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Lixo eletrônico 
tem destino certo 
para evitar danos 
ao meio ambiente
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Regiões Norte 
e Nordeste 

lideram redução de 
fumantes no país
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EM MACEIÓ, LAGOA MUNDAÚ TRANSBORDA E DEIXA MAIS DE SETE MIL PESSOAS DESABRIGADAS OU DESALOJADAS

O boletim da Defesa Civil 
Estadual emitido às 16h de 
hoje mostra que mais de 59 
mil pessoas estão desabriga-
das ou desalojadas em conse-

quência das chuvas e enchentes 
no Estado. Na sexta-feira, esse 
número se aproximava das 
15 mil pessoas e, no final de 
semana, vários rios transbor-

daram e inundaram as regiões 
urbana e rural de 56 municípios 
no Estado. O boletim traz o regis-
tro de seis mortes em Alagoas. Os 
números são relativos às chuvas 

da segunda metade de maio, 
junho e os primeiros dias de 
julho. Murici (foto) foi bastante 
castigada pelas chuvas. Em 
Maceió, a Lagoa Mundaú trans-

bordou e a água atingiu mais de 
3,5 mil domicílios. A Defesa Civil 
informou que o volume de água 
no Estado superou o nível das 
enchentes de 2010. Página 5

CSE perde em casa para o 
Lagarto/SE e se despede 
de mais uma competição 

Mesmo jogando mal, CRB 
‘emplaca’ dois jogadores 
na  Seleção da 16ª Rodada 

   FUTEBOL
Prefeito JHC 
anuncia auxílio 
de R$ 3mil para 
desabrigados

Gabinete de Crise 
atende vítimas 
das chuvas em 
Maceió e interior

   CHUVAS    FORÇA-TAREFA
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ENCHENTES EM ALAGOAS
RIOS TRANSBORDAM, INUNDAM CIDADES E ATINGEM MAIS DE 59 MIL PESSOAS
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GEORGE SANTORO pediu que o parlamentar pare de fazer bravata.

2 O DIA Digital

Opinião
   ARTIGO  |  Kléverson Levy*

O senador Rodrigo Cunha (UB) bem que tentou tirar 
proveito em cima do decreto que reduz a alíquota do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) dos 
combustíveis, gás de cozinha, da energia elétrica, de teleco-
municações e transporte coletivos, assinado pelo pelo gover-
nador Paulo Dantas (MDB) na sexta-feira, 01.

Porém, o secretário de Estado da Fazenda (Sefaz), George 
Santoro, não deixou o senador ‘soltar a piada’ sozinho em um 
post do Instagram com uma imagem do governador e intitu-
lada de “sentiu a pressão”.

Apesar de vários comentários a favor e contra a criação 
‘marqueteira de Cunha’, quem respondeu – tecnicamente – e 
defendeu o Governo de Alagoas foi George Santoro.

No post do parlamentar, Rodrigo Cunha colocou uma 
panela de pressão, a foto de Paulo Dantas e, nas entrelinhas, 
destacou que “a gente mandou e o tampão vai baixar os impos-
tos dos combustíveis”.

E escreveu: “Por que ele não fez isso antes, né? Porque não 
sabe governar e não se importa de verdade com os alagoanos. 
Tenho cobrado a redução dos impostos há muito tempo. Pode-
ríamos estar pagando uma gasolina mais barata há meses. 
Agora, que tal fazer o mesmo com outras contas, como a de 
água, que o governo subiu, hein? Fala sério, Alagoas merece 
muito mais”.

Logo abaixo nos comentários, o Sefaz explicou que gerir 
demanda estudo, análise e que se deve ouvir especialistas para 
tomar decisões acertadas. No mesmo texto, George Santoro 
pediu – ainda – que o parlamentar pare de fazer bravata e 
destacou que gestão pública é coisa séria, além de sugerir que 
Cunha ‘estude um pouco’.

“Senador @rodrigocunhaal pare de fazer bravata. Gestão 
pública é coisa séria. Como nunca geriu nada na sua vida 
sugiro que estude um pouco. As decisões não podem ser 
tomadas no afogadilho sem saber se são possíveis. Alagoas do 
passado governava assim. Por isso não tinha investimentos, 
não tinha hospitais, a segurança era a pior do Brasil e a educa-
ção totalmente sucateada. Gerir demanda estudo, análise e 
ouvir especialistas para tomar decisões acertadas. Já basta o 
Brasil ter virado laboratório de maluquices e bizarrices. Vamos 
ser propositivos e menos bravateiro”, escreveu o Sefaz.

Portanto, é o clima pré-eleitoral que vai deixando os 
‘nervos’ exaltados e os mandatários cada vez mais fora da reali-
dade das ruas.

Afinal, algumas pesquisas internas já apontam o que pode 
ser considerada uma ‘briga de gigantes’, na troca de farpas 
e acusações em redes sociais, para conquistar o eleitorado 
alagoano.

Só não esqueçam de avisar ao eleitor que vive fora da reali-
dade do Instagram. É isto!

E viva a política em Alagoas!

#VidaQueSegue
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A angústia, a dor e o sofrimento de 40 mil alagoanos desa-
brigados, a rigor, não era para ser assim. Mas, uma conjun-
ção de fatores determina a tragédia anunciada.

E isso passa pela degradação do meio ambiente, o desma-
tadamento das matas ciliares, reservas florestais e a expul-
são de famílias da zona rural, para ocupar áreas de riscos 
nas cidades.

Os agentes dessa transformação nociva são conheci-
dos. E vão desde latifundiários até o poder público que só 
se lembra de cuidar  -e de forma paliativa – das pessoas em 
anos eleitorais.

Os exemplos são claros e concretos, em todos os planos. 
Agora mais do que nunca, às vésperas das eleições de outu-
bro, vão aparecer “os salvadores da pátria”.

É cesta básica de um lado é roupa velha do outro, enfim, 
as manjadas e tradicionais ações de sempre.

Quem está necessitado, ferido na sua dignidade, 
depressivo pelas circunstâncias não pode dizer não. Nesse 
momento toda ajuda é bem vinda.

Mas, o que não pode é esquecer que toda tragédia poderia 
ser evitada se os gestores públicos, desde o governo central 
até os locais, cumprissem verdadeiramente suas missões de 
trabalhar com responsabilidade por quem mais precisa.

Em meio às inundações em mais de 50 municípios alago-
anos, o ex-presidente do CREA/Alagoas, Fernando Dacal, 
afirmou em grupo de WhatsApp que a engenharia sempre 
teve soluções para conter as enchentes e não penalizar a 
vida das pessoas.

É óbvio que tem. O que não há é compromisso das auto-
ridades – e muito menos da elite econômica – para com a 
realidade triste dos que foram se instalar em áreas vulnerá-
veis por falta de opção.

Segundo Dacal, em Alagoas não houve preocupação do 
Estado em executar as obras de barragens nos leitos dos rios  
Mundaú e Paraíba. Disse ele: “Foram projetos elaborados 
para a mitigação das cheias e ao mesmo tempo para solu-
cionar a crise hídrica”.

Nem do Estado, nem do governo federal para financiar 
essas obras. É mais negócio liberar orçamento secreto para 
aliados.

Pois é. A comodidade, o bem bom de gestores e gestoras e 
o circulo de interesses de outros levam esses atores a ignorar 
ações concretas de preservação das vidas das pessoas que 
mais precisam.

Enfim, lamentavelmente, a tragédia mais uma vez está aí.

Agora entram em campo “anjos”, “santos” e falsos salva-
dores da pátria com interesses múltiplos.

E o principal deles, nesse momento, é eleitoral.

Depois da tragédia anunciada 
entra em campo o interesse 
eleitoral de ‘salvadores da pátria’

   ARTIGO  |  Marcelo Firmino*

* Jornalista. Portal ÉAssim* Jornalista. Blog do Kléverson Levy

“Pare de fazer bravata”, 
rebate secretário após 
senador ‘soltar piada’ 
em post no Instagram



A Secretaria da Segurança 
Pública (SSP) coordenou uma 
operação integrada entre as 
Polícias Civil e Militar contra 
foragidos da Justiça nos muni-
cípios de Maragogi e São 
Miguel dos Milagres. A ação 
cumpriu cinco mandados de 
prisão. A operação deriva de 
um trabalho investigativo reali-
zado entre a Gerência de Polícia 
Judiciária (GPJ-2), o Comando 
de Policiamento de Área do 
Interior III (CPAI-III) e o 6º Bata-
lhão da Polícia Militar (BPM). 

O cumpr imento dos 
mandados ficou sob a coor-
denação do delegado Mário 
Jorge, Diretor da GPJ-2, coronel 
Marlon Araújo, comandante 
do CPAI-III e pelo tenente 
coronel Santos, comandante 
do 6º batalhão. Até o momento, 
foram presos três foragidos em 
cumprimento a mandados de 
prisão por homicídio e porte 
ilegal de arma de fogo.

Durante o cumprimento 
de outro mandado de prisão 
por tráfico de drogas, o alvo 
reagiu à voz de prisão e atirou 
nos policiais, que revidaram 
à injusta agressão sofrida. 
Ele foi atingido, chegou a ser 
socorrido, mas não resistiu e 

morreu. A arma usada pelo 
infrator citado, uma pistola 
calibre 9mm, foi apreendida 
com 41 munições do mesmo 
calibre. Ele possuía três regis-
tros por tráfico de drogas. 

Efetivo participante 
Participam do cumpri-

mento dos mandados poli-
ciais civis da Operação 
Policial Litorânea Integrada 
(Oplit) e policiais militares 
do 6° batalhão.  A população 
é grande parceira das forças 
de segurança no combate 
ao crime em Alagoas e pode 
contribuir com o trabalho das 

polícias realizando denúncias 
sobre homicídios, tráfico de 
drogas, roubos, organizações 
criminosas e outros crimes 
por meio do Disque Denún-
cia. As informações podem 
ser repassadas, de forma 
anônima e gratuita, por meio 
de ligações para o 181.

A  Po l í c i a  Mi l i t a r  d e 
Alagoas confirmou, por 
meio do seu relatório, mais 
um homicídio em Maceió. 
Desta vez, o crime ocor-
reu no mercado público do 
Jacintinho, um dos bairros 

mais populosos da capital. O 
crime ocorreu por volta das 
15h30 e teve como vítima um 
homem de 26 anos, que não 
teve a identidade repassada 
à imprensa.

É da Polícia Militar a infor-

mação de que a vítima, que 
já cumpriu pena no sistema 
prisional de Alagoas, foi atin-
gida por um único tiro na 
região da cabeça e morreu no 
local, antes mesmo de rece-
ber atendimento médico.

Ta m b é m  é  d a  P M  a 
informação de que havia 
um mandado de prisão 
contra a vítima e que ela 
respondia aos crimes de 
tráfico de drogas e porte 
ilegal de arma de fogo. Não 

há nenhuma informação 
sobre a dinâmica do crime 
ou a sua autoria. O corpo foi 
periciado e encaminhado 
à sede do Instituto Médico 
Legal (IML), no Tabuleiro do 
Martins.

CRIMINOSO deu apenas um tiro na vítima, que morreu no local.Polícia
POLÍCIA MILITAR INFORMOU QUE vítima era envolvida em tráfico de drogas e que havia um mandado de prisão contra ela

Ex-presidiário é morto com tiro na 
cabeça, no mercado do Jacintinho
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A delegada Ana Luiza 
Nogueira, titular da Delegacia 
de Defesa da Mulher 2, refor-
çou que mulheres transexuais 
são amparadas pela Lei Maria 
da Penha e devem registrar 
Boletim de Ocorrência (BO), 
bem como solicitar medidas 
protetivas em casos de violên-
cia que se apliquem à Lei.

A titular explica que as 
Delegacias de Defesa da 
Mulher possuem o entendi-
mento consolidado por deci-
sões de tribunais para que a 
Lei seja aplicada. Segundo ela, 
o próprio art. 2 dispõe que toda 
mulher está incluída na prote-
ção concedida pela Lei Maria 
da Penha.

“Tal fato é muito impor-
tante, sobretudo por permitir 
o reconhecimento da mulher 
trans como vítima de violência 
doméstica e a possibilidade de 
aplicação das medidas prote-
tivas de urgência”, disse a dele-
gada. Em Maceió, a Delegacia 
da Mulher tem dois locais de 
atendimento, um no Centro 
da cidade, que funcionam de 
segunda a sexta, a partir das 8 
horas. 

O outro endereço é na parte 
alta da capital, no Conjunto 
Salvador Lyra, que funciona 
nos mesmos dias e horário, 
lembrando que as delegacias 
especializadas da Mulher não 
funcionam 24h. Os atendi-
mentos mais urgentes devem 
ser feitos na Central de Flagran-
tes, no bairro do Farol.

A cidade de Arapiraca 
também dispõe de uma Dele-
gacia Especializada de Defesa 
da Mulher.

Nas demais cidades do 
interior, as pessoas podem 
procurar as delegacias distri-
tais ou regionais.

Fonte: Ascom/PC

   MARIA DA PENHA

Lei também 
ampara mulheres 
trans vítimas 
de violência

PISTOLA E MUNIÇÕES

Que estavam em poder do acusado que teria trocado tiros com a polícia; bandido tinha três passagens por tráfico de drogas

Um jovem de 22 anos, que 
não teve a identidade repas-
sada à imprensa, foi assassi-
nado ontem à noite próximo 
ao terminal de ônibus do 
Benedito Bentes, na parte alta 
da capital.

O crime ocorreu por volta 

das 19h30 e, segundo relatos de 
testemunhas, o jovem estava 
no local quando homens 
encapuzados se aproximaram 
e fizeram vários disparos. A 
vítima chegou a ser levada por 
familiares para a Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) do 

bairro, mas já chegou ao local 
sem vida.

A polícia não informou se 
a vítima tinha registro policial 
ou se teve algo levado pelos 
assassinos. O caso deve ser 
investigado pela Delegacia 
de Homicídios e Proteção à 

Pessoa da Capital (DHPP), 
que esteve no local fazendo os 
primeiros levantamentos.

Também estiveram na 
cena do crime a Polícia Cientí-
fica e o IML, que providenciou 
a remoção do cadáver para a 
sede do Instituto, no Tabuleiro.

   BENEDITO BENTES

   LITORAL NORTE

Homens encapuzados matam jovem 
a tiros; vítima foi surpreendida na rua

Foragidos da Justiça são presos e um
morre em troca de tiros com a polícia 



A Prefeitura de Maceió 
infor ma que devido às 
obras do Projeto Renasce 
Salgadinho, um trecho da 
Avenida Assis  Chateau-
briand, no bairro do Prado, 
nas proximidades do emis-
sário submarino, sofrerá 
interdição parcial da via, 
a partir de hoje (04), em 
ambos os sentidos, durante 
o período da noite. 

A s  i n t e r v e n ç õ e s  d a s 
obras serão para implanta-
ção da rede de esgotamento 

sanitário, acontecerão das 
20h às 05h, até a conclusão 
da obra, que tem previsão 
de sete dias.

Como informa a Prefei-
tura de Maceió, no primeiro 
momento, o trânsito no 
sentindo Jaraguá / antigo 
prédio do Detran perma-
n e c e r á  e m  m ã o  d u p l a , 
por conta do desvio. Em 
um segundo momento, 
conforme o avanço das 
obras, o sentindo Prado/
Ja ra g u á  f i c a r á  e m  m ã o 

dupla.
A  m o d i f i c a ç ã o  n o 

trânsito ocorrerá apenas 
durante o período da noite, 
durante o dia, as vias esta-
rão livres para a circulação 
dos veículos. O objetivo 
é reduzir os transtornos 
aos condutores que trafe-
gam pelo local. Além disso, 
a região contará, ainda, 
com isolamento e sinaliza-
ção, atendendo a todos os 
protocolos de segurança 
operacional.

A Prefeitura de Maceió 
montou neste domingo (03) 
pontos de apoio nos bairros 
do Vergel do Lago e Fernão 
Velho para atender as famí-
lias que foram afetadas pelo 
transbordamento da Lagoa 
Mundaú. As equipes da 
Defesa Civil e da Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social estão nos locais para 
realizar os encaminhamen-
tos e os cadastros para os 
auxílios necessários.

A Secretaria de Assistên-
cia Social disponibilizou 15 
caminhões para a retirada 

de todas as famílias desa-
lojadas e desabrigadas, que 
foram para a casa de paren-
tes ou para algum dos abri-
gos disponibilizados pela 
Prefeitura.

E m  Fe r n ã o  Ve l h o,  a 
Defesa Civil  auxiliou os 
moradores a retirar móveis 
e  r e a l i z o u  r e s g a t e  d e 
pessoas que estavam ilha-
das. Escolas municipais 
estão servindo como abrigo 
temporário para as famí-
lias desalojadas. No Vergel, 
foi disponibilizada a Escola 
Municipal Antídio Vieira. Já 

no bairro do Fernão Velho, 
o abrigo é no Centro Muni-
cipal de Educação Infantil 
(CMEI) Agenor Fernandes 
Pontes.

Também serão ofere-
cidas as três refeições do 
dia e água mineral para os 
moradores afetados pela 
enchente, além de 1200 
colchões, roupas e cestas 
básicas.  A Semas conta 
ainda com o apoio da Secre-
taria de Saúde na assistência 
aos moradores, com ambu-
lâncias e equipes de enfer-
magem.

Visando minimizar o sofri-
mento das famílias afetadas 
pelas chuvas que caem em 
Alagoas, o prefeito de Maceió, 
JHC, anunciou que vai desti-
nar um auxílio emergencial 
de até R$ 3 mil para as pessoas 
desabrigadas e desalojadas 
vítimas nas chuvas na capi-
tal. Além disso, Maceió já 
disponbiliza quatro abrigos 
oferecidos pela Prefeitura com 
refeições, colchões e segu-
rança, comportando mais de 
mil pessoas.

“Vamos liberar um auxílio 
às vítimas dos alagamentos 
que estão impossibilitadas 

de retornar às suas casas. Já 
aumentamos o nosso aluguel 
social em quase 500% e vamos 
autorizar mais mil famílias 
para o mesmo benefício. 
Ninguém será deixado para 
trás”, afirma o prefeito.

Em decorrência do traba-
lho preventivo feito pela Prefei-
tura desde o ano passado, 
Maceió, até o momento, não 
registra vítimas fatais mesmo 
com as fortes chuvas e enchen-
tes, como ocorreu em 25 de 
maio.

Na época, a União reco-
nheceu o estado de emergên-
cia e liberou R$ 6,5 milhões, 

que já se estão em execução e 
vão garantir a doação de cestas 
básicas, refeições prontas, kits 
de limpeza, kits de higiene 
pessoal e colchões.

Somado a essas ações, 
haverá ainda o auxílio anun-
ciado pelo prefeito JHC, e a 
ampliação de vagas do Aluguel 
Social, que já aumentou mais 
de 500% em relação a gestão 
anterior.

A Prefeitura segue moni-
torando os bairros atingidos 
e, em caso de ocorrências, 
a população deve acionar a 
Defesa Civil por meio do 199 
ou 156.

MACEIÓ  já disponbiliza quatro abrigos oferecidos pela 
Prefeitura com refeições, colchões e segurança,Maceió

ANÚNCIO foi feito por meio das redes sociais do prefeito; além do novo auxílio, haverá a criação de mais mil vagas do Aluguel Social

Enchentes: JHC anuncia auxílio 
de até R$ 3 mil para as vítimas 

ANÚNCIO

Do auxílio emergencial foi feito pelo gestor por meio das redes sociais 

Edvan Ferreira / Secom Maceió

DIVERSAS ÁREAS:

Escolaridade varia desde o Ensino Fundamental ao nível Superior

   OPORTUNIDADE 

Sine Maceió oferece 96 vagas 
de emprego e de estágios  

Para quem busca uma vaga 
de emprego no mercado de 
trabalho, o Sine Maceió tem 
uma boa notícia: Está com 96 
vagas abertas, a partir de hoje 
(04). As oportunidades estão 
disponíveis para os diferentes 
níveis de escolaridade, desde o 
Fundamental ao Ensino Supe-
rior completo ou técnico.

Entre as vagas abertas, 
estão para analista de siste-
mas, assistente de meio 
ambiente, topógrafo, vende-
dor, consultor de vendas, 
atendimento de negócios, 
serralheiro,  encanador, 
entregador, cummim (aten-
dimento em restaurante), 
padeiro, entregador, assis-
tente administrativo, gerente 
de supermercado, gerente de 
restaurante, mecânico, lava-
dor de carro, motorista de 
ônibus, locutor, entre outros.

Há vagas ainda para 
Pessoas Com Deficiência 
(PCD) para auxiliar de produ-
ção e bibliotecário. Também 
estão sendo ofertadas vagas de 
estágio para Assistente Comer-
cial (Superior ou técnico em 
Administração), Engenharia 
Elétrica e Mecânica Industrial 
(ensino técnico).

Os interessados devem 
enviar o currículo para o e-mail 
imosine.semtabes@gmail.
com, informando para qual 
vaga deseja, ou entregar de 
forma presencial, sem necessi-
dade de agendamento prévio. 
As vagas PCD exigem, ainda, 
laudo médico.

O Sine Maceió fica no 2º 
piso do shopping popular, no 
Centro de Maceió, e funcionar 
das 08h às 14h. Mais informa-
ções pelos fones: 0800 082 6205 
e (82) 9 8879-1919 (zap).

Ascom Semtabes

   RENASCE SALGADINHO

   CHUVAS

Avenida Assis Chateaubriand 
será parcialmente interditada  

Prefeitura instala pontos de 
apoio no Vergel e Fernão Velho  
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A Prefeitura de Maceió 
infor ma que devido às 
obras do Projeto Renasce 
Salgadinho, um trecho da 
Avenida Assis  Chateau-
briand, no bairro do Prado, 
nas proximidades do emis-
sário submarino, sofrerá 
interdição parcial da via, 
a partir de hoje (04), em 
ambos os sentidos, durante 
o período da noite. 

A s  i n t e r v e n ç õ e s  d a s 
obras serão para implanta-
ção da rede de esgotamento 

sanitário, acontecerão das 
20h às 05h, até a conclusão 
da obra, que tem previsão 
de sete dias.

Como informa a Prefei-
tura de Maceió, no primeiro 
momento, o trânsito no 
sentindo Jaraguá / antigo 
prédio do Detran perma-
n e c e r á  e m  m ã o  d u p l a , 
por conta do desvio. Em 
um segundo momento, 
conforme o avanço das 
obras, o sentindo Prado/
Ja ra g u á  f i c a r á  e m  m ã o 

dupla.
A  m o d i f i c a ç ã o  n o 

trânsito ocorrerá apenas 
durante o período da noite, 
durante o dia, as vias esta-
rão livres para a circulação 
dos veículos. O objetivo 
é reduzir os transtornos 
aos condutores que trafe-
gam pelo local. Além disso, 
a região contará, ainda, 
com isolamento e sinaliza-
ção, atendendo a todos os 
protocolos de segurança 
operacional.

A Prefeitura de Maceió 
montou neste domingo (03) 
pontos de apoio nos bairros 
do Vergel do Lago e Fernão 
Velho para atender as famí-
lias que foram afetadas pelo 
transbordamento da Lagoa 
Mundaú. As equipes da 
Defesa Civil e da Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social estão nos locais para 
realizar os encaminhamen-
tos e os cadastros para os 
auxílios necessários.

A Secretaria de Assistên-
cia Social disponibilizou 15 
caminhões para a retirada 

de todas as famílias desa-
lojadas e desabrigadas, que 
foram para a casa de paren-
tes ou para algum dos abri-
gos disponibilizados pela 
Prefeitura.

E m  Fe r n ã o  Ve l h o,  a 
Defesa Civil  auxiliou os 
moradores a retirar móveis 
e  r e a l i z o u  r e s g a t e  d e 
pessoas que estavam ilha-
das. Escolas municipais 
estão servindo como abrigo 
temporário para as famí-
lias desalojadas. No Vergel, 
foi disponibilizada a Escola 
Municipal Antídio Vieira. Já 

no bairro do Fernão Velho, 
o abrigo é no Centro Muni-
cipal de Educação Infantil 
(CMEI) Agenor Fernandes 
Pontes.

Também serão ofere-
cidas as três refeições do 
dia e água mineral para os 
moradores afetados pela 
enchente, além de 1200 
colchões, roupas e cestas 
básicas.  A Semas conta 
ainda com o apoio da Secre-
taria de Saúde na assistência 
aos moradores, com ambu-
lâncias e equipes de enfer-
magem.

Visando minimizar o sofri-
mento das famílias afetadas 
pelas chuvas que caem em 
Alagoas, o prefeito de Maceió, 
JHC, anunciou que vai desti-
nar um auxílio emergencial 
de até R$ 3 mil para as pessoas 
desabrigadas e desalojadas 
vítimas nas chuvas na capi-
tal. Além disso, Maceió já 
disponbiliza quatro abrigos 
oferecidos pela Prefeitura com 
refeições, colchões e segu-
rança, comportando mais de 
mil pessoas.

“Vamos liberar um auxílio 
às vítimas dos alagamentos 
que estão impossibilitadas 

de retornar às suas casas. Já 
aumentamos o nosso aluguel 
social em quase 500% e vamos 
autorizar mais mil famílias 
para o mesmo benefício. 
Ninguém será deixado para 
trás”, afirma o prefeito.

Em decorrência do traba-
lho preventivo feito pela Prefei-
tura desde o ano passado, 
Maceió, até o momento, não 
registra vítimas fatais mesmo 
com as fortes chuvas e enchen-
tes, como ocorreu em 25 de 
maio.

Na época, a União reco-
nheceu o estado de emergên-
cia e liberou R$ 6,5 milhões, 

que já se estão em execução e 
vão garantir a doação de cestas 
básicas, refeições prontas, kits 
de limpeza, kits de higiene 
pessoal e colchões.

Somado a essas ações, 
haverá ainda o auxílio anun-
ciado pelo prefeito JHC, e a 
ampliação de vagas do Aluguel 
Social, que já aumentou mais 
de 500% em relação a gestão 
anterior.

A Prefeitura segue moni-
torando os bairros atingidos 
e, em caso de ocorrências, 
a população deve acionar a 
Defesa Civil por meio do 199 
ou 156.

MACEIÓ  já disponbiliza quatro abrigos oferecidos pela 
Prefeitura com refeições, colchões e segurança,Maceió

ANÚNCIO foi feito por meio das redes sociais do prefeito; além do novo auxílio, haverá a criação de mais mil vagas do Aluguel Social

Enchentes: JHC anuncia auxílio 
de até R$ 3 mil para as vítimas 

ANÚNCIO

Do auxílio emergencial foi feito pelo gestor por meio das redes sociais 

Edvan Ferreira / Secom Maceió

DIVERSAS ÁREAS:

Escolaridade varia desde o Ensino Fundamental ao nível Superior

   OPORTUNIDADE 

Sine Maceió oferece 96 vagas 
de emprego e de estágios  

Para quem busca uma vaga 
de emprego no mercado de 
trabalho, o Sine Maceió tem 
uma boa notícia: Está com 96 
vagas abertas, a partir de hoje 
(04). As oportunidades estão 
disponíveis para os diferentes 
níveis de escolaridade, desde o 
Fundamental ao Ensino Supe-
rior completo ou técnico.

Entre as vagas abertas, 
estão para analista de siste-
mas, assistente de meio 
ambiente, topógrafo, vende-
dor, consultor de vendas, 
atendimento de negócios, 
serralheiro,  encanador, 
entregador, cummim (aten-
dimento em restaurante), 
padeiro, entregador, assis-
tente administrativo, gerente 
de supermercado, gerente de 
restaurante, mecânico, lava-
dor de carro, motorista de 
ônibus, locutor, entre outros.

Há vagas ainda para 
Pessoas Com Deficiência 
(PCD) para auxiliar de produ-
ção e bibliotecário. Também 
estão sendo ofertadas vagas de 
estágio para Assistente Comer-
cial (Superior ou técnico em 
Administração), Engenharia 
Elétrica e Mecânica Industrial 
(ensino técnico).

Os interessados devem 
enviar o currículo para o e-mail 
imosine.semtabes@gmail.
com, informando para qual 
vaga deseja, ou entregar de 
forma presencial, sem necessi-
dade de agendamento prévio. 
As vagas PCD exigem, ainda, 
laudo médico.

O Sine Maceió fica no 2º 
piso do shopping popular, no 
Centro de Maceió, e funcionar 
das 08h às 14h. Mais informa-
ções pelos fones: 0800 082 6205 
e (82) 9 8879-1919 (zap).

Ascom Semtabes

   RENASCE SALGADINHO

   CHUVAS

Avenida Assis Chateaubriand 
será parcialmente interditada  

Prefeitura instala pontos de 
apoio no Vergel e Fernão Velho  
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Alagoas voltou a sofrer 
com as fortes chuvas que 
caem sobre o Nordeste, 
desde sexta-feira (1). O 
temporal elevou o nível dos 
rios que cortam as cidades 
da Zona da Mata e do Litoral 
alagoano. Com isso, aumen-
tou também o nível das 
lagoas Mundaú e Manguaba, 
provocando inundações nas 
cidades da região metropo-
litana de Maceió, como Rio 
Largo, Satuba, Santa Luzia do 
Norte, Coqueiro Seco, Pilar e 
Marechal Deodoro. 

A chuva foi tanta, no 
final de semana, que atingiu 
até cidades do Agreste e do 
Sertão de Alagoas, até então 
castigadas apenas pela seca, 
como Palmeira dos Índios 
e Major Izidoro. De acordo 
com a Defesa Civil do Estado, 
mais da metade dos muni-
cípios está em situação de 
emergência, com mais de  59 
mil pessoas desabrigadas ou 
desalojadas. A Defesa Civil 
contabiliza o registro de seis 
mortes em consequência das 

chuvas este ano no Estado.
“Estamos trabalhan-

dovinte e quatro horas por 
dia para diminuir os efei-
tos das fortes chuvas em 
nosso estado. Temos muitas 
pessoas desalojadas e desa-
brigadas. Por isso, estou 
acompanhando de perto 
para garantir que todas 
as família sejam acolhi-
das, recebam alimenta-
ção, água, abrigo e que 
sejam cadastras também 
para receber também o 
auxílio-chuvas de R$ 2 mil 
reais”, afirmou o governa-
dor Paulo Dantas, em suas 
redes sociais.

Segundo ele, até sábado 
(2), o governo do Estado 
havia decretado situação 
de emergência em 51 cida-
des, e ontem, ele assinou 
o decreto de emergência 
em mais 5 cidades: Feira 
Grande, Colônia Leopol-
dina, Dois Riachos, Porto de 
Pedras e Chã Preta. “Totali-
zando agora 56 cidades em 
emergência pelas chuvas de 
maio até este fim de semana”, 
informou o governador. 

“Seguirei trabalhando, 
sem medir esforços, para 

cuidar da nossa gente. 
Podem contar comigo”, asse-
gurou Paulo Dantas. “Maceió 
tem sofrido muito e nós 
estamos trabalhando para 
ajudar as vítimas das chuvas 
em nossa Capital. Autorizei 
a utilização de escolas esta-
duais na região do Vergel 
do Lago, para receber os 
desabrigados, a pedido da 
Prefeitura. Daremos toda 
a assistência necessária”, 
acrescentou o governador.

Gabinete de Crise
“Além de criar um Gabi-

nete de Crise e preparar um 
novo decreto de emergência 
para apoiar as cidades mais 
atingidas, fiz questão de ir a 
União dos Palmares, ao lado 
do prefeito Kil; em Atalaia, 
com a prefeita Ceci Rocha; 
e sobrevoar Branquinha”, 
destacou o governador.  

Circulando pelas áreas 
atingidas pelo temporal, nas 
cidades da Zona da Mata, o 
governador pode constatar 
in loco os prejuízos causados 
pelas chuvas e as principais 
necessidades dos morado-
res, para ajudar da melhor 
forma possível os municí-

pios. Em contato com os 
prefeitos e lideranças das 
regiões mais afetadas pelas 
enchentes, Dantas fez ques-
tão de repetir: “Podem contar 
comigo! Vamos cuidar”.

O governador desta-
cou o trabalho do Corpo de 
Bombeiros e da Defesa Civil 
do Estado no atendimento às 
famílias em situação de risco. 
Pessoas que estavam ilhadas 
por conta das inundações 
causadas pelas chuvas foram 
resgatadas pelo grupamento 
aéreo dos Bombeiros, em 
vários municípios do Estado. 
“Recebi várias imagens, 
mas uma em especial me 
emocionou bastante, pela 
presença de um bebê entre 
as vítimas”, revelou Dantas, 
em sua página no Instagram.

Bairros  debaixo d’água
Em Maceió, a Prefeitura 

calcula que mais de 3,5 mil 
famílias estejam desabri-
gadas ou desalojadas. Os 
bairros da parte baixa, prin-
cipalmente da orla lagu-
nar, do Pontal a Bebedouro 
foram os mais atingidos 
pelas chuvas e muitas ruas 
continuam inundadas. Os 

moradores do Pontal disse-
ram que estão sem energia 
desde ontem pela manhã, 
quando o fornecimento 
teria sido cortado para evitar 
acidentes.

A água da Lagoa Mundaú 
transbordou e alagou várias 
as ruas do Pontal, do Trapi-
che da Barra (na região do 
Papódromo), Vergel do Lago 
(da Virgem dos Pobres ao 
Conjunto Joaquim Leão), 
Dique Estrada, Levada, 
Flexal de Baixo, Fernão 
Velho, ABC e Rio Novo. Os 
moradores alegam que 
o nível da água começou 
a subir no domingo pela 
manhã, entrando nas casas 
e nos barracos, causando 
prejuízo e destruição. 

D o i s  m i n i s t r o s  d o 
governo federal desembar-
caram no Aeroporto Zumbi 
dos Palmares, no final da 
manhã, para acompanhar 
os trabalhos de atendi-
mento aos desabrigados, 
em Alagoas. Além disso, 
uma equipe da Defesa Civil 
Nacional está em Alagoas 
para ajudar no resgate de 
pessoas ilhadas por conta da 
elevação nos níveis de rios. 

No início da tarde, o 
governador reuniu o Gabi-
nete de Crise, na sede do 
governo do Estado, para 
traçar um balanço da situ-
ação das enchentes em 
Alagoas. O presidente da 
Associação dos Municípios 
de Alagoas (AMA), Hugo 
Wanderley, participou da 
reunião e disse que nesse 
primeiro momento a priori-
dade é salvar vidas e atender 
as famílias desabrigadas. 

“ N u m  s e g u n d o 
momento, vamos buscar 
recursos para reconstruir 
as cidades destruídas pelas 
enchentes e ajudar a pessoas 
a reconstruir suas casas”, 
afirmou o presidente da 
AMA, acrescentando que 
o governo do Estado está 
providenciando abrigo e 
aluguel social para os desa-
brigados, ao mesmo tempo 
que trabalha para reconstruir 
pontes e estradas, evitando 
que famílias fiquem ilhadas 
e isoladas.  

Água e energia
O abastecimento de 

água e energia foi preju-
dicado em praticamente 
todos os municípios atin-
gidos pelas enchentes. Por 
isso, a Equatorial e a Casal 
(Companhia de Sanea-
mento de Alagoas Casal) 
enviaram nota à imprensa 
divulgando as providen-
cias tomadas. De acordo 
com a assessoria da Equa-
torial, pelo menos 16 cida-
des tiveram o fornecimento 
de energia suspenso, para 
evitar acidentes. 

A Casal informou que, por 
conta das chuvas intensas 
dos últimos dias, o abasteci-
mento está prejudicado em 
muitas cidades. A compa-
nhia alegou que a enxurrada 
levou grande quantidade 
de lama e sedimentos para 
diversos mananciais em 
todas as regiões do Estado, 
elevando o nível de turbidez, 
prejudicando o processo 
de tratamento e, também, 

atingindo as estações da 
empresa, inclusive com 
danos a equipamentos.

Estradas danificadas
Várias estradas que 

cortam o Estado foram dani-
ficadas por conta das chuvas. 
Alguns trechos continuam 
interditados. Segundo a 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), dentre as rodovias 
que seguem impedidas de 
tráfego está a BR-101, km 11, 
em Novo Lino. O motivo é o 
rompimento da via devido 
ao movimento das águas das 
chuvas.

As equipes também inter-
ditaram o km 181, na BR-101, 
no município de Junqueiro, 
onde servidores do Departa-
mento Nacional de Infraes-
trutura de Transportes (DNIT) 
iniciaram uma obra para libe-
ração das águas pluviais repre-
sadas.

O quilômetro 103 da 
BR-316, no município de 
Dois Riachos, também segue 

interditado devido a erosão na 
base da ponte do rio que corta 
o município. A PRF também 
interditou a BR-416, no km 
49, em Ibateguara, devido ao 
rompimento de tubulação 
sob a via.

A outra interdição se deu 
na BR-316, no km 268, em 
Satuba, região em que o Rio 
Mundaú não aguentou as 
fortes chuvas e transbordou, 
gerando sinal de alerta na 
população local. Já em Bran-
quinha, na BR-104, nos kms 47 
e 47,5, a interdição acontece 
devido à queda de barreira.

SOS Alagoas
Governo de Alagoas vai 

realizar mutirão volante para 
cadastrar famílias atingidas 
pelas chuvas em Maceió

Desabrigados e desalo-
jados vão receber Auxílio-
-chuva e cestas básicas

O Governo de Alagoas vai 
realizar um mutirão volante 
para cadastrar os desabri-
gados e desalojados pelas 

chuvas em Maceió para que 
possam receber o Auxílio-
-chuva financeiro no valor 
de R$ 2 mil e cestas básicas. 
Técnicos da Secretaria de 
Assistência e Desenvolvi-
mento Social (Seades) se 
reuniram, na manhã desta 
segunda-feira (4), no Palácio 
República dos Palmares, com 
o governador Paulo Dantas e 
a secretária-chefe do Gabi-
nete Civil, Luiza Barreiros, 
para definir as medidas de 
assistência às vítimas das 
chuvas na capital.

De acordo com a superin-
tendente da Seades, Daniella 
Gazzaneo, o mutirão volante 
vai percorrer os 10 pontos 
onde estão abrigadas as 
vítimas das enchentes em 
Maceió. Além disso, serão 
distribuídas cestas bási-
cas para todas as famílias 
desalojadas, desabrigadas e 
atingidas pelas chuvas, que 
estejam inseridas no CadÚ-
nico na condição de pobreza 
ou extrema pobreza. (R.R.)

EM MACEIÓ, Prefeitura estima que 3,5 mil famílias foram atingidas.Alagoas
DEFESA CIVIL do Estado calcula mais de 59 mil desabrigados; no momento, são 56 municípios em situação de emergência

Chuvas e enchentes deixam 
o rastro de destruição em AL
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Ricardo Rodrigues 
Repórter

Chegou a hora da união de forças para socorro às vítimas



VALOR INVESTIDO em 2022 representa 41% do montante 
total destinado à compra de espaço publicitário na emissora.Brasil
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Conhecido pelos ataques 
recorrentes à Globo, maior 
rede de TV do país, o governo 
Jair Bolsonaro (PL) aumentou 
em 75% o gasto com publici-
dade na emissora de janeiro a 
junho deste ano, em compa-
ração com o mesmo período 
de 2021. O presidente é pré-
-candidato à reeleição e tem 
utilizado o espaço institucio-
nal na mídia para divulgar 
obras e programas realizados 
nos últimos quatro anos. 

De 1º de janeiro a 21 de 
junho do ano passado, a 
Globo recebeu R$ 6,5 milhões 
em valores líquidos pagos 
por materiais publicitários 
de televisão veiculados em 
âmbito nacional e regional. 
Já em 2022, no mesmo perí-
odo, observa-se aumento de 
75% (R$ 11,4 milhões). Os 
dados são da Secom (Secreta-
ria Especial de Comunicação 
Social da Presidência), órgão 
responsável pelas contrata-
ções na área de publicidade e 
propaganda do governo.

O levantamento feito 
pelo UOL mostra ainda uma 
mudança no perfil de inves-
timento feito pela pasta. Na 
TV, o Palácio do Planalto deu 
prioridade às campanhas 
institucionais, isto é, que 
mostram os feitos da gestão 

e ajudam a inflar a populari-
dade do presidente. 

Em 2021, a Secom havia 
comprado espaço na Globo 
para 46 inserções publicitá-
rias categorizadas como “utili-
dade pública” e apenas dez 
para materiais institucionais. 
Já de 1º de janeiro a 21 de junho 
deste ano, são 72 campanhas 
institucionais na maior emis-
sora do país e apenas duas, 
“utilidade pública”.

O valor investido em 
publicidade na Globo (R$ 11,4 
milhões) em 2022 representa 
41% do montante total desti-
nado à compra de espaço 
publicitário na emissora (R$ 
27,5 milhões) em quatro anos 
de mandato — considerando 
o mesmo período para cada 
ano do governo Bolsonaro, 1º 
de janeiro a 21 de junho.

Globo passa à 
frente de Record e SBT
O ano em que o presidente 

tentará a reeleição é também 
o único no qual a Globo, 
que antes de Bolsonaro 
era a mídia preferencial da 
gestão federal, recebeu mais 
dinheiro do que a Record e o 
SBT, emissoras que contam 
com a simpatia do atual 
governo. 

Somados, os cinco maio-

res canais da TV aberta 
(Globo, SBT, Rede TV, Record 
e Band) receberam em 2022 
montante de pouco mais 
de R$ 33 milhões — maior 
valor desde 2019, ano em 
que Bolsonaro assumiu o 
comando do Executivo fede-
ral e que foi marcado por 
uma campanha em massa 
de divulgação da reforma da 
Previdência.

Naquele ano, o quinteto 
de emissoras faturou R$ 30,4 
milhões em valores líquidos.

O UOL entrou em contato 
com a Secom e enviou um 
email para averiguar se pasta 
iria se posicionar sobre os 
gastos com publicidade. Não 
houve resposta. 

O  e s p a ç o  n a  T V  é 
comprado por meio de 
uma das três agências que 
possuem contrato com o 
governo e atendem às deman-
das da Secom. As despesas são 
categorizadas como “valores 
líquidos pagos à contratada” 
(agências) e “valores líquidos 
pagos ao fornecedor” (veícu-
los de comunicação) — o 
levantamento considera o 
segundo critério.

Prioridade para o 
‘institucional’
O governo optou por uma 

redução drástica de mate-
riais considerados como 
“utilidade pública” no perí-
odo analisado. Em 2022, 
somadas as cinco empresas, 
a Secom comprou espaço 
para somente 26 campanhas 
— 253 a menos do que o ano 
passado, 54 a menos do que 
2020 e 76 a menos do que 
2019. 

Já em relação às peças 
institucionais,  2022 é o 
segundo ano com mais inser-
ções compradas na TV aberta 
(196) no período entre janeiro 
e 21 de janeiro. Fica atrás 
apenas de 2020, quando o 
governo buscou defender sua 
imagem frente aos problemas 
decorrentes da pandemia da 
covid-19 e exibiu 347 campa-
nhas nas cinco emissoras.

Na comparação com o 
ano passado, o volume de 
materiais institucionais 
pulou de 10 para 72 apenas 
na Rede Globo. Já na Record, 
subiu de 6 para 53. 

Em quatro  anos,  no 
mesmo recorte temporal, a 
emissora que mais veiculou 
propagandas para o Execu-
tivo federal — tanto institu-
cionais como de utilidade 
pública — foi o SBT, com 316. 
Record teve 288; Band, 257; 
Globo, 244; e Rede TV, 130.

Recriação do Ministério
das Comunicações
Bolsonaro faz ataques 

contundentes à Globo desde 
a campanha eleitoral de 
2018 e trata a emissora como 
“inimiga”. Até hoje, nas agen-
das oficiais do governante e 
em outros compromissos, é 
comum observar acusações 
infundadas, ofensas a profis-
sionais da empresa (sobre-
tudo jornalistas) e gritos de 
“Globo lixo” por parte dos 
apoiadores do presidente. 

No s  d o i s  p r i m e i r o s 
anos da gestão federal, sob 
comando do bolsonarista 
Fabio Wajngarten, a Secom 
contrariou critérios técnicos 
e concentrou investimentos 
em publicidade nas emisso-
ras concorrentes da Globo, 
em especial Record e SBT.

Em 2020, em entrevista 
à imprensa, Wajngarten 
atribuiu o corte de investi-
mento na Globo ao fato de 
a empresa, líder de audiên-
cia, supostamente não reali-
zar merchandising (ação de 
marketing) para governos, 
o que a diferenciaria das 
concorrentes. Reportagem 
da Folha publicada à época, 
no entanto, mostrou que os 
dados da própria secretaria 
contestavam a informação. 

BOLSONARO tem utilizado o espaço institucional na mídia para divulgar obras e programas realizados nos últimos quatro anos

Por reeleição, Planalto eleva gasto 
em publicidade na Globo em 75% 

O Tribunal de Contas da 
União (TCU) abriu apuração 
sobre as denúncias de assé-
dio sexual e moral contra o 
ex-presidente da Caixa, Pedro 
Guimarães.

Gu i m a r ã e s  d e i xo u  o 
cargo na semana passada, 
após se tornarem públicas 
as denúncias de funcioná-
rias do banco, que relataram 
ter sofrido do ex-presidente 
abordagens que configuram 
assédio (veja os relatos mais 
abaixo).

O TCU abriu a investigação 
atendendo a um pedido do 
Ministério Público de Contas, 
feito pelo subprocurador 
Lucas Rocha Furtado.

Segundo a representa-

ção, “quando praticado no 
âmbito da administração 
pública, o assédio gera a 
percepção, na sociedade, de 
que as instituições estatais 
não se pautam em valores 
morais nem são conduzidas 
segundo elevados padrões 
de conduta”.

No processo que abre 
a apuração, o TCU escreve 
que vai apurar se “o sr. Pedro 
Guimarães, no exercício da 
presidência da Caixa Econô-
mica Federal, cometeu assé-
dio sexual e moral contra 
empregadas e empregados 
daquela instituição finan-
ceira pública, o que, além de 
caracterizar prática crimi-
nosa, configura flagrante 

violação ao princípio admi-
nistrativo da moralidade”.

Relatos
Funcionárias da Caixa 

Econômica Federal relataram 
à TV Globo denúncias de assé-
dio sexual contra o presidente 
do banco, Pedro Guimarães.

Elas contam, por exem-
plo, que o presidente da Caixa 
pedia abraços em contextos 
constrangedores e deixava a 
mão escapar para passar por 
partes íntimas dos corpos 
delas.

As funcionárias falaram 
sob a condição de anonimato.

Uma delas disse:
“Eu considero um assédio. 

Foi em mais de uma ocasião. 

Ele tem por hábito chamar 
grupo de empregados para 
jantar com ele. Ele paga vinho 
para esses empregados. Não 
me senti confortável, mas, ao 
mesmo tempo, não me senti 
na condição de me negar a 
aceitar uma taça de vinho. E 
depois disso ele pediu que 
eu levasse até o quarto dele à 
noite um carregador de celu-
lar e ele estava com as vestes 
inadequadas, estava vestido 
de uma maneira muito infor-
mal de cueca samba canção. 
Quando cheguei pra entregar, 
ele deu um passo para trás 
me convidando para entrar 
no quarto. Eu me senti muito 
invadida, muito desrespei-
tada como mulher e como 

alguém que estava ali para 
fazer um trabalho. Já tinha 
falado que não era apropriado 
me chamar para ir ao quarto 
dele tão tarde e ainda me rece-
ber daquela forma. Me senti 
humilhada”.

Outra funcionária afirmou 
que, às vezes, o constrangi-
mento era feito na frente de 
outros colegas:

“Por exemplo, pedir para 
abraçar, pegar no pescoço, 
pegar na cintura, no quadril. 
Isso acontecia na frente de 
outras pessoas. E, às vezes, 
essas promessas eram no pé 
de ouvido e na frente de outras 
pessoas, mas de forma com 
que outras pessoas não ouvis-
sem.”

   APÓS PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Tribunal de Contas da União abre apuração sobre denúncias 
de assédio sexual e moral do ex-presidente da Caixa



Intensificando a força 
que o Dia Internacional das 
Cooperativas traz, o Coops-
Day, celebrado no primeiro 
sábado de julho, o Sicredi 
ultrapassou, em junho, a 
marca de 6 milhões de asso-
ciados. A instituição cresceu 
13% nos últimos 12 meses 
em número de associados, o 
que representou uma marca 
de mais de 750 mil novos 
entrantes.

O crescimento da rede 
de atendimento físico do 
Sicredi também ocorreu, 
alinhado ao objetivo de 
estar próximo para atender 
as necessidades dos seus 
associados e fortalecer os 
princípios do cooperati-
vismo, de unir pessoas e 
gerar crescimento. Atual-
mente, são mais de 2,2 mil 
agências, em mais de 1,6 mil 
municípios, sendo em mais 
de 200 destes a única insti-
tuição financeira presente 
fisicamente, o que reforça 
a importância do coopera-
tivismo na bancarização e 
no acesso ao crédito para 
as pessoas. Aliado a isso, 
o Sicredi investe continu-
amente na ampliação de 
suas ferramentas e meios 
digitais, que se somam para 
manter a proximidade com 
seus associados e comuni-
dades em que está inserida.

“ O  n o v o  m a r c o  e m 
n ú m e r o  d e  a s s o c i a d o s 
reforça o ciclo virtuoso do 
cooperativismo, que leva 
serviços financeiros e crédito 
para todas as regiões do país, 
apoiando o desenvolvi-

mento local sem fronteiras. 
Como fazemos há 120 anos, 
nosso propósito é cons-
truir juntos uma sociedade 
mais próspera e, quanto 
mais gente caminhando 
conosco nessa mesma dire-
ção, melhor”, diz Fernando 
Dall ‘Agnese, presidente do 
Conselho de Administração 
da SicrediPar.

Alicerces da expansão
O crescimento do Sicredi 

ao longo da sua trajetória 
se deve principalmente à 
atuação das cooperativas, 
que expandiram a presença 
para diversos estados nos 
últimos cinco anos, espe-
cialmente nas regiões norte 
e nordeste do Brasil. Além 
disso, há constantes inves-
timentos em melhorias 

organizacionais e na imple-
mentação de estratégias 
inovadoras para aperfeiçoar 
os canais de atendimento e 
o olhar atento sobre gover-
nança. A instituição apre-
sentou um total de mais de 
R$ 136 bilhões em depósitos 
no final do primeiro trimes-
tre deste ano, recursos que 
permanecem nas regiões 
onde são captados, fortale-
cendo a economia local.

O histórico de confiança 
dos associados se reflete 
t a m b é m  n o s  n ú m e r o s 
relacionados ao crédito: 
no primeiro trimestre de 
2022, o Sicredi alcançou R$ 
138 bilhões na carteira de 
crédito, atendendo pessoas 
físicas, jurídicas e associa-
dos ligados ao agronegócio, 
com apoio principalmente a 

pequenos e médios empre-
endedores e agricultores. 
O atendimento também 
envolve projetos e inicia-
tivas sustentáveis, empre-
endedorismo feminino, 
capacitação profissional e 
geração de energia limpa, o 
que diversifica a participa-
ção da instituição e garante 
opções variadas de financia-
mento a cada necessidade.

CoopsDay
Comemorado anual-

mente no primeiro sábado 
de julho, o Dia Interna-
cional do Cooperativismo 
– conhecido por Coop-
sDay – foi decretado em 
uma assembleia da ONU 
(Organização das Nações 
Unidas) em 1995, mas suas 
comemorações acontecem 

desde 1923. Ele foi sancio-
nado para destacar as metas 
do movimento coopera-
tivo em todo o mundo com 
ações, promovendo opor-
tunidades entre o público, 
seus associados e as orga-
nizações da sociedade civil. 
Em comemoração à data, 
a Sicredi Expansão, com 
atuação nos Estados de 
Alagoas e Bahia, irá realizar, 
na próxima semana, ações 
voltadas aos projetos sociais 
existentes, a exemplo da 
entrega da Estante Literária 
e livros infantis do projeto 
Meu Livro,  Meu Mundo 
e a captação de agentes e 
participantes para o projeto 
Vestindo Minha Família, 
além da inauguração de 
um novo espaço de atendi-
mento aos associados.

ATUALMENTE, são mais de 2,2 mil agências, em mais de 1,6 mil municípios.Mercado
EXPANSÃO retrata o avanço da instituição financeira cooperativa em todo o território brasileiro

CoopsDay: Sicredi chega à marca 
de 6 milhões de associados

Divulgação
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Algo Mais Consultoria 
Com Ascom Sicredi

VALOR INVESTIDO em 2022 representa 41% do montante 
total destinado à compra de espaço publicitário na emissora.Brasil
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Conhecido pelos ataques 
recorrentes à Globo, maior 
rede de TV do país, o governo 
Jair Bolsonaro (PL) aumentou 
em 75% o gasto com publici-
dade na emissora de janeiro a 
junho deste ano, em compa-
ração com o mesmo período 
de 2021. O presidente é pré-
-candidato à reeleição e tem 
utilizado o espaço institucio-
nal na mídia para divulgar 
obras e programas realizados 
nos últimos quatro anos. 

De 1º de janeiro a 21 de 
junho do ano passado, a 
Globo recebeu R$ 6,5 milhões 
em valores líquidos pagos 
por materiais publicitários 
de televisão veiculados em 
âmbito nacional e regional. 
Já em 2022, no mesmo perí-
odo, observa-se aumento de 
75% (R$ 11,4 milhões). Os 
dados são da Secom (Secreta-
ria Especial de Comunicação 
Social da Presidência), órgão 
responsável pelas contrata-
ções na área de publicidade e 
propaganda do governo.

O levantamento feito 
pelo UOL mostra ainda uma 
mudança no perfil de inves-
timento feito pela pasta. Na 
TV, o Palácio do Planalto deu 
prioridade às campanhas 
institucionais, isto é, que 
mostram os feitos da gestão 

e ajudam a inflar a populari-
dade do presidente. 

Em 2021, a Secom havia 
comprado espaço na Globo 
para 46 inserções publicitá-
rias categorizadas como “utili-
dade pública” e apenas dez 
para materiais institucionais. 
Já de 1º de janeiro a 21 de junho 
deste ano, são 72 campanhas 
institucionais na maior emis-
sora do país e apenas duas, 
“utilidade pública”.

O valor investido em 
publicidade na Globo (R$ 11,4 
milhões) em 2022 representa 
41% do montante total desti-
nado à compra de espaço 
publicitário na emissora (R$ 
27,5 milhões) em quatro anos 
de mandato — considerando 
o mesmo período para cada 
ano do governo Bolsonaro, 1º 
de janeiro a 21 de junho.

Globo passa à 
frente de Record e SBT
O ano em que o presidente 

tentará a reeleição é também 
o único no qual a Globo, 
que antes de Bolsonaro 
era a mídia preferencial da 
gestão federal, recebeu mais 
dinheiro do que a Record e o 
SBT, emissoras que contam 
com a simpatia do atual 
governo. 

Somados, os cinco maio-

res canais da TV aberta 
(Globo, SBT, Rede TV, Record 
e Band) receberam em 2022 
montante de pouco mais 
de R$ 33 milhões — maior 
valor desde 2019, ano em 
que Bolsonaro assumiu o 
comando do Executivo fede-
ral e que foi marcado por 
uma campanha em massa 
de divulgação da reforma da 
Previdência.

Naquele ano, o quinteto 
de emissoras faturou R$ 30,4 
milhões em valores líquidos.

O UOL entrou em contato 
com a Secom e enviou um 
email para averiguar se pasta 
iria se posicionar sobre os 
gastos com publicidade. Não 
houve resposta. 

O  e s p a ç o  n a  T V  é 
comprado por meio de 
uma das três agências que 
possuem contrato com o 
governo e atendem às deman-
das da Secom. As despesas são 
categorizadas como “valores 
líquidos pagos à contratada” 
(agências) e “valores líquidos 
pagos ao fornecedor” (veícu-
los de comunicação) — o 
levantamento considera o 
segundo critério.

Prioridade para o 
‘institucional’
O governo optou por uma 

redução drástica de mate-
riais considerados como 
“utilidade pública” no perí-
odo analisado. Em 2022, 
somadas as cinco empresas, 
a Secom comprou espaço 
para somente 26 campanhas 
— 253 a menos do que o ano 
passado, 54 a menos do que 
2020 e 76 a menos do que 
2019. 

Já em relação às peças 
institucionais,  2022 é o 
segundo ano com mais inser-
ções compradas na TV aberta 
(196) no período entre janeiro 
e 21 de janeiro. Fica atrás 
apenas de 2020, quando o 
governo buscou defender sua 
imagem frente aos problemas 
decorrentes da pandemia da 
covid-19 e exibiu 347 campa-
nhas nas cinco emissoras.

Na comparação com o 
ano passado, o volume de 
materiais institucionais 
pulou de 10 para 72 apenas 
na Rede Globo. Já na Record, 
subiu de 6 para 53. 

Em quatro  anos,  no 
mesmo recorte temporal, a 
emissora que mais veiculou 
propagandas para o Execu-
tivo federal — tanto institu-
cionais como de utilidade 
pública — foi o SBT, com 316. 
Record teve 288; Band, 257; 
Globo, 244; e Rede TV, 130.

Recriação do Ministério
das Comunicações
Bolsonaro faz ataques 

contundentes à Globo desde 
a campanha eleitoral de 
2018 e trata a emissora como 
“inimiga”. Até hoje, nas agen-
das oficiais do governante e 
em outros compromissos, é 
comum observar acusações 
infundadas, ofensas a profis-
sionais da empresa (sobre-
tudo jornalistas) e gritos de 
“Globo lixo” por parte dos 
apoiadores do presidente. 

No s  d o i s  p r i m e i r o s 
anos da gestão federal, sob 
comando do bolsonarista 
Fabio Wajngarten, a Secom 
contrariou critérios técnicos 
e concentrou investimentos 
em publicidade nas emisso-
ras concorrentes da Globo, 
em especial Record e SBT.

Em 2020, em entrevista 
à imprensa, Wajngarten 
atribuiu o corte de investi-
mento na Globo ao fato de 
a empresa, líder de audiên-
cia, supostamente não reali-
zar merchandising (ação de 
marketing) para governos, 
o que a diferenciaria das 
concorrentes. Reportagem 
da Folha publicada à época, 
no entanto, mostrou que os 
dados da própria secretaria 
contestavam a informação. 

BOLSONARO tem utilizado o espaço institucional na mídia para divulgar obras e programas realizados nos últimos quatro anos

Por reeleição, Planalto eleva gasto 
em publicidade na Globo em 75% 

O Tribunal de Contas da 
União (TCU) abriu apuração 
sobre as denúncias de assé-
dio sexual e moral contra o 
ex-presidente da Caixa, Pedro 
Guimarães.

Gu i m a r ã e s  d e i xo u  o 
cargo na semana passada, 
após se tornarem públicas 
as denúncias de funcioná-
rias do banco, que relataram 
ter sofrido do ex-presidente 
abordagens que configuram 
assédio (veja os relatos mais 
abaixo).

O TCU abriu a investigação 
atendendo a um pedido do 
Ministério Público de Contas, 
feito pelo subprocurador 
Lucas Rocha Furtado.

Segundo a representa-

ção, “quando praticado no 
âmbito da administração 
pública, o assédio gera a 
percepção, na sociedade, de 
que as instituições estatais 
não se pautam em valores 
morais nem são conduzidas 
segundo elevados padrões 
de conduta”.

No processo que abre 
a apuração, o TCU escreve 
que vai apurar se “o sr. Pedro 
Guimarães, no exercício da 
presidência da Caixa Econô-
mica Federal, cometeu assé-
dio sexual e moral contra 
empregadas e empregados 
daquela instituição finan-
ceira pública, o que, além de 
caracterizar prática crimi-
nosa, configura flagrante 

violação ao princípio admi-
nistrativo da moralidade”.

Relatos
Funcionárias da Caixa 

Econômica Federal relataram 
à TV Globo denúncias de assé-
dio sexual contra o presidente 
do banco, Pedro Guimarães.

Elas contam, por exem-
plo, que o presidente da Caixa 
pedia abraços em contextos 
constrangedores e deixava a 
mão escapar para passar por 
partes íntimas dos corpos 
delas.

As funcionárias falaram 
sob a condição de anonimato.

Uma delas disse:
“Eu considero um assédio. 

Foi em mais de uma ocasião. 

Ele tem por hábito chamar 
grupo de empregados para 
jantar com ele. Ele paga vinho 
para esses empregados. Não 
me senti confortável, mas, ao 
mesmo tempo, não me senti 
na condição de me negar a 
aceitar uma taça de vinho. E 
depois disso ele pediu que 
eu levasse até o quarto dele à 
noite um carregador de celu-
lar e ele estava com as vestes 
inadequadas, estava vestido 
de uma maneira muito infor-
mal de cueca samba canção. 
Quando cheguei pra entregar, 
ele deu um passo para trás 
me convidando para entrar 
no quarto. Eu me senti muito 
invadida, muito desrespei-
tada como mulher e como 

alguém que estava ali para 
fazer um trabalho. Já tinha 
falado que não era apropriado 
me chamar para ir ao quarto 
dele tão tarde e ainda me rece-
ber daquela forma. Me senti 
humilhada”.

Outra funcionária afirmou 
que, às vezes, o constrangi-
mento era feito na frente de 
outros colegas:

“Por exemplo, pedir para 
abraçar, pegar no pescoço, 
pegar na cintura, no quadril. 
Isso acontecia na frente de 
outras pessoas. E, às vezes, 
essas promessas eram no pé 
de ouvido e na frente de outras 
pessoas, mas de forma com 
que outras pessoas não ouvis-
sem.”

   APÓS PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Tribunal de Contas da União abre apuração sobre denúncias 
de assédio sexual e moral do ex-presidente da Caixa



O consumo de cigarro no 
Brasil diminuiu nos últimos 
15 anos e as regiões que com 
maior redução são o Norte e 
o Nordeste. A estimativa do 
Ministério da Saúde mostra 
queda desde 2006. Porto 
Velho, Teresina, Macapá e 
Maceió são as capitais que 
lideram a ranking.

Os dados, analisados 
pela Agência Tatu, fazem 
parte da publicação Vigi-
lância de Fatos de Risco 
e Proteção para Doenças 
Crônicas por Inquérito Tele-
fônico ( Vigitel) do Minis-
tério da Saúde. O resultado 
da pesquisa realizada entre 
2006 e 2020 foi divulgado em 
março deste ano.

A pesquisa estima que 
6,2% dos fumantes brasilei-
ros abandonaram o vício. O 
Norte e o Nordeste lideram 
a redução com 8,8% e 7,6%, 
respectivamente, ficando à 
frente da média nacional.

A capital  que menos 

reduziu foi Florianópolis 
(SC) com 2,3% e a que lidera 
o ranking é Porto Velho (RO) 

com 12,6% menos fuman-
tes. O levantamento, reali-
zado em 2020, consultou 

27.077 brasileiros de todas 
as idades.

Du ra n t e  1 5  a n o s  d e 

pesquisa, é possível perce-
ber que houve variações no 
número de fumantes em 
cada faixa etária. Em 2006, 
por exemplo, a maioria tinha 
entre 45 e 54 anos (22,8%), 
seguida dos brasileiros entre 
35 e 44 anos (18,7%). Já em 
2020, a maior parte dos 
fumantes tinha entre 55 e 64 
anos (12,2%) e logo após os 
de 25 a 34 anos (10,6%).

Consequências 
do tabagismo
A  O r g a n i z a ç ã o  Pa n -

-Americana da Saúde (OPAS/
OMS) trata o consumo do 
tabaco como uma epide-
mia,  que é responsável 
pela morte de mais de 8 
milhões de pessoas por ano. 
O organismo internacional 
estima que 7 milhões dessas 
mortes são resultado do uso 
direto do tabaco, enquanto 
1,2 milhão são devido ao 
fumo passivo. O tabagismo 
contribui para o desenvol-
vimento de vários tipos de 
câncer, doenças cardíacas e 
Acidente Vascular Cerebral 
(AVC).

PESQUISA estima que 6,2% dos fumantes brasileiros abandonaram o vício.Saúde
ESTIMATIVA do Ministério da Saúde mostra queda no consumo de cigarro em todas as capitais desde 2006

Norte e Nordeste lideram 
redução de fumantes no país
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Thiago Aquino
Agência Tatu 



DESCARTE deste tipo de lixo deve ser feito na loja onde foi comprado 
o produto ou através de uma empresa que faça este serviço.Especial

É comum se ter em 
casa algum tipo de mate-
rial eletrônico que está em 
desuso como um celular ou 
peça de computador. Para se 
desfazer deles, é importante 
saber o que muitos ainda 
não sabem: o descarte deste 
tipo de lixo deve ser feito 
na loja onde foi comprado 
o produto ou através de 
uma empresa que faça 
este serviço. Além desses, 
a Prefeitura de Maceió faz 
o recolhimento através das 
cooperativas de reciclagem, 
que dão o destino correto 
para ele.

Nas 16 mil residên-
cias atendidas pela Coleta 

Seletiva porta a porta em 
Maceió, o cidadão pode 
fazer o descarte de forma 
correta, entregando seu lixo 
eletrônico aos cooperados. 
Eles devem estar separados 
dos recicláveis. Outra alter-
nativa é levar seu resíduo até 
a cooperativa mais próxima. 
(confira os endereços no 
final do texto).

Virgínia Lucena, coor-
denadora de supervisão de 
recicláveis e cooperativas da 
Sudes, afirma que, se descar-
tado de forma inadequada, o 
lixo eletrônico pode conta-
minar o meio ambiente e 
fazer mal ao ser humano.

“Em alguns desses mate-
riais existem substâncias 
químicas que podem preju-
dicar a natureza e até a saúde 
humana, caso haja esse 

contato. Por isso, a Sudes 
oferta esse serviço através 
das cooperativas, onde o 
cidadão pode levar até elas 
ou entregar durante a coleta 
seletiva porta a porta. Dessa 
forma, vamos contribuindo 
com a destinação correta 
desse resíduo”, explicou.

O lixo eletrônico abrange 
não somente computadores 
e celulares, mas qualquer 
tipo de eletrodoméstico, 
como micro-ondas, geladei-
ras e máquinas de lavar.

Também inclui aparelhos 
menores, como furadeiras, 
panelas elétricas, mixer, 
processador de alimentos, 
purificador de água, seca-
dor de cabelo, ventiladores 
e liquidificadores, além de 
qualquer tipo de pilha ou 
bateria.

DESCARTADO de forma inadequada, resíduo pode ocasionar problemas à saúde humana e ao meio ambiente

Cooperativas de recicláveis 
são opções para o descarte 
correto do lixo eletrônico

   ENDEREÇO DAS COOPERATIVAS

Cooperativa dos Catadores da Vila Emater – 
COOPVILA:
Rua do Livramento, s/n, Vila Emater II, Jacarecica

Cooperativa dos Recicladores de Alagoas – COOPREL 
Unidade Benedito Bentes:
Rua Antônio Correia Lins, Conj. Moacir Andrade, nº 54, 
Benedito Bentes II

Cooperativa dos Recicladores de Alagoas – COOPREL 
unidade Antares:
Rua Em Projeto A, nº 05, Antares

Cooperativa de Recicladores de Lixo Urbano de Maceió 
LTDA. – COOPLUM:
Av. Comendador Gustavo Paiva, s/n, Jacarecica
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Alexandre Vieira
Ascom Sudes 



GALO tem dois jogadores entre os melhores da rodada.Esportes
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A 16ª rodada do Campeo-
nato Brasileiro Série B termi-
nou neste sábado e agora é 
hora de conferir como vem 
montada a Seleção FI. O time 
vem montado no 4-4-2 com 
três volantes, mas isso não 
quer dizer que está defen-
sivo. Os volantes se destaca-
ram na rodada com vários 
gols. Paulo Pezzolano, que 
venceu mais uma com o 
Cruzeiro, comanda a escala-
ção. Confira

Goleiro
Gabriel Grando (Grêmio) – 

Sem dúvidas, um dos grandes 
responsáveis e determinantes 
pelo Grêmio ter saído com um 
ponto da Arena Fonte Nova 
em um duelo direto do G4 foi 
o goleiro Gabriel Grando. Ele 
fez duas grandes defesas em 
chegadas do Bahia no segundo 
tempo.

Lateral-direito
Ewerthon (Sport) – O Leão 

foi valente no Maracanã, com 
mais de 60 mil torcedores, e 

arrancou empate sem gols 
com o Vasco. Ewerthon teve 
sólida atuação defensiva e 
ajudou o time a segurar a 
pressão vascaína.

Zagueiro
Ignácio (Bahia) – Apesar 

do Bahia ter dominado as 
chances ofensivas do duelo 
contra o Grêmio, a defesa 
também foi bem e garantiu 
pelo menos um empate em 
casa. Um dos destaques foi 
o zagueiro Ignácio, que teve 
bom comportamento defen-
sivo durante todo o jogo, 
sendo impecável nos desar-
mes e na recomposição de 
bola.

Zagueiro
Wallace Reis (Brusque) – O 

experiente zagueiro foi bem 
na defesa e ajudou o Brusque 
a não sofrer gols diante do 
Operário. Além disso, ainda 
marcou um dos dois gols, 
ajudando o time catarinense 
a voltar a vencer após duas 
rodadas.

Lateral-esquerdo
Matheus Bidu (Cruzeiro) 

– Além de ir bem na defesa, 
ajudando o time a não sofrer 
gols, não se esconde. Sempre 
que tem a oportunidade, 
aparece como elemento 
surpresa no ataque e bagunça 
a defesa adversária.

Volante
Leandro Vilela (Guarani) – 

Foi graças ao volante Leandro 
Vilela que o Guarani não saiu 
derrotado do duelo contra 
o CRB neste sábado. Afinal, 
foi ele que marcou o gol de 
empate bugrino na segunda 
etapa, aproveitando um cruza-
mento de Lucão do Break para 
bater de chapa para o fundo 
das redes.

Volante
Richard Franco (Náutico) 

– Foi o ‘craque da partida’ na 
vitória do Náutico sobre o 
Novorizontino, por 3 a 1, na 
capital pernambucana. Ele 
marcou dois dos três gols do 
Timbu, que encerrou sequên-

cia de quatro jogos sem resul-
tado positivo na Série B.

Volante
Léo Costa (Criciúma) – 

Em jogo complicado contra 
o Ituano, fora de casa, atuou 
bem no setor, organizando a 
marcação dos visitantes. Ainda 
foi premiado com um gol que 
abriu o placar da vitória catari-
nense por 2 a 1.

Meia
Rafael Longuine (CRB) – 

Apesar de não ter balançado 
as redes e colocado seu nome 
na ‘lei do ex’, Rafael Longuine 
fez um bom jogo diante do seu 
ex-clube Guarani no empate 
do CRB, por 1 a 1. No primeiro 
tempo, cobrou uma falta vene-
nosa e quase fez. Já na etapa 
final foi quem lançou Gabriel 
Conceição em velocidade 
para marcar o gol alagoano na 
partida.

Atacante
Luvannor (Cruzeiro) – O 

Cruzeiro se mantém cons-

tante na Série B. Luvannor 
representa bem o espírito 
celeste. Se entregou, não 
desistiu das jogadas e ainda 
marcou um dos gols da vitó-
ria por 2 a 0 contra o Vila 
Nova.

Atacante
Gabriel Conceição (CRB) 

– A rodada foi marcada por 
poucos gols de atacantes. 
Gabriel Conceição entra 
na lista por ter marcado 
no empate por 1 a 1 com o 
Guarani. Em jogo equilibrado, 
aproveitou bem a chance que 
teve.

Técnico
Paulo Pezzolano (Cruzeiro) 

– A cada rodada, o Cruzeiro 
vai mostrando que não vai 
diminuir o ritmo. Dominou o 
Vila Nova, venceu por 2 a 0 e 
abriu nada menos do que seis 
pontos para o vice-líder Vasco. 
E detalhe: com um jogo a 
menos. Pezzolano vem conse-
guindo manter o foco do time 
rumo ao acesso e ao título.

TIME vem montado no 4-4-2 com três volantes, mas isso não quer dizer que está defensivo

Com trinca de volantes, confira a 
seleção da 16ª rodada da Série B

...E três eliminações: confira 
os vexames do CSE em 2022

Em 2022, o CSE dispu-
tou pela primeira vez em 
seus 75 anos de história uma 
competição nacional. Até aí, 
tudo bem, mas a temporada 
para o Tricolor de Palmeira 
dos Índios foi marcada por 
tropeços marcantes dentro 
de campo e  momentos 
turbulentos fora dele.

Três competições e, três 
eliminações: Copa Alagoas; 
Campeonato Alagoano e 
a tão sonhada há muitos 
anos Série D do Campeo-
nato Brasileiro. Infelizmente 
não conseguimos avan-
çar. O 2022 aconteceu de 
tudo...contratações erradas; 
demissões precipitadas e até 
apagão.

Não adianta arrumar 
desculpa ou argumento 
nessa hora. Perder e ser 
eliminado, faz parte do jogo. 
O que classifica a temporada 
para o CSE como vexame 
é o investimento feito pela 
prefeitura e o desrespeito 
que o time mostra com o 
futebol e com o seu torcedor.

Mesmo competindo com 
equipes com orçamentos 
bem menores, o CSE não 
conseguiu sequer a Copa 
Alagoas. Na Série D, o time 
de Palmeira dos Índios é 7º 
colocado entre oito partici-
pantes, e não tem mais chan-
ces de alcançar a zona de 
classificação para próxima 
fase.

Em  c a m p o,  a l é m  d e 
faltar talento e técnica, falta 
vontade de jogar para vencer. 
O que é inadmissível. Ao ver 
a pobre atuação do elenco e 
os semblantes dos jogadores 
após o jogo contra o Lagarto, 
o que parece é que o fundo 
poço chegou para o time 
Tricolor.

Não vou tacar pedra no 
time, que estava indo bem 
(antes da demissão do meia-
-atacante Edinho). Mas o 
time não jogou mais como 
vinha jogando, infelizmente. 
Não tem como esconder, os 
erros na temporada foram 
vexatórios.  Esses revéis 
foram decisivos.

   TRÊS COMPETIÇÕES...   NA COLUNA...

O Galo entrou em campo, 
na noite do último sábado, 
contra o vice-lanterna Guarani, 
que estreou seu novo técnico 
Mozart, conhecido antigo 
da torcida alagoana, e quase 
ressuscitou mais um defunto. 
O time mais uma vez não foi 
bem - foi péssimo para falar a 
verdade - recheado de desfal-
ques como o lateral Romão. 
A notícia boa nesse caso é 
que o substituto direto Bryan 
tava suspenso, Raul Prata foi 
improvisado lá ala esquerda, 
Anselmo Ramon também não 

jogou, entrou Gabriel Concei-
ção que foi bem marcando o 
gol do Galo. Longuine nova-
mente teve chance e nova-
mente não correspondeu, 
após abrir o placar no final do 
primeiro tempo, o Galo sofreu 
no segundo tempo, levou o gol 
do empate e por pouco não 
levou a virada, os jogadores 
que vieram do banco pouco 
ou quase nada acrescentaram.

O CRB não tem perdido 
em casa, mas também não 
vence, terceiro jogo seguido 
em casa e terceiro empate, na 

sequência: CRB 1 x 1 Ituano, 
CRB 0 x 0 Tombense, e CRB 1 x 
1 Guarani. É bem verdade que 
no meio dessa sequência teve 
a vitória fora de casa contra a 
chapecoense.

Com os pontos desperdi-
çados em casa, certamente o 
Galo estaria no G4. Dos nove 
jogos , sob o comando do 
técnico Daniel Paulista, foram: 
4 vitórias, 1 derrota e 4 empa-
tes, e todos os empates em 
casa no estádio Rei Pelé, onde 
a equipe não está fazendo valer 
o fator campo, a torcida a favor.

A Diretoria do Clube de 
Regatas Brasil anunciou hoje 
que a sede social do clube, 
conhecida como Casarão, 
passa a ser um ponto de arreca-
dação de donativos que serão 
doados para as vítimas das 
chuvas em todo o estado. 

“Nós temos sim essa obri-

gação de colaborar e tentar 
diminuir esse sofrimento que 
as pessoas estão passando. Fica 
o recado, não só para a nossa 
torcida regatiana, mas também 
para toda população, que o 
CRB é um ponto de apoio para 
quem puder fazer doações”, 
destacou o gerente de marke-

ting do clube, Lucas Ramires. A 
população pode ajudar doando 
alimentos não perecíveis, água 
potável, materiais de higiene 
pessoal, de limpeza, entre 
outros. O Casarão funciona 
das 9h às 18h e fica localizado 
na rua Silvério Jorge, nº30, no 
bairro do Jaraguá.

...Do Galo: CRB Ifood, sempre 
entrega os jogos em casa

Casarão do Galo vira ponto de arrecadação de donativos


