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Jovem rouba  
R$ 30 mil de padre 

em Alagoas e 
distribui em Caruaru
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Santa Casa Farol é 
parceira do projeto 

AstraZeneca 
Viva a Cultura!
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“PERIGO POTENCIAL” EM ALERTA DO INMET CONFIRMA CHUVAS PARA HOJE À NOITE ATÉ AMANHÃ DE MANHÃ

Alerta de chuvas acumuladas 
para 70 municípios alagoanos

Vai chover em 70 cidades 
alagoanas de hoje à noite até 
amanhã pela manhã. Esse 
é o alerta amarelo (perigo 
potencial) emitido hoje à 
tarde pelo Instituto Nacional 

de Meteorologia (Inmet) para 
Alagoas. O alerta é mais leve 
entre os três últimos feitos 
pelo instituto, mas deve ser 
levado em consideração 
principalmente por quem 

mora em áreas de risco. O 
Inmet prevê possibilidade 
de chuvas acumuladas entre 
20 a 30 mm/h ou até 50 mm/
dia, com baixo risco de alaga-
mentos e pequenos desli-

zamentos em cidades com 
tais áreas de risco. Com dois 
dias de trégua das chuvas, as 
pessoas já demonstram inte-
resse em voltar para casa. No 
entanto, o boletim de hoje à 

tarde da Defesa Civil Esta-
dual mostrou que o número 
de desalojados ou desabri-
gados subiu para 67.745. Pela 
manhã, esse número era de 
64.673 pessoas. 

Coluna pede para 
Márcio Raposo 
passar o chapéu  
pelos desabrigados

Dudu Holanda diz  
que é candidato a  
deputado estadual 
‘custe o que custar’

Desmentida a fake 
sobre posição do 
Governo em relação 
à redução do ICMS

PEC da Bondade 
vem carregada 
na busca pelo 
‘voto perdido’
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   BALAIADA

   TRECHO DE NOVO LINO

Tráfego na rodovia federal BR-101 está 
interditado por tempo indeterminado

BR-101 ESTÁ INTERDITADA NO

Trecho que fica na cidade de Novo Lino devido à cratera que avançou sobre os dois sentidos da rodovia; sem prazo para retorno                                                                                   

Ascom/PRF

Em nova pesquisa, 
Paulo Dantas já 
está com 32% na 
corrida ao Governo

   IBRAPE

O traficante de drogas faccio-
nado Wesley dos Santos Gomes, 
conhecido como “Caverna”, 
morreu na madrugada de hoje, 
numa troca de tiros com policiais 
do Bope, num povoado em São 
Miguel dos Milagres. O Batalhão 
de Operações Policiais Especiais 
(Bope) informou que estava em 
patrulhamento na Rota Ecoló-
gica após brigas entre facções 
quando recebeu a denúncia de 
que o criminoso estava escon-
dido no povoado. Os policiais 
começaram as buscas e foram 
recebidos a tiros por Wesley. 
Houve reação e o suspeito foi 
baleado, socorrido, mas morreu 
a caminho do hospital. Com ele, 
foram apreendidos: uma pistola 
938, um revólver de calibre .32, e 
uma espingarda de calibre 20.

A  Po l í c i a  R o d ov i á r i a 
Federal (PRF) divulgou hoje 
à tarde imagens aéreas que 
mostram uma cratera aberta 
no km 11 da rodovia BR-101, 
em Novo Lino. Os dois senti-
dos duplicados da rodovia 
federal estão interditados 
e sem previsão para serem 
liberados. O rompimento da 
via ocorreu devido ao movi-
mento das águas pluviais que 
aumentaram com as chuvas 
do último final de semana. 
Ainda segundo atualização 
da PRF na manhã de hoje, 
o número de BRs interdita-
das no interior subiu para 
seis,  um trecho de rodo-
via bloqueado a mais, em 
comparação com o último 
balanço.

Líder de facção 
criminosa morre 
em troca de tiros 
com o Bope

   NO LITORAL
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POR QUE os governantes optaram por gastar milhões nas festas juninas, 
pagando cachês exorbitantes a alguns artistas nacionais?

2 O DIA Digital

Opinião
   ARTIGO  |  Mácleim Carneiro *

No dia 24 de maio, saí de Maceió sob intensas chuvas 
torrenciais, de proporções bíblicas, que fariam inveja a 
Noé. Desde então, choveu em Alagoas, em pouco mais 
de um mês, um volume de chuvas que corresponde ao 
esperado para o ano inteiro. Certamente, isso estava 
no radar dos serviços de meteorologia. 

Então, porque os governantes optaram por gastar 
milhões nas festas juninas, pagando cachês exorbi-
tantes a alguns artistas nacionais, numa disputa irres-
ponsável e eleitoreira, entre a prefeitura de Maceió e 
o governo do Estado, sem nenhuma responsabilidade 
e preocupação preventiva, para o que estava se dese-
nhando e acabou acontecendo?  Seria maquiavélico 
pensar que, em ano de eleição, remediar dá mais votos 
do que prevenir? Seria tão descabido supor que, suas 
excelências sabem, esperam e se eximem, escorados 
na caridade e altruísmo da população, essa sim, que 
nunca falha e se mobiliza em momentos de calamida-
des como agora? 

Não foi por infeliz coincidência, que publiquei aqui 
os escritos CRIME ANUNCIADO, parte I e II. Neles, 
faço menção às enchentes no Vale do Mundaú, dos 
anos 1969 e 2010. O intervalo da primeira pra segunda 
foi de 41 anos, e da segunda para a de agora, 2022, de 
apenas 12 anos. O intervalo entre elas foi expressiva-
mente reduzido e isso já era previsível, pelas mudanças 
climáticas, desde a ECO 92. Certamente, o sofrimento 
de agora tornará a acontecer ainda mais rapidamente, 
assim como os questionamentos que faço aqui, se não 
houver medidas preventivas que, ao menos, mitiguem 
o sofrimento da população, sempre a mercê dessa poli-
ticagem perversa. 

No +, MÚSICABOAEMSUAVIDA!!!!
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EXPEDIENTE

Ciro Nogueira, líder do Centrão, feliz da vida no 
abraço a Bolsonaro…

Mesmo tendo derrubado o teto de gastos com 
a abertura dos cofres da União para o Centrão, via 
orçamento secreto, o presidente Jair Bolsonaro (PL) 
tratou de ironizar os servidores públicos federais 
que cobram aumento salarial ao governo.

Nesta terça-feira, 5, ele zombou do pedido dos 
servidores: “É só dizer onde tem dinheiro”, disse.

A declaração foi dada para um apoiador na saída 
do Palácio da Alvorada. O homem se apresentou 
como caminhoneiro e se queixou da aplicação de 
multas pela Polícia Rodoviária Federal.

“Não são todos, mas existe gente fazendo isso 
daí, tenho informações. É que eles querem reajuste 
salarial. Eu dou reajuste para eles, para todo mundo, 
só dizer onde tem dinheiro”, disse Bolsonaro. “É 
lamentável fazer uma maldade com vocês para 
tentar me pressionar, uma maldade”, completou.

CONTROLE DO CENTRÃO
O dinheiro que Bolsonaro diz não ter para reajus-

tar os salários dos servidores públicos, sobra, no 
entanto, para o Centrão que tem as chaves dos 
cofres da União.

PP, PL e Republicanos, esteios da campanha de 
reeleição de Bolsonaro — comandam um orçamento 
de mais de R$ 149,6 bilhões dentro do governo.

Isso sem falar no orçamento secreto, considerado 
hoje o maior balcão de negócios entre o Executivo 
e o Legislativo, desde a redemocratização do País.

Só nos últimos 10 dias, o governo Bolsonaro 
liberou para pagamento, R$ 4,6 bilhões para parla-
mentares, via “orçamento secreto”, que neste ano 
aportou camufladamente R$ 36,9 bilhões para os 
parlamentares amigos do governo.

E aí? Alguém mesmo quer saber de dinheiro para 
reajustar salários de servidores públicos?

Bolsonaro sem dinheiro 
para reajuste de servidores, 
mas com sobras de bilhões 
para aliados

   ARTIGO  |  Marcelo Firmino *
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A Assembleia Legisla-
tiva de Alagoas sediou hoje 
a  abertura do 45º Encon-
tro Nacional da Federação 
Nacional dos Servidores dos 
Poderes Legislativos Fede-
ral, Estaduais e do Distrito 
Federal (Fenale). O evento, 
que segue até a próxima 
sexta-feira, 8, é organizado 
pelo Sindicato dos Trabalha-
dores do Poder Legislativo 
de Alagoas (STPLAL). No 
primeiro dia do encontro foi 
realizada uma sessão solene 
de abertura, com o registro da 
foto oficial, e um pinga-fogo, 
momento em que os repre-
sentantes das entidades filia-
das falaram sobre a realidade 
de cada Assembleia, seus 
problemas e suas conquistas. 
Na ocasião, foi constituída 
uma comissão para elabo-
rar a Carta de Maceió, além 

de uma reunião da Direto-
ria Executiva e do Conselho 
Fiscal, no Hotel Ponta Verde, 
em Maceió.

Dentre as atividades 
previstas para o evento cons-
tam o curso de Formação 
Sindical com o tema: Desafios 
do Sindicalismo Pós-Refor-
mas, bem como reuniões do 
Conselho de Representantes 
para a aprovação da Carta de 
Maceió e para a apresentação 
e aprovação de moções. O 
restante da programação se 
desenvolve no auditório do 
Hotel Ponta Verde.

O presidente da Fenale, 
José Eduardo Rangel, disse 
que um dos principais obje-
tivos do evento será a troca 
de informações entre os 
membros de todos os Legis-
lativos. “Essa é mais um 
oportunidade de unir repre-

sentações dos Legislativos 
de todo o País. Aqui vamos 
trocar experiências vividas 
nas nossas bases de atuação 
e fazer um trabalho de forta-
lecimento dos serviços e dos 
servidores públicos”, afir-
mou.

Rangel destacou ainda 
que a Fenale é presente em 
todos os Estados e defende 
um serviço público cada fez 
mais eficiente e de qualidade 
para a sociedade. “Nossa 
bandeira é sempre o fortale-
cimento da categoria, mas, 
neste momento, estamos 
enfrentando algumas propos-
tas no Congresso Nacional, 
que impactam diretamente 
as carreiras dos servidores 
públicos. Por isso defende-
mos a estabilidade, a promo-
ção apenas por mérito e o 
concurso público”, finalizou.

O presidente da STPLAL, 
Henrique Lopes, lembrou a 
relevância do encontro para 
os servidores dos Legislativos 
e deu boas-vindas aos repre-
sentantes dos outros Esta-
dos, que vieram a Alagoas. “É 
uma alegria imensa receber 
pessoas das cinco regiões do 
País em nossa cidade. Este 
evento é de grande interesse, 
porque os servidores poderão 
adquirir conhecimento do 
que se passa nas outras Casas 
Legislativas. Além disso, 
incrementamos a programa-
ção com cursos e palestras 
para quem estiver partici-
pando”, disse.

O presidente da Asso-
ciação dos Servidores da 
Assembleia Legislativa de 
Alagoas, Eduardo Fernandes, 
destacou a realização do 45º 
Encontro Nacional da Fenale 

em Alagoas. “O evento vai nos 
apresentar todas as novida-
des das outras assembleias 
e também quais projetos de 
lei estão tramitando tanto no 
Congresso Nacional, quanto 
nas Casas Legislativas. Isso 
irá permitir a união de todas 
as reivindicações e bandeiras 
de lutas”, afirmou.

Ressaltando a importân-
cia dos eventos da Fenale, 
que conseguem unir servi-
dores de todo o País, a repre-
sentante do Sindicato dos 
Trabalhadores do Poder 
Legislativo de Roraima, Sônia 
Lúcia, lembrou o quão salutar 
é participar da programação, 
“porque nestes momentos 
os servidores dos Poderes 
Legislativos podem trocar 
experiência, com o objetivo 
de fortalecer e valorizar a 
categoria”.

O  g ove r n a d o r  Pa u l o 
Dantas (MDB) lidera a corrida 
pelo Governo do Estado, na 
pesquisa do Ibrape, divul-
gada hoje pelo Portal Cada-
Minuto. Ele aparece na frente 
dos concorrentes em todos 
os cenários e contra todos 
os adversários. Na pesquisa 
est imulada,  quando os 
nomes dos postulantes são 
apresentados, Dantas tem 
32% das intenções de voto, 
seguido pelos senadores 
Fernando Collor (PTB) com 
21% e Rodrigo Cunha (UB) 
com 17%.

Esta é a segunda pesquisa, 
divulgada esta semana, 
com Dantas na liderança. 
De acordo com os números 
apresentados pelo Instituto 
DataSensus, na segunda-
-feira, ele também liderava, 
com 26% das intenções de 
voto, seguido por Collor, 
com 18%; Cunha, com 17%; 
e o ex-prefeito Rui Palmeira 
(PSD), com 11%. De uma 

pesquisa para outra, a supre-
macia de Dantas só aumenta. 
A diferença da pontuação 
dele para o segundo colocado 
pulou de 8 para 11 pontos 
percentuais.

Na s  d u a s  p e s q u i s a s 
(DataSensus e Ibrape), os 
números foram generosos 
com Dantas e perversos para 
Cunha, que até então era o 
líder das pesquisas e agora 
amarga a terceira colocação. 
Com a entrada em cena do 
ex-presidente, a pré-candi-
datura de Cunha sofreu um 
abalo. Como reflexo desse 
mal desempenho, ele perdeu 
o apoio do presidente da 
Câmara, deputado federal 
Arthur Lira (PP), que agora 
aposta todas as fichas na pré-
-candidatura de Collor.

Para os assessores do 
governador, o bom desempe-
nho de Dantas nas pesquisas 
reflete as decisões acertadas 
tomadas pelo governo do 
Estado até então. Mesmo 
assim, a equipe continua 
trabalhando, como se as 
pesquisas não existissem e 

considera muito cedo para 
falar em favoritismo. Procu-
rados para repercutir os 
números das pesquisas, os 
assessores de Dantas prefe-
riam não comentar. Disseram 
que, no momento, o governa-
dor está focado na ajuda aos 
desabrigados. 

Além disso, o governador 
tem evitado ministrar campa-
nha com gestão pública. 
Apesar de não se licenciar do 
cargo para disputar a reelei-
ção, ele não quer dar brecha 
à oposição para denunciá-
-lo por propaganda anteci-
pada ou uso da máquina em 
benefício próprio. Por isso, 
está seguindo à risca as reco-
mendações da Procuradoria 
Geral do Estado (PGE) e de 
seus advogados, para evitar 
problemas com a Justiça Elei-
toral, até o final do pleito. 

Para quem, até o mês 
de maio, era o lanterna na 
corrida pelo governo do 
Estado, chegar à liderança, 
prudência é a palavra de 
ordem. Faltando pouco mais 
de 80 dias para as eleições, 

tudo que a equipe de Dantas 
não quer é dar munição para 
os adversários. Por isso, a 
recomendação é continuar 
trabalhando pelo povo e 
fazendo as coisas certas para 
evitar problemas. “Comendo 
pelas beiradas”, como deixou 
escapar um de seus assesso-
res mais próximos. 

CENÁRIOS
No primeiro cenário da 

pesquisa Ibrape, quando o 
pesquisador pergunta em 
qual candidato o entrevis-
tado quer votar para o gover-
nador de Alagoas, Paulo 
Dantas lidera o levanta-
mento com 30% das inten-
ções de votos. Em segundo 
lugar aparece o senador 
Fernando Collor, com 19%. 
O também senador Rodrigo 
Cunha vem em seguida, em 
terceiro lugar, com 16%. 
Enquanto o ex-prefeito de 
Maceió, Rui Palmeira (PSD) 
aparece na quarta colocação, 
com 10%.

Ainda no mesmo cená-
rio, 1% disse que quer votar 

em outro candidato, 16% 
disseram que não sabem 
ou estão indecisos e 8% 
pretendem votar em branco 
ou nulo. Os números colhi-
dos pelo Ibrape projetaram 
ainda outros quatro cenários. 
Excluindo da disputa o nome 
de Rui Palmeira, o governa-
dor Paulo Dantas segue na 
liderança, com 32%, Collor 
chega a 21% e Cunha vai a 
17%. Não sabem ou estão 
indecisos 20% e votam nulo 
ou em branco 10%.

No terceiro, quarto e 
quinto cenários, simulando 
confrontos diretos entre o 
líder Paulo Dantas e os outros 
três candidatos, o atual gover-
nador ganha de todos. Na 
disputa com Fernando Collor, 
por exemplo, Dantas teria 
38% contra 24%. Já contra 
Rodrigo Cunha, o governa-
dor teria 37% contra 24%. A 
vantagem amplia ainda mais 
quando o concorrente direto 
é Rui Palmeira: 40% contra 
17%. Ou seja, seja qual for o 
adversário, o governador se 
mantém na liderança.

PAULO DANTAS chega a 32% das intenções de voto do eleitor alagoano.Política
GOVERNADOR está na frente dos concorrentes em todos os cenários e com 11 pontos de vantagem para o segundo colocado

Ibrape: Dantas lidera em mais 
uma pesquisa para o Governo
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   NA ASSEMBLEIA

Maceió sedia 45º Encontro Nacional dos Servidores 
dos Legislativos; evento segue até sexta-feira, dia 8

Ricardo Rodrigues
Repórter



A Gerência de Preven-
ção e Controle de Infec-
ç õ e s  S e x u a l m e n t e 
Transmissíveis (ISTs), 
HIV/Aids e Hepatites 
Virais da Secretaria Muni-
cipal de Saúde (SMS) 
dá início, nesta quarta-
-feira (06), à campanha 
Julho Amarelo. A ação é 
alusiva ao Dia Mundial de 
Luta Contra as Hepatites 
Virais, lembrado no dia 
28 deste mês. Este ano, 
o tema é “Julho Amarelo: 
conscientização para 
combater hepatites virais 
B e C”.

A  h e p a t i t e  é  u m a 
inflamação do fígado 
que pode ser causada 
por vírus ou pelo uso de 
alguns medicamentos, 
álcool e outras drogas, 
assim como por doen-
ças autoimunes, meta-
bólicas ou genéticas. 
Nem sempre a doença 
apresenta sintomas, mas 
quando aparecem, estes 
se manifestam na forma 
de cansaço, febre, mal-
-estar, tontura, enjoo, 
vômitos, dor abdominal, 
pele e olhos amarela-
dos, urina escura e fezes 
claras.

A melhor forma de 
prevenção são os cuida-
dos para não se expor a 
situações de risco como 

relações sexuais  sem 
preservativo, quando for 
a manicure ou dentista se 
certificar de que aquele 
material foi esterilizado 
em autoclave, verificar 
se as condições clínicas 
estão adequadas, entre 
outros  cuidados  que 
podem evitar a infecção 
por hepatite B e C, uma 
das mais comuns.

R e a l i z a d a  c o m  o 
objetivo de intensificar 
as ações de combate às 
hepatites virais B e C, a 
campanha é coordenada 
pela Gerência do municí-
pio e visa alertar a popu-
lação sobre a doença 
e  reforçar,  junto aos 
profissionais de saúde, a 
importância da preven-
ção e diagnóstico precoce 
das hepatites virais.

“Como essas hepati-
tes costumam ser silen-
ciosas, na maioria das 
vezes, é importante a 
oferta da testagem para 
que a pessoa diagnos-
ticada tenha acesso ao 
tratamento de forma 
oportuna e, dessa forma, 
e v i t e  c o m p l i c a ç õ e s 
como cirrose e câncer no 
fígado”, afirma Géssyca 
Melo, gerente de Preven-
ção e Controle de IST, 
HIV/Aids e HV do muni-
cípio.

A Prefeitura de Maceió, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Assistência Social (Semas), 
já iniciou o cadastro para 
aluguel social e auxílio emer-
gencial de famílias desaloja-
das e desabrigadas por conta 
da cheia da Lagoa Mundaú, 
que invadiu casas em toda a 
região lagunar de Maceió.

Até o momento, mais 
de 500 pessoas já foram 
cadastradas pelos técnicos 
da Semas, que iniciaram o 
trabalho pelas pessoas abri-
gadas na Escola Nosso Lar 

I, na Ponta Grossa. A priori-
dade do Município é ter os 
dados de todas essas famílias 
que hoje ocupam as escolas 
e outras instituições usadas 
como abrigos para que elas 
possam receber os benefícios 
e alugar um imóvel.

A próxima etapa será a vez 
das pessoas que ficaram desa-
lojadas ou desabrigadas, mas 
estão na casa de parentes e 
amigos. Também serão cadas-
tradas pessoas que moram às 
margens da lagoa. A Prefeitura 
quer retirar definitivamente 

as famílias da situação insalu-
bre de moradia nessa região.

Os benefícios pagos pelo 
Município serão o aluguel 
social, no valor de R$ 250, e o 
auxílio emergencial de R$ 500 
por três meses, prorrogáveis 
por mais três meses.

Para quem não está em 
abrigos, o recebimento dos 
benefícios fica atrelado ao 
Termo de Desalojado ou 
Termo de Desabrigado, que 
é concedido pela Defesa 
Civil, após vistoria no imóvel 
afetado.

BENEFÍCIOS pagos pelo Município serão o aluguel social, no valor de R$ 250, e o 
auxílio emergencial de R$ 500 por três meses, prorrogáveis por mais três meses.Maceió

INICIALMENTE serão cadastradas pessoas que estão em abrigos; em seguida, ação abrange demais desalojados e desabrigados

Assistência inicia cadastro para 
pagamento do aluguel e auxílio  

CADASTRO

Foi iniciado pelas pessoas que estão nos abrigos; mais de 500 já foram cadastrados

Juliete Santos

   COMEÇA HOJE...
   CHAVES

   AINDA DÁ TEMPO!

...Campanha de prevenção 
contra as hepatites virais

Prefeitura segue com entrega 
de conjuntos residenciais  

Vacinação contra Influenza 
termina na sexta-feira, 8 

A Prefeitura de Maceió 
em parceria com a Caixa 
E c o n ô m i c a  Fe d e ra l  d á 
sequência, hoje (04), com 
a programação de entrega 
das chaves dos residenciais 
Alamedas Jatiúca, Alamedas 
Farol e Parque da Lagoa. A 
distribuição com as famílias 
contempladas prossegue até 
a próxima sexta-feira (08).

A  C a i x a  E c o n ô m i c a 
informa que o atendimento 
para a assinatura dos contra-

tos vem sendo feito por 
ordem alfabética, e no ato 
da assinatura do contrato, 
o morador titular deve estar 
munido de RG e CPF, próprio 
e do cônjuge, caso tenham 
feito o cadastro juntos.

Para os contemplados do 
Alamedas Farol, a entrega 
começa, a partir de hoje  (06), 
para as pessoas com iniciais 
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K e 
L. Amanhã (07), será a vez de 
quem tem iniciais M, N, O, P, 

Q, R, S, T, U, V, W, Y, X e Z.
A prefeitura de Maceió 

e Caixa econômica infor-
mam que todas as famílias 
beneficiadas do Parque da 
Lagoa começam a receber 
as chaves na próxima sexta-
-feira (08).

Para cada morador é 
necessário levar o Número 
de Inscrição Social (NIS) 
para realizar a ligação de 
água e energia como baixa 
renda.

A Prefeitura de Maceió 
encerra, na próxima sexta-
-feira (08), a Campanha de 
Vacinação contra a Influenza 
de 2022. A imunização para o 
público-alvo havia sido pror-
rogada pelo Ministério da 
Saúde, até o dia 24 de junho, 
em razão da baixa adesão à 
campanha, mas a Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) 
estendeu a vacinação até o 
dia 08. 

De acordo com a equipe 
técnica da SMS de Maceió, 
a s  c o b e r t u ra s  va c i n a i s 
alcançadas até o momento 
encontram-se baixas, princi-

palmente em crianças de seis 
meses a menores de cinco 
anos.

Os dados da Gerência de 
Imunização da SMS revelam 
que, as coberturas vacinais 
de crianças de 6 meses a 
menores de 5 anos (30,22%), 
gestantes (30,95%), idosos 
(47,34%), trabalhadores da 
saúde (62,24%), puérpe-
ras (18,40%) e professores 
(28,01%). 

Isso representa 44,03% 
da meta de 90% da popula-
ção imunizada definida pelo 
Ministério da Saúde.

Como explica Eunice 

Aamorim, gerente de Imuni-
zação da SMS, a vacinação 
contra a Influenza permitirá, 
ao longo de 2022, minimizar a 
carga e prevenir o surgimento 
de complicações decorren-
tes da doença, reduzindo os 
sintomas nos grupos prioritá-
rios, que podem ser confun-
didos com os da Covid-19.

“Além de reduzir a sobre-
carga sobre os serviços de 
saúde, as pessoas que ainda 
não buscaram essa imuniza-
ção devem fazê-la o quanto 
antes para se proteger contra 
a gripe”, reforça Eunice 
Amorim.
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Um jovem, de 24 anos, foi 
preso suspeito de roubar um 
veículo e cerca de R$ 30 mil 
de um padre de Alagoas, na 
madrugada dessa terça-feira, 
05, às margens da BR-104, 
em Pernambuco. De acordo 
com informações divulgadas 
pelo G1, o suposto autor teria 
distribuído cerca de R$ 10 mil, 
que estava dentro do veículo, 
para populares, na cidade de 
Caruaru, no Agreste Pernam-
bucano. 

Segundo a Polícia Mili-

tar de Pernambuco, a vítima 
informou que o dinheiro 
era de doações dos fiéis. O 
veículo levado, um Fiat Toro, 
juntamente com o suspeito, 
foram localizados na zona 
rural do município de Caru-
aru e outros R$ 20 mil foram 
encontrados dentro do 
carro.

Após ser preso, o jovem 
confessou o roubo e confir-
mou também que havia 
distribuído parte do dinheiro 
com a população. Ele foi enca-
minhado a uma delegacia de 
Polícia Civil de Pernambuco, 
onde o caso será investigado.

O  p a d re  p e r t e n c e  à 
Diocese de Palmeira dos 
Í n d i o s ,  n o  i n t e r i o r  d e 
Alagoas. Ainda há diver-
gências sobre a quantia 
que estava no carro e que 
foi levada pelo suspeito. A 
reportagem do TNH1 entrou 
em contato com a Polícia 
Civil de Pernambuco, para 
saber qual teria sido o real 
valor levado em dinheiro e 
aguarda resposta. 

Entramos em contato 
também com a Diocese de 
Palmeira dos Índios mas até 
o fechamento desta reporta-
gem não houve retorno.

Uma história chocante 
envolvendo uma família em 
Pilar, região metropolitana 
de Maceió, acabou com a 
prisão de dois homens hoje. 
Um homem é suspeito de 
não apenas abusar sexual-
mente da enteada durante 

anos, como ter tido três filhos 
com a garota, e outros três 
com a mãe dela, sua compa-
nheira. Mãe e filha chegaram 
a engravidar praticamente 
no mesmo período,  tendo 
cada uma delas um filho com 
a mesma idade, 06 anos. À 
polícia, mãe e filha disseram 
que viviam sob o domínio do 
suspeito, identificado pela 

polícia pelas iniciais E.Z.C., 
que demonstrava comporta-
mento agressivo e possesivo.

O delegado Ronilson 
Medeiros, que comandou a 
operação, conta ainda que o 
primeiro filho da adolescente 
foi registrado em nome do 
primo do estuprador, C.Z.C., 
hoje com 29 anos de idade, 
para evitar possível denúncia, 

pois na época a adolescente 
tinha apenas 13 anos de idade. 
C.Z.C. também foi preso. 

A companheira do suspeito 
teve três filhos, atualmente com 
11, 09 e 06 anos de idade. Já os 
três bebês resultado dos abusos 
com a enteada tem atualmente 
06, anos, 03 anos, e o mais novo, 
03 meses de idade. 

O caso foi denunciado em 

maio passado por populares. 
Em depoimento, mãe e fila 
confirmaram as denúncias.  
“E.Z.C responderá por crime 
de estupro de vulnerável, e o 
primo deste responderá pelos 
crimes de falsidade ideológica 
e favorecimento real, ambos 
seguem presos por mandado 
de prisão preventiva”, disse o 
delegado. 

DELEGADO conta que o primeiro filho da adolescente foi registrado em nome 
do primo do estuprador para não levantar suspeitas.Alagoas

MÃE E FILHA disseram à polícia que vivam sob domínio do suspeito que tinha comportamento agressivo e possessivo

Preso homem que teria engravidado 
enteada e esposa por três vezes

   ROBIN HOOD

Homem rouba R$ 30 mil de padre 
em AL e distribui parte em Caruaru
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Reprodução/Caruaru no Face

SUSPEITO TERIA

Abordado o padre às margens da BR-104; após o roubo, homem teria ‘doado’ a populares alegando que era doação da igreja

TNH1

TNH1

O abastecimento de Piaça-
buçu está temporariamente 
suspenso, nesta quarta-feira 
(6), em virtude de um rompi-
mento verificado na adutora, 
de 200 milímetros, de água 
bruta, que passa num trecho 
do povoado Penedinho.

Técnicos da Unidade de 
Negócio Agreste, da Compa-

nhia de Saneamento de 
Alagoas (Casal), tiveram que 
suspender o fornecimento de 
água para a cidade para que 
possam trabalhar no conserto 
da tubulação. Tão logo esse 
trabalho seja concluído, o que 
deve ocorrer na tarde de hoje, 
o abastecimento voltará a ser 
regularizado gradativamente.

O Núcleo de Promo-
ção da Filiação (NPF), 
do Tribunal de Justiça de 
Alagoas (TJAL), viabilizou 
276 reconhecimentos de 
paternidade em Maceió, 
de janeiro a maio deste 
ano. Desde que foi criado, 
em 2008, já foram mais de 
13 mil casos solucionados. 

O setor tem atuado 
para garantir a crianças, 
jovens e adultos o direito 
de terem o nome do pai na 
certidão de nascimento. 
Só nos quatro primeiros 
meses deste ano, 1.154 
crianças foram registra-
das em Alagoas sem o 
nome do pai no referido 
d o c u m e n t o,  s e g u n d o 
d a d o s  d a  A s s o c i a ç ã o 
Nacional dos Registrado-
res de Pessoas Naturais 
(Arpen Brasil).

“ A  p a t e r n i d a d e 
responsável vai além da 
questão da pensão.  A 
presença mesmo é funda-
mental para o desenvolvi-

mento do ser humano. A 
figura do pai é fundamen-
tal”, ressaltou a assistente 
social do NPF, Cristiane 
Rebelo, em entrevista à 
TV Tribunal.

O NPF é coordenado 
pela juíza Ana Florinda 
Dantas, titular da 22ª Vara 
Cível (Família) de Maceió. 
A magistrada reforça a 
importância de os pais 
se fazerem presentes na 
vida dos filhos. “Aquela 
figura paterna, que está 
próxima e dá assistência, 
é importante, mesmo que 
não viva dentro de casa, 
nem coabite com a mãe”, 
frisou.  

O setor pode ser procu-
rado pelas mães que dese-
jam o reconhecimento 
de paternidade ou pelos 
filhos, maiores de idade. A 
maior parte da demanda, 
no entanto, tem origem 
a partir de informações 
passadas pelos cartórios 
de registro civil.

   UTILIDADE PÚBLICA

   DE JANEIRO A MAIO

Casal informa sobre ruptura 
de adutora em Piaçabuçu

Tribunal de Justiça viabiliza 
276 casos de paternidade

A Gerência de Preven-
ção e Controle de Infec-
ç õ e s  S e x u a l m e n t e 
Transmissíveis (ISTs), 
HIV/Aids e Hepatites 
Virais da Secretaria Muni-
cipal de Saúde (SMS) 
dá início, nesta quarta-
-feira (06), à campanha 
Julho Amarelo. A ação é 
alusiva ao Dia Mundial de 
Luta Contra as Hepatites 
Virais, lembrado no dia 
28 deste mês. Este ano, 
o tema é “Julho Amarelo: 
conscientização para 
combater hepatites virais 
B e C”.

A  h e p a t i t e  é  u m a 
inflamação do fígado 
que pode ser causada 
por vírus ou pelo uso de 
alguns medicamentos, 
álcool e outras drogas, 
assim como por doen-
ças autoimunes, meta-
bólicas ou genéticas. 
Nem sempre a doença 
apresenta sintomas, mas 
quando aparecem, estes 
se manifestam na forma 
de cansaço, febre, mal-
-estar, tontura, enjoo, 
vômitos, dor abdominal, 
pele e olhos amarela-
dos, urina escura e fezes 
claras.

A melhor forma de 
prevenção são os cuida-
dos para não se expor a 
situações de risco como 

relações sexuais  sem 
preservativo, quando for 
a manicure ou dentista se 
certificar de que aquele 
material foi esterilizado 
em autoclave, verificar 
se as condições clínicas 
estão adequadas, entre 
outros  cuidados  que 
podem evitar a infecção 
por hepatite B e C, uma 
das mais comuns.

R e a l i z a d a  c o m  o 
objetivo de intensificar 
as ações de combate às 
hepatites virais B e C, a 
campanha é coordenada 
pela Gerência do municí-
pio e visa alertar a popu-
lação sobre a doença 
e  reforçar,  junto aos 
profissionais de saúde, a 
importância da preven-
ção e diagnóstico precoce 
das hepatites virais.

“Como essas hepati-
tes costumam ser silen-
ciosas, na maioria das 
vezes, é importante a 
oferta da testagem para 
que a pessoa diagnos-
ticada tenha acesso ao 
tratamento de forma 
oportuna e, dessa forma, 
e v i t e  c o m p l i c a ç õ e s 
como cirrose e câncer no 
fígado”, afirma Géssyca 
Melo, gerente de Preven-
ção e Controle de IST, 
HIV/Aids e HV do muni-
cípio.

A Prefeitura de Maceió, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Assistência Social (Semas), 
já iniciou o cadastro para 
aluguel social e auxílio emer-
gencial de famílias desaloja-
das e desabrigadas por conta 
da cheia da Lagoa Mundaú, 
que invadiu casas em toda a 
região lagunar de Maceió.

Até o momento, mais 
de 500 pessoas já foram 
cadastradas pelos técnicos 
da Semas, que iniciaram o 
trabalho pelas pessoas abri-
gadas na Escola Nosso Lar 

I, na Ponta Grossa. A priori-
dade do Município é ter os 
dados de todas essas famílias 
que hoje ocupam as escolas 
e outras instituições usadas 
como abrigos para que elas 
possam receber os benefícios 
e alugar um imóvel.

A próxima etapa será a vez 
das pessoas que ficaram desa-
lojadas ou desabrigadas, mas 
estão na casa de parentes e 
amigos. Também serão cadas-
tradas pessoas que moram às 
margens da lagoa. A Prefeitura 
quer retirar definitivamente 

as famílias da situação insalu-
bre de moradia nessa região.

Os benefícios pagos pelo 
Município serão o aluguel 
social, no valor de R$ 250, e o 
auxílio emergencial de R$ 500 
por três meses, prorrogáveis 
por mais três meses.

Para quem não está em 
abrigos, o recebimento dos 
benefícios fica atrelado ao 
Termo de Desalojado ou 
Termo de Desabrigado, que 
é concedido pela Defesa 
Civil, após vistoria no imóvel 
afetado.

BENEFÍCIOS pagos pelo Município serão o aluguel social, no valor de R$ 250, e o 
auxílio emergencial de R$ 500 por três meses, prorrogáveis por mais três meses.Maceió

INICIALMENTE serão cadastradas pessoas que estão em abrigos; em seguida, ação abrange demais desalojados e desabrigados

Assistência inicia cadastro para 
pagamento do aluguel e auxílio  

CADASTRO

Foi iniciado pelas pessoas que estão nos abrigos; mais de 500 já foram cadastrados

Juliete Santos

   COMEÇA HOJE...
   CHAVES

   AINDA DÁ TEMPO!

...Campanha de prevenção 
contra as hepatites virais

Prefeitura segue com entrega 
de conjuntos residenciais  

Vacinação contra Influenza 
termina na sexta-feira, 8 

A Prefeitura de Maceió 
em parceria com a Caixa 
E c o n ô m i c a  Fe d e ra l  d á 
sequência, hoje (04), com 
a programação de entrega 
das chaves dos residenciais 
Alamedas Jatiúca, Alamedas 
Farol e Parque da Lagoa. A 
distribuição com as famílias 
contempladas prossegue até 
a próxima sexta-feira (08).

A  C a i x a  E c o n ô m i c a 
informa que o atendimento 
para a assinatura dos contra-

tos vem sendo feito por 
ordem alfabética, e no ato 
da assinatura do contrato, 
o morador titular deve estar 
munido de RG e CPF, próprio 
e do cônjuge, caso tenham 
feito o cadastro juntos.

Para os contemplados do 
Alamedas Farol, a entrega 
começa, a partir de hoje  (06), 
para as pessoas com iniciais 
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K e 
L. Amanhã (07), será a vez de 
quem tem iniciais M, N, O, P, 

Q, R, S, T, U, V, W, Y, X e Z.
A prefeitura de Maceió 

e Caixa econômica infor-
mam que todas as famílias 
beneficiadas do Parque da 
Lagoa começam a receber 
as chaves na próxima sexta-
-feira (08).

Para cada morador é 
necessário levar o Número 
de Inscrição Social (NIS) 
para realizar a ligação de 
água e energia como baixa 
renda.

A Prefeitura de Maceió 
encerra, na próxima sexta-
-feira (08), a Campanha de 
Vacinação contra a Influenza 
de 2022. A imunização para o 
público-alvo havia sido pror-
rogada pelo Ministério da 
Saúde, até o dia 24 de junho, 
em razão da baixa adesão à 
campanha, mas a Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) 
estendeu a vacinação até o 
dia 08. 

De acordo com a equipe 
técnica da SMS de Maceió, 
a s  c o b e r t u ra s  va c i n a i s 
alcançadas até o momento 
encontram-se baixas, princi-

palmente em crianças de seis 
meses a menores de cinco 
anos.

Os dados da Gerência de 
Imunização da SMS revelam 
que, as coberturas vacinais 
de crianças de 6 meses a 
menores de 5 anos (30,22%), 
gestantes (30,95%), idosos 
(47,34%), trabalhadores da 
saúde (62,24%), puérpe-
ras (18,40%) e professores 
(28,01%). 

Isso representa 44,03% 
da meta de 90% da popula-
ção imunizada definida pelo 
Ministério da Saúde.

Como explica Eunice 

Aamorim, gerente de Imuni-
zação da SMS, a vacinação 
contra a Influenza permitirá, 
ao longo de 2022, minimizar a 
carga e prevenir o surgimento 
de complicações decorren-
tes da doença, reduzindo os 
sintomas nos grupos prioritá-
rios, que podem ser confun-
didos com os da Covid-19.

“Além de reduzir a sobre-
carga sobre os serviços de 
saúde, as pessoas que ainda 
não buscaram essa imuniza-
ção devem fazê-la o quanto 
antes para se proteger contra 
a gripe”, reforça Eunice 
Amorim.
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COM PANDEMIA e sem dinheiro no bolso, brasileiro viajou menos no período.Brasil
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Em 2019, os brasileiros fize-
ram 20,9 milhões de viagens; 
em 2020, 13,6 milhões, e em 
2021, 12,3 milhões. O número 
de viagens caiu 41% entre 
2019 e 2021. Em 2020, 98% das 
viagens foram nacionais e, no 
ano passado, esse percentual 
foi de 99,3%. O índice de viagens 
internacionais caiu de 3,8% em 
2019 para 0,7% em 2021.

A Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
(PNAD) Contínua Turismo 
2020-2021, divulgada hoje pelo 
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), mostra 
que, a proporção de domicílios 
em que algum morador viajou 
caiu de 21,8% em 2019, para 
13,9% em 2020, e para 12,7% 
em 2021.

Na análise do IBGE, apesar 
de o turismo ter sido forte-
mente afetado pela pandemia 
de covid-19 com a necessidade 
de isolamento social e pelo 
fechamento de vários estabe-
lecimentos turísticos, o motivo 
de não ter dinheiro para viajar 
permaneceu sendo o principal 
para a queda das viagens.

A analista da pesquisa, 

Flávia Vinhaes, também 
destaca que a crise sani-
tária, com as medidas de 
afastamento social, a impos-
sibilidade de pegar voos, o 
medo de contrair a doença ou 
mesmo por ter sido infectado 
pelo novo coronavírus, foi 
importante fator para a dimi-
nuição das viagens nacionais 
e internacionais nos dois últi-
mos anos.

A PNAD levantou, pela 
primeira vez, os gastos com 

turismo. Em 2021, as despesas 
totais em viagens nacionais 
com pernoite somaram R$ 9,8 
bilhões, contra R$ 11 bilhões 
em 2020. Em 2021, os maio-
res gastos foram em viagens 
para São Paulo (R$ 1,8 bilhão), 
Bahia (R$1,1 bilhão) e Rio de 
Janeiro (R$1 bilhão).

Uma em cada cinco viagens 
(ou 20,6% delas) foi para o 
estado de São Paulo, o destino 
mais procurado. Minas Gerais 
(11,4%) e Bahia (9,5%) vieram 

em seguida.
Em cerca de um terço 

(33,1%) dos domicílios com 
renda per capita de quatro ou 
mais salários mínimos, algum 
morador viajou em 2021. Por 
outro lado, em apenas 7,7% 
dos domicílios com renda per 
capita abaixo de meio salá-
rio mínimo, algum morador 
viajou no ano passado.

Nos domicílios com renda 
per capita abaixo de meio 
salário mínimo, 35,1% das 

viagens pessoais foram para 
tratamento de saúde e apenas 
14,3% para lazer. Já nos domi-
cílios com renda per capita de 
quatro ou mais salários míni-
mos, 57,5% das viagens foram 
para lazer e apenas 4,4% para 
tratamento de saúde.

Entre os motivos de lazer, 
em 2020, 55,6% das viagens 
foram em busca de turismo 
de sol e praia. Em 2021, esse 
percentual foi de 48,7%. 
Viagens de natureza, ecotu-
rismo ou aventura respon-
deram por 20,5% em 2020 e 
25,6% em 2021.

Cerca de 57,2% das viagens 
de 2021 foram em carro parti-
cular ou de empresas, 12,5% 
em ônibus de linha e 10,2% de 
avião. Do total de viagens em 
2021, cerca de 14,6% foram 
profissionais e 85,4%, pessoais.

Como principal local de 
hospedagem, a casa de amigos 
ou parentes superou as demais 
modalidades, representando, 
em 2021, 42,9% entre as alter-
nativas. Em segundo lugar, 
ficou a opção hotel, resort ou 
flat, com 14,7%, diz o IBGE.

Fonte: Agência Brasil

APESAR do turismo ser fortemente afetado pela pandemia, principal motivo da queda foi a falta de dinheiro

Viagens têm queda de 41% 
entre 2019 e 2021, diz PNAD

Rovena Rosa / Agência Brasil

PESQUISA DIVULGADA PELO IBGE MOSTRA QUE

Proporção de domicílios em que algum morador viajou caiu de 21,8% em 2019, para 13,9% em 2020, e para 12,7% em 2021



Ao que tudo indica, os 
festejos juninos deram um 
novo ânimo aos empre-
sár ios  do Comércio  de 
Maceió, tanto que o Índice 
de Confiança do Empresário 
do Comércio (Icec) saltou de 
114,4 pontos, em maio, para 
121,6 pontos, em junho; um 
incremento de 6,29%. Os 
números são da pesquisa 
realizada pelo Instituto 
Fecomércio AL em parceria 
com a Confederação Nacio-
nal do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC).

Ap ó s  d o i s  a n o s  s e m 
festejos por conta da pande-
mia de Covid-19, os shows 
p r o m ov i d o s  e m  v á r i a s 
partes da capital alagoana 
movimentaram a econo-

mia, como avalia o assessor 
econômico da Federação do 
Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo do Estado de 
Alagoas (Fecomércio AL). 
“Eventos de grande porte 
mobilizam toda a cadeia, 
desde os fornecedores de 
estruturas de som e monta-
gem de palcos, aos empre-
endedores que vendem 
bebidas  e  comidas  aos 
frequentadores dos shows”, 
observa. E isso sem falar 
nos empregos temporários 
gerados no período e na 
comercialização de comi-
das típicas, roupas, sapatos 
e assessórios, itens decorati-
vos e fogos.

Outro fator que também 
estimulou o consumo em 

junho, logo na primeira 
quinzena, foi o Dia dos 
Na m o ra d o s.  Na  é p o c a , 
pesquisa do Instituto esti-
mou que a data movimenta-
ria R$ 33 milhões na capital.

Números
A variação mensal de 

6,29% recoloca a confiança 
do empresariado em pata-
mares vistos no primeiro 
trimestre de 2022, quando o 
índice variou entre 128 e 122 
pontos. Esse movimento 
pode indicar a recuperação 
das expectativas dos empre-
sários do comércio no final 
do segundo trimestre do 
ano.

Em termos gerais, todas 
as grandes subcategorias do 

indicador tiveram variação 
positiva, sendo o subíndice 
de Intenções de Investi-
mento o que mais cresceu na 
variação mensal, com 8,8%. 
Isso foi consequência de um 
subitem de sua composição, 
o Indicador de Contratação 
de Funcionários, o qual 
aumentou 15,3%.

“Sem dúvida, o incre-
mento no subíndice teve 
relação direta com a dimi-
nuição do desemprego no 
Brasil. É válido ressaltar que, 
em âmbito nacional, a taxa 
de desocupação ficou em 
9,8% no trimestre encerrado 
em maio de 2022, segundo 
dados de IBGE”, explica o 
economista. Para esse, esse 
desempenho demonstra 

o melhor resultado para 
esse trimestre desde 2015, 
quando foi de 8,3% em todo 
o país. Já no cenário local, 
o índice de desocupação 
vem seguindo o movimento 
nacional, chegando, no 1º 
trimestre de 2022, a 14,2%, 
quando no 2º trimestre do 
ano anterior chegou ao 
patamar de 19,2%.

Ainda de acordo com a 
pesquisa, o índice Condi-
ções Atuais do Empresário do 
Comércio aumentou 6,7%, 
assim como os subindicado-
res que o compõem também 
cresceram, refletindo a ampla 
abertura do comércio. Já o 
crescimento do índice Expec-
tativas dos Empresários do 
Comércio foi de 4,3%.

PESQUISA foi realizada pelo Instituto Fecomércio em parceria com a CNC.Mercado
JUNTAMENTE com o Dia dos Namorados, festejos juninos fizeram o Índice de Confiança do Empresário do Comércio subir 6,29%

São João aqueceu a economia 
e a confiança do empresário

Célio Júnior/Secom Maceió
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A Santa Casa Farol é um 
dos sete hospitais do Brasil 
que participam da edição 
2022 do projeto AstraZe-
neca Viva a Cultura! Reali-
zada pelo Instituto Dançar, 
em Alagoas, as ações acon-
tecem até a próxima sexta-
-feira. A unidade alagoana 
foi escolhida por se destacar 
no atendimento oncológico 

especializado em crianças.
Desde a última segunda-

- f e i ra ,  o  h o s p i t a l ,  q u e 
também oferta um pronto 
atendimento pediátrico de 
excelência, além de realizar 
partos eletivos e cirurgias 
especializadas aos pacientes 
de convênios e particulares, 
recebe as oficinas de artes, 
teatro, música e  conheci-

mento da equipe que faz 
parte da iniciativa nacional. O 
mascote Astro acompanha as 
músicas nos leitos. Até sexta, 
também haverá a entrega de 
kits de arte com uma saco-
chila personalizada.

O projeto  da farmacêu-
tica acontece há 15 anos. 
“Sabemos que projetos como 
o AstraZeneca Viva a Cultura! 

são importantes para crian-
ças que estão em tratamento 
e seus familiares, principal-
mente por trazer momentos 
lúdicos. Estamos muito feli-
zes com a parceria e sabemos 
a semana tem sido muito 
especial para todos”, disse a 
médica Alexandra Lamenha, 
coordenadora da Oncope-
diatria da Santa Casa Farol.

Além da Oncopedia-
tria da Santa Casa Farol, a 
edição deste ano conta com 
o apoio do Hospital de Amor 
de Barretos (SP), Hospital 
de Clínicas (RS), Hospital do 
Câncer Aldenora Bello (MA), 
Hospital São Marcos (PI), 
Hospital Geral Padre Cícero 
(CE), e Hospital Infantil Darcy 
Vargas (SP).

UNIDADE DO Farol da Santa Casa, recebe o projeto até a próxima sexta-feira.Saúde
CRIANÇAS em tratamento oncológico participam de atividades culturais ofertadas pelo projeto

Santa Casa Farol é parceiro do 
‘AstraZeneca Viva a Cultura!’

Fotos: Divulgação
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AÇÃO ACONTECE HÁ 15 ANOS;
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O grupo Sorriso de Plan-
tão, amplamente conhecido 
em Maceió por levar alegria 
às crianças hospitalizadas 
em toda a capital, lançou 
este mês o e-book gratuito 
Direitos da Criança Hospita-
lizada. Ano passado, a obra 
com relatos Resenha do Riso, 
foi lançado e continua dispo-
nível para download no site 
da Editora da Universidade 
Estadual de Alagoas.

Segundo a professora 
Maria Rosa da Silva, da 
Universidade de Ciências 
da Saúde de Alagoas (Unci-
sal), que é também uma das 
colaboradoras do projeto, 
durante esses 20 anos de 
trabalho, a equipe notou 
algumas situações em que o 
direito da criança hospitali-

zada é negligenciado. “O livro 
perpassa várias discussões, 
falamos de crianças com 
câncer, quilombolas, indí-
genas, transgênero, cardio-
patas, com zika vírus…”, 
relatou.

Além destas discussões, o 
livro digital também explica 
como acionar o conselho 
tutelar e o conselho de direi-
tos em casos de negligência 
e ausência de classes hospi-
talares, brinquedoteca, etc. 
“Fazemos algumas reflexões 
sobre essa temática, em que 
a criança, pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente é 
prioridade absoluta e a gente 
não vê isso na nossa prática”, 
disse.

Os livros foram lançados 
em forma de marcador de 
página, e estes possuem um 
QR Code, tornando de fácil 
acesso as publicações.

Com o primeiro resultado 
do mapeamento, que avalia o 
nível de alfabetização dos estu-
dantes do ensino fundamental 
na rede pública de Maceió, 
equipes da Secretaria Muni-
cipal de Educação (Semed) já 
começaram a se preparar para 
realizar intervenções pedagó-
gicas junto a coordenadores e 
diretores das unidades esco-
lares. Até junho, quase 20 mil 
estudantes, do 1º ao 5º ano, 
de 66 escolas participaram da 
amostra.

Segundo dados do mape-
amento, dos 6.571 estudantes 
matriculados no 5º ano, 63% 
estão alfabetizados. Isso signi-
fica que mais da metade dos 
alunos da rede, dessa série, 
conseguiram estar em um 
nível otimista de alfabetização. 
As causas para essa evolução se 
deve à realização de múltiplas 
ações dentro e fora da sala de 
aula.

O levantamento é feito 
por uma equipe da coor-

denação do ensino funda-
mental, da Semed, e segue 
sendo realizado em agosto 
e novembro deste ano. Essa 
avaliação também é reali-
zada todo mês pelas escolas. 
O intuito é ter um panorama 
do nível de alfabetização das 
crianças e observar como as 
atividades estão sendo reali-
zadas nas unidades, para logo 
em seguida criar estratégias 
e realizar intervenções no 
ambiente escolar.

As ações de intervenção da 
secretaria consistem em reali-
zar feiras literárias, envio de 
materiais, acompanhamento 
pedagógico nas escolas, visitas 
técnicas, olimpíadas de portu-
guês e de matemática, prova 
de fluência para avaliar o nível 
de leitura das crianças, além de 
feiras voltadas para mostras de 
investigação científica.

Para a coordenadora do 
setor, Juliane Medeiros, é com 
o mapeamento que o setor 
consegue identificar lacunas 
na aprendizagem dos alunos 
para realizarem projetos que 
visem melhorias. Ela contou 

que a alfabetização vai além de 
apenas aprender a escrever.

“São diversas ações que 
contribuem para a alfabetiza-
ção, porque ela não se dá só na 
parte escrita, tem também a 
parte do letramento, na mate-
mática, nas ciências, entre 
outras temáticas. A gente já 
tem visto uma evolução no 
nível em que os alunos se 
encontram”, disse a coordena-
dora.

Juliane também disse 

que mais estratégias peda-
gógicas vêm sendo criadas 
e desenvolvidas nas escolas 
como, por exemplo, a junção 
de estudantes que estão em 
determinada fase específica 
de alfabetização em salas 
para a realização de ativida-
des direcionadas para cada 
grupo. Essa ação acontece 
duas vezes na semana.

“Aquela atividade pode 
servir para um grupo de estu-
dantes, mas para outros não, 

então é complexo, precisa 
de um acompanhamento. 
Quando tem uma situação 
de uma escola que tem mais 
dificuldade a gente dá apoio, 
a gente contribui. Uma das 
estratégias que é feita nas 
escolas é juntar estudantes 
que estão em uma fase especí-
fica. Por exemplo, eu identifico 
que um grupo é pré-silábico, 
então reúno esses estudantes e 
atividades direcionadas a esse 
grupo”, concluiu Juliane.

DOS 6.571 ESTUDANTES matriculados no 5º ano, 63% estão alfabetizados.Educação
QUASE 20 mil estudantes, do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, participaram do levantamento

Semed se prepara para execução 
de intervenções pedagógicas

Divulgação

Julita Bittencourt / Ascom Semed

E-BOOK   

Foi lançado e continua disponível para download no site da Editora da Universidade Estadual de Alagoas

EQUIPES

Da Secretaria Municipal de Educação já se preparam para realizar estratégias pedagógicas em escolas municipais

Jamerson Soares
Ascom Semed

Jacqueline Freire
Ascom Ufal

   RESENHA DO RISO

Grupo Sorriso de Plantão lança e-book gratuito 
sobre os Direitos da Criança Hospitalizada
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A Santa Casa Farol é um 
dos sete hospitais do Brasil 
que participam da edição 
2022 do projeto AstraZe-
neca Viva a Cultura! Reali-
zada pelo Instituto Dançar, 
em Alagoas, as ações acon-
tecem até a próxima sexta-
-feira. A unidade alagoana 
foi escolhida por se destacar 
no atendimento oncológico 

especializado em crianças.
Desde a última segunda-

- f e i ra ,  o  h o s p i t a l ,  q u e 
também oferta um pronto 
atendimento pediátrico de 
excelência, além de realizar 
partos eletivos e cirurgias 
especializadas aos pacientes 
de convênios e particulares, 
recebe as oficinas de artes, 
teatro, música e  conheci-

mento da equipe que faz 
parte da iniciativa nacional. O 
mascote Astro acompanha as 
músicas nos leitos. Até sexta, 
também haverá a entrega de 
kits de arte com uma saco-
chila personalizada.

O projeto  da farmacêu-
tica acontece há 15 anos. 
“Sabemos que projetos como 
o AstraZeneca Viva a Cultura! 

são importantes para crian-
ças que estão em tratamento 
e seus familiares, principal-
mente por trazer momentos 
lúdicos. Estamos muito feli-
zes com a parceria e sabemos 
a semana tem sido muito 
especial para todos”, disse a 
médica Alexandra Lamenha, 
coordenadora da Oncope-
diatria da Santa Casa Farol.

Além da Oncopedia-
tria da Santa Casa Farol, a 
edição deste ano conta com 
o apoio do Hospital de Amor 
de Barretos (SP), Hospital 
de Clínicas (RS), Hospital do 
Câncer Aldenora Bello (MA), 
Hospital São Marcos (PI), 
Hospital Geral Padre Cícero 
(CE), e Hospital Infantil Darcy 
Vargas (SP).

UNIDADE DO Farol da Santa Casa, recebe o projeto até a próxima sexta-feira.Saúde
CRIANÇAS em tratamento oncológico participam de atividades culturais ofertadas pelo projeto

Santa Casa Farol é parceiro do 
‘AstraZeneca Viva a Cultura!’

Fotos: Divulgação
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Lá vem o Dudu!     
Essa eleição está 
animando muita gente. O 
velho – embora seja jovem 
– e conhecido Dudu 
Holanda já avisou que vai 
à luta. Filiado ao PV (não é 
bem a praia dele), o mais 
polêmico dos Holanda 
quer ser deputado esta-
dual. Aos amigos mais 
próximos, Dudu disse que 
não abre nem para um trem carregado de pólvora e 
com um doido fumando em cima da carga. A disputa 
não será fácil. A Federação PV, PT e PCdoB tem 
nomes fortes. Sílvio Camelo e Ronaldo Medeiros já 
estão na Assembleia e não querem sair. Nessa briga 
não vale morder.

Velhos conhecidos
Mas Dudu Holanda não é a única “cara nova” 
nessa disputa. Na mesma federação estão Marcos 
Ferreira, pelo PV; Judson Cabral (PT) e Cícero Filho, 
que será o nome do PCdoB. Por ali, sem querer 
querendo, está o vereador Valmir Gomes (PT). Dr. 
Valmir vem no estilo mineirinho -, o mesmo que 
lhe elegeu vereador em 2020 - e promete fazer um 
barulho nas urnas. Pronto, toda descaracterizada, 
esse misto de esquerda com centro-esquerda quer 
estar na Assembleia. Não se sabe em quantas cadei-
ras.

Professor Basile   
Quem está numa pegada diferente é o professor e 
advogado Basile Christopoulos. Ele disputou sua 
primeira eleição em 2018. Foi candidato ao governo 
de Alagoas pelo PSOL. Na sua estreia, foi votado 
por 5% do eleitorado. Deixou o PSOL em 2020 e 
em 2021 foi para o PT. Agora disputa uma vaga na 
Assembleia. É mais um nome forte da federação. A 
estratégia é ir atrás dos eleitores que votaram nele 
em todos os municípios alagoanos - especialmente 
em Maceió, bairro por bairro, onde obteve a maior 
votação. (Assessoria)

Pacote eleitoreiro 
Quando a oferta é grande, o santo desconfia. Não por 
acaso a PEC da Bondade também é chamada de PEC 
Kamikaze. Boa e mortal. Tem distribuição de dinheiro 
para o povo e os políticos – via Auxílio Brasil, Vale Gás, 
Vale Diesel e Vale Tudo (leia-se verbas secretas, sob o 
comando do Arthur Lira – mas só até dezembro). Ou 
seja, o “pacote de bondades” tem data de validade e 
consequências. Mas apenas um senador, o ex-ministro 
José Serra, votou contra. Os demais votaram a favor. 
Sabe por quê? Medo de perder voto. 

Renildo contra vetos 
Sorridente, feliz e contente. Era assim que estava o depu-
tado federal por Pernambuco, Renildo Calheiros, ontem 
à noite, logo após a derrubada dos vetos do presidente 
Jair Bolsonaro ao fomento à cultura. Alagoano de Murici 
e irmão do senador Renan Calheiros, Renildo estava 
na mesa diretora do Congresso Nacional, na hora da 
votação histórica. Logo depois, comemorou o retorno 
dos recursos à cultura, via Lei Paulo Gustavo e Lei Aldir 
Blanc. 

CPI do MEC congelada
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mostrou que 
continua um fiel escudeiro do presidente Bolsonaro: 
congelou a CPI do MEC que iria investigar a farra que 
os pastores fizeram com os recursos da educação. Em 
entrevista à imprensa, Pacheco disse ontem que só tem 
CPI do MEC após as eleições. A decisão, sob protestos da 
oposição, agrada os governistas. Mas leva o jogo para o 
Supremo, a quem os descontentes deverão recorrer.

DUDU HOLANDA AVISA que vai voltar forte para disputar vaga na Assembleia.

   Deraldo Francisco   |  deraldofrancisco@bol.com.br

Jornalista e editor-geral de O Dia Digital

Balaiada
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  Carta ao empresário Márcio Raposo           
“Senhor Márcio Raposo, conside-
rando a liderança que o senhor tem 
junto aos empresários alagoanos 
- isso ficou claro quando o senhor 
passou o chapéu, em cotas de R$ 
2 mil para bancar a visita do Presi-
dente Bolsonaro a Alagoas - venho 
através desta solicitar apenas 10% 
do seu empenho para às pessoas 
desabrigadas em Alagoas. O senhor 
não sentiu, mas a chuva provocou 
enchentes e as águas invadiram 
ruas e casas. Muita gente perdeu 
o pouco que tinha. Como o senhor tem medo de perder carro, apartamento, fazenda, 
esse povo nem medo pode ter mais. Já perdeu o pouco que tinha mesmo. Então, 
senhor Márcio Raposo, essas pessoas estão abrigadas em lugares improvisados. Estão 
dormindo mal. Comendo mal e vivendo mal. Mas, com a sua ajuda, basta R$ 10% do 
que o senhor arrecadou na semana passada, a vida dessas pessoas pode melhorar. Pelo 
menos nesse momento de extrema necessidade. Podemos contar com a sua ajuda? O 
senhor promete que vai passar o chapéu? Outra coisa: não precisa prestar contas das 
doações arrecadadas. O seu acerto será com Deus. Caso o senhor já tenha passado o 
chapéu em benefício dos desabrigados, a coluna agradece e se desculpa pelo pedido 
um pouco atrasado”.

  Ligeirinhas
• O partido Unidade Popular (UP) terá, na eleição de 2022, três candidaturas nas proporcionais. Serão duas 
para Estadual e uma para Federal. É a UP na luta!

•  Ainda tem gente usando nos carros os adesivos com a dobradinha Toledo/Ayres. Ela não existe mais. Sérgio 
Toledo desistiu da eleição. Alexandre Ayres segue na batalha.

• O prefeito de Rio Largo Gilberto Gonçalves vive um dilema: arregaça as mangas e vai recuperar a cidade ou 
pedir votos nos abrigos para a filha Gabriela Gonçalves?

• Dizem que Bolsonaro é pé frio. Alguns clubes de futebol já sentiram isso. Bem, no residencial onde ele 
esteve semana passada, a água deu na cintura.

Fake dos impostos  
Na ânsia de capitalizar uma vacilada do Governo de 
Alagoas, a oposição espalhou fake news, dizendo 
que o governador Paulo Dantas tinha se recusado a 
baixar o ICMS dos Combustíveis. Teve até bate boca 
virtual, entre um secretário e um senador. O enxame 
só se desfez depois que o governador divulgou nota, 
dizendo que estava decretando a redução do ICMS, 
para o patamar mínimo. A contribuição foi dada, resta 
saber se os preços vão baixar.

Ajuda aos desabrigados   
A situação das famílias desabrigadas, vítimas das 
enchentes em Alagoas, só não é pior porque a rede de 
solidariedade se fez presente. No Vergel do Lago, muitas 
famílias só não comeram e não dormiram ao relento 
graças à ajuda da vizinhança. Além de iniciativas de 
entidades, como a Associação dos Folguedos Populares 
da Zona Sul e o Movimento Sou da Paz, que distribuí-
ram alimentos e materiais de higiene e limpeza, com as 
pessoas desabrigadas.
 
Iniciativas providenciais   
O bom desempenho do governador Paulo Dantas 
nas pesquisas não é fruto do acaso. Ele tem se 
movimentado bem e tomado medidas arrojadas 
em defesa do povo. Prova disso foi a liberação de 
recursos do Fundo de Combate à Pobreza para 
ajudar desabrigados, logo após as primeiras chuvas. 
Com o recrudescimento dos temporais, ele ampliou 
a ajuda, criou um gabinete de crise e cedeu equipa-
mentos às Prefeituras, para a recuperação de pontes, 
estradas e tubulações de água.

Candidato derretendo 
Tem candidatura derretendo, com a entrada do 
senador Fernando Collor na disputa pelo Governo 
do Estado, nas eleições deste ano. O ex-presidente já 
entrou “pocando”, como diz o matuto. O anúncio da 
sua candidatura provocou um “freio de arrumação” 
nas campanhas majoritárias, principalmente aquelas 
bancadas pelos partidos da base de apoio ao governo 
federal. Com isso, a disputa em Alagoas vai ficando 
cada vez mais polarizada, entre o candidato de Lula e o 
candidato de Bolsonaro.

Reflexo das pesquisas  
Com resultado das pesquisas nas mãos, o deputado 
Arthur Lira não pensou duas vezes em trocar de 
candidato ao Governo de Alagoas.  Abandonou a 
pré-candidatura de Rodrigo Cunha pelo União Brasil 
e está apostando todas as fichas na candidatura de 
Collor, pelo PTB. A notícia causou desconforto à 
assessoria de Cunha, que até agora nem confirma, 
nem desmente o toco. Uma coisa é certa: a queda 
nas pesquisas influenciou a decisão de Lira. 
 
Números ingratos 
A pesquisa do Instituto DataSensus, divulgada 
esta semana, não foi nada generosa com o senador 
Rodrigo Cunha. Com apenas 17% das intenções 
de voto, perdeu o posto de líder e amarga a terceira 
colocação, atrás de Paulo Dantas (26%) e Fernando 
Collor (18%). Depois que deixou o ninho tucano para 
se lançar candidato pelo União Brasil, Cunha só tem 
caído nas pesquisas. Só não está pior que Rui Palmeira 
(11%). Por enquanto!


