta e prender suspeitos e que, 
muitas vezes, derruba a porta da casa errada. Quando o erro é um tiro, não tem reparação.

  Ligeirinhas
• A indicação da homenagem em um minuto de silêncio em respeito ao falecimento do radialista Canetinha 
foi do deputado Sílvio Camelo, de quem era amigo.

•  Se depender do protagonismo dos políticos com mandato pelo PT em Alagoas, a legenda não vai muito 
longe. O vereador Valmir Gomes e o deputado Ronaldo Medeiros estão lentos, quase parando.

• Está na hora de o pessoal da FMAC tratar os grupos culturais dos bairros afetados pelo afundamento com 
mais respeito e responsabilidade. A situação está insustentável.

• Todo o tempo de protelação, burocracia entre outras desculpas já foi tolerado pelos grupos. O recado é 
simples: a revolta movimenta.

• Extremamente lamentável o episódio violento ocorrido na abertura dos festejos juninos no Benedito 
Bentes. Seis pessoas feridas à bala. A polícia precisa dar a resposta urgente.

• Em pouco mais de um mês, o deputado Lobão fez o dobro do que alguns colegas de parlamento fez em 
vários mandatos.

 Collor será candidato?     
Ontem, o senador Fernando Collor postou um 
vídeo nas suas redes sociais, confirmando que é 
pré-candidato ao Governo de Alagoas. “Para ajudar 
o presidente Jair Bolsonaro”. Será? Pode ser que 
sim e que não, em se tratando do ex-presidente. 
Até porque, ele já se candidatou de última hora, 
quando se lançou ao Senado a 30 dias do pleito, 
em 2006. E já desistiu de disputar o governo, em 
2018, com medo de perder, deixando o palanque 
do Benedito de Lira, então candidato a senador, 
capenga. O tempo dirá. (RR)

Ciro Gomes no ataque 1    
O ex-ministro Ciro Gomes, pré-candidato à Presi-
dência pelo PDT, decidiu transformar o presidente 
Bolsonaro como seu inimigo número um. São 
tantos os ataques ao presidente desferidos por ele, 
que sobra até para os demais integrantes da família 
Bolsonaro. Em uma das postagens, a denúncia é 
apresentada como pesada, a ponto de Ciro pedir 
aos interlocutores que tirem as crianças da sala, 
para expor as cenas de horror. Sabe o que era? O 
Bolsonaro comendo frango com a mão, na rua, tipo 
farofeiro. Tem jeito? (RR)
 
Ciro Gomes no ataque 2     
“Bolsonaro é um bandido. Bolsonaro é chefe de 
quadrilha”, acusa Ciro Gomes, com todas as letras, 
em uma de suas postagens. E pede: “Me processa 
Bolsonaro, para ver se eu não tenho como provar”. 
Em seguida, enumera uma série de crimes, falca-
truas e delitos, supostamente, praticados pelo 
presidente, por seus filhos, familiares e assesso-
res. A metralhadora giratória, disparada por Ciro 
geralmente termina com a seguinte legenda: “Fora 
Bolsonaro”. Seria essa a estratégia certa, traçada 
por ele, para ganhar o eleitorado? (RR)

ICMS zero é engodo 1
A proposta do Governo Federal de zerar o ICMS 
cobrado pelos Estados na venda dos combustí-
veis é um engodo eleitoral. Só serve para tentar 
diminuir o impacto dos constantes aumentos 
dos preços dos combustíveis na popularidade 

dos governistas. Com a candidatura desgastada 
pelas burradas que fez à frente do cargo, Bolso-
naro tenta desesperadamente criar um fato novo, 
que o alavanque. Parece ter conseguido, quando 
pergunta qual é o político que é contra o corte de 
impostos em ano eleitoral? (RR

ICMS zero é engodo 2  
Para não mexer no lucro das gigantes do petróleo, 
Bolsonaro tira dos pobres para dar aos ricos. Faz 
isso, vendendo gato por lebre, quando diz que vai 
cortar impostos para baixar o preço da gasolina, 
do óleo diesel e do gás de cozinha. Com a ajuda do 
Centrão, sob o comando de Arthur Lira, tem conse-
guido aprovar no Congresso a redução do ICMS dos 
combustíveis. Vai quebrar os Estados que ficarão sem 
recursos para pagar servidores, investir em obras, 
saúde, segurança e educação. Ou seja, o povo é quem 
vai pagar a conta. (RR) 
 
Petróleo não é nosso  
Não é de hoje que a sociedade brasileira clama pelo 
direito de ter o petróleo como um produto seu. Essa 
luta remonta aos anos 50, tendo como expoente 
Monteiro Lobato. Ficou conhecida com a campanha 
do “Petróleo é Nosso”. No entanto, o chamado “ouro 
negro” nunca foi nosso, mesmo extraído do nosso 
subsolo ou em águas profundas. Pertence às multi-
nacionais e está sujeito às oscilações do mercado. O 
preço é estabelecido em dólar, em pregões e cartéis 
internacionais. Seu preço não cai assim, na base do 
decreto. (RR)

O mapa da fome 
Mais de 33 milhões de brasileiros não têm o que 
comer. O mapa da fome vem sendo mostrado por 
instituições de pesquisas e estudos sobre o assunto, 
mas se revela muito mais cruel no cotidiano das famí-
lias que vivem abaixo da minha da pobreza, mendi-
gando ossos nas portas dos açougues ou catando a 
xepa nos mercados e feiras, nas grandes cidades. É 
uma chaga que nos envergonha, enquanto a maior 
autoridade do País prefere ignorar, ou pior, dizer que 
não existe fome no Brasil. E ainda debocha: “só não 
come quem não quer”. (RR)


