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Hoje tem shows  
em Jaraguá, no 

Benedito Bentes  
e Fernão Velho
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dicas para evitar 
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ANUÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA AINDA DEMONSTROU QUEDA DE 14,8% NO NÚMERO DE MORTES VIOLENTAS EM 2021

Alagoas não tem nenhuma cidade  
entre as 30 mais violentas do país

Alagoas segue confirmando a redução nos índices de criminali-
dade e não tem nenhuma cidade entre as 30 mais violentas do país. 
Os dados foram apresentados na edição 2022 do Anuário Brasileiro 
de Segurança Pública, ontem. O relatório apontou uma queda de 
14,8% nas Mortes Violentas Intencionais no Estado, com 180 óbitos 

a menos entre 2020 e 2021. Esse indicador reforça a tese da redução 
total de 58,4% em relação à série histórica iniciada em 2011. Assim, 
o Estado conta com a maior diminuição de mortes do Nordeste e a 
segunda maior do Brasil, perdendo apenas para o Distrito Federal 
(-61,5%). Página 6
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Márcio Raposo 
tem medo que  
Lula seja eleito;  
retorno da PF?

Leonardo Dias  
e Fábio Costa  
se estranham  
por bajulação

Avisar ao amigo  
sobre as ações 
 da PF não pegou 
bem para Bolsonaro

Biu de Lira agride  
eleitor, fala muito 
e irrita a comitiva  
do Presidente
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   BALAIADA

   FINAL FELIZ

HGE salva vida de motorista por aplicativo que 
foi baleada em assalto no Benedito Bentes ALAYNE

Sobreviveu após levar um tiro na nuca

Thallysson Alves/ HGE

Página 5



29 de junho     |     2022

LULA TEM 53% dos votos válidos e os adversários, 47%.

2 O DIA Digital

Opinião
   ARTIGO  |  Eduardo Guimarães *

Bolsonaro finalmente reconheceu a razão de sua anemia 
nas pesquisas diante do exuberante apoio popular que Lula vem 
exibindo. Não que tenha desistido de seus planos golpistas, mas já 
semeia o discurso para o caso de não conseguir virar a mesa. 

A escolha de Braga Netto como vice denota os planos nefastos de 
Bolsonaro. Que ninguém se engane quanto a sua aposta no golpismo; 
está no DNA do presidente da República. Por conta disso, já anunciou 
um “esquenta” da encenação golpista no day after da surra eleitoral 
que Lula irá aplicar nele em 2 de  outubro. 

Contudo, a encenação de Bolsonaro não poderá ser apresentada 
ao país e ao mundo caso o placar da derrota seja de uma dimensão 
que inviabilize qualquer reclamação - cenário que vai se tornando 
cada vez  mais possível. 

Segundo pesquisa Datafolha recém-divulgada, Lula venceria em 
primeiro turno com 21 pontos de vantagem sobre Bolsonaro, no que 
diz respeito aos votos válidos (53% x 32%). Ciro Gomes, aparece com 
10% dos votos validos, André Janones (Avante) com 2%, Simone Tebet 
(MDB) com 1%, Pablo Marçal (PROS) com 1% e Vera Lúcia (PSTU) 1%. 

Em resumo: Lula tem 53% dos votos válidos e os adversários, 
47%. Como a margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais 
para mais ou para menos, Lula vence no primeiro turno fora dessa 
margem. Contudo, a possibilidade de vitória no primeiro turno ainda 
é modesta, neste estágio da eleição. 

Em primeiro lugar, como o eleitorado de Lula é mais humilde, a 
possibilidade de intenções de voto não se transformarem em voto de 
verdade é real entre essas pessoas. Alguns não tiraram ou atualizaram 
título de eleitor ou simplesmente vão deixar a eleição pra lá por algum 
motivo ligado às dificuldades inerentes à pobreza. 

Estima-se que o PT sempre tenha dois, três pontos percentuais 
abaixo do que dizem as pesquisas devido a esse fenômeno.  Assim, para 
que a vitória em primeiro turno seja real e elástica, inviabilizando recla-
mações de Bolsonaro devido ao tamanho dessa vitória, o país conta 
com o fenômeno conhecido como “voto útil”. Ou seja: o eleitor vota no 
candidato que mais tem chance de vencer aquele que quer barrar...

Nesse contexto, a recente pesquisa Datafolha mostrou que conti-
nua aumentando o contingente de eleitores de Ciro Gomes dispos-
tos a votar em Lula. Na pesquisa de 27 de maio, o instituto detectou 
que 37% dos eleitores de Ciro cogitavam votar em Lula já no primeiro 
turno para evitar o risco Bolsonaro; agora, esse percentual subiu a 
44% em menos de  um mês (!). 

Ou seja, nessa toada, quando os eleitorados de Ciro, Tebet etc. 
acordarem para a realidade da inviabilidade dessas candidaturas, 
uma parte enorme desses votos desembarcará na candidatura Lula, 
tornando a derrota de Bolsonaro tão grande que ele não terá do que 
reclamar. 

É por isso que ele começou a entoar um novo discurso, de que o 
povo brasileiro está sofrendo, mas que não é por sua culpa e que a 
culpa é da crise internacional e da pandemia, que flagelou o mundo 
inteiro. O mais “engraçado” na estratégia do genocida é que enquanto 
ele admite que o mundo inteiro teve que paralisar suas economias por 
conta da pandemia, acusa os governadores dos Estados de responsa-
bilidade pelos problemas advindos dessa paralização, como se só no 
Brasil tivesse havido o “fique em casa” que ele tanto critica. 

Assim sendo, mesmo que Ciro, Tebet e o resto dos nanicos conti-
nuem colocando seus projetos pessoais acima dos interesses do 
povo, esse mesmo povo pode dar uma banana para o Bolsonaro com 
sinal trocado e os mais nanicos que ele votando em massa em Lula, 
tornando impossível, para Bolsonaro e seus milicos amestrados, 
reclamarem da derrota.

A boa notícia é que tudo caminha para esse cenário. A encenação 
bolsonarista sobre “fraude eleitoral” ficará inviável porque o povo 
brasileiro já decidiu que Bolsonaro está certo ao menos quando diz 
que não serve para ser presidente. Alguém discorda?

Bolsonaro prepara discurso 
da derrota
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EXPEDIENTE

Lulinha paz e amor sempre volta para lembrar o passado 
recente em que o povo brasileiro vivia em melhores condi-
ções.

O que ele tenta, estrategicamente, é se contrapor, ser o 
contrário do seu principal opositor na eleição presidencial 
deste ano.

Na rede social, campo bastante explorado na disputa 
eleitoral, os candidatos não param de alimentar os seus 
seguidores e simpatizantes.

‘’Eu tenho certeza que nosso povo sabe que já viveu 
melhor. Que não faltava comida, que nosso país era mais 
feliz. Temos que trazer isso de volta. As pessoas querem ser 
tratadas com respeito e decência, e é isso que vamos fazer. 
Boa noite’’, publicou Lula.

A falta de caráter, a deformação dele e até mesmo a escro-
tidão são inerentes em parcelas da humanidade aqui ou em 
qualquer lugar do mundo.

Mas, de repente, no País, essas qualidades repulsivas aflo-
raram de uma maneira muito além do abuso, notadamente 
no circulo do poder. E o pior de tudo é que imensa parcela 
da sociedade passou a banalizar de forma covarde tamanha 
vileza.

O caso do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro 
Guimarães, acusado por funcionárias da instituição de assédio 
sexual é mais um nesse “novo Brasil” torpe e de culto a cruel-
dade.

Os sentimentos de respeito e solidariedade estão sendo 
sepultados em nome da degradação social, da discriminação, 
do preconceito e da violência. Tudo isso banalizado como se a 
agressão, a perseguição a quem pensa e vive diferente  fossem 
a instituição do “novo normal”.

São as ações de cada um que dizem exatamente o que o 
ser verdadeiramente representa. Uns até querem se passar por 
nobreza falando em Deus e família, acima de tudo.

Mas, no fundo, costumam mergulhar no esgoto com a satis-
fação de se misturar aos excrementos em meio à escuridão.

Enfim, os tempos estão mais que sombrios.

Lula: ‘nosso povo já viveu 
melhor, não faltava comida 
e nosso país era mais feliz’

A falta de caráter e a escrotidão 
afloram nesse ‘novo Brasil’ com 
a banalização da crueldade

   ARTIGO  |  Voney Malta *

   ARTIGO  |  Marcelo Firmino *
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Durante a sessão desta 
terça-feira, 28, o plenário da 
Casa discutiu cinco maté-
rias, dentre elas, o projeto de 
lei ordinária nº 872/2022, de 
autoria do deputado Dudu 
Ronalsa (MDB), que acres-
centa o nome de prefeito 
Carlos Eurico Leão e Lima 
- Kaika, ao Hospital Regio-
nal do Norte, situado no 

município de Porto Calvo. O 
deputado explica que Kaika 
era natural de Porto Calvo e 
foi por duas vezes prefeito 
da cidade. Ele faleceu no 
ano passado, aos 51 anos 
de idade, por complicações 
causadas pela Covid-19.

“Durante sua vida, lutou 
pelo desenvolvimento de 
toda região Norte, mas princi-

palmente do município onde 
nascera, o qual dedicou sua 
trajetória empresarial e polí-
tica administrando a cidade 
de Porto Calvo com afinco e 
extremo carinho, o que refle-
tiu na solidariedade e cons-
ternação de toda a população 
daquele município após seu 
falecimento”, destacou Dudu 
Ronalsa.

O deputado Lobão (MDB) 
agradeceu aos seus pares, na 
manhã desta segunda-feira, 
27, pelo apoio ao projeto de 
lei ordinária 979/2022, de 
sua autoria, referente ao uso 
da cannabis medicinal em 
Alagoas e ao acesso universal 
da saúde com produtos e seus 
derivados, além do fomento à 
pesquisa sobre o uso medici-
nal e industrial da cannabis. 
“Tive dias felizes em minha 
vida pública, com a instalação 
de semáforos em cruzamen-
tos perigosos ou a chegada do 
Castramóvel em Maceió, que 
vamos evoluir para o Hospital 
Público Veterinário, mas esse 
é um passo histórico para o 
Estado”, disse o deputado. Ele 

ressaltou que, enquanto em 
Brasília um PL semelhante 
está travado há anos, Alagoas 
seguirá o exemplo positivo de 
outros estados, como a Paraíba 
e Rio Grande do Norte.

Ao mencionar a audiência 
pública que convocou e reali-
zou sobre o tema, agradeceu 
mais uma vez a participação 
de Ângela Garrote (PP). E disse 
que, com a eventual apro-
vação da matéria, ganhará 
a indústria do Estado, que 
poderá produzir medicamen-
tos. “Todo mundo fisiologi-
camente funciona da mesma 
maneira, então cada um de 
nós poderá ter o acesso a esse 
medicamento, caso um dia 
precise”, encerrou o deputado.

A Associação dos Juízes 
Federais do Brasil (Ajufe), 
seccional/Alagoas, qualifi-
cou de irresponsável a fala 
do prefeito Jarbas Ricardo 
(MDB), de São José da Tapera, 
no Sertão do Estado, que na 
manhã da última quarta-feira 
(22), disse durante uma sessão 
da Câmara de Vereadores que 
“Fui preso sem ter processo”. 

Jarbas foi preso em setem-
bro de 2019, durante a opera-
ção “Casa Abandonada”, 
deflagrada pela Polícia Fede-
ral (PF), após denúncias do 
Ministério Público Federal 
(MPF), que acusam o político 
de ter desviado em apenas 17 
dias cerca de R$ 5,4 milhões 
em recursos de precatórios do 
antigo Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef). 

A prisão foi determinada 
pela juíza Camila Monteiro 
Pullin Milan, da 11ª Vara Fede-

ral, na Subseção Judiciária de 
Santana do Ipanema. 

Durante uma reunião 
online, a direção da Ajufe clas-
sificou a fala do prefeito tape-
rense como um ato “midiático 
por parte de quem continua 
sendo investigado diante dos 
flagrantes comprovados pelo 
Ministério Público e PF”. 

“Temos acompanhado as 
falas do indiciado que tenta 
desvirtuar a verdade do traba-
lho idôneo da Justiça e consi-
deramos a narrativa uma 
afronta. Não vamos ensinar a 
ele e nem a nenhum suspeito 
o rito de um processo. A Polí-
cia e a Justiça permanecem 
investigando o gestor e muito 
em breve será marcada a audi-
ência e comitantemente a 
sentença será anunciada para 
a sociedade”, declarou o juiz 
federal Roney Raimundo Leão 
Otilio, da Seccional/Alagoas da 
Associação dos Juízes Federais 
do Brasil.

POLÍTICO é acusado de ter desviado em apenas 17 dias 
cerca de R$ 5,4 milhões em recursos de precatórios.Política

JARBAS, prefeito de São José da Tapera, foi preso em 2019, durante a operação “Casa Abandonada”, deflagrada pela PF

Associação de juízes chama de 
irresponsável fala de prefeito
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Projeto dá nome de ex-prefeito 
de Porto Calvo ao Hospital

Lobão agradece apoio ao 
projeto de uso terapêutico

DEPUTADO LOBÃO
Pelo apoio ao projeto de lei ordinária 979/2022, de sua autoria

PREFEITO JARBAS,
de Tapera, na sessão da Câmara de Vereadores: “Fui preso sem ter processo”

Igor Pereira

Divulgação

Divulgação



Com objetivo de atender 
o trajeto de Jacarecica para 
o Jacintinho, ida e Volta, e 
do Bom Parto para o Maceió 
Shopping, na volta, a Supe-
rintendência Municipal 
de Transportes e Trânsito 
(SMTT) informa que a linha 
(114) - Cruz das Almas/Trapi-
che - passou por alterações 
em seu itinerário. A medida já 
está valendo para os usuários 
do transporte público. 

De acordo com a SMTT, 
a medida foi tomada a partir 
de estudos realizados pela 
equipe técnica do Sistema 
Integrado de Mobilidade de 
Maceió (SIMM) e visa melho-
rar ainda mais que utiliza a 
linha para se locomover para 
o trabalho ou a passeio.

Na ida, quando a linha 
sair do terminal de ônibus 

de Cruz das Almas, passará 
pela Avenida Litorânea, retor-
nando ao viaduto de Jacare-
cica e a partir daí segue seu 
itinerário habitual. Já na volta, 
os veículos farão o retorno 
na Socôco para atender aos 
usuários das proximidades do 
Maceió Shopping, na Avenida 
Dona Constança, retomando 
seu trajeto normal.

As mudanças de itinerá-
rios, aumento no número de 
viagens e veículos nas linhas 
podem ser feitas com o auxílio 
da população. A SMTT disponi-
biliza o contato via mensagem, 
pelo Whatsapp do Transporte, 
no número 98134-6858, por 
onde os usuários podem dar 
sugestões e informações sobre 
algo que possa ser melhorado 
no fornecimento do serviço de 
transporte.

Com uma programação 
multicultural espalhada 
em quatro polos da capital, 
Benedito Benetes, Tabuleiro 
do Martins, Fernão Velho  e 
Estacionamento do Jara-
guá, o São João ‘Massayó: 
sol...mar...forró’ chega ao 
final, hoje (29), com várias 
atrações.  As apresenta-
ções também podem ser 
assistidas no canal oficial 
da Prefeitura de Maceió no 
Youtube.

Na noite de hoje (29), a 
partir das 19h, os palcos do 

histórico bairro do Jaraguá 
vão receber as atrações dos 
festejos juninos do São João 
‘Massayó: sol...mar...forró’: 
Michele Andrade, Walkí-
ria Santos, Elba Ramalho e 
Gustavo Lima.

No Benedito Bentes, Dia 
de São Pedro (29), a anima-
ção ficará por conta de 
Johny Lopes, Mô Fio e Rafi-
nha Benutti. E para encerrar, 
amanhã (30), vai ter Galã do 
Brega, É o Tchan! e Banda 
Karisma.

Já no bairro histórico de 

Fernão Velho, a festa junina 
inicia hoje (29), na praça 
principal do bairro (ao lado 
da antiga fábrica de teci-
dos), com apresentações do 
grupo do Carlinhos Zumba, 
Zé Neto e a cantora Walqui-
ria Santos – que ficou conhe-
cida quando foi vocalista da 
Banda Magníficos). 

No dia 30 de junho, os 
shows serão de  Wilson 
Mesquita, Grupo Raridade, 
Cavaleiros do Forró e Devi-
nho Novaes. Por lá, a balada 
junina começa às 20h.

APRESENTAÇÕES também podem ser assistidas 
no canal oficial da Prefeitura de Maceió no Youtube.Maceió

SHOWS JUNINOS com artistas locais e nacionais agitam os bairros na reta final do São João de Maceió

Hoje tem shows em Jaraguá, 
Benedito Bentes e Fernão Velho 

XXXXX: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MUDANÇA

Foi tomada a partir de estudos realizados pela equipe técnica do SIMM

Ascom SMTT
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Linha 114 passa por mudança 
de itinerário em Maceió 

Semas promove encontro para 
discutir demandas da pasta 

Revista Saberes Docentes 
segue com inscrições abertas  

Com a participação de 
diretores, coordenadores e 
técnicos do órgão, o novo 
secretário de Assistência 
Social de Maceió, Claydson 
Moura, promoveu ontem 
(28), uma reunião de plane-
jamento com os responsá-
veis dos setores da pasta. O 
encontro foi realizado no 
hotel Ritz Lagoa da Anta, em 
Cruz das Almas, durante todo 
dia. 

Na oportunidade, o novo 
secretário assisitiu a uma 
apresntação dos serviços 
prestados pela Secretaria 

Municipal de Assistência 
Social, e debateu com a equipe 
as formas de melhorar ainda 
mais o atendimento à popu-
lação de Maceió. 

Claydson Moura afirmou 
que assume o cargo com a 
intenção de dar mais agili-
dade às ações da pasta e de 
transformar a Secretaria de 
Assistência Social (Semas) 
em um dos pilares da gestão 
municipal, conforme deter-
minação do prefeito JHC.

Servidores e gestores de 
16 Centros de Referência 
de Assistência Social (Cras), 

cinco Centros de Referência 
Especializado em Assistência 
Social (Creas), sete unida-
des de acolhimento institu-
cional, CadÚnico e Centros 
POP puderam apresentar os 
problemas que precisam ser 
corrigidos nessas institui-
ções.

O secretário anunciou que 
fará reuniões mensais com os 
diretores e coordenadores 
para dar um olhar huma-
nizado às questões apre-
sentadas e facilitar o acesso 
da população aos serviços 
municipais.

Com objetivo de valori-
zar os trabalhos desenvolvi-
dos no âmbito da pesquisa 
e incentivar a produção 
científica entre os docen-
tes, a Secretaria Municipal 
de Educação continua com 
as inscrições abertas para a 
7ª edição da Revista Saberes 
Docentes em Ação. O perí-
odo prossegue até o dia 12 de 
agosto. 

A revista é direcionada 
para publicações de profes-

sores e pesquisadores da rede 
municipal de Educação de 
Maceió e de outras institui-
ções. Os trabalhos devem ser 
enviados, exclusivamente, 
para o email: saberesdocen-
tesmaceio@gmail.com. 

A revista está em circula-
ção desde 2015 e publicou 
mais de 100 artigos científi-
cos e relatos de experiências 
de docentes da rede.

Para a coordenadora 
do Núcleo de Avaliação e 

Pesquisa do Centro Munici-
pal de Formação da Secreta-
ria Municipal de Educação 
(Semed), Natércia Lopes, a 
revista é um marco para a 
produção da pesquisa entre 
os profissionais da Educação.

Segundo ela, a revista vai 
receber trabalhos inéditos, 
com reflexões teóricas sobre 
diferentes assuntos que 
possam vir a contribuir para 
a melhoria do processo de 
aprendizagem de ensino.
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Com perfuração no crânio, 
causada por arma de fogo, 
além de uma lesão na mão 
esquerda, a motorista por 
aplicativo Alayne da Silva 
Oliveira, de 28 anos, chegou 
ao Hospital Geral do Estado 
(HGE), em Maceió, no último 
dia 20 de junho. Em estado 
grave, ela passou por cirur-
gia e, após ter a vida salva 
pela equipe multidisciplinar, 
permaneceu internada na 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI), de onde recebeu alta 
médica ontem sendo encami-
nhada para a Enfermaria.

 Segundo relatos de Alayne 
da Silva Oliveira, ela foi alvo 
de criminosos que teriam 
anunciado um assalto e, após 
tentarem matá-la, abando-
naram-na em uma estrada 
de barro. De acordo com a 
paciente, ela tinha iniciado a 
corrida por meio de um aplica-
tivo de transporte, quando os 
envolvidos no crime a rende-
ram durante o trajeto. Após 
receber os disparos, ela lembra 
que fingiu estar morta para 
tentar escapar da emboscada. 

O caso está sendo investigado 
pela Polícia Civil de Alagoas 
(PC/AL).

“Amanheci o dia lite-
ralmente lutando contra a 
morte, tentando estancar o 
sangue que escorria de minha 
cabeça. Só no outro dia fui 
encontrada pelos policiais e 
amigos, que me conduziram 
até a UPA [Unidade de Pronto 
Atendimento]. A partir daí não 
lembro de mais nada! Quando 
acordei já estava no HGE, um 
tanto confusa, achando que 
ainda estava na UPA”, recor-
dou.

Assistência no HGE
Os ferimentos de Alayne 

foram muito graves. Ela 
chegou ao HGE às 8h53 do 
último dia 20 de junho, rece-
beu o atendimento multi-
disciplinar na Área Vermelha 
Trauma, foi submetida à 
tomografia computado-
rizada e levada ao Centro 
Cirúrgico, onde se submeteu 
a uma craniectomia descom-
pressiva com debridamento 
em tecidos desvitalizados 
e drenagem de hematoma 
cerebral, com remoção de 
fragmentos do projétil.

“A cirurgia foi um sucesso! 
Logo após já demonstrou 
reação. O prognóstico dado 
pela neurocirurgiã Jeane 
Ricardo foi muito positivo. Isso 
nos animou! Nos agarramos na 
esperança de salvar a vida dela. 
Vários profissionais se envol-
veram no caso, sensibilizados 
pela história de superação. 
Na Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI), cada resultado de 
intervenção foi celebrado pela 
equipe. Ela é muito forte! Teve 
uma boa evolução no trata-
mento. Demonstrou muita 
vontade de viver”, afirmou 

o gerente do HGE, o médico 
Paulo Teixeira.

Consciente, orientada 
e esclarecida sobre todos 
os acontecimentos após a 
suposta tentativa de latrocínio, 
Alayne já recebeu alta da UTI e 
segue o tratamento em enfer-
maria na Área Verde. Apesar 
da excelente recuperação, os 
especialistas acreditam que ela 
precisa concluir medicações, 
se submeter a mais exames 
e ser observada pela equipe 
multidisciplinar. Apesar da 
gravidade dos ferimentos, as 
sequelas maiores são psicoló-
gicas.

“Mas não quero deixar de 
trabalhar como motorista por 
aplicativo. Há dez anos traba-
lhei como garçonete e super-
visora em restaurantes, até 
decidir pedir demissão para 
trabalhar desse jeito, fazendo 
os meus próprios horários e 
metas. Gosto de rodar, atender 
os clientes; talvez inspirada 
no meu pai e irmãos, moto-
ristas de ônibus, e no meu 
namorado, que também dirige 
veículo de aplicativo. É assim 
que corremos atrás do melhor 
para a nossa família e vamos 
vencendo na vida”, disse ela.

Alagoas segue confir-
mando a redução nos índi-
ces de criminalidade e não 
tem nenhuma cidade entre 
as 30 mais violentas do país. 
Os dados foram apresenta-
dos na edição 2022 do Anuá-
rio Brasileiro de Segurança 
Pública ontem. O relatório 
apontou uma queda de 14,8% 
nas Mortes Violentas Inten-
cionais no Estado, com 180 
óbitos a menos entre 2020 e 
2021. Esse indicador reforça 
a tese da redução total de 
58,4% em relação à série 
histórica iniciada em 2011. 
Assim, o Estado conta com a 
maior diminuição de mortes 
do Nordeste e a segunda 
maior do Brasil, perdendo 

apenas para o Distrito Fede-
ral (-61,5%).

O indicador foi comemo-
rado pelo secretário de Segu-
rança Pública, Flávio Saraiva, 
que apontou que o trabalho 
integrativo, preventivo e de 
inteligência tem refletido posi-
tivamente nos indicadores, 
bem como os investimentos 
que trouxeram o aumento no 
efetivo policial e a melhoria na 
remuneração salarial da tropa. 
Saraiva ainda citou como 
dados importantes politicas 
sociais desenvolvidas pelo 
governo do Estado em outras 
pastas, como o Escola 10 na 
Educação; e o Cria na área 
social, com o fortalecimento 
da primeira infância.

“Alagoas evoluiu positi-
vamente por implantar um 
modelo diferenciado, que 

reuniu integração, investi-
mentos, valorização e inte-
ligência. Dou como exemplo 
o sucesso dos Cisps, que 
integraram a Polícia Civil e 
a Polícia Militar nas cida-
des do Interior. E temos 
outras iniciativas que surti-
ram efeito como priorizar 
investimentos em equipa-
mentos, usar da inteligência 
para trabalhar com a análise 
criminal,  tudo isso nos 
permitiu ter um norte para 
seguir alcançando resulta-
dos positivos e que são reco-
nhecidos nacionalmente”, 
afirmou o secretário, desta-
cando que Alagoas tem tudo 
para seguir garantindo a 
segurança do cidadão.

Não estar listado com 
nenhuma das 30 cidades mais 
violentas do país foi um indi-

cador muito comemorado, 
pois Maceió, por exemplo, 
chegou a ser a capital mais 
violenta do Brasil e a quinta 
colocada em todo o mundo. 
Hoje, como comprovado pelo 
Anuário, enquanto a maior 
parte do país registra piora 
no cenário da segurança 
pública, o estado alagoano 
segue com sucessivas melho-
rias nos indicadores.

Para as mulheres, o Estado 
teve a maior redução no 
número de homicídios do 
país com 32%. Os feminicídios 
também caíram em 28,9%, 
sendo a quarta maior redução 
do Brasil. E Alagoas não regis-
trou a morte de nenhum poli-
cial em serviço no ano de 2021, 
um dos melhores indicadores 
de todo o país. Também redu-
ziu o número de roubos de 

celulares, roubo de transeun-
tes, o roubo de cargas e o furto 
de veículos. A queda nos homi-
cídios dolosos em registros 
de crimes contra LGBTQIA+ 
alcançou 11%.

Transparente
No índice que afere a 

qualidade estimada dos regis-
tros estatísticos oficiais de 
Mortes Violentas Intencionais 
o Anuário produzido pelo 
Fórum Brasileiro de Segu-
rança Pública destaca, Alagoas 
ocupa novamente a primeira 
posição. Pelo segundo ano 
consecutivo, o estado é o 
de maior transparência no 
fornecimento de informações 
sobre segurança pública, bem 
à frente de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Bahia, Minas Gerais e 
Rio Grande do Sul.

DADOS foram apresentados ontem na edição 2022 
do Anuário Brasileiro de Segurança Pública.Alagoas

ANUÁRIO da Segurança Pública ainda demonstrou queda de 14,8% no número de mortes violentas em 2021

AL não tem nenhum município 
entre os 30 mais violentos do país

   FINAL FELIZ

HGE salva a vida de motorista por aplicativo alvo 
de suposta tentativa de latrocínio em Maceió
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Thallysson Alves/ HGE

ALAYNE FOI ALVO DE CRIMINOSOS QUE

Teriam anunciado um assalto durante uma corrida; ela sofreu perfuração no crânio por arma de fogo, mas recebeu alta ontem

Alexandre Lino
Agência Alagoas

Thallysson Alves
HGE

Com objetivo de atender 
o trajeto de Jacarecica para 
o Jacintinho, ida e Volta, e 
do Bom Parto para o Maceió 
Shopping, na volta, a Supe-
rintendência Municipal 
de Transportes e Trânsito 
(SMTT) informa que a linha 
(114) - Cruz das Almas/Trapi-
che - passou por alterações 
em seu itinerário. A medida já 
está valendo para os usuários 
do transporte público. 

De acordo com a SMTT, 
a medida foi tomada a partir 
de estudos realizados pela 
equipe técnica do Sistema 
Integrado de Mobilidade de 
Maceió (SIMM) e visa melho-
rar ainda mais que utiliza a 
linha para se locomover para 
o trabalho ou a passeio.

Na ida, quando a linha 
sair do terminal de ônibus 

de Cruz das Almas, passará 
pela Avenida Litorânea, retor-
nando ao viaduto de Jacare-
cica e a partir daí segue seu 
itinerário habitual. Já na volta, 
os veículos farão o retorno 
na Socôco para atender aos 
usuários das proximidades do 
Maceió Shopping, na Avenida 
Dona Constança, retomando 
seu trajeto normal.

As mudanças de itinerá-
rios, aumento no número de 
viagens e veículos nas linhas 
podem ser feitas com o auxílio 
da população. A SMTT disponi-
biliza o contato via mensagem, 
pelo Whatsapp do Transporte, 
no número 98134-6858, por 
onde os usuários podem dar 
sugestões e informações sobre 
algo que possa ser melhorado 
no fornecimento do serviço de 
transporte.

Com uma programação 
multicultural espalhada 
em quatro polos da capital, 
Benedito Benetes, Tabuleiro 
do Martins, Fernão Velho  e 
Estacionamento do Jara-
guá, o São João ‘Massayó: 
sol...mar...forró’ chega ao 
final, hoje (29), com várias 
atrações.  As apresenta-
ções também podem ser 
assistidas no canal oficial 
da Prefeitura de Maceió no 
Youtube.

Na noite de hoje (29), a 
partir das 19h, os palcos do 

histórico bairro do Jaraguá 
vão receber as atrações dos 
festejos juninos do São João 
‘Massayó: sol...mar...forró’: 
Michele Andrade, Walkí-
ria Santos, Elba Ramalho e 
Gustavo Lima.

No Benedito Bentes, Dia 
de São Pedro (29), a anima-
ção ficará por conta de 
Johny Lopes, Mô Fio e Rafi-
nha Benutti. E para encerrar, 
amanhã (30), vai ter Galã do 
Brega, É o Tchan! e Banda 
Karisma.

Já no bairro histórico de 

Fernão Velho, a festa junina 
inicia hoje (29), na praça 
principal do bairro (ao lado 
da antiga fábrica de teci-
dos), com apresentações do 
grupo do Carlinhos Zumba, 
Zé Neto e a cantora Walqui-
ria Santos – que ficou conhe-
cida quando foi vocalista da 
Banda Magníficos). 

No dia 30 de junho, os 
shows serão de  Wilson 
Mesquita, Grupo Raridade, 
Cavaleiros do Forró e Devi-
nho Novaes. Por lá, a balada 
junina começa às 20h.

APRESENTAÇÕES também podem ser assistidas 
no canal oficial da Prefeitura de Maceió no Youtube.Maceió

SHOWS JUNINOS com artistas locais e nacionais agitam os bairros na reta final do São João de Maceió

Hoje tem shows em Jaraguá, 
Benedito Bentes e Fernão Velho 

XXXXX: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MUDANÇA

Foi tomada a partir de estudos realizados pela equipe técnica do SIMM

Ascom SMTT

Divulgação

   ÔNIBUS   PLANEJAMENTO

   PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Linha 114 passa por mudança 
de itinerário em Maceió 

Semas promove encontro para 
discutir demandas da pasta 

Revista Saberes Docentes 
segue com inscrições abertas  

Com a participação de 
diretores, coordenadores e 
técnicos do órgão, o novo 
secretário de Assistência 
Social de Maceió, Claydson 
Moura, promoveu ontem 
(28), uma reunião de plane-
jamento com os responsá-
veis dos setores da pasta. O 
encontro foi realizado no 
hotel Ritz Lagoa da Anta, em 
Cruz das Almas, durante todo 
dia. 

Na oportunidade, o novo 
secretário assisitiu a uma 
apresntação dos serviços 
prestados pela Secretaria 

Municipal de Assistência 
Social, e debateu com a equipe 
as formas de melhorar ainda 
mais o atendimento à popu-
lação de Maceió. 

Claydson Moura afirmou 
que assume o cargo com a 
intenção de dar mais agili-
dade às ações da pasta e de 
transformar a Secretaria de 
Assistência Social (Semas) 
em um dos pilares da gestão 
municipal, conforme deter-
minação do prefeito JHC.

Servidores e gestores de 
16 Centros de Referência 
de Assistência Social (Cras), 

cinco Centros de Referência 
Especializado em Assistência 
Social (Creas), sete unida-
des de acolhimento institu-
cional, CadÚnico e Centros 
POP puderam apresentar os 
problemas que precisam ser 
corrigidos nessas institui-
ções.

O secretário anunciou que 
fará reuniões mensais com os 
diretores e coordenadores 
para dar um olhar huma-
nizado às questões apre-
sentadas e facilitar o acesso 
da população aos serviços 
municipais.

Com objetivo de valori-
zar os trabalhos desenvolvi-
dos no âmbito da pesquisa 
e incentivar a produção 
científica entre os docen-
tes, a Secretaria Municipal 
de Educação continua com 
as inscrições abertas para a 
7ª edição da Revista Saberes 
Docentes em Ação. O perí-
odo prossegue até o dia 12 de 
agosto. 

A revista é direcionada 
para publicações de profes-

sores e pesquisadores da rede 
municipal de Educação de 
Maceió e de outras institui-
ções. Os trabalhos devem ser 
enviados, exclusivamente, 
para o email: saberesdocen-
tesmaceio@gmail.com. 

A revista está em circula-
ção desde 2015 e publicou 
mais de 100 artigos científi-
cos e relatos de experiências 
de docentes da rede.

Para a coordenadora 
do Núcleo de Avaliação e 

Pesquisa do Centro Munici-
pal de Formação da Secreta-
ria Municipal de Educação 
(Semed), Natércia Lopes, a 
revista é um marco para a 
produção da pesquisa entre 
os profissionais da Educação.

Segundo ela, a revista vai 
receber trabalhos inéditos, 
com reflexões teóricas sobre 
diferentes assuntos que 
possam vir a contribuir para 
a melhoria do processo de 
aprendizagem de ensino.
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ÓLEO DE PEROBA: presidente insiste que acabou a corrupção no seu governo.Brasil
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Jair Bolsonaro insiste 
que acabou a corrupção no 
governo federal após sua 
eleição em 2018. Mas três 

anos e meio de mandato 
p r e s i d e n c i a l  m o s t r a m 
exatamente o contrário. 
Recentemente,  o  Brasi l 

assistiu à primeira prisão 
de um membro do governo: 
o ex-ministro da Educação 
Milton Ribeiro, pelo escân-

dalo dos pastores no MEC. 
O caso abala a campanha de 
reeleição, mas está longe de 
ser o único caso de corrup-

ção. A imprensa brasileira 
já revelou mais de 20 escân-
dalos ligados ao governo 
Bolsonaro. Confira a lista:

EM POUCO mais de três anos no poder, o governo ‘do mito’ aparece com um novo escândalo a cada 54 dias em média

Bolsonaro acumula mais de 
20 escândalos de corrupção

1 – PASTORES DO MEC
O esquema resultou na primeira 
prisão de um ministro de Bolso-
naro. Revelado pelo Estadão, 
o caso expôs a influência de 
pastores evangélicos bolsona-
ristas na distribuição de verbas 
do MEC. Os pastores cobravam 
propina – inclusive em barras de 
ouro – para facilitar a transferên-
cia dos recursos. Ribeiro afirmou 
que abriu as portas do MEC aos 
pastores atendendo a pedido 
pessoal de Bolsonaro. Dois dos 
pastores envolvidos são Gilmar 
dos Santos e Arilton Moura.

2 – ITAIPUGATE
Detonado em 2019, o escândalo 
ganhou pouca atenção da mídia 
brasileira, mas abalou o governo 
paraguaio. Na esteira da revisão 
do acordo bilateral de Itaipu, a 
empresa Leros tentou ter “exclu-
sividade” na distribuição, ao 
mercado brasileiro, do excedente 
de energia de Itaipu. A Leros teve 
como lobista o então suplente 
do senador Major Olímpio, 
Alexandre Giordano, que usou o 
nome da “família Bolsonaro” para 
influenciar as negociações.

3 – COMPRA DE VACINAS
A CPI da Covid relevou uma série 
de crimes do governo Bolsonaro. 
Mostrou, principalmente, que a 
resistência em comprar vaci-
nas para controlar a pandemia 
tinha motivações que iam além 
do negacionismo: agentes do 
governo Bolsonaro tentaram 
receber propina e favorecer 
empresas ligadas ao ex-ministro 
da Saúde e atual líder do governo 
na Câmara, Ricardo Barros. O 
caso da vacina Covaxin foi um 
dos mais escabrosos. A CPI 
mostrou que Bolsonaro sabia de 
tudo e prevaricou.

4 – RICARDO BARROS E A 
ESCASSEZ DE REMÉDIOS
Ricardo Barros, Global, VTCLog e 
Precisa Medicamentos aparece-
ram na CPI da Covid no Senado, 
mas a relação suspeita entre 
todos já existia muito antes 
da pandemia. O GGN fez uma 
série de reportagens mostrando 
como Barros criou um esquema 
de escassez de medicamentos 
no Brasil visando a compra em 
caráter emergencial, a maior 
porta para a corrupção na Saúde. 
O esquema vem desde o governo 
Temer e Bolsonaro deu continui-
dade.

5 – ORÇAMENTO SECRETO
O esquema mostrou o modus 
operandi do governo Bolsonaro 
para garantir apoio no Congresso 

e, entre outras coisas, evitar 
o impeachment. Ministérios 
passaram a receber pedidos de 
aplicação de dinheiro público 
orientados não pelo Executivo, 
mas por deputados e senado-
res. A distribuição não é feita de 
forma igualitária nem transpa-
rente, evidenciando seu caráter 
eleitoral.

6 – A REFINARIA DO 
PRÍNCIPE ÁRABE
A venda da Refinaria Landulpho 
Alves (RLAM), em São Fran-
cisco do Conde, na Bahia, teve 
dedos de aliados de Bolsonaro 
favorecendo o comprador. A 
Petrobras finalizou o acordo 
com a Mubadala Capital, do 
príncipe Mohamed bin Zayed, 
em novembro de 2021. O árabe 
conseguiu a refinaria por US$ 
1,6 bilhão, enquanto a própria 
Petrobras chegou a avaliá-la em 
US$ 3 bilhões.

7 – A MANSÃO DE 
FLÁVIO BOLSONARO
Suspeito de desviar verba de 
gabinete no Rio de Janeiro para 
enriquecimento pessoal, o 
senador Flávio Bolsonaro, filho 
04 de Jair Bolsonaro, comprou 
uma mansão por R$ 5,97 milhões 
em um bairro nobre de Brasília, 
em março de 2021. O valor pago 
é quatro vezes maior do que o 
patrimônio do senador. Incitado a 
explicar o negócio, disse que usou 
a renda extra de “advogado” para 
conseguir pagar o imóvel luxuoso.

8 – A MANSÃO DE CRISTINA 
E RENAN BOLSONARO
Cristina Bolsonaro e seu filho, Jair 
Renan, também decidiram morar 
em imóvel de luxo em Brasília. 
Alugaram uma mansão de R$ 
3 milhões. O imóvel pertence 
a um corretor que mora numa 
casa simples. Nas contas da 
jornalista Juliana Dal Piva, que 
revelou o escândalo, as parcelas 
do financiamento custariam ao 
corretor, aproximadamente, R$ 
14 mil. Cristina é a antecessora de 
Fabrício Queiroz no esquema das 
rachadinhas, aponta a narradora 
do podcast “A vida secreta de 
Jair”. Segundo ela, Jair Bolsonaro 
é o grande mentor por trás do 
esquema da rachadinha.

9 – ADVOGADO 
ESCONDE QUEIROZ
Falando em Fabrício Queiroz: o 
ex-policial é o pivô do esquema 
da rachadinha de Flávio Bolso-
naro. Às voltas com o Ministério 
Público, acabou escondido em 
uma propriedade de Frederick 
Wassef, advogado dos Bolsonaro. 

“Anjo”, como ficou conhecido 
o advogado, ainda pressionava 
a família de Queiroz para que 
saíssem do Rio de Janeiro e 
se mudassem para São Paulo 
durante as apurações.

10 – BOLSOLÃO DO ASFALTO
Na esteira do orçamento secreto, 
Folha revelou que o governo 
Bolsonaro tem predileção 
pela empreiteira Engefort, do 
Maranhão, que vem conquis-
tando a maioria dos contratos de 
pavimentação. A empresa tem 
concorrido sozinha nas licita-
ções, ou teve como concorrente 
uma empresa de fachada – criada 
pelo irmão de um sócio da 
própria Engefort. O orçamento 
secreto é fonte de 70% dos recur-
sos recebidos pela empreiteira.

11 – CANDIDATURAS LARANJAS
Ainda no primeiro ano de 
governo, Bolsonaro viu o seu 
ministro do Turismo, Marcelo 
Álvaro Antônio, ser indiciado 
pela Polícia Federal na opera-
ção Sufrágio Ostentação, que 
investiga esquema de desvio 
de recursos por meio de candi-
daturas femininas laranjas nas 
eleições de 2018. O ministro era, 
na ocasião, presidente do PSL em 
Minas Gerais.

12 – SALLES E MADEIRA ILEGAL 
(OPERAÇÃO HANDROANTHUS)
Em abril de 2021, o então 
ministro Ricardo Salles, do 
Meio Ambiente, foi acusado de 
dificultar a fiscalização ambien-
tal em benefício de empresas 
investigadas por extração ilegal 
de madeira. A Polícia Federal 
afirmou que Salles era o “braço 
forte do Estado” no esquema de 
organização criminosa.

13 – ESQUEMA DOS TRATORES
Também dentro do escândalo 
do orçamento secreto, o Estadão 
descobriu que boa parte das 
emendas era destinada à compra 
de tratores e equipamentos agrí-
colas por preços superfaturados 
em até 259%.

14 – CASO DIVÉRIO/PAZUELLO
Um escândalo que envolve 
militares bolsonaristas. Indi-
cado pelo general Eduardo 
Pazuello, ex-ministro da Saúde, 
um superintendente da pasta 
no Rio de Janeiro é suspeito de 
corrupção. Trata-se de George da 
Silva Divério, coronel do Exército. 
O Jornal Nacional revelou que 
Divério contratou R$ 29 milhões 
em obras do prédio do Ministério 
no Rio. As duas empresas foram 
contratadas sem licitação.

15 – ÔNIBUS ESCOLARES
O governo Bolsonaro aceitou 
pagar até R$ 480 mil por unidade 
de ônibus escolar que deveria 
custar no máximo R$ 270 mil. 
No total, o pregão para a compra 
ficaria meio bilhão de reais acima 
do necessário, graças ao sobre-
preço.

16 – ESCOLAS FAKES
Mais um escândalo envolvendo 
recursos do FNDE. Enquanto o 
governo Bolsonaro não consegue 
entregar 3,5 mil escolas em cons-
trução há anos, o MEC autorizou 
mais 2 mil unidades, sem previ-
são orçamentária. Para cumprir 
a promessa, o FNDE deveria ter 
um orçamento de R$ 5,9 bilhões. 
Com o orçamento atual, levaria 
51 anos.

17 – FARRA DO 
CAMINHÃO DE LIXO
Até compra e distribuição de 
caminhões de lixo para peque-
nas cidades foram objeto de 
corrupção no governo Bolsonaro. 
Saltou de 85 para 488 o número 
de veículos comprados entre 
2019 para 2021. Além de não ter 
transparência na compra, há 
suspeita de superfaturamento. 
Em Alagoas, houve diferença de 
R$ 114 mil no preço de veículos 
iguais, comprados no espaço de 
um mês.

18 – JAIR RENAN: 
TRÁFICO DE INFLUÊNCIA
Jair Renan Bolsonaro, o filho 
de Jair Bolsonaro, virou alvo 
de investigação por tráfico de 
influência. Ele ganhou um carro 
elétrico avaliado em R$ 90 mil 
de um grupo empresarial que 
atua nos setores de mineração e 
construção, após supostamente 
intermediar reuniões no governo 
federal. Nas redes sociais, Renan 
Bolsonaro sempre compartilha 
suas viagens e a recepção que 
tem em diversas empresas.

19 – A OFFSHORE 
DE PAULO GUEDES
Durante o governo Dilma, Paulo 
Guedes, o posto Ipiranga de 
Bolsonaro, fundou a Dreadnou-
ghts International, uma offshore 
nas Ilhas Virgens Britânicas, 
um paraíso fiscal no Caribe. Lá, 
guardou sua fortuna longe da 
turbulência da crise brasileira: 
quase 10 milhões de dólares, em 
valores de 2014. O caso faz parte 
do Pandora Papers.

20 – AS COMPRAS 
DOS MILITARES
Outro escândalo envolvendo 

a gestão de Jair Bolsonaro foi a 
compra de 60 próteses penianas 
infláveis pelo Exército Brasileiro, 
com um gasto total de quase R$ 
3,5 milhões, entre 2020 e 2021. 
Já as Forças Armadas aprova-
ram pregões para a compra de 
cerca de 35 mil comprimidos do 
medicamento Viagra. O remédio 
também é usado no tratamento 
de disfunção erétil e de hiperten-
são arterial pulmonar. O escân-
dalo foi parar na Forbes.

21 – MOTOCIATA
As famosas “motociatas” de 
Bolsonaro renderam pedido 
de investigação ao Ministé-
rio Público Eleitoral. Movido 
pelo deputado Elias Vaz (PSB), 
o pedido de instauração de 
inquérito visa apurar os gastos 
de Bolsonaro com os eventos de 
cunho eleitoral. O parlamentar 
alega que parte das despesas são 
pagas com o cartão corporativo. 
Desde 2021, o presidente já parti-
cipou de cerca de 15 motociatas. 
Ao todo, elas custaram quase R$ 
8 milhões somados aos cofres 
públicos.

22 – SIGILO DE 100 ANOS
O cartão corporativo, assim 
como o cartão de vacinação, 
registros de visitas ao Palácio do 
Planalto, e outros documento 
relacionados a escândalos do 
governo Bolsonaro, estão todos 
protegidos por sigilo de 100 
anos. O governo Bolsonaro já 
acumulou inúmeras solicitações 
de esclarecimento de dados por 
meio da Lei de Acesso à Infor-
mação (LAI). Na maior parte 
das ocasiões, a Secretaria-Geral 
da Presidência alega que as 
informações estão relacionadas 
“à intimidade, à vida privada, à 
honra e à imagem dos familia-
res” do presidente.

23 – INTERFERÊNCIAS 
NA POLÍCIA FEDERAL 
E ABIN PARALELA
Ao longo de todo o mandato, 
Bolsonaro foi acusado de 
interferir na Polícia Federal para 
proteger a si mesmo ou seus 
filhos, implicados em suspeitas 
de corrupção. Seu ex-ministro 
da Justiça, Sergio Moro, abando-
nou o governo usando a interfe-
rência como motivo maior. Além 
de mexer em cargos estratégicos, 
Bolsonaro também teria obtido 
informações privilegiadas em 
alguns casos. O mais recente é o 
de Milton Ribeiro, do escândalo 
dos pastores do MEC. Além de 
querer controlar politicamente a 
PF, o governo Bolsonaro também 
teria criado uma “Abin” paralela.



C o m  o  o b j e t i v o  d e 
mudar a base econômica de 
Quebrangulo para ampliar a 
geração de emprego e renda, 
o prefeito do município, 
Marcelo Lima, e a consul-
tora de desenvolvimento 
econômico, Valdelane Tenó-
rio, estiveram reunidos com 
o presidente da Federação 
do Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo do Estado de 
Alagoas (Fecomércio AL), 
Gilton Lima. O encontro 
aconteceu de forma híbrida, 
na tarde de ontem na sede 
da entidade.

A ideia do gestor munici-
pal é desenvolver o potencial 
para o turismo ecológico, já 
que a cidade possui áreas 
verdes, especialmente a 
Reserva Biológica da Pedra 
Talhada, ampliando a base 
econômica que atualmente 
provém da pecuária, agri-
cul tura ,  administração 
pública e comércio.  Por isso, 
o prefeito procurou a Fede-
ração para firmar parceria 
a fim de desenvolver, por 
meio do Instituto Fecomér-
cio AL, um estudo de viabi-
lidade.

“Precisamos entender 
o processo atual,  saber 

quanto circula no nosso 
município e nossa base 
econômica. Depois de tudo 
isso, compreender qual a 
forma de alterar a econo-
mia do município, criando 
novas oportunidades”, falou 
Marcelo Lima. De acordo 
com ele, nesse processo 
de busca de alternativas, 
descobriu-se que a voca-
ção real da cidade seria o 

turismo, por isso a ideia de 
focar nessa área, desenvol-
vendo projetos que estimu-
lem investimentos como 
pousadas,  condomínios 
de casas de temporadas de 
inverno e chácaras, dentre 
outras possibilidades.

Para o presidente da 
Fe c o m é rc i o  A L ,  Gi l t o n 
Lima, dar esse suporte aos 
municípios auxiliando-os 

na construção de políticas 
públicas que estimulem 
ações empreendedoras e, 
por consequência, os seto-
res de Comércio, Serviços e 
Turismo, é um dos princi-
pais papeis da Federação. 
“O que estiver ao nosso 
alcance, nós iremos dispo-
nibilizar. Não temos dúvida 
de que a pesquisa que será 
desenvolvida pelo Instituto 

Fecomércio irá auxiliar o 
município na tomada de 
decisões”, avalia.

As questões técnicas para 
viabilizar o convênio entre 
as partes serão definidas em 
reuniões futuras. O encon-
tro desta tarde ainda contou 
com as participações dos 
assessores da Fecomércio, 
Eduardo Medeiros e Victor 
Hortencio.

PREFEITO Marcelo Lima quer mudar base econômica do 
município para ampliar a geração de emprego e renda.Mercado

PESQUISA deve traçar a base da economia do município e avaliar novas perspectivas de investimento

Fecomércio e Quebrangulo firmam 
parceria para estudo econômico
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ENCONTRO

Aconteceu de forma híbrida e discutiu o potencial para o turismo ecológico, já que a cidade possui áreas verdes

ÓLEO DE PEROBA: presidente insiste que acabou a corrupção no seu governo.Brasil
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Jair Bolsonaro insiste 
que acabou a corrupção no 
governo federal após sua 
eleição em 2018. Mas três 

anos e meio de mandato 
p r e s i d e n c i a l  m o s t r a m 
exatamente o contrário. 
Recentemente,  o  Brasi l 

assistiu à primeira prisão 
de um membro do governo: 
o ex-ministro da Educação 
Milton Ribeiro, pelo escân-

dalo dos pastores no MEC. 
O caso abala a campanha de 
reeleição, mas está longe de 
ser o único caso de corrup-

ção. A imprensa brasileira 
já revelou mais de 20 escân-
dalos ligados ao governo 
Bolsonaro. Confira a lista:

EM POUCO mais de três anos no poder, o governo ‘do mito’ aparece com um novo escândalo a cada 54 dias em média

Bolsonaro acumula mais de 
20 escândalos de corrupção

1 – PASTORES DO MEC
O esquema resultou na primeira 
prisão de um ministro de Bolso-
naro. Revelado pelo Estadão, 
o caso expôs a influência de 
pastores evangélicos bolsona-
ristas na distribuição de verbas 
do MEC. Os pastores cobravam 
propina – inclusive em barras de 
ouro – para facilitar a transferên-
cia dos recursos. Ribeiro afirmou 
que abriu as portas do MEC aos 
pastores atendendo a pedido 
pessoal de Bolsonaro. Dois dos 
pastores envolvidos são Gilmar 
dos Santos e Arilton Moura.

2 – ITAIPUGATE
Detonado em 2019, o escândalo 
ganhou pouca atenção da mídia 
brasileira, mas abalou o governo 
paraguaio. Na esteira da revisão 
do acordo bilateral de Itaipu, a 
empresa Leros tentou ter “exclu-
sividade” na distribuição, ao 
mercado brasileiro, do excedente 
de energia de Itaipu. A Leros teve 
como lobista o então suplente 
do senador Major Olímpio, 
Alexandre Giordano, que usou o 
nome da “família Bolsonaro” para 
influenciar as negociações.

3 – COMPRA DE VACINAS
A CPI da Covid relevou uma série 
de crimes do governo Bolsonaro. 
Mostrou, principalmente, que a 
resistência em comprar vaci-
nas para controlar a pandemia 
tinha motivações que iam além 
do negacionismo: agentes do 
governo Bolsonaro tentaram 
receber propina e favorecer 
empresas ligadas ao ex-ministro 
da Saúde e atual líder do governo 
na Câmara, Ricardo Barros. O 
caso da vacina Covaxin foi um 
dos mais escabrosos. A CPI 
mostrou que Bolsonaro sabia de 
tudo e prevaricou.

4 – RICARDO BARROS E A 
ESCASSEZ DE REMÉDIOS
Ricardo Barros, Global, VTCLog e 
Precisa Medicamentos aparece-
ram na CPI da Covid no Senado, 
mas a relação suspeita entre 
todos já existia muito antes 
da pandemia. O GGN fez uma 
série de reportagens mostrando 
como Barros criou um esquema 
de escassez de medicamentos 
no Brasil visando a compra em 
caráter emergencial, a maior 
porta para a corrupção na Saúde. 
O esquema vem desde o governo 
Temer e Bolsonaro deu continui-
dade.

5 – ORÇAMENTO SECRETO
O esquema mostrou o modus 
operandi do governo Bolsonaro 
para garantir apoio no Congresso 

e, entre outras coisas, evitar 
o impeachment. Ministérios 
passaram a receber pedidos de 
aplicação de dinheiro público 
orientados não pelo Executivo, 
mas por deputados e senado-
res. A distribuição não é feita de 
forma igualitária nem transpa-
rente, evidenciando seu caráter 
eleitoral.

6 – A REFINARIA DO 
PRÍNCIPE ÁRABE
A venda da Refinaria Landulpho 
Alves (RLAM), em São Fran-
cisco do Conde, na Bahia, teve 
dedos de aliados de Bolsonaro 
favorecendo o comprador. A 
Petrobras finalizou o acordo 
com a Mubadala Capital, do 
príncipe Mohamed bin Zayed, 
em novembro de 2021. O árabe 
conseguiu a refinaria por US$ 
1,6 bilhão, enquanto a própria 
Petrobras chegou a avaliá-la em 
US$ 3 bilhões.

7 – A MANSÃO DE 
FLÁVIO BOLSONARO
Suspeito de desviar verba de 
gabinete no Rio de Janeiro para 
enriquecimento pessoal, o 
senador Flávio Bolsonaro, filho 
04 de Jair Bolsonaro, comprou 
uma mansão por R$ 5,97 milhões 
em um bairro nobre de Brasília, 
em março de 2021. O valor pago 
é quatro vezes maior do que o 
patrimônio do senador. Incitado a 
explicar o negócio, disse que usou 
a renda extra de “advogado” para 
conseguir pagar o imóvel luxuoso.

8 – A MANSÃO DE CRISTINA 
E RENAN BOLSONARO
Cristina Bolsonaro e seu filho, Jair 
Renan, também decidiram morar 
em imóvel de luxo em Brasília. 
Alugaram uma mansão de R$ 
3 milhões. O imóvel pertence 
a um corretor que mora numa 
casa simples. Nas contas da 
jornalista Juliana Dal Piva, que 
revelou o escândalo, as parcelas 
do financiamento custariam ao 
corretor, aproximadamente, R$ 
14 mil. Cristina é a antecessora de 
Fabrício Queiroz no esquema das 
rachadinhas, aponta a narradora 
do podcast “A vida secreta de 
Jair”. Segundo ela, Jair Bolsonaro 
é o grande mentor por trás do 
esquema da rachadinha.

9 – ADVOGADO 
ESCONDE QUEIROZ
Falando em Fabrício Queiroz: o 
ex-policial é o pivô do esquema 
da rachadinha de Flávio Bolso-
naro. Às voltas com o Ministério 
Público, acabou escondido em 
uma propriedade de Frederick 
Wassef, advogado dos Bolsonaro. 

“Anjo”, como ficou conhecido 
o advogado, ainda pressionava 
a família de Queiroz para que 
saíssem do Rio de Janeiro e 
se mudassem para São Paulo 
durante as apurações.

10 – BOLSOLÃO DO ASFALTO
Na esteira do orçamento secreto, 
Folha revelou que o governo 
Bolsonaro tem predileção 
pela empreiteira Engefort, do 
Maranhão, que vem conquis-
tando a maioria dos contratos de 
pavimentação. A empresa tem 
concorrido sozinha nas licita-
ções, ou teve como concorrente 
uma empresa de fachada – criada 
pelo irmão de um sócio da 
própria Engefort. O orçamento 
secreto é fonte de 70% dos recur-
sos recebidos pela empreiteira.

11 – CANDIDATURAS LARANJAS
Ainda no primeiro ano de 
governo, Bolsonaro viu o seu 
ministro do Turismo, Marcelo 
Álvaro Antônio, ser indiciado 
pela Polícia Federal na opera-
ção Sufrágio Ostentação, que 
investiga esquema de desvio 
de recursos por meio de candi-
daturas femininas laranjas nas 
eleições de 2018. O ministro era, 
na ocasião, presidente do PSL em 
Minas Gerais.

12 – SALLES E MADEIRA ILEGAL 
(OPERAÇÃO HANDROANTHUS)
Em abril de 2021, o então 
ministro Ricardo Salles, do 
Meio Ambiente, foi acusado de 
dificultar a fiscalização ambien-
tal em benefício de empresas 
investigadas por extração ilegal 
de madeira. A Polícia Federal 
afirmou que Salles era o “braço 
forte do Estado” no esquema de 
organização criminosa.

13 – ESQUEMA DOS TRATORES
Também dentro do escândalo 
do orçamento secreto, o Estadão 
descobriu que boa parte das 
emendas era destinada à compra 
de tratores e equipamentos agrí-
colas por preços superfaturados 
em até 259%.

14 – CASO DIVÉRIO/PAZUELLO
Um escândalo que envolve 
militares bolsonaristas. Indi-
cado pelo general Eduardo 
Pazuello, ex-ministro da Saúde, 
um superintendente da pasta 
no Rio de Janeiro é suspeito de 
corrupção. Trata-se de George da 
Silva Divério, coronel do Exército. 
O Jornal Nacional revelou que 
Divério contratou R$ 29 milhões 
em obras do prédio do Ministério 
no Rio. As duas empresas foram 
contratadas sem licitação.

15 – ÔNIBUS ESCOLARES
O governo Bolsonaro aceitou 
pagar até R$ 480 mil por unidade 
de ônibus escolar que deveria 
custar no máximo R$ 270 mil. 
No total, o pregão para a compra 
ficaria meio bilhão de reais acima 
do necessário, graças ao sobre-
preço.

16 – ESCOLAS FAKES
Mais um escândalo envolvendo 
recursos do FNDE. Enquanto o 
governo Bolsonaro não consegue 
entregar 3,5 mil escolas em cons-
trução há anos, o MEC autorizou 
mais 2 mil unidades, sem previ-
são orçamentária. Para cumprir 
a promessa, o FNDE deveria ter 
um orçamento de R$ 5,9 bilhões. 
Com o orçamento atual, levaria 
51 anos.

17 – FARRA DO 
CAMINHÃO DE LIXO
Até compra e distribuição de 
caminhões de lixo para peque-
nas cidades foram objeto de 
corrupção no governo Bolsonaro. 
Saltou de 85 para 488 o número 
de veículos comprados entre 
2019 para 2021. Além de não ter 
transparência na compra, há 
suspeita de superfaturamento. 
Em Alagoas, houve diferença de 
R$ 114 mil no preço de veículos 
iguais, comprados no espaço de 
um mês.

18 – JAIR RENAN: 
TRÁFICO DE INFLUÊNCIA
Jair Renan Bolsonaro, o filho 
de Jair Bolsonaro, virou alvo 
de investigação por tráfico de 
influência. Ele ganhou um carro 
elétrico avaliado em R$ 90 mil 
de um grupo empresarial que 
atua nos setores de mineração e 
construção, após supostamente 
intermediar reuniões no governo 
federal. Nas redes sociais, Renan 
Bolsonaro sempre compartilha 
suas viagens e a recepção que 
tem em diversas empresas.

19 – A OFFSHORE 
DE PAULO GUEDES
Durante o governo Dilma, Paulo 
Guedes, o posto Ipiranga de 
Bolsonaro, fundou a Dreadnou-
ghts International, uma offshore 
nas Ilhas Virgens Britânicas, 
um paraíso fiscal no Caribe. Lá, 
guardou sua fortuna longe da 
turbulência da crise brasileira: 
quase 10 milhões de dólares, em 
valores de 2014. O caso faz parte 
do Pandora Papers.

20 – AS COMPRAS 
DOS MILITARES
Outro escândalo envolvendo 

a gestão de Jair Bolsonaro foi a 
compra de 60 próteses penianas 
infláveis pelo Exército Brasileiro, 
com um gasto total de quase R$ 
3,5 milhões, entre 2020 e 2021. 
Já as Forças Armadas aprova-
ram pregões para a compra de 
cerca de 35 mil comprimidos do 
medicamento Viagra. O remédio 
também é usado no tratamento 
de disfunção erétil e de hiperten-
são arterial pulmonar. O escân-
dalo foi parar na Forbes.

21 – MOTOCIATA
As famosas “motociatas” de 
Bolsonaro renderam pedido 
de investigação ao Ministé-
rio Público Eleitoral. Movido 
pelo deputado Elias Vaz (PSB), 
o pedido de instauração de 
inquérito visa apurar os gastos 
de Bolsonaro com os eventos de 
cunho eleitoral. O parlamentar 
alega que parte das despesas são 
pagas com o cartão corporativo. 
Desde 2021, o presidente já parti-
cipou de cerca de 15 motociatas. 
Ao todo, elas custaram quase R$ 
8 milhões somados aos cofres 
públicos.

22 – SIGILO DE 100 ANOS
O cartão corporativo, assim 
como o cartão de vacinação, 
registros de visitas ao Palácio do 
Planalto, e outros documento 
relacionados a escândalos do 
governo Bolsonaro, estão todos 
protegidos por sigilo de 100 
anos. O governo Bolsonaro já 
acumulou inúmeras solicitações 
de esclarecimento de dados por 
meio da Lei de Acesso à Infor-
mação (LAI). Na maior parte 
das ocasiões, a Secretaria-Geral 
da Presidência alega que as 
informações estão relacionadas 
“à intimidade, à vida privada, à 
honra e à imagem dos familia-
res” do presidente.

23 – INTERFERÊNCIAS 
NA POLÍCIA FEDERAL 
E ABIN PARALELA
Ao longo de todo o mandato, 
Bolsonaro foi acusado de 
interferir na Polícia Federal para 
proteger a si mesmo ou seus 
filhos, implicados em suspeitas 
de corrupção. Seu ex-ministro 
da Justiça, Sergio Moro, abando-
nou o governo usando a interfe-
rência como motivo maior. Além 
de mexer em cargos estratégicos, 
Bolsonaro também teria obtido 
informações privilegiadas em 
alguns casos. O mais recente é o 
de Milton Ribeiro, do escândalo 
dos pastores do MEC. Além de 
querer controlar politicamente a 
PF, o governo Bolsonaro também 
teria criado uma “Abin” paralela.



Massas, molhos cremo-
sos, vinhos, fondue. No 
inverno, a vontade de comer 
algo bem gostoso durante os 
dias frios acaba falando mais 
alto. Por isso, ganhar peso 
durante a estação acaba se 
tornando um problema 
comum. Com mais tempo 
em casa, acabamos cedendo 
às tentações de nossas gulo-
seimas prediletas. 

A nutricionista do Sistema 
Hapvida Maceió e Mestre 
em Nutrição Clínica, Icléa 
Rocha, explica que é preciso 
ficar atento na hora de esco-
lher os ingredientes da dieta e 
ressalta: manter uma alimen-
tação saudável é possível e 
necessário durante todos os 
meses do ano. 

Fatores que contribuem
para o ganho de peso 
no inverno
Mudança de apetite, carên-

cia de vitaminas, baixa tempe-
ratura corporal, ambiente 
familiar. A profissional explica 
que são muitos os fatores 
que podem contribuir para o 
ganho de peso no inverno. 

“As pessoas tendem a 
comer mais por ser uma 
época mais convidativa a 
estar em casa. Nos momen-
tos livres, à vontade e com a 
família, tudo acaba girando 
em torno da mesa,  que 
traduz partilha, não só do 
alimento, mas de experiên-

cias, sentimentos e conví-
vio”, diz. 

Os dias mais curtos, 
nublados e sombrios, além da 
luz solar reduzida, também 
podem causar o desequilí-
brio de substâncias químicas 
chamadas neurotransmisso-
res, especialmente a seroto-

nina, que afeta o humor, sono 
e disposição. 

O mito do gasto 
energético 
Ao contrário do que muitas 

pessoas acreditam, não é 
verdade que o metabolismo 
desacelera ou fique mais lento 
durante o inverno. 

“É um mito. Na verdade, 
é comum o metabolismo 
acelerar porque o nosso 
corpo precisa gastar mais 
energia para ficar aquecido. 
No entanto, também aumen-
tamos o gasto calórico, o que 
gera o aumento do apetite. 
É por isso que precisamos 
tomar cuidado, pois a nossa 
tendência natural é escolher 
alimentos ricos em gorduras 
e carboidratos simples, o que 
pode gerar ganho de peso 
indesejado”, reforça a nutri-
cionista do Sistema Hapvida 
Maceió. 

Dicas que ajudam 
a manter um 
organismo saudável 
Icléa Rocha reforça que a 

prática regular de exercícios 

físicos é essencial durante 
a estação e complementa: 
“Além dos seus inúmeros 
benefícios à saúde, a ativi-
dade física nos dá mais 
disposição e é uma ótima 
forma de aquecer o corpo. 
Além disso, não podemos 
nos esquecer de caprichar 
na hidratação, para não 
confundir sede com fome”. 
Confira outras dicas:

•  Aposte no consumo de 
chás, além de sopas e caldos 
que podem ser compostos 
por vegetais diversos e carnes 
magras; 

• Opte por saladas prepa-
radas no vapor, que trazem 
novamente a sensação acon-
chegante do quentinho. Vale 
consumir acelga, couve, espi-
nafre e repolho; 

• Para não deixar as frutas 
de lado, a dica é aquecê-las 
ou consumi-las grelhadas 
ou assadas no forno. Se a 
vontade de comer doce aper-
tar, prepare um mingau de 
aveia com banana ou maçã 
em fatias e adicione canela 
para finalizar.

PROFISSIONAL explica como manter uma alimentação saudável nesta época.Saúde
COM O AUMENTO do consumo de alimentos mais calóricos, é preciso cuidado na hora de escolher os ingredientes da dieta

Nutricionista dá dicas de como 
evitar o ganho de peso no inverno 
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NUTRICIONISTA
Icléa Rocha explica que manter uma alimentação saudável é possível 



A CONFERÊNCIA de Conclusão do projeto InsSciDE EU (Inventing a shared 
Science Diplomacy for Europe) ocorreu nos dias 23 e 24 de junho.
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  InsSciDE EU: Sorbonne 
Université declara 
intenção em se tornar 
centro de referência para 
Diplomacia Científica
A Conferência de Conclusão do 
projeto InsSciDE EU (Inventing 
a shared Science Diplomacy for 
Europe) ocorreu nesta semana. 
Foram dois dias (23 e 24 de junho) 
de apresentações, discussões e trei-
namentos realizados pela equipe 
multidisciplinar, coordenada 
pelo Prof. Pascal Griset (Univer-
sité Sorbonne) em parceria com a 
UNESCO e outras instituições.
O evento foi aberto por Nathalie 
Drach-Temam, presidente da 
Sorbonne Université, anunciando 
as ambições da instituição em 
termos de diplomacia científica. 
Em seu discurso, a professora a 
menciona como uma das prio-
ridades da nova governança da 
universidade e declara que “A estru-
turação da diplomacia científica 
em escala europeia e internacional 
permitirá responder aos desafios 
globais que temos de enfrentar 
hoje [...].
Nossa universidade interdiscipli-
nar, intensiva em pesquisa e de 
importância mundial tem todo o 
direito de influenciar os debates 
públicos sobre as principais ques-
tões [...]. 
O mundo acadêmico tem o dever 
de falar cientificamente com inte-
gridade, abertura e confiança. 
A Universidade Sorbonne tem 
muitos ativos para se tornar um 
centro de especialização e treina-
mento no campo da diplomacia 
científica.”
Segundo os participantes da 
pesquisa, InsSciDE EU  “explora 
a história da diplomacia cientí-
fica e oferece uma estrutura para 
entender suas diversas aplica-
ções, conceitos relacionados e a 
dinâmica de poder subjacente. A 
pesquisa foi conduzida em traba-
lhos interdisciplinares focados em 

temas sob a égide da ‘diplomacia 
científica’ – Patrimônio, Saúde, 
Segurança, Meio Ambiente e 
Espaço – bem como em trabalhos 
transversais que destacam contri-
buições de academias de ciências 
e redes de diplomatas científicos 
para enfrentar os desafios globais.”
Interessados no tema poderão ter 
acesso ao livro de Estudos de Caso 
de Diplomacia Científica, oficial-
mente disponível (open acces) em 
https://bit.ly/3HLfnqs.

   Bolsa de Pós-graduação 
- EUA átedra Pesquisa e En-
sino nas áreas STEM- USA

A Stanford University está rece-
bendo inscrições para seu programa 
de bolsas Knight-Hennessy Scho-
lars. O programa  não tem restrições 
com base na idade, faculdade ou 
universidade, campo de estudo ou 
aspiração de carreira e a IES enco-
raja cidadãos e residentes de todos 
os países a se candidatarem. Aten-
ção para os requisitos de elegibili-
dade.
Requisito 1: Admissão em Stanford
Primeiro, além de se candidatar aos 
Knight-Hennessy Scholars (KHS), 
você deve se candidatar, ser aceito e se 
inscrever em um programa de pós-
-graduação em Stanford em tempo 
integral, incluindo, mas não se limi-
tando a, DMA, JD, MA, MBA, MD, MFA, 
MPP, MS ou PhD. 
Requisito 2: Data de graduação
Em segundo lugar, você deve ter 
concluído, em janeiro de 2016 ou mais 
tarde, um bacharelado nos EUA ou 
seu equivalente de uma faculdade ou 
universidade de posição reconhecida .
Para os candidatos que atuaram no 

exército após a graduação,  a institui-
ção ampliou a janela de elegibilidade 
por dois anos em reconhecimento de 
compromissos de serviço mais longos. 
Assim, você deve ter se formado em 
janeiro de 2014 ou mais tarde para se 
matricular em 2023. 
Mais informações em https://stanford.
io/3tG2ic9.  

  Bolsa de Graduação - 
Canadá

As Bolsas Internacionais Lester B. 
Pearson da Universidade de Toronto 
oferecem uma oportunidade para 
estudantes internacionais de desta-
que estudarem em uma das melhores 
universidades do mundo em uma 
das cidades mais multiculturais do 
mundo.
O programa de bolsas destina-se a 
reconhecer os alunos que demons-
tram desempenho acadêmico e 
criatividade e que são reconhecidos 
como líderes em sua escola. Uma 
ênfase especial é colocada no impacto 
que o aluno teve na vida de sua escola 
e comunidade, e seu potencial futuro 
para contribuir positivamente para a 
comunidade global.
As Bolsas Internacionais Lester B. 
Pearson cobrirão mensalidades, livros, 
taxas acessórias e suporte total de 
residência por quatro anos. A bolsa 
é válida apenas na Universidade de 
Toronto para programas de graduação.
Para ser elegível para se inscrever na 
Pearson International Scholarship, 
você deve ser:
um estudante internacional (ou seja, 
um não-canadense que precise de 
uma permissão de estudo);
atualmente no último ano do ensino 
médio ou tenha concluído o Ensino 

Médio até junho de 2022
iniciando seus estudos na Universi-
dade de Toronto em setembro de 2023 
(estudantes que já cursam estudos 
pós-secundários não serão conside-
rados; estudantes que iniciam seus 
estudos em janeiro de 2023 em outra 
instituição pós-secundária não serão 
considerados).

Mais informações em https://bit.
ly/36Kk2Hj.    

  Bolsa de Professor e 
Pesquisador Visitante 
Junior - EUA
A Comissão Fulbright Brasil está 
recebendo inscrições para o programa  
de bolsa para Professor e Pesquisador 
Visitante Junior nos EUA. Ao todo 
serão concedidas dez bolsas de ensino 
e/ou pesquisa, em todas as áreas, para 
professores e pesquisadores prove-
nientes de instituições de ensino supe-
rior, com menos de sete anos de PhD.
Poderão candidatar-se os interessados 
com os seguintes requisitos:
Ter nacionalidade brasileira e não ter 
nacionalidade norte-americana;
Ter concluído o doutorado após 31 de 
dezembro de 2015;
Ser membro do corpo docente em 
instituições de ensino superior brasi-
leiras ou de institutos de pesquisa em 
tempo integral;
Ter fluência em inglês, compatível com 
o bom desempenho das atividades 
previstas;
Permanecer no Brasil durante a sele-
ção, afiliação e partida aos EUA; e
Não receber bolsa ou benefício finan-
ceiro de outras agências ou entidades 
brasileiras com o mesmo objetivo.
O edital prevê os seguintes benefícios:
US $15,600 para quatro meses de 
permanência, US $16,600 para duas 
visitas de  dois meses ou US $11,700 
para três meses. Estes valores deverão 
cobrir as despesas de passagem aérea e 
manutenção nos EUA;
Seguro Saúde (ASPE); e
Taxa do visto J-1.
Mais informações em https://bit.
ly/3xXDoYa. 

Massas, molhos cremo-
sos, vinhos, fondue. No 
inverno, a vontade de comer 
algo bem gostoso durante os 
dias frios acaba falando mais 
alto. Por isso, ganhar peso 
durante a estação acaba se 
tornando um problema 
comum. Com mais tempo 
em casa, acabamos cedendo 
às tentações de nossas gulo-
seimas prediletas. 

A nutricionista do Sistema 
Hapvida Maceió e Mestre 
em Nutrição Clínica, Icléa 
Rocha, explica que é preciso 
ficar atento na hora de esco-
lher os ingredientes da dieta e 
ressalta: manter uma alimen-
tação saudável é possível e 
necessário durante todos os 
meses do ano. 

Fatores que contribuem
para o ganho de peso 
no inverno
Mudança de apetite, carên-

cia de vitaminas, baixa tempe-
ratura corporal, ambiente 
familiar. A profissional explica 
que são muitos os fatores 
que podem contribuir para o 
ganho de peso no inverno. 

“As pessoas tendem a 
comer mais por ser uma 
época mais convidativa a 
estar em casa. Nos momen-
tos livres, à vontade e com a 
família, tudo acaba girando 
em torno da mesa,  que 
traduz partilha, não só do 
alimento, mas de experiên-

cias, sentimentos e conví-
vio”, diz. 

Os dias mais curtos, 
nublados e sombrios, além da 
luz solar reduzida, também 
podem causar o desequilí-
brio de substâncias químicas 
chamadas neurotransmisso-
res, especialmente a seroto-

nina, que afeta o humor, sono 
e disposição. 

O mito do gasto 
energético 
Ao contrário do que muitas 

pessoas acreditam, não é 
verdade que o metabolismo 
desacelera ou fique mais lento 
durante o inverno. 

“É um mito. Na verdade, 
é comum o metabolismo 
acelerar porque o nosso 
corpo precisa gastar mais 
energia para ficar aquecido. 
No entanto, também aumen-
tamos o gasto calórico, o que 
gera o aumento do apetite. 
É por isso que precisamos 
tomar cuidado, pois a nossa 
tendência natural é escolher 
alimentos ricos em gorduras 
e carboidratos simples, o que 
pode gerar ganho de peso 
indesejado”, reforça a nutri-
cionista do Sistema Hapvida 
Maceió. 

Dicas que ajudam 
a manter um 
organismo saudável 
Icléa Rocha reforça que a 

prática regular de exercícios 

físicos é essencial durante 
a estação e complementa: 
“Além dos seus inúmeros 
benefícios à saúde, a ativi-
dade física nos dá mais 
disposição e é uma ótima 
forma de aquecer o corpo. 
Além disso, não podemos 
nos esquecer de caprichar 
na hidratação, para não 
confundir sede com fome”. 
Confira outras dicas:

•  Aposte no consumo de 
chás, além de sopas e caldos 
que podem ser compostos 
por vegetais diversos e carnes 
magras; 

• Opte por saladas prepa-
radas no vapor, que trazem 
novamente a sensação acon-
chegante do quentinho. Vale 
consumir acelga, couve, espi-
nafre e repolho; 

• Para não deixar as frutas 
de lado, a dica é aquecê-las 
ou consumi-las grelhadas 
ou assadas no forno. Se a 
vontade de comer doce aper-
tar, prepare um mingau de 
aveia com banana ou maçã 
em fatias e adicione canela 
para finalizar.

PROFISSIONAL explica como manter uma alimentação saudável nesta época.Saúde
COM O AUMENTO do consumo de alimentos mais calóricos, é preciso cuidado na hora de escolher os ingredientes da dieta

Nutricionista dá dicas de como 
evitar o ganho de peso no inverno 
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NUTRICIONISTA
Icléa Rocha explica que manter uma alimentação saudável é possível 



Mentem que nem sentem    
Mesmo sabendo de onde veio o dinheiro – ou quanto 
teve que desembolsar para mostrar que Bolsonaro 
tem apoio em Alagoas – os políticos bolsonaristas no 
Estado estavam com o sorriso de um canto a outro da 
boca. Nem mesmo a fraude que tiveram que fazer para 
“enganar o presidente” os incomodava. “Está tudo certo. 
O que importa é o povo na rua”. Só se for a rua da amar-
gura, com a fome batendo no estômago de um terço da 
população brasileira.

Bajulação em disputa
Na disputa por quem bajula mais o Presidente Bolso-
naro, os vereadores Leonardo Dias e Fábio Costa 
se estranharam no aeroporto. Todos queriam ser o 
anfitrião do líder da nação. Léo Dias levou a melhor 
no quesito “bajulação oficial” e ficou coladinho com o 
chefe. Havia uma esperança para o delegado: a frente 
de honra no evento, no Vergel do Lago. Mas ele também 
não foi chamado. Ficou ruim. Mas o delegado-vereador 
ganhou um aperto de mão e uma foto com o Presidente.

Para ser Cidadão Honorário  
A lei estadual que regulamenta a concessão de título 
de Cidadão Honorário de Alagoas estabelece cinco 
requisitos para que a pessoa seja homenageada dessa 
forma. Um deles é: residir, ou ter residido, no Estado 
de Alagoas por período superior a três anos. O que for 
diferente disso é uma burla à lei ou um arrumadinho. 
A lei estabelece ainda que cada deputado tem direito a 
quatro indicações dessa natureza. A pessoa precisa ter 
serviço prestado ao Estado. É bem assim!

Biu perde a compostura 
O prefeito da Barra de São Miguel, 
Benedito de Lira perdeu a compos-
tura e disparou palavrões do 
palanque do Presidente Bolsonaro, 
ontem no Vergel do Lago. Com 80 
anos e quatro aposentadorias, Biu 
de Lira é conhecido em Alagoas 
como uma pessoa educada, de fino 
trato. Mas, a nova convivência estaria mudando o bom 
e velho Biu de Lira. Entre uns quatro ou cinco palavrões 
que soltou ontem, ele chamou um eleitor de Bolsonaro 
de filho da puta. Calma, Biu!

Cunha perde espaço na gestão 
Pronto. Acabou a cota do senador (afastado para 
campanha ao Governo do Estado) Rodrigo Cunha na 
gestão JHC. As indicações de Cunha não estão mais 
nos cargos de secretário. Elder Maia (Educação) foi o 
primeiro a pedir para sair. Mirian Monte (Fundação 
Cultural) deixou o cargo para ser candidata. Carlos Jorge 
(Assistência Social) foi exonerado. A não ser que restem 
algumas indicações do senador no segundo escalão do 
governo. No primeiro, acabou a moral.

Pilar é destaque nacional
Pilar foi o grande destaque do 11º Prêmio Sebrae Prefeito 
Empreendedor, realizado ontem à noite, na sede 
nacional do Sebrae, em Brasília. O município venceu a 
edição nacional com o projeto Pilar Doce Lar – Vivendo 
uma Cidade Empreendedora, reafirmando, assim, o 
sucesso da gestão que já proporcionou o surgimento de 
quase dois mil microempreendedores individuais. Foi 
mais uma conquista da gestão exitosa e sem retoques do 
prefeito Renatinho.

Ingerência na PF    
Quem avisa amigo é. O aviso que o Presidente Jair 
Bolsonaro deu ao amigo Milton Ribeiro, para que 
o ex-ministro da Educação apagasse as evidências, 
vazou e pode complicar a situação do inquilino do 
Palácio do Planalto. O alerta providencial feito por 
Bolsonaro, poucos dias antes da operação da PF, está 
sendo investigado pelo Supremo. Para a ministra 

A PF ESTEVE na empresa de Márcio Raposo em 2008; será esse o medo dele?

   Deraldo Francisco   |  deraldofrancisco@bol.com.br

Jornalista e editor-geral de O Dia Digital
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  O medo de Márcio Raposo          
O áudio que vazou ontem com o empresário Márcio Raposo deveria vir acom-
panhado de um envelope de comprimidos para enjoo, ânsia de vômito. O texto é 
nojento, asqueroso do início ao fim. Ele diz que está passando o chapéu para custear 
a “despesa violenta” com vans, ônibus, panfletos, adesivos, bandeiras, na caravana 
para receber o Presidente Bolsonaro. Ou seja: “um pão com mortadela” com uns 
ingredientes a mais. O empresário fez questão de dizer que a vaquinha (em cotas de 
R$ 2 mil a R$ 5 mil) não era para Bolsonaro, mas contra Lula que, segundo ele, “é um 
bandido”. Tudo porque ele – Márcio Raposo – tem medo que Lula vença as eleições. 
Ele tem medo de perder casa, carro, fazenda, a liberdade. Quem viu a caravana para 
receber Bolsonaro se impressionou com a pompa, sem saber quem pagou o apoio. Há alguns anos, Márcio 
Raposo teve o nome dele envolvido numa investigação policial relativa a um crime escabroso que até hoje não 
foi esclarecido. Em 2008 a Polícia Federal esteve na empresa de Márcio Raposo. Será esse o medo dele?                                      

  Ligeirinhas
• A tabelinha PM/Polícia Civil está dando certo na gestão do secretário Flávio Saraiva, Habilidoso, o dele-
gado está buscando a integração das duas polícias.

•  Nos bastidores, informações dão conta de que o Presidente Bolsonaro não gostou de Biu de Lira bater boca 
com os seus apoiadores. Além disso, o discurso desconexo do prefeito da Barra de São Miguel foi longo, estéril 
e cansativo.

• O prefeito JHC ficou irritado com as vaias que recebeu de uma turma organizada pelo vereador Leonardo 
Dias. Sinceramente, não havia necessidade daquilo.

• Os votos do deputado Sérgio Toledo não estão órfãos. Eles devem ser herdados – em sua grande maioria 
– por Luciano Amaral. 

• Em Rio Largo, Gabriela Gonçalves estava nadando de braçadas rumo à Assembleia. Mas surgiu uma pré-
-candidatura do PCdoB que pode atrapalhar esse nado.

Carmem Lúcia, a denúncia é grave e comprova o que 
os policiais antifascismo já vinham dizendo, por meio 
da imprensa, que há interferência política do chefe da 
Nação na PF. (Ricardo Rodrigues)

CPI da Corrupção   
Da CPI da Covid à CPI do MEC, em ano eleitoral, é tudo 
que a oposição precisa para derrotar o governo Jair 
Bolsonaro ainda no primeiro turno. Com isso, o ex-presi-
dente Lula vai consolidando a liderança na preferência 
do eleitorado. Enquanto o governo se esforça para expli-
car o inexplicável – corrupção do Ministério da Saúde, 
durante a pandemia, e no MEC, sob o comando dos 
pastores –, a oposição nada de braçada, até porque são 
tantos os tropeços da equipe Bolsonaro que até tarado 
tem na presidência da Caixa. (RR)
 
O tarado da Caixa     
Por falar em tarado, o presidente da Caixa, Pedro 
Guimarães, deve ser demitido a qualquer momento. 
Ele é acusado por funcionárias da instituição de assé-
dio sexual e moral. As denúncias são muitas e só não 
foram feitas à Ouvidoria da Caixa, porque outros casos 
foram relatados e não deram em nada. Houve efeito 
contrário: as denunciantes sofreram retaliações. Desta 
vez, será diferente. As denúncias repercutiram e deve-
rão ser apuradas. Custaram a cabeça do presidente, 
que era chamado de ‘Pedro Maluco’, agora ‘Pedro 
Tarado’. (RR)

Iniciativa louvável
Iniciativa louvável da equipe JHC foi a destinação de 
espaço vip para portadores de deficiência, durante 
o São João de Maceió. O público com dificuldade de 
locomoção teve estacionamento livre, em frente ao 
Hotel Enseada e uma van para leva-lo até o local da 
festa, onde já havia um local reservado para que assistir 
aos shows. “Festa boa tem que ter alegria e inclusão 
social”, afirmou o prefeito, comemorando o sucesso 
dos festejos juninos promovidos pela Prefeitura da 
Capital. (RR)

Tapas bem dados  
Repercute até hoje nas redes sociais a notícia de uns 
tapas que um determinado deputado estadual teria 

dado em um vereador de Arapiraca, ex-presidente da 
Uveal. Segundo informações de bastidores, o verea-
dor teria recebido um dinheiro e assumido compro-
misso político com esse deputado, que tem reduto 
eleitoral em Limoeiro de Anadia. Como não cumpriu 
o compromisso, o vereador foi devolver o dinheiro, 
mas o deputado disse que não era agiota e partiu 
para a ignorância. Resultado: o cacete vadiou. (RR) 
 
Troca de xingamento 
Também repercutiu nas redes sociais o bate-boca e a 
troca de despautérios entre o ex-deputado Benedito 
de Lira e um homem, que estava na plateia, perto do 
palanque, assistindo ao comício de Bolsonaro em 
Maceió, na terça-feira. Biu de Lira teria se irritado 
com as intervenções do sujeito e partiu para o ataque, 
xingando-o e fazendo gestos obsceno com a mão. O 
pai do presidente da Câmara Federal, quando disse 
que tinha acabado com a favela lagoa, foi interrom-
pido pelo eleitor, que o chamou de “mentiroso”. (RR)

Baixarias online
As imagens de mulheres sendo surradas à luz do dia, 
por integrantes de facções criminosas, circularam 
pelos grupos de mídias sociais e receberam comentá-
rios de todos os tipos. A maioria dizendo que achava é 
pouco apanhar de bandidos, passando a culpa pelas 
agressões para as vítimas. Em um dos comentários, 
uma mulher, que deveria condenar a atitude violenta, 
disse que a surra teria sido bem dada. “Quem mandou 
se meter com esse tipo de gente. Esse meio aí só dar 
nisso”, opinou. (RR)

Combate à fome
O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, 
alertou para a crescente falta de alimentos ao redor 
do mundo. Ele define a situação como catastrófica, 
apontando as mudanças climáticas, a pandemia do 
coronavírus, a guerra na Ucrânia e a desigualdade 
social como responsáveis pela “crise de fome sem 
precedente”, que assola, principalmente, os países 
mais pobres. Por isso, o programa do governo do 
Estado de combate à fome tem tudo para ser um 
sucesso, além de atenuar o desespero das famílias de 
baixa renda em Alagoas. (RR)


