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Página 3

Pesquisas vão 
consolidando 
Paulo Dantas 

para o Governo

DATASENSUS MOSTRA SEQUÊNCIA ‘EMBOLADA’ COM TRÊS CANDIDATOS COM CHANCES PARA O SEGUNDO TURNO
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PT apoia escolha 
de Ronaldo Lessa 
para ser o vice de 
Paulo Dantas 

Bolsonaro diz 
acreditar que 
pode ser preso se 
sair do Planalto

   GOVERNO    SE FOR INVESTIGADO

Pai e madrasta são acusados
por morte de criança de 5 anos

   HOMICÍDIO QUADRUPLAMENTE QUALIFICADO

A liderança da pesquisa do 
Instituto DataSensus segue 
com o governador Paulo 
Dantas (MDB) que cresceu 
4 pontos e ultrapassou os 
30,7% de intenções de voto 
à reeleição. Estagnado em 
segundo lugar está Collor 
com 18,6%. Seguindo na 
briga, mas perdendo espaço, 
vem Rodrigo Cunha com 15,% 
e Rui Palmeira, que cresce, 
com 12%. Briga pelo segundo 
turno está ‘embolada’.
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“A MOVIMENTAÇÃO visando evitar a prisão de Bolsonaro revela que nem 
os fascistas acreditam no caráter milagreiro dos auxílios”, diz Bepe Damasco.

2 O DIA Digital

Opinião

11 de agosto promete. Será lida na Faculdade de 
Direito da USP, no Largo de São Francisco, em São 
Paulo, a “Carta aos brasileiros”, manifesto em defesa 
da ordem democrática cuja expectativa até a data da 
manifestação é reunir 1 milhão de assinaturas, entre 
juristas, intelectuais, jornalistas, artistas, sindicalis-
tas, lideranças da sociedade civil e até banqueiros.

Outro texto com o mesmo teor, lançado pela 
Fiesp, Febraban e outras organizações ligadas ao 
capital, recolhe apoios expressivos e evidencia o 
rompimento da elite empresarial e financeira com 
Bolsonaro.

Como para tudo na vida tem limite, a nação dá 
fortes sinais de que resolveu dar uma basta nas 
investidas de Bolsonaro contra a democracia.    

Sobre a campanha eleitoral propriamente dita, 
pode até ser que um contingente pequeno do elei-
torado se deixe levar pela pregação do capitão, que 
não medirá esforços para massificar a paternidade 
dos auxílios aprovados pela PEC do Desespero.

Mas, a esta altura, Bolsonaro e seu staff já sabem 
que o pacote de bondades oportunista e inconstitu-
cional não será suficiente para impedir  sua derrota, 
provavelmente já no primeiro turno.

Nas contas que Bolsonaro e Lira fizeram antes da 
violação da legislação eleitoral, da Lei de Responsa-
bilidade Fiscal e da própria Constituição da Repú-
blica, certamente deixaram de fora o fator Lula.

Chega a ser ingenuidade imaginar que a tenta-
tiva escrachada de comprar votos tivesse o condão 
de derrotar o maior líder popular do país, ex-presi-
dente da República e que lidera com folga todas as 
pesquisas. Pesquisa Datafolha publicada na quinta-
-feira da semana passada mostra que 61% das 
pessoas identificam na PEC a tentativa de comprar 
votos.

No mundo ideal dos estrategistas do Planalto, 
o mandato desastroso de Bolsonaro, que trouxe a 
fome de volta ao Brasil em larga escala, que atenta 
contra a democracia praticamente todos os dias e 
que contribuiu para a morte de quase 700 mil brasi-
leiros, seria apagado do imaginário popular por um 
pacote de benefícios com data para acabar, já que 
será pago só até dezembro.

Mas a vida é bem mais difícil e complexa.
Lula tem alertado, em seus eventos de pré-

-campanha cada vez mais concorridos, acerca da 
provisoriedade demagógica e eleitoreira dos auxí-
lios e aconselha o povo a embolsar os benefícios, 
claro, mas negar o voto em Bolsonaro. “Pega o auxi-
lio e come, se não, o Guedes toma”, disse o ex-presi-
dente em Fortaleza.

A movimentação de bolsonaristas visando um 
arranjo que permita evitar a prisão de Bolsonaro 
depois que deixar o governo, ideia de jerico sem 
chances de prosperar, revela que nem os fascistas 
acreditam no caráter milagreiro dos auxílios.

Como diz um amigo, “vem logo 2 de outubro”.

E agora, Jair?

Conselho Editorial
Jackson de Lima Neto

José Alberto Costa
Jorge Vieira

Eliane Pereira
Diretora-Executiva

Deraldo Francisco
Editor-Geral

Para anunciar:
(82) 3023.2092

Endereço:
Rua Pedro 

Oliveira Rocha, 189, 
2º andar, sala 210

Farol - Maceió - Alagoas

CNPJ:
07.847.607/0001-50

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

comercial@odia-al.com.br

Site:
www.jornalodia-al.com.br

EXPEDIENTE

O ex-governador de Alagoas e atual vice-prefeito de 
Maceió, Ronaldo Lessa (PDT), assumiu a condição de pré-
-candidato a vice na chapa de Paulo Dantas, que vai disputar 
o governo do Estado.

Para Lessa a tomada de decisão não foi simples, mas ele 
destaca que não poderia ter sido diferente no atual momento 
em que a democracia está ameaçada e o retrocesso político 
tem pontuado no País.

Ao ser questionado pelo ÉAssim sobre o sentimento de 
ter rompido com o grupo do prefeito JHC (PSB), bem como o 
fator motivador para assumir a aliança política com o MDB, 
Lessa se manifestou com tristeza.

Ele destacou que no primeiro momento foi muito sentido 
por conta do senador Rodrigo Cunha, candidato a governa-
dor pelo União Brasil, que “foi muito correto comigo”.

Já num segundo momento, observou que sua vinda para 
o ninho emedebista, junto com o PDT, significa antes de 
tudo que o grupo que deixou para trás “perdeu o bonde da 
história e da democracia”, ao se vincluar a forças políticas 
que defendem o atraso e o arrocho nas políticas públicas 
para quem mais precisa.

Cercado por pedetistas históricos, como Jurandir Bóia, 
Kátia Born, Genilda Leão e Reinaldo Falcão, Lessa fez um 
discurso forte e emocionado na defesa da democracia 
brasileira e lembrou que quando saiu da clandestinidade 
para lutar contra a ditadura, o primeiro partido que lhe deu 
guarida foi exatamente o MDB. “Portanto, não sou um estra-
nho no ninho”, acrescentou.

Para sua tomada de decisão, Lessa destacou a partici-
pação de agentes políticos como presidente da Assembleia 
Legislativa, Marcelo Victor, e o senador Renan Calheiros.

Agora, com a aliança oficializada por meio de uma carta 
política devidamente assinada, o ex-governador considera 
fundamental que todas as forças do campo demcrático este-
jam na luta contra o arbítrio, a intolerância e o ódio cego de 
setores políticos que hoje comandam o País.

Ronaldo Lessa deixou claro, entretanto, que sua aliança 
com o MDB de Paulo Dantas e Renan Calheiros não significa 
que ele vá abandonar o candidato do PDT a presidente do 
Brasil, Ciro Gomes.

“Eu sou Ciro e o Paulo é Lula, mas isso significa que assim 
nós nos respeitamos no exercício da democracia”. finalizou.

“Para Alagoas evoluir é preciso de uma vez por todas sair 
das páginas policiais, e para isso é preciso um gestor verda-
deiramente comprometido com o combate à corrupção a 
partir de 2023”, afirmou Rui Palmeira referindo-se à repor-
tagem exibida no Fantástido sobre suspeita de desvio de 
recursos públicos em Rio Largo, na grande Maceió.

Para o pré-candidato ao governo de Alagoas pelo PSD, 
“Não adianta ter políticos que se dizem importantes em 
Brasília, se o que eles conseguem não vai para o povo, mas 
para benefícios pessoais”.

A Polícia Federal investiga Gilberto Gonçalves, prefeito 
de Rio Largo, por suspeita de desvios de dinheiro público 
na relação entre a Prefeitura e duas empresas, que juntas 
teriam recebido R$17 milhões em contratos.

Ronaldo Lessa vice de Paulo 
Dantas: o lado de lá perdeu o 
bonde da democracia

‘‘É preciso sair das páginas 
policiais’’, diz Rui sobre 
corrupção em Rio Largo
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A liderança da pesquisa do 
Instituto DataSensus segue 
com o governador Paulo 
Dantas (MDB) que cresceu 4 
pontos e ultrapassou os 30,7% 
de intenções de voto à reelei-
ção. Os números reforçam 
os levantamentos anteriores, 
que mostravam o crescimento 
do candidato a reeleição. 
Estagnado em segundo lugar 
aparece o senador Fernando 
Collor (PTB) com 18,6%.

Sofrendo com denúncias 
contra o seu principal aliado, o 
deputado federal Arthur Lira, o 

senador Rodrigo Cunha (UB) 
voltou a cair, perdendo mais 
de dois pontos desta vez e está 
com 15,5%. Em fevereiro, ele 
era líder isolado da DataSensus 
com 31% e desde então segue 
em queda livre, acentuada com 
a entrada de Collor no final de 
junho.

Rui Palmeira (PSD) aparece 
em quarto colocado com 12%, 
mantendo a mesma situação 
da pesquisa anterior. O profes-
sor Cícero Albuquerque (PSOL) 
pontuou com 1,5%. Não sabe 
ou não opinou são 14% e bran-

cos ou nulos 7,7%.
Esse é o primeiro levanta-

mento após a saída da assis-
tente social Mônica Carvalho 
(Solidariedade) e do ex-depu-
tado Regis Cavalcante (Cida-
dania) da corrida eleitoral. Para 
a coleta foram realizadas 5.032 
entrevistas em 101 municípios 
entre os dias 29 e 30 de julho. 
O nível de confiança é de 95% 
e a margem de erro é de 1,4%. 
Número de identificação na 
Justiça Eleitoral: AL-03104/2022 
e no Tribunal Superior Eleitoral 
BR-07596/2022.

Segundo turno
Nos cenários desenhados 

para o segundo turno, Paulo 
vence Collor por 53% a 30%; 
Se o adversário for Rodrigo 
Cunha, o governador seria 
reeleito com 47% enquanto o 
adversário teria 32%, brancos 
e nulos somam 8,9%e inde-
cisos somam 13,6%. Com 
Rui Palmeira, Paulo marca 
48,2% e o ex-prefeito fica com 
30,5%.

Para o Senado, o ex-gover-
nador Renan Filho (MDB) 
que apoia a reeleição de Paulo 

Dantas lidera com 56,8% na 
estimulada. O segundo colo-
cado é o deputado Davi Davino 
Filho (Progressistas) com 
18,5% e que está na chapa do 
senador Rodrigo Cunha. Mário 
Agra (PSOL) tem 2,6%. Bran-
cos e nulos somam 8,7% e não 
sabem 13,4%. Este também é o 
primeiro levantamento sem os 
nomes de Ronaldo Lessa (PDT) 
que aceitou ser o vice de Paulo 
e do deputado Antonio Albu-
querque (PTB) que decidiu 
disputar mais um mandato na 
Assembleia Legislativa.

DADOS DA PESQUISA reforçam os levantamentos anteriores.Política
GOVERNADOR cresce e ultrapassa os 30%; Rui Palmeira empata com Rodrigo Cunha, que perde dois pontos

Datasensus: Dantas amplia 
vantagem para Collor; Cunha cai
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O PT de Alagoas gostou 
da escolha do ex-governa-
dor Ronaldo Lessa (PDT) 
para ser candidato a vice-
-governador na chapa 
encabeçada por Paulo 
Dantas (MDB). Para o presi-
dente do PT em Maceió, 
Marcelo Nascimento, a 
experiência de Lessa, sua 
popularidade e seu legado 
em defesa dos servidores 
públicos dão a Dantas o 
apoio que o governador 
precisava para a vitória nas 
urnas em 2022. 

“A militância petista 
de Maceió recebeu com 
simpatia a aliança entre 
MDB e PDT na composi-
ção da chapa majoritária, 
considerando a trajetória 
histórica do PDT junto ao 
segmento democrático e 
de esquerda no Brasil, e 
aqui em Alagoas agregando 
capital político a candida-
tura do governador Paulo 
Dantas, que tem o apoio do 
presidente Lula”, afirmou 
Marcelo Nascimento.

Para o petista, a entrada 
de Lessa na chapa de 
Dantas vai ajudar a popu-
larizar ainda mais o nome 
do governador em Alagoas, 

“principalmente no Capi-
tal, Maceió”. Na opinião 
de Nascimento, por ter 
sido prefeito duas vezes 
em Batalha e ter apenas 
um mandato de deputado 
estadual, Dantas é mais 
conhecido e mais forte no 
interior do Estado. “Tendo 
Lessa como vice, o nome 
dele cresce ainda mais em 
Maceió”. 

O presidente do PT de 
Maceió disse ainda que, 
se as pesquisas já coloca-
vam Dantas na liderança, 
com a entrada de Lessa e 
o apoio do PDT, o gover-
nador caminha a passos 
largos para consolidar 
sua presença no segundo 
turno. Se a disputa for 
contra o ex-presidente e 
atual senador Fernando 
Collor (PTB), como estão 
p r e v e n d o  a s  ú l t i m a s 
pesquisas, será um embate 
interessante. 

Na disputa do candidato 
100% Alagoas (Dantas) 
contra o candidato que se 
diz 100% Oposição (Collor), 
vai ficar claro para o elei-
tor que o primeiro quer o 
bem do Estado e o segundo 
quer salvar seus bens com 
os cofres do Estado. Para 
Marcelo Nascimento, essa 
análise é perfeita, princi-

palmente em se compro-
vando a influência da 
polarização entre Lula e 
Bolsonaro, na disputa local 
entre Dantas e Collor. 

Debandadas
Com a decisão do PDT 

de indicar Lessa para vice 
de Dantas, várias lide-
ranças do partido estão 
entregando seus cargos na 
Prefeitura de Maceió. Até 
porque o prefeito JHC (PSB) 
é adversário de Dantas e 
apoia a candidatura do 
senador Rodrigo Cunha ao 
Governo do Estado. Entre 
as lideranças do PDT que 
entregaram seus cargos 
está a secretaria munici-
pal do Turismo, Esporte e 
Lazer Patrícia Mourão. 

Outro pedetista exone-
rado pela Prefeitura foi o 
secretário municipal de 
Iluminação de Maceió, 
João Gilberto Cordeiro 
Folha Filho. As demissões 
dele e da secretária Patrícia 
Mourão foram publicadas 
na edição suplementar do 
Diário Oficial do Municí-
pio de segunda-feira (1/8). 
Outros quadros do partido 
também estão de malas 
prontas, no desembarque 
do PDT da gestão JHC na 
Prefeitura da Capital.

‘’A candidatura de Rodrigo 
Cunha (União Brasil) defi-
nhou porque ele está colado 
ao centrão, com o orçamento 
secreto, as pesquisas mostram 
isso. Foi insensata a  decisão 
dos Vilela de apoiar o centrão. 
Há coisa aí ‘’, avalia Régis Caval-
cante (Cidadania).

No último sábado, a Fede-
ração Partidária formada por 
PSDB e Cidadania - cuja maio-
ria dos membros é de tucanos 
porque tem maior bancada 
federal -, decidiu não ter candi-
datura própria ao governo 
e compor com o grupo do 
bolsonarista Arthur Lira (PP) 
e Rodrigo Cunha. Horas após 
a convenção que teve o voto 
contra do Cidadania, explode 
nacionalmente, com imagens, 
o escândalo do repasse de 
pacotes de dinheiro de emen-
das parlamentares indicadas 
por Arthur Lira, para Rio Largo, 
envolvendo o prefeito Gilberto 
Gonçalves, também do PP, 
investigado pela PF.

Para Régis, ‘’por mais que o 
presidente da Câmara diga que 
não executa os recursos, ele 
tem parte com o processo. Um 
prefeito irresponsável recebe 
tanto dinheiro tirado na boca 
do caixa, Arthur Lira tem que 
explicar e não tirar o corpo 
como fez. Teria que condenar e 
expulsar o prefeito do partido’’.

A Assembleia Legislativa 
de Alagoas deveria retomar as 
atividades retoma as atividades 
nesta terça-feira, 2 de agosto, 
quando encerra o recesso 
parlamentar do meio do ano. A 
data obedece ao que determina 
o Regimento Interno da Casa e a 
Constituição Estadual. A sessão 
de instalação dos trabalhos do 
segundo semestre deste 4º ano 
legislativo estava marcada para 
as 9 horas, no plenário da Casa, 
porém apenas oito parlamen-
tares compareceram e a sessão 
foi encerrada. 

Os deputados entraram em 
recesso em 30 de junho, após 
esvaziarem a pauta de votação 
das matérias encaminhadas 
para a apreciação do plenário.

Apesar de um ano atípico 
devido as eleições gerais que 
acontecem no dia 2 de outubro 
deste ano, o Parlamento encer-
rou o primeiro semestre com 
um saldo positivo, apreciando 
e votando várias matérias de 
grande relevância para o desen-
volvimento social e econômico 
do Estado, com destaque para 
o Projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (PLDO), que 
estabelece os princípios pelos 
quais seguirá a elaboração do 
projeto da Lei Orçamentária 
Anual (PLOA) para o exercício 
financeiro de 2023, sendo esta 
uma das matérias mais impor-
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PT apoia escolha de Lessa 
para vice de Paulo Dantas

‘‘Candidatura de 
Rodrigo Cunha 
definhou’’, avalia
Régis Cavalcante

Após um mês de 
recesso, apenas 
oito parlamentares 
comparecem
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A Prefeitura de Maceió, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Saúde, informa que o Ônibus 
da Vacina permanece, no calça-
dão do Comércio, imunizando 
as pessoas contra a Covid-19 até 
o próximo sábado (06), das 09h 
às16h. A iniciativa visa reforçar 
ainda mais a cobertura vacinal 
na capital.

Como explica a gerente de 
Imunização de Maceió, Eunice 
Amorim, essa vacinação itine-
rante é mais uma facilidade 
que a Prefeitura de Maceió 
oferece para que a população 
possa atualizar o cartão de 
vacina. 

“A iniciativa visa, sobre-
tudo, garantir a proteção das 
pessoas que estão trabalhando 
ou mesmo passeando pelo 
Centro da cidade e ainda tem 
doses pendentes da vacina”, 
afirma Eunice Amorim. 
Segundo ela, não é necessário 
fazer agendamento, basta se 
dirigir até o Ônibus da Vacina.

A Secretaria Municipal de 
Saúde informa que as equipes 
de vacinação ficam à dispo-
sição da população das 09h 
às 16h. O veículo conta com 
cabines refrigeradas, geladei-
ras para armazenamento dos 
imunizantes, pia com sabão e 

álcool em gel, além de gerador 
de energia.

Na primeira vez que o 
Ônibus da Vacina esteve em 
Maceió, ficou um mês e 13 dias 
e imunizou 12.317 pessoas. 
A estrutura é resultado de 
uma parceria da Prefeitura de 
Maceió com a Cruz Vermelha 
Brasileira e conta com o apoio 
financeiro da Mercedes-Benz e 
do Governo da Alemanha.

Maceió foi a primeira 
cidade da América Latina 
a receber o veículo, que foi 
criado com o intuito de acele-
rar a imunização contra a 
Covid-19.

EQUIPAMENTO visa reforçar ainda mais a cobertura vacinal na capital.Maceió
ESTRUTURA itinerante busca descentralizar a vacinação contra a Covid-19 e levar para mais perto da população

Ônibus da Vacina permanece no 
Centro até o próximo sábado  

COVID-19:

De partida, ônibus da Vacina tem sua última passagem por Maceió

APÓS AGENTES

Realizarem pesquisa de preço, Procon Maceió divulga o resultado

Célio Júnior/Secom Maceió

Procon Maceió

   OLHO NO PREÇO

Procon Maceió divulga nova
pesquisa para o Dia dos Pais 

Com a aproximação do Dia 
dos Pais, o Procon Maceió reali-
zou uma pesquisa de preços de 
itens mais procurados, como 
roupas, perfumes, cosméticos, 
calçados, eletrônicos e acessó-
rios, para esta data do ano. A 
pesquisa avaliou preços em 13 
estabelecimentos comerciais e 
em três restaurantes da capital.

A pesquisa mostra que em 
relação a produtos do mesmo 
modelo, há uma variação de 
preços considerável em dife-
rentes lojas. Entre os presentes 
eletrônicos, as churrasquei-
ras elétricas apresentaram 
um aumento de 30,76%, em 
comparação com a pesquisa 
do dia dos pais do ano passado. 

Já na perfumaria, este 
ano houve um aumento de 
126,21%, entre os kits perfu-
maria, sendo encontrado a 
partir de R$ 69,90. Já os papais 
torcedores dos times alago-
anos, a pesquisa conta com 
preços das lojas de clubes 

como o CRB, CSA e ASA. 
Além de informações sobre 

preços e alterações, o objetivo 
é conscientizar o consumidor 
sobre seus direitos e obriga-
ções antes, durante e após 
a compra, evitando assim 
dores de cabeça tanto para os 
presenteadores quanto para 
os pais.

“É sempre importante 
saber o que você quer comprar 
e como gastar seu dinheiro, 
fazer uma pesquisa de preços 
de produtos e economizar 
mais, não gastar demais”, 
destacou o diretor executivo 
do Procon Maceió, Leandro 
Almeida.

Para fazer denúncias sobre 
os abusos e problemas nas 
relações de consumo, o cida-
dão pode procurar o Procon 
Maceió pelo telefone 0800 
082 4567 ou no WhatsApp (82) 
98882-8326. O horário de aten-
dimento é das 08h às 14h, de 
segunda a sexta-feira.
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Visando melhorar ainda 
mais o atendimento para a 
população de Maceió, a Secre-
taria Municipal de Assistên-
cia Social informa que todos 
os Centros de Referência de 
Assistência Social (Cras) estão 
funcionando em horário 
ampliado. Com a iniciativa, os 
serviços desses equipamentos 
passam das 07h às 16h. 

Antes da medida anunciada 
pela Prefeitura de Maceió, as 
unidades dos Cras nos bair-
ros da capital, abriam às 8h da 
manhã. Nos CRAS, os cidadãos 
também são orientados sobre 
os benefícios assistenciais 

disponíveis.
O Centro de Referência de 

Assistência Social (Cras) é a 
porta de entrada da Assistência 
Social. É um local público, loca-
lizado em áreas de maior vulne-
rabilidade em Maceió. É lá que 
o Município oferece serviços 
para fortalecer a convivência 
com a família e a comunidade.

As unidades possibilitam o 
acesso da população aos servi-
ços públicos socioassistenciais, 
benefícios e programas da 
Assistência Social, tornando-se 
uma referência para a popu-
lação local e para os serviços 
setoriais. Além do PAIF, o CRAS 

oferta o Serviço de Convivên-
cia e Fortalecimento de Víncu-
los (SCFV). Ambos consistem 
em um trabalho de caráter 
continuado para fortalecer a 
função protetiva das famílias, 
prevenindo a ruptura de víncu-
los, promovendo o acesso e 
usufruto de direitos e, ainda, 
contribuindo para a melhoria 
da qualidade de vida. 

Atualmente, o município de 
Maceió conta com 16 unidades 
para atendimento à população 
em situação de vulnerabilidade 
social. Basta procurar o CRAS 
mais próximo para ter acesso 
aos serviços.

Com a pavimentação asfál-
tica das dez primeiras ruas 
do Loteamento Cidade de 
Deus, no Santos Dumont, a 
Prefeitura de Maceió concluiu 
a primeira etapa do projeto 
naquela região. A execução dos 
serviços foi feita pela Secretaria 
Municipal de Infraestrutura 
(Seminfra), deixando a comu-
nidade de cara nova. 

De acordo com a Prefei-
tura de Maceió, os primeiros 
trabalhos na região já livraram 
moradores dos desconfortos 

causados pela chuva, com a 
presença de lama, e durante 
dias quentes, com a grande 
quantidade de poeira que 
invadia as residências.

Transtornos que vão ficar 
na lembrança, como afirma 
Meury Silva, de 55 anos, que 
mora na região há mais de 30 
anos. Ela destaca que aguar-
dava com ansiedade a colo-
cação do asfalto, algo que não 
aconteceu antes da gestão JHC.

“Nós, moradores, sempre 
tivemos problemas com essas 

ruas. Lama no inverno e poeira 
no verão. Já estamos vendo os 
benefícios trazidos com essa 
pavimentação que terminou 
no último sábado. Estamos 
muito agradecidos à Prefeitura 
de Maceió com essa nova pavi-
mentação”, destaca.

Melhorar a qualidade de 
vida da população maceioense 
tem sido um marco da atual 
gestão da Prefeitura de Maceió. 
Desde o início da gestão, mais 
de 300 ruas da cidade foram 
totalmente pavimentadas. 

  NOVO HORÁRIO

   SANTOS DUMONT

Semas amplia atendimento 
nos Centros de Referência

Prefeitura pavimenta primeiras 
ruas em loteamento no bairro



Homicídio quadrupla-
mente qualificado: essa foi a 
acusação feita pelo Ministério 
Público do Estado de Alagoas 
contra o pai e a madrasta da 
criança de cinco anos que 
morreu após ter sido espan-
cada, há duas semanas, no 
município de São Miguel dos 
Campos. A denúncia foi ajui-
zada no último domingo pelo 
promotor de Justiça Arlen Silva 
Brito. Na petição, o MPAL pede 
a condenação de Alex Sandro 
Honório da Silva e Cícera 
Maria dos Santos pelo crime 
de assassinato, com as quali-
ficadoras de motivo torpe, 
com emprego de meio cruel, 
mediante recurso que dificul-
tou a defesa da ofendida e, por 
fim, por ter sido um homicídio 
praticado contra uma pessoa 
menor de 14 anos.

Segundo o promotor de 
Justiça, no dia 16 de julho 
de 2022, nas imediações do 
Conjunto Hélio Jatobá III, 
bairro de Fátima, cidade de 

São Miguel dos Campos, “os 
acusados, pai e madrasta, em 
concurso de agentes, com 
vontade livre, consciente, e 
assumindo o risco do resul-
tado, mediante múltiplas 
ações contundentes exercidas 
em desfavor da vítima, Allexia 
Sophia da Silva, deram causa à 
sua morte”.

O que motivou o crime, 
explica a denúncia, foram as 
agressões sofridas pela vítima, 
fato que ficou constatado pela 
equipe médica que atendeu 
a criança, após ela ser trans-
ferida da Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) de São 
Miguel dos Campos para o 
Hospital Geral do Estado.

“Múltiplos hematomas”
“A criança apresentava crise 

convulsiva mioclônica, sendo 
conduzida à área vermelha e 
realizada intubação orotra-
queal. Constatou-se, também, 
diversos hematomas pelo 
corpo (hematoma subgaleal 
em fronte esquerda e múlti-
plos hematomas em tronco, 
dorso e membros inferiores). 

Logo em seguida, em razão 
do estado gravíssimo, a menor 
foi transferida para o HGE, 
para avaliação na pediatria e 
neurologia, onde permaneceu 
internada. Considerando as 
lesões encontradas no corpo 
da criança e o risco de morte, 
que evidenciavam ter sido esta 
vítima de agressões físicas, e 
que eram incompatíveis com 
a versão apresentada de mera 
queda no banheiro, a equipe 
da UPA comunicou os fatos às 
autoridades policiais”, revela 
um trecho da ação.

Após permanecer três dias 
internada, a criança veio a óbito 
na noite do dia 19 de julho.

Mais detalhes 
das agressões
Para oferecer a denúncia 

por homicídio com quatro 
qualificadoras, o Ministério 
Público também levou em 
consideração outras infor-
mações contidas no relatório 
conclusivo do inquérito, que 
comprovou que a menina 
foi “vítima de ação de instru-
mento contundente, sendo 
o óbito decorrente de trom-
boembolismo pulmonar. Ela 
possuía equimoses por diver-
sas regiões do corpo, bem 
como ‘discretas escoriações 
nas regiões torácica direita, 
terço inferior da coxa esquerda, 

patelar esquerda e terço médio 
da perna esquerda’. E também 
foi observado ‘discreto infil-
trado hemorrágico nas regi-
ões parietal e frontal da calota 
craniana’. Além da aparência 
de desnutrição, tais circuns-
tâncias demonstram que a 
criança foi agredida fisica-
mente e de forma reiterada 
pelos acusados, em ambiente 
doméstico, o que ocasionou as 
lesões acima descritas e acar-
retaram a sua morte”.

Para Arlen Silva Brito, não 
restam dúvidas de que as 
agressões eram praticadas 
por ambos os denunciados, 
sobretudo, quando a vítima “se 
urinava e defecava na própria 
roupa ou na cama”, conforme 
até admitiu Cícera Maria dos 
Santos e, inclusive, o filho dela, 
de sete anos, que também resi-
dia na mesma casa.

“Queremos que o Poder 
Judiciário receba a denúncia 
ajuizada pelo MP e que os dois 
réus sejam devidamente julga-
dos, sendo condenados nas 
sanções previstas em lei”, fina-
lizou o promotor de Justiça.

A Polícia Civil de Alagoas 
(PC-AL) fez a representação 
junto ao Poder Judiciário pelo 
pedido de prisão preventiva do 
policial militar que foi flagrado 
em um vídeo dando um tapa 
no rosto de uma mulher em 
um posto de combustíveis no 
bairro Antares, em Maceió. A 
agressão foi cometida após 
uma discussão na manhã do 
último domingo. As imagens 
chocaram pela violência e 
foram compartilhadas nas 
redes sociais. 

Hoje pela manhã a dele-
gada Ana Luiza Nogueira, 
responsável pelo inquérito, 
concedeu entrevista coletiva 
na sede da Delegacia-geral da 
PC-AL, em Jacarecica, e confir-
mou que aguarda a expedição 
do mandado judicial para dar 
cumprimento à decisão. Ela 
ainda comentou sobre a possi-
bilidade de um novo inquérito 
ser aberto para investigar as 

agressões verbais sofridas pela 
amiga da mulher agredida 
com o tapa.

“Já ouvimos a vítima e mais 
duas pessoas nessa segunda, 
e vamos ouvir mais duas 
pessoas hoje. Ontem mesmo 
já fiz a representação com o 
pedido de prisão preventiva 
do agressor. Estamos anali-
sando também, se for confir-
mado, a possibilidade de outro 
inquérito ser aberto, visto que 
a vítima contou que a amiga 
sofreu agressão verbal do 
ex-namorado”, afirmou.

O policial militar, já iden-
tificado, tem histórico de 
comportamento violento. 
Segundo a polícia, ele está 
afastado da corporação e já 
respondeu a um inquérito por 
ter agredido a ex-companheira 
no ano de 2019.

Ana Luiza havia confir-
mado que o PM vai responder 
pela agressão com base na Lei 

Maria da Penha. “A vítima disse 
em depoimento que foi agre-
dida verbalmente antes de ser 
acertada com o golpe no rosto, 
como as imagens mostram. 
O agressor a xingou, a bateu, 
então houve um menosprezo 
da condição dela por ser 
mulher. O fato se enquadra na 
Lei Maria da Penha, mesmo 
não tendo uma relação de 
parentesco”, afirmou ontem 
ao destacar que houve violên-
cia de gênero.

A vítima da agressão contou 
em depoimento que defendeu 
a amiga que havia discutido 
com o ex-namorado momen-
tos antes. O agressor teria 
chegado ao local para tirar 
satisfação com ela, pois era 
amigo do homem envolvido na 
confusão. Ana Luiza Nogueira 
contou ainda que já teve acesso 
às imagens de câmeras instala-
das no posto de combustíveis.

Fonte: TNH1

CRIANÇA morreu após ter sido espancada, há duas semanas, 
no município de São Miguel dos Campos.Alagoas

MENINA Allexia Sophia foi vítima de espancamento por dias seguidos, cometidos pelo pai e pela madrasta

Pais são acusados por homicídio 
quadruplamente qualificado
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   MARIA DA PENHA   CRIME OCORREU EM 2009

PC pede prisão preventiva de 
militar que agrediu mulher

Arquivo pessoal

Acusado de matar mulher 
após levar tapa é condenado

O Tribunal do Júri da 7ª Vara 
Criminal de Maceió condenou 
o réu Alexandre de Araújo 
Gomes, acusado de matar 
Patrícia Gomes de Miranda, 
em 2009. O júri popular, reali-
zado na semana passada, no 
Fórum da Capital, foi condu-
zido pelo juiz Yulli Roter Maia, 
que fixou a pena em 14 anos e 3 
meses de reclusão, em regime 
inicialmente fechado.

O crime ocorreu no dia 30 de 
outubro de 2009, no bairro do 
Village Campestre. De acordo 
com os autos, Patrícia estava em 
sua residência, com sua irmã e 
dois amigos, quando saiu para 
ir ao mercadinho próximo de 
sua casa. Ao retornar, informou 
a sua irmã que iria a um beco. 
Momentos depois, a vítima 
chegou em casa agitada por ser 
perseguida pelo acusado, que 
atirava em sua direção.

Em seguida, Alexandre 

invadiu a residência da vítima 
e concluiu sua execução, 
atirando em Patrícia até a 
morte. A motivação do crime 
foi vingança, por uma desa-
vença ocorrida entre a vítima 
e o réu durante um “Show da 
Mancha”, dias antes do crime, 
onde o réu recebeu um tapa de 
sandália da vítima por abordá-
-la de forma insistente.

O juiz Yulli Roter apontou 
os elementos nos autos que 
indicam a premeditação do 
crime, deixando claro que o 
réu se preparou para a prática 
do homicídio após o desenten-
dimento no show.

“O crime foi cometido com 
a utilização de arma de fogo, 
do que se extrai que o réu já a 
portava de modo a garantir 
todos os meios para a execução 
do delito. Ademais, embora 
tenha praticado o fato sozinho, 
o fez de maneira planejada, 
eliminando qualquer risco de 
falha na sua execução”, afir-
mou o magistrado.

ALLEXIA SOPHIA, DE CINCO ANOS,

Morreu em decorrência do seu quadro clínico, que era considerado grave

Janaína Ribeiro
Ascom MP/AL

Mark Nascimento
Dicom TJ/AL

A Prefeitura de Maceió, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Saúde, informa que o Ônibus 
da Vacina permanece, no calça-
dão do Comércio, imunizando 
as pessoas contra a Covid-19 até 
o próximo sábado (06), das 09h 
às16h. A iniciativa visa reforçar 
ainda mais a cobertura vacinal 
na capital.

Como explica a gerente de 
Imunização de Maceió, Eunice 
Amorim, essa vacinação itine-
rante é mais uma facilidade 
que a Prefeitura de Maceió 
oferece para que a população 
possa atualizar o cartão de 
vacina. 

“A iniciativa visa, sobre-
tudo, garantir a proteção das 
pessoas que estão trabalhando 
ou mesmo passeando pelo 
Centro da cidade e ainda tem 
doses pendentes da vacina”, 
afirma Eunice Amorim. 
Segundo ela, não é necessário 
fazer agendamento, basta se 
dirigir até o Ônibus da Vacina.

A Secretaria Municipal de 
Saúde informa que as equipes 
de vacinação ficam à dispo-
sição da população das 09h 
às 16h. O veículo conta com 
cabines refrigeradas, geladei-
ras para armazenamento dos 
imunizantes, pia com sabão e 

álcool em gel, além de gerador 
de energia.

Na primeira vez que o 
Ônibus da Vacina esteve em 
Maceió, ficou um mês e 13 dias 
e imunizou 12.317 pessoas. 
A estrutura é resultado de 
uma parceria da Prefeitura de 
Maceió com a Cruz Vermelha 
Brasileira e conta com o apoio 
financeiro da Mercedes-Benz e 
do Governo da Alemanha.

Maceió foi a primeira 
cidade da América Latina 
a receber o veículo, que foi 
criado com o intuito de acele-
rar a imunização contra a 
Covid-19.

EQUIPAMENTO visa reforçar ainda mais a cobertura vacinal na capital.Maceió
ESTRUTURA itinerante busca descentralizar a vacinação contra a Covid-19 e levar para mais perto da população

Ônibus da Vacina permanece no 
Centro até o próximo sábado  

COVID-19:

De partida, ônibus da Vacina tem sua última passagem por Maceió

APÓS AGENTES

Realizarem pesquisa de preço, Procon Maceió divulga o resultado

Célio Júnior/Secom Maceió

Procon Maceió

   OLHO NO PREÇO

Procon Maceió divulga nova
pesquisa para o Dia dos Pais 

Com a aproximação do Dia 
dos Pais, o Procon Maceió reali-
zou uma pesquisa de preços de 
itens mais procurados, como 
roupas, perfumes, cosméticos, 
calçados, eletrônicos e acessó-
rios, para esta data do ano. A 
pesquisa avaliou preços em 13 
estabelecimentos comerciais e 
em três restaurantes da capital.

A pesquisa mostra que em 
relação a produtos do mesmo 
modelo, há uma variação de 
preços considerável em dife-
rentes lojas. Entre os presentes 
eletrônicos, as churrasquei-
ras elétricas apresentaram 
um aumento de 30,76%, em 
comparação com a pesquisa 
do dia dos pais do ano passado. 

Já na perfumaria, este 
ano houve um aumento de 
126,21%, entre os kits perfu-
maria, sendo encontrado a 
partir de R$ 69,90. Já os papais 
torcedores dos times alago-
anos, a pesquisa conta com 
preços das lojas de clubes 

como o CRB, CSA e ASA. 
Além de informações sobre 

preços e alterações, o objetivo 
é conscientizar o consumidor 
sobre seus direitos e obriga-
ções antes, durante e após 
a compra, evitando assim 
dores de cabeça tanto para os 
presenteadores quanto para 
os pais.

“É sempre importante 
saber o que você quer comprar 
e como gastar seu dinheiro, 
fazer uma pesquisa de preços 
de produtos e economizar 
mais, não gastar demais”, 
destacou o diretor executivo 
do Procon Maceió, Leandro 
Almeida.

Para fazer denúncias sobre 
os abusos e problemas nas 
relações de consumo, o cida-
dão pode procurar o Procon 
Maceió pelo telefone 0800 
082 4567 ou no WhatsApp (82) 
98882-8326. O horário de aten-
dimento é das 08h às 14h, de 
segunda a sexta-feira.
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Visando melhorar ainda 
mais o atendimento para a 
população de Maceió, a Secre-
taria Municipal de Assistên-
cia Social informa que todos 
os Centros de Referência de 
Assistência Social (Cras) estão 
funcionando em horário 
ampliado. Com a iniciativa, os 
serviços desses equipamentos 
passam das 07h às 16h. 

Antes da medida anunciada 
pela Prefeitura de Maceió, as 
unidades dos Cras nos bair-
ros da capital, abriam às 8h da 
manhã. Nos CRAS, os cidadãos 
também são orientados sobre 
os benefícios assistenciais 

disponíveis.
O Centro de Referência de 

Assistência Social (Cras) é a 
porta de entrada da Assistência 
Social. É um local público, loca-
lizado em áreas de maior vulne-
rabilidade em Maceió. É lá que 
o Município oferece serviços 
para fortalecer a convivência 
com a família e a comunidade.

As unidades possibilitam o 
acesso da população aos servi-
ços públicos socioassistenciais, 
benefícios e programas da 
Assistência Social, tornando-se 
uma referência para a popu-
lação local e para os serviços 
setoriais. Além do PAIF, o CRAS 

oferta o Serviço de Convivên-
cia e Fortalecimento de Víncu-
los (SCFV). Ambos consistem 
em um trabalho de caráter 
continuado para fortalecer a 
função protetiva das famílias, 
prevenindo a ruptura de víncu-
los, promovendo o acesso e 
usufruto de direitos e, ainda, 
contribuindo para a melhoria 
da qualidade de vida. 

Atualmente, o município de 
Maceió conta com 16 unidades 
para atendimento à população 
em situação de vulnerabilidade 
social. Basta procurar o CRAS 
mais próximo para ter acesso 
aos serviços.

Com a pavimentação asfál-
tica das dez primeiras ruas 
do Loteamento Cidade de 
Deus, no Santos Dumont, a 
Prefeitura de Maceió concluiu 
a primeira etapa do projeto 
naquela região. A execução dos 
serviços foi feita pela Secretaria 
Municipal de Infraestrutura 
(Seminfra), deixando a comu-
nidade de cara nova. 

De acordo com a Prefei-
tura de Maceió, os primeiros 
trabalhos na região já livraram 
moradores dos desconfortos 

causados pela chuva, com a 
presença de lama, e durante 
dias quentes, com a grande 
quantidade de poeira que 
invadia as residências.

Transtornos que vão ficar 
na lembrança, como afirma 
Meury Silva, de 55 anos, que 
mora na região há mais de 30 
anos. Ela destaca que aguar-
dava com ansiedade a colo-
cação do asfalto, algo que não 
aconteceu antes da gestão JHC.

“Nós, moradores, sempre 
tivemos problemas com essas 

ruas. Lama no inverno e poeira 
no verão. Já estamos vendo os 
benefícios trazidos com essa 
pavimentação que terminou 
no último sábado. Estamos 
muito agradecidos à Prefeitura 
de Maceió com essa nova pavi-
mentação”, destaca.

Melhorar a qualidade de 
vida da população maceioense 
tem sido um marco da atual 
gestão da Prefeitura de Maceió. 
Desde o início da gestão, mais 
de 300 ruas da cidade foram 
totalmente pavimentadas. 

  NOVO HORÁRIO

   SANTOS DUMONT

Semas amplia atendimento 
nos Centros de Referência

Prefeitura pavimenta primeiras 
ruas em loteamento no bairro



O presidente Jair Bolsonaro (PL) 
afirma ter certeza de que deve ser 
alvo de inquéritos que teriam como 
objetivo levá-lo à prisão caso perca 
as eleições. Ele acredita também que 
seus filhos podem se tornar alvos 
mais fáceis de investigadores caso 
deixe a Presidência da República.

Bolsonaro tem repetido a fala a 
diversos interlocutores em Brasília, 
inclusive de seu próprio governo.

Com dificuldade de se recuperar 
nas pesquisas eleitorais, a hipótese 
estaria deixando o presidente cada 
vez mais inquieto e, de acordo com 
alguns interlocutores, “transtor-
nado” em alguns momentos.

A coluna ouviu ontem quatro 
relatos diferentes, que variam apenas 
em relação ao tom do presidente 
quando discorre sobre o assunto.

Segundo políticos e autoridades 
que não integram o governo, mas 
que conversaram com ele nos últi-
mos dias, Bolsonaro tem dito que 
reagirá —e que não será preso com 
facilidade.

De acordo ainda com os mesmos 
relatos, ele tem demonstrado nervo-

sismo e repetido frases semelhantes 
à que disse em um discurso no dia 
7 de setembro do ano passado, em 
um ato na avenida Paulista, em São 
Paulo: “Nunca serei preso”.

Na mesma ocasião, ele afirmou 
que poderia sair do Palácio “preso, 
morto ou com vitória”. A primeira 
hipótese estaria descartada. Nas 
conversas em Brasília, ele também 
teria dito, na mesma linha do 
discurso em São Paulo, que pode 
haver “morte” caso tentem prendê-
-lo.

Dois ministros do governo afir-
maram que já ouviram Bolsonaro 
falar sobre a possibilidade de ser 
detido em mais de uma ocasião.

O tom, no entanto, não seria 
de nervosismo, mas, sim, de mera 
constatação sobre uma suposta 
perseguição que ele poderia sofrer 
se perdesse o mandato. Um dos 
ministros afirma que o presidente 
diz saber o que vai acontecer com ele 
em caso de derrota. “Você acha que 
eu não sei?”, teria dito o presidente, 
de acordo com esse auxiliar, sobre 
uma possível ordem de prisão.

COM DIFICULDADE de se recuperar nas pesquisas eleitorais, hipótese estaria 
deixando o presidente cada vez mais “transtornado”, segundo interlocutores.Brasil
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PRESIDENTE diz que reagirá, segundo interlocutores, e que não é ingênuo como seus antecessores que foram parar atrás das grades

Bolsonaro diz acreditar que pode 
ser preso se sair da Presidência

Mônica Bergamo
Folha de São Paulo

A dois meses das elei-
ções, o bloqueio de quase 
m e t a d e  d o  o r ç a m e n t o 
secreto e de emendas de 
comissão pode azedar a rela-
ção entre o governo federal 
e o Congresso e respingar 
no apoio de parlamentares, 
principalmente do Centrão, 
à campanha pela reeleição 
do presidente Jair Bolsonaro.

Segundo apurou o sistema 
de notícias em tempo real 
do Grupo Estado, o Esta-
dão/Broadcast, na prática o 
bloqueio impedirá os parla-
mentares de movimentar 
cerca de R$ 4 bilhões em 
emendas que poderiam ser 
empenhadas ou pagas mesmo 
em período eleitoral.

Na sexta-feira, 29, o Minis-
tério da Economia publicou 
decreto orçamentário com um 
novo contingenciamento de 
despesas no terceiro bimes-
tre, mas, diferentemente do 
habitual, não detalhou o corte 

por ministério nem quanto foi 
congelado das emendas.

Técnicos disseram à repor-
tagem que a pasta decidiu não 
divulgar os números justa-
mente para não “comprar 
briga” com o Congresso, já que 
o detalhamento deixaria claro 
o inevitável: a tesourada do 
terceiro bimestre deve atingir 
em cheio as emendas, princi-
palmente as de relator.

Nos bastidores, represen-
tantes da Economia dizem 
que o congelamento foi feito 
porque essas emendas não 
poderiam ser gastas no período 
eleitoral e que, após a eleição, 
os valores serão desbloquea-
dos e o governo poderá honrar 
os “compromissos políticos” 
assumidos com os parlamen-
tares.

Técnicos ligados ao Orça-
mento ouvidos pelo Estadão/
Broadcast, porém, contestam 
essa versão. Eles explicam 
que deputados e senadores já 

contavam com a possibilidade 
de empenhar novos recursos 
- primeira etapa do processo 
orçamentário, quando a verba 
é “carimbada” para quitar 
uma obra ou contrato -, o que, 
agora, não poderá ser feito 
com o contingenciamento 
anunciado pelo governo. Além 
disso, obras e licitações já em 
andamento poderiam ser 
pagas, o que não ocorrerá com 
o grande volume contingen-
ciado.

De acordo com dados do 
Siga Brasil, sistema de infor-
mações do Senado sobre o 
Orçamento, do total previsto 
para as emendas de relator R$ 
12,3 bilhões já foram indica-
das pelo relator para execu-
ção, que é a primeira etapa. 
Desse montante, ainda falta 
empenhar R$ 4,1 bilhões. E, do 
montante já empenhado (R$ 
8,2 bilhões), falta pagar R$ 1,4 
bilhão.

Segundo técnicos, após 

o contingenciamento há 
disponível para empenho 
no universo de emendas de 
relator e de comissão apenas 
R$ 850 milhões. Ou seja, em 
período eleitoral os parla-
mentares “perderam” mais 
de R$ 4 bilhões que poderiam 
estar movimentando, seja 
por empenho ou mesmo por 
pagamentos.

Manobra
O risco de ver as emendas 

de relator bloqueadas para 
o cumprimento do teto de 
gastos, regra que atrela o cres-
cimento das despesas à infla-
ção, já estava no radar dos 
parlamentares, que tentaram 
blindar esses recursos no 
Orçamento do próximo ano. 
O relatório da Proposta de Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(PLDO) de 2023 foi aprovado 
pela Comissão Mista de Orça-
mento do Congresso com um 
artigo que transformava essas 

despesas em obrigatórias, ou 
seja, não contingenciáveis.

A manobra foi parar no 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), após os senadores 
Randolfe Rodrigues (Rede-
-AP) e Alessandro Vieira 
(PSDB-SE) e os deputados 
Felipe Rigoni (União Brasil-
-ES) e Tabata Amaral (PSB-SP) 
terem questionado a blinda-
gem das chamadas emendas 
RP-9. O relator da proposta, 
senador Marcos do Val (Pode-
mos-ES), acabou retirando 
este trecho antes da votação 
em plenário.

A polêmica sobre outro 
artigo, que obriga o governo 
a prever no Orçamento os 
recursos para o pagamento 
dessas emendas, chegou a 
adiar por um dia a sessão do 
Congresso para votar a LDO 
2023. O texto foi aprovado 
com essa reserva orçamen-
tária, mas sem a obrigatorie-
dade do pagamento.

  ‘ORÇAMENTO SECRETO’

Bloqueio pode prejudicar apoio do Centrão a Bolsonaro

HIPÓTESE

De ser preso estaria deixando o 

presidente cada vez mais inquieto



Em  s e u s  5 0  a n o s  d e 
existência, o Sebrae ajudou 
a construir casos de sucesso 
em todos os segmentos 
no mundo dos negócios. 
Em Alagoas, as ações do 
Sebrae contribuíram com a 
transformação de pequenos 
negócios locais em empresas 
de destaque no estado e 
até em outros países. No 
segmento da moda, um dos 
principais casos de sucesso 
é o da Caleidoscópio, que 
produz joias artesanais com 
design inovador desde 1998.

C r i a d a s  p e l a s  i r m ã s 
arquitetas Jeanine, Mailda 
e Renata Fontan, as peças 
autor iais  ar tesanais  da 
Caleidoscópio contam com 
matérias-primas que vão de 
pedras brasileiras, pérolas 
naturais, fio de aço, prata, 
ouro, madeira, contas de 
vidro especiais até Cristais 
Swarovski, sempre trazendo 
elementos da identidade 

cultural de Alagoas e do 
Brasil.

A união do talento das 
i r mãs  e  a  implantação 
das soluções repassadas 
p e l o  S e b r a e  A l a g o a s , 
especialmente nas áreas de 
gestão, marketing e design, 
impactou positivamente 
no mercado. Renata Fontan 
revela que uma das primeiras 
oportunidades de expor suas 
peças foi dada pelo Sebrae.

“Costumo dizer  que 
somos cria do Sebrae, pois 
a parceria começou antes 
mesmo da formalização 
da empresa. Começamos 
participando de cursos e feiras 
locais. Nosso primeiro ponto 
de venda fixo foi em uma loja 
chamada Estação Negócio, 
que funcionava na sede 
do Sebrae, em Maceió. Ali 
pudemos testar e aprimorar o 
nosso produto”, lembra.

A partir da aceitação do 
público, a Caleidoscópio 
passou a ter a primeira loja 
física de joias, em Maceió, 
e passaram a participar 
d e  f e i r a s  n a c i o n a i s  e 

i n t e r n a c i o n a i s .  “ E s s a 
bagagem possibil itou o 
nosso crescimento.  Foi 
a s s i m  q u e  p a s s a m o s 
p o r  u m  p r o c e s s o  d e 
i n t e r n a c i o n a l i z a ç ã o , 
aprendemos a inovar e a 
ter responsabilidade social 
como empresa”, afirma.

Prêmios 
A analista da Unidade 

d e  C o m p e t i t i v i d a d e  e 
Desenvolvimento do Sebrae 
Alagoas, Ana Paula Dantas, 
destaca que atualmente 
as peças da Caleidoscópio 
ganharam o mundo, sendo 
vistas em grandes passarelas 
e em capas de revistas de 
moda internacional.

A  e m p re s a  a l a g o a n a 
passou a ser premiada. Entre 
as principais conquistas 
estão: TOP 100 Sebrae (2006); 
Top 100 Sebrae – Swarovski 
Design Contest – Nova York- 
EUA, Zumbi Dos Palmares, 
C â m a r a  D o  C o m é r c i o 
França/Brasil (2008); MPE 
Brasil – Prêmio nacional 
de competitividade (2014); 

M P E  B R A S I L  –  Pr ê m i o 
Competitividade Alagoana, 
Ca t e g o r i a s :  ‘In d ú s t r i a’, 
‘D e s t a q u e  In ov a ç ã o’  e 
‘Destaque Responsabilidade 
Social’  (2017); e Prêmio 
Estadual  Da Qualidade 
E Competitividade – AL, 
Categoria: ‘Compromisso 
com a Excelência – Nível II’ 
(2019).

“ É  u m a  e m p r e s a 
alagoana, premiada, que 
exporta para 17 países, com 
ponto de venda na França. 
Hoje  tem uma  lo ja  em 
Maceió e duas lojas em São 
Paulo, sendo uma em um 
dos principais shoppings da 
capital paulista. A empresa 
vai completar 24 anos de 
história, em 2022”, ressalta 
Ana Paula.

Renata Fontan falou 
sobre  o  sent imento ao 
ver a marca ser lembrada 
como um dos principais 
casos de sucesso do Sebrae 
nesse momento em que 
a instituição completa 50 
anos.

“É uma alegria imensa 

para nós. O Sebrae é muito 
importante na história da 
nossa empresa, esse ano 
estamos completando 24 
a n o s  d e  Ca l e i d o s c ó p i o 
e  d e s d e  o  p r i n c í p i o  o 
Sebrae esteve ao nosso 
lado. Foram anos de muita 
consultoria e aprendizado. 
É muito gratificante ver que 
crescemos juntos. Sinto 
muita gratidão e orgulho 
em ser um caso de sucesso 
e poder inspirar  tantas 
outras empresas que estão 
começando”,  destaca  a 
empresária.

Para os próximos anos, 
a ideia da Caleidoscópio, 
que também já atua no 
e-commerce, é expandir 
a i n d a  m a i s  o  a l c a n c e 
da marca. “Estamos em 
expansão. Mesmo com a 
pandemia nós crescemos. 
Ano passado abrimos nossa 
primeira loja conceito em 
São Paulo e já temos um 
resultado positivo, acima 
do esperado. Outras lojas 
v i r ã o”,  c o n c l u i  Re n a t a 
Fontan.

NO SEGMENTO da moda, um dos principais casos de sucesso é o da Caleidoscópio.Mercado
SEBRAE contribuiu com a transformação de pequenos negócios locais em empresas de destaque no estado e até em outros países

Caleidoscópio: empresa de AL 
cresce, inova e chega a 17 países

CALEIDOSCÓPIO:

Empresa foi criada pelas irmãs arquitetas Jeanine, Mailda e Renata Fontan e produz joias artesanais com design inovador desde 1998, sempre trazendo elementos da identidade cultural de Alagoas e do Brasil

João Paulo Macena
Savannah Comunicação 

Divulgação
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O presidente Jair Bolsonaro (PL) 
afirma ter certeza de que deve ser 
alvo de inquéritos que teriam como 
objetivo levá-lo à prisão caso perca 
as eleições. Ele acredita também que 
seus filhos podem se tornar alvos 
mais fáceis de investigadores caso 
deixe a Presidência da República.

Bolsonaro tem repetido a fala a 
diversos interlocutores em Brasília, 
inclusive de seu próprio governo.

Com dificuldade de se recuperar 
nas pesquisas eleitorais, a hipótese 
estaria deixando o presidente cada 
vez mais inquieto e, de acordo com 
alguns interlocutores, “transtor-
nado” em alguns momentos.

A coluna ouviu ontem quatro 
relatos diferentes, que variam apenas 
em relação ao tom do presidente 
quando discorre sobre o assunto.

Segundo políticos e autoridades 
que não integram o governo, mas 
que conversaram com ele nos últi-
mos dias, Bolsonaro tem dito que 
reagirá —e que não será preso com 
facilidade.

De acordo ainda com os mesmos 
relatos, ele tem demonstrado nervo-

sismo e repetido frases semelhantes 
à que disse em um discurso no dia 
7 de setembro do ano passado, em 
um ato na avenida Paulista, em São 
Paulo: “Nunca serei preso”.

Na mesma ocasião, ele afirmou 
que poderia sair do Palácio “preso, 
morto ou com vitória”. A primeira 
hipótese estaria descartada. Nas 
conversas em Brasília, ele também 
teria dito, na mesma linha do 
discurso em São Paulo, que pode 
haver “morte” caso tentem prendê-
-lo.

Dois ministros do governo afir-
maram que já ouviram Bolsonaro 
falar sobre a possibilidade de ser 
detido em mais de uma ocasião.

O tom, no entanto, não seria 
de nervosismo, mas, sim, de mera 
constatação sobre uma suposta 
perseguição que ele poderia sofrer 
se perdesse o mandato. Um dos 
ministros afirma que o presidente 
diz saber o que vai acontecer com ele 
em caso de derrota. “Você acha que 
eu não sei?”, teria dito o presidente, 
de acordo com esse auxiliar, sobre 
uma possível ordem de prisão.

COM DIFICULDADE de se recuperar nas pesquisas eleitorais, hipótese estaria 
deixando o presidente cada vez mais “transtornado”, segundo interlocutores.Brasil
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Pedro Ladeira/Folhapress

PRESIDENTE diz que reagirá, segundo interlocutores, e que não é ingênuo como seus antecessores que foram parar atrás das grades

Bolsonaro diz acreditar que pode 
ser preso se sair da Presidência

Mônica Bergamo
Folha de São Paulo

A dois meses das elei-
ções, o bloqueio de quase 
m e t a d e  d o  o r ç a m e n t o 
secreto e de emendas de 
comissão pode azedar a rela-
ção entre o governo federal 
e o Congresso e respingar 
no apoio de parlamentares, 
principalmente do Centrão, 
à campanha pela reeleição 
do presidente Jair Bolsonaro.

Segundo apurou o sistema 
de notícias em tempo real 
do Grupo Estado, o Esta-
dão/Broadcast, na prática o 
bloqueio impedirá os parla-
mentares de movimentar 
cerca de R$ 4 bilhões em 
emendas que poderiam ser 
empenhadas ou pagas mesmo 
em período eleitoral.

Na sexta-feira, 29, o Minis-
tério da Economia publicou 
decreto orçamentário com um 
novo contingenciamento de 
despesas no terceiro bimes-
tre, mas, diferentemente do 
habitual, não detalhou o corte 

por ministério nem quanto foi 
congelado das emendas.

Técnicos disseram à repor-
tagem que a pasta decidiu não 
divulgar os números justa-
mente para não “comprar 
briga” com o Congresso, já que 
o detalhamento deixaria claro 
o inevitável: a tesourada do 
terceiro bimestre deve atingir 
em cheio as emendas, princi-
palmente as de relator.

Nos bastidores, represen-
tantes da Economia dizem 
que o congelamento foi feito 
porque essas emendas não 
poderiam ser gastas no período 
eleitoral e que, após a eleição, 
os valores serão desbloquea-
dos e o governo poderá honrar 
os “compromissos políticos” 
assumidos com os parlamen-
tares.

Técnicos ligados ao Orça-
mento ouvidos pelo Estadão/
Broadcast, porém, contestam 
essa versão. Eles explicam 
que deputados e senadores já 

contavam com a possibilidade 
de empenhar novos recursos 
- primeira etapa do processo 
orçamentário, quando a verba 
é “carimbada” para quitar 
uma obra ou contrato -, o que, 
agora, não poderá ser feito 
com o contingenciamento 
anunciado pelo governo. Além 
disso, obras e licitações já em 
andamento poderiam ser 
pagas, o que não ocorrerá com 
o grande volume contingen-
ciado.

De acordo com dados do 
Siga Brasil, sistema de infor-
mações do Senado sobre o 
Orçamento, do total previsto 
para as emendas de relator R$ 
12,3 bilhões já foram indica-
das pelo relator para execu-
ção, que é a primeira etapa. 
Desse montante, ainda falta 
empenhar R$ 4,1 bilhões. E, do 
montante já empenhado (R$ 
8,2 bilhões), falta pagar R$ 1,4 
bilhão.

Segundo técnicos, após 

o contingenciamento há 
disponível para empenho 
no universo de emendas de 
relator e de comissão apenas 
R$ 850 milhões. Ou seja, em 
período eleitoral os parla-
mentares “perderam” mais 
de R$ 4 bilhões que poderiam 
estar movimentando, seja 
por empenho ou mesmo por 
pagamentos.

Manobra
O risco de ver as emendas 

de relator bloqueadas para 
o cumprimento do teto de 
gastos, regra que atrela o cres-
cimento das despesas à infla-
ção, já estava no radar dos 
parlamentares, que tentaram 
blindar esses recursos no 
Orçamento do próximo ano. 
O relatório da Proposta de Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(PLDO) de 2023 foi aprovado 
pela Comissão Mista de Orça-
mento do Congresso com um 
artigo que transformava essas 

despesas em obrigatórias, ou 
seja, não contingenciáveis.

A manobra foi parar no 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), após os senadores 
Randolfe Rodrigues (Rede-
-AP) e Alessandro Vieira 
(PSDB-SE) e os deputados 
Felipe Rigoni (União Brasil-
-ES) e Tabata Amaral (PSB-SP) 
terem questionado a blinda-
gem das chamadas emendas 
RP-9. O relator da proposta, 
senador Marcos do Val (Pode-
mos-ES), acabou retirando 
este trecho antes da votação 
em plenário.

A polêmica sobre outro 
artigo, que obriga o governo 
a prever no Orçamento os 
recursos para o pagamento 
dessas emendas, chegou a 
adiar por um dia a sessão do 
Congresso para votar a LDO 
2023. O texto foi aprovado 
com essa reserva orçamen-
tária, mas sem a obrigatorie-
dade do pagamento.

  ‘ORÇAMENTO SECRETO’

Bloqueio pode prejudicar apoio do Centrão a Bolsonaro

HIPÓTESE

De ser preso estaria deixando o 

presidente cada vez mais inquieto



PESQUISA revela que 43% das mulheres da região Nordeste 
já precisaram pedir absorventes ou dinheiro emprestado.Especial

O período menstrual 
exige uma série de cuidados 
mínimos para as mulheres. 
Ter  acesso a produtos 
adequados para higiene 
menstrual, um banheiro em 
bom estado de conservação, 
à água e saneamento básico 
podem parecer  coisas 
comuns para a maioria das 
pessoas, mas infelizmente 
não é a realidade.

Uma pesquisa realizada 
pelo Instituto Locomotiva e 
analisada pela Agência Tatu 
mostra que, entre janeiro 
e fevereiro deste ano, 43% 
das mulheres da região 
Nordeste já precisaram pedir 
absorventes ou dinheiro 
emprestado porque não 
tinham condições financeiras 
para comprar os produtos.

O gasto com esses insumos 
pesa no orçamento de 45% 
das mulheres da região, que 
declararam que precisam 
economizar com esses itens. 
Outro resultado da pesquisa 
revela que 30% das meninas e 
mulheres da região já tiveram 
que usar outros itens no 
lugar de produtos de higiene 
menstrual por não possuírem 
condições financeiras para 
comprá-los. Papel higiênico é 
a principal substituição.

Em uma análise do preço 
do absorvente descartável 
externo, que é o produto 
mais utilizado pelas pessoas 
que menstruam no Nordeste 
(83%), o custo mensal com 
esse item é em média R$ 16,56, 
de acordo com os preços do 
Procon Maceió.

O valor pode parecer 
ínfimo, mas significativo 
para muitas famílias em 
situação de vulnerabilidade 
social e que enfrentam a 
fome no Nordeste. Isso 
explica por que 61% das 
nordestinas concordam 
que se produtos de higiene 
menstrual fossem oferecidos 
gratuitamente trocariam 
com maior frequência, e 
por que 74% das mulheres 
dessa região afirmam que 
a menstruação atrapalha a 
rotina.

A pobreza menstrual é 
um fenômeno caracterizado 

principalmente pela falta 
d e  a c e s s o  a  p ro d u t o s 
adequados para o cuidado 
da higiene menstrual , 
como absorventes, além de 
papel higiênico e sabonete; 
questões estruturais como 
a ausência de banheiros 
seguros e em bom estado de 
conservação; saneamento 
básico; insuficiência ou 
incorreção nas informações 
sobre a saúde menstrual; 
tabus e preconceitos sobre 
a menstruação, entre outros 
pontos.

E l a i n e  P i m e n t e l , 
voluntária da Organização 
Não-governamental (ONG) 
Centro de Defesa dos Direitos 
das Mulheres de Alagoas 
(CDDM), explica que o 
assunto precisa ser mais 
discutido.

“Por mais que a gente 
já  tenha avançado na 
abordagem desse tema, as 
meninas e as mulheres têm 
vergonha. É como se fosse 
uma coisa errada, suja. O 
assunto é muito menos 
debatido do que deveria ser”, 
relata Pimentel, que também 
é doutora em Sociologia e 
professora da Faculdade 
de Direito da Universidade 
Federal de Alagoas (Ufal).

A afirmação da socióloga 
é evidenciada pela pesquisa, 
que mostra que 3 a cada 10 
nordestinas sentem vergonha 
de conversar abertamente 
sobre menstruação com 
amigos, parentes ou 
c o n h e c i d o s . 
Em outra 

análise, 90% das meninas e 
mulheres da região acreditam 
que a menstruação é um 
p r o c e s s o  n a t u r a l  q u e 
a sociedade deve falar 
abertamente sobre.

Dignidade menstrual
Em um relatório realizado 

pelo Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (UNICEF) 
e Fundo de População das 
Nações Unidas (UNFPA), 
publicado em maio de 2021, 
são apresentados outros 
dados que demonstram 
como crianças e adolescentes 
q u e menstruam 

têm seus direitos à escola de 
qualidade, moradia digna e 
saúde violados, quando seus 
direitos à água, saneamento 
e higiene não são garantidos 
n o s  e s p a ç o s  e m  q u e 
convivem.

Em uma elaboração 
própria de pesquisas do 
Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), 
o relatório mostra que mais de 
121 mil meninas do Nordeste 
estudam em escolas que 
não possuem banheiros em 
condições de uso e mais de 
228 mil estudam em escolas 
que não possuem separação 
de banheiros por sexo.

O u t r o s  d a d o s 
apresentados 

p e l o 

relatório sobre Pobreza 
Menstrual no Brasil mostram 
que, na região, 249 mil 
meninas estudam em escolas 
que não possuem papel 
higiênico nos banheiros, 416 
mil estão em escolas que não 
dispõem de pia ou lavatório 
em condições de uso e 984 mil 
meninas informaram que a 
escola em que estudam não 
disponibiliza sabão para lavar 
as mãos.

Na pesquisa do Instituto 
Locomotiva é mostrado 
que 68% das nordestinas já 
faltaram à escola ou faculdade 
porque estavam no período 
menstrual.

Para além das dificuldades 
enfrentadas em escolas sem 
as condições básicas para 
higiene, o relatório também 
apresenta que 449 mil meninas 
residem em domicílios que 
não possuem banheiros, com 
chuveiro e vaso sanitário, para 
uso exclusivo dos moradores, 
incluindo o espaço do terreno 
e a propriedade.

91% das nordestinas 
concordam que produtos de 
higiene menstrual deveriam 
ser oferecidos gratuitamente 
para quem precisa, contudo, 
segundo a professora Elaine 
Pimentel, é preciso entender 
que a pobreza menstrual é um 
problema que não se resume 
ou é solucionado apenas com 
a distribuição de absorventes.

“É fundamental que não 
se pense que o problema da 
pobreza menstrual se resume 
à absorvente. Também é 
absorvente, mas não só” – 
Elaine Pimentel, professora 
de Direito e voluntária de 
uma ONG de Direitos das 
Mulheres.

“Essa questão da pobreza 
menstrual está no contexto 
mais amplo de saúde, de 
dignidade, de higiene, então 
tem a ver com água, com 
saneamento básico, porque 
não é só o uso do absorvente, 
são vários outros fatores que 
se agregam. (…) Imagine uma 
menina, uma adolescente, 
uma mulher adulta, em 
ciclos menstruais vivendo 
em uma favela, de lona, 
sem água potável, sem água 
corrente. Que condições ela 
vive, de higiene, para lidar 
com o ciclo menstrual?”, 
relata Pimentel.

PROBLEMA não é solucionado apenas com a distribuição de absorventes, afirma especialista

Pobreza menstrual afeta 4 em 
cada 10 mulheres no Nordeste

Karina Dantas
Agência Tatu 

Agência Tatu
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SE A CAMINHADA está difícil, é porque você está no caminho certo.

   Elzlane Santos   |  elzlane@espalhai.com

Jornalista e Colunista Social

Espalhaí
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N3 ACELERA   I
As empresárias Aniete Rocha e Margíria Mercia 
lançam hoje a primeira aceleradora de empreende-
dores de Alagoas, a N3 ACELERA. O evento acontece 
no N3 Coworking, no Parque Shopping e conta com a 
palestra de Fabrício Medeiros, o “Faca na Caveira”. 

CONSTELAÇÃO FAMILIA I
“Uma nova Mulher”, nova série da Netflix, ganhou 
a atenção dos brasileiros e já é um sucesso. Com 
base nas Constelações Familiares, a série conta 
a história de três amigas que partem em busca 
de uma nova conexão espiritual, mas terão que 
enfrentar traumas familiares do passado.

MARCADO NA PELE  I
Christiana Moura está vivendo um momento 
de emoções intensas e contraditórias. Suas 
filhas Gi e Mari, estão alçando voo em busca 
de suas realizações pessoais e “a mãe fica 
como?”. Metade do coração é só alegria e a 
outra metade...Saudade. Antes da despe-
dida elas tatuaram no braço o amor mútuo 
e eterno. E o paizão Walter, estava lá dando 
força e carinho para as três. 

MISS PLUS SIZE  I
Alagoas já tem suas três representantes para o Miss 
Brasil Plus Size, evento que acontece em Maceió de 
12 a 16 de setembro. A seletiva alagoana aconte-
ceu no sábado (30) e as escolhidas foram Luíza 
Alkary, Maria Eduarda e Rafaela Leite. Elas dividem 
a imagem com a presidente do evento nacional, Tai-
ane Celice, e com a Miss Plus Size Alagoas de 2017, 
Adrielly Almeida. 

‘EX-MARISTA NUNCA’   I
Após duas edições suspensas em função 
da pandemia, a festa ‘Ex-Marista Nunca’ 
retorna com força total no dia 20 de agosto, 
promovendo um reencontro inesquecível. 
A animação fica por conta das bandas 
Intocáveis, $ifrão, Cannibal, PV Mello e DJ 
Peixe. 

AMANHÃ  I
Tem mais empreendedorismo em pauta, desta vez no “Balaio Meent-
ing Elas”, que acontece nesta quarta (03), às 19h, no Maceió Mar Hotel. 
Isabela Careca e Gal Brandão, dividem o palco com a empresária Lilian 
Mageski, CEO da AME (Associação de Mulheres Empreendedoras) e do 
@empreendedorasglobal e o influenciador digital Rey Costa. 

PESQUISA revela que 43% das mulheres da região Nordeste 
já precisaram pedir absorventes ou dinheiro emprestado.Especial

O período menstrual 
exige uma série de cuidados 
mínimos para as mulheres. 
Ter  acesso a produtos 
adequados para higiene 
menstrual, um banheiro em 
bom estado de conservação, 
à água e saneamento básico 
podem parecer  coisas 
comuns para a maioria das 
pessoas, mas infelizmente 
não é a realidade.

Uma pesquisa realizada 
pelo Instituto Locomotiva e 
analisada pela Agência Tatu 
mostra que, entre janeiro 
e fevereiro deste ano, 43% 
das mulheres da região 
Nordeste já precisaram pedir 
absorventes ou dinheiro 
emprestado porque não 
tinham condições financeiras 
para comprar os produtos.

O gasto com esses insumos 
pesa no orçamento de 45% 
das mulheres da região, que 
declararam que precisam 
economizar com esses itens. 
Outro resultado da pesquisa 
revela que 30% das meninas e 
mulheres da região já tiveram 
que usar outros itens no 
lugar de produtos de higiene 
menstrual por não possuírem 
condições financeiras para 
comprá-los. Papel higiênico é 
a principal substituição.

Em uma análise do preço 
do absorvente descartável 
externo, que é o produto 
mais utilizado pelas pessoas 
que menstruam no Nordeste 
(83%), o custo mensal com 
esse item é em média R$ 16,56, 
de acordo com os preços do 
Procon Maceió.

O valor pode parecer 
ínfimo, mas significativo 
para muitas famílias em 
situação de vulnerabilidade 
social e que enfrentam a 
fome no Nordeste. Isso 
explica por que 61% das 
nordestinas concordam 
que se produtos de higiene 
menstrual fossem oferecidos 
gratuitamente trocariam 
com maior frequência, e 
por que 74% das mulheres 
dessa região afirmam que 
a menstruação atrapalha a 
rotina.

A pobreza menstrual é 
um fenômeno caracterizado 

principalmente pela falta 
d e  a c e s s o  a  p ro d u t o s 
adequados para o cuidado 
da higiene menstrual , 
como absorventes, além de 
papel higiênico e sabonete; 
questões estruturais como 
a ausência de banheiros 
seguros e em bom estado de 
conservação; saneamento 
básico; insuficiência ou 
incorreção nas informações 
sobre a saúde menstrual; 
tabus e preconceitos sobre 
a menstruação, entre outros 
pontos.

E l a i n e  P i m e n t e l , 
voluntária da Organização 
Não-governamental (ONG) 
Centro de Defesa dos Direitos 
das Mulheres de Alagoas 
(CDDM), explica que o 
assunto precisa ser mais 
discutido.

“Por mais que a gente 
já  tenha avançado na 
abordagem desse tema, as 
meninas e as mulheres têm 
vergonha. É como se fosse 
uma coisa errada, suja. O 
assunto é muito menos 
debatido do que deveria ser”, 
relata Pimentel, que também 
é doutora em Sociologia e 
professora da Faculdade 
de Direito da Universidade 
Federal de Alagoas (Ufal).

A afirmação da socióloga 
é evidenciada pela pesquisa, 
que mostra que 3 a cada 10 
nordestinas sentem vergonha 
de conversar abertamente 
sobre menstruação com 
amigos, parentes ou 
c o n h e c i d o s . 
Em outra 

análise, 90% das meninas e 
mulheres da região acreditam 
que a menstruação é um 
p r o c e s s o  n a t u r a l  q u e 
a sociedade deve falar 
abertamente sobre.

Dignidade menstrual
Em um relatório realizado 

pelo Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (UNICEF) 
e Fundo de População das 
Nações Unidas (UNFPA), 
publicado em maio de 2021, 
são apresentados outros 
dados que demonstram 
como crianças e adolescentes 
q u e menstruam 

têm seus direitos à escola de 
qualidade, moradia digna e 
saúde violados, quando seus 
direitos à água, saneamento 
e higiene não são garantidos 
n o s  e s p a ç o s  e m  q u e 
convivem.

Em uma elaboração 
própria de pesquisas do 
Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), 
o relatório mostra que mais de 
121 mil meninas do Nordeste 
estudam em escolas que 
não possuem banheiros em 
condições de uso e mais de 
228 mil estudam em escolas 
que não possuem separação 
de banheiros por sexo.

O u t r o s  d a d o s 
apresentados 

p e l o 

relatório sobre Pobreza 
Menstrual no Brasil mostram 
que, na região, 249 mil 
meninas estudam em escolas 
que não possuem papel 
higiênico nos banheiros, 416 
mil estão em escolas que não 
dispõem de pia ou lavatório 
em condições de uso e 984 mil 
meninas informaram que a 
escola em que estudam não 
disponibiliza sabão para lavar 
as mãos.

Na pesquisa do Instituto 
Locomotiva é mostrado 
que 68% das nordestinas já 
faltaram à escola ou faculdade 
porque estavam no período 
menstrual.

Para além das dificuldades 
enfrentadas em escolas sem 
as condições básicas para 
higiene, o relatório também 
apresenta que 449 mil meninas 
residem em domicílios que 
não possuem banheiros, com 
chuveiro e vaso sanitário, para 
uso exclusivo dos moradores, 
incluindo o espaço do terreno 
e a propriedade.

91% das nordestinas 
concordam que produtos de 
higiene menstrual deveriam 
ser oferecidos gratuitamente 
para quem precisa, contudo, 
segundo a professora Elaine 
Pimentel, é preciso entender 
que a pobreza menstrual é um 
problema que não se resume 
ou é solucionado apenas com 
a distribuição de absorventes.

“É fundamental que não 
se pense que o problema da 
pobreza menstrual se resume 
à absorvente. Também é 
absorvente, mas não só” – 
Elaine Pimentel, professora 
de Direito e voluntária de 
uma ONG de Direitos das 
Mulheres.

“Essa questão da pobreza 
menstrual está no contexto 
mais amplo de saúde, de 
dignidade, de higiene, então 
tem a ver com água, com 
saneamento básico, porque 
não é só o uso do absorvente, 
são vários outros fatores que 
se agregam. (…) Imagine uma 
menina, uma adolescente, 
uma mulher adulta, em 
ciclos menstruais vivendo 
em uma favela, de lona, 
sem água potável, sem água 
corrente. Que condições ela 
vive, de higiene, para lidar 
com o ciclo menstrual?”, 
relata Pimentel.

PROBLEMA não é solucionado apenas com a distribuição de absorventes, afirma especialista

Pobreza menstrual afeta 4 em 
cada 10 mulheres no Nordeste

Karina Dantas
Agência Tatu 

Agência Tatu
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A Fiat tem em sua histó-
ria cerca de 1,6 milhão de 
sedans compactos empla-
cados no Brasil desde 1983, 
ou seja, em quase 40 anos. 
Parte importante disso, o 
Fiat Cronos, que mantém 
a medalha de maior porta-
-malas do segmento, é 
o  sedan mais  vendido 
da América do Sul com 
mais de 220 mil unidades. 
Desses, cerca de 110 mil 
foram comercializados no 
Brasil. Agora sua linha 2023 
traz novidades para seguir 
essa trajetória de sucesso, 
ficando ainda mais compe-
titiva. O modelo, que ficou 
em primeiro lugar entre 
os sedans mais vendidos 
do Brasil em junho, agora 

também está disponível 
com novo motor,  novo 
câmbio automático e traz 
mudanças no design por 
dentro e por fora. Além 
disso, passa a ter cinco 
opções para os clientes de 
todos os perfis, atuando 
em partes importantes 
do mercado de B-sedans: 
Cronos 1.0, Cronos Drive 
1.0,  Cronos Drive 1.3, 
Cronos Drive 1.3 Automá-
tico e Cronos Precision 1.3 
Automático. O Fiat Cronos 
MY23 traz como novidade 
o câmbio automático tipo 
CVT com sete velocidades 
simuladas associado ao 
avançado motor 1.3 Firefly 
de até 107 cv de potência, 
uma combinação que irá 

proporcionar maior suavi-
dade na condução e melhor 
dirigibilidade, além de 
ter menor consumo. Com 
motor 1.3 e a nova transmis-
são, o Fiat Cronos passa a 
ser o sedan compacto auto-
mático mais econômico do 
Brasil. A nova linha 2023 
do sedan também passa a 
contar com o motor Fire-
fly 1.0, que possui o maior 
torque da categoria e um 
ótimo índice de consumo, 
sendo ideal para clientes 
que buscam mais racionali-
dade. E não é para menos, já 
que o propulsor é referência 
quando o assunto é econo-
mia. Ele é o sedan 1.0 aspi-
rado mais econômico do 
país no uso urbano.

A Chevrolet apresenta 
para o mundo o Blazer EV. 
O modelo representa mais 
um importante passo rumo 
à estratégia de ampliação 
da oferta de veículos zero 
emissão da marca, que, ao 
mesmo tempo, ingressa em 
um dos segmentos de maior 
crescimento global: o dos 
SUVs elétricos premium. 
O Blazer EV tem estreia 
prevista para meados do 
próximo ano nos Estados 
Unidos. Logo depois, será 

lançado em outros merca-
dos importantes, entre eles 
o brasileiro. O mais novo 
SUV elétrico da Chevrolet se 
destaca pelo visual espor-
tivo e tecnologias inovado-
ras de bateria e propulsão. 
O carro vai ser ofertado em 
múltiplas configurações de 
acabamento e desempe-
nho, incluindo uma com 
mais 530 quilômetros de 
autonomia estimada com 
carga máxima. Terá variá-
veis com tração dianteira, 

traseira ou integral (AWD) 
-- o que permitirá ao consu-
midor encontrar a melhor 
opção para uma experiên-
cia incrível a bordo de um 
veículo 100% elétrico. Entre 
as versões disponíveis, 
estarão as mais emblemá-
ticas da Chevrolet, como a 
RS, focada em design, e a 
SS, que agrega mais perfor-
mance. Será a primeira vez 
que a marca terá um veículo 
elétrico com esse diferen-
cial.

PEUGEOT 9X8, faz a sua 
estreia oficial como carro 
de corrida na Itália
A PEUGEOT celebrou, 
neste mês de julho, sua 
volta ao Campeonato 
Mundial de Endurance 
da FIA (WEC), na Itália, 
durante as 6 Horas de 
Monza. Esse retorno 
triunfante aconteceu 
com seus dois Hypercars 
PEUGEOT 9X8 #93 e #94, 
carros de motorização 
híbrida, alinhados à 
estratégia de eletrifica-
ção da Marca. Depois 
dos programas 905 
(1990-1993, motorização 
V10 a gasolina) e 908 
(2007-2011, motorização 
V12 a diesel HDI FAP), 
e após seis meses de 
uma intensa campanha 
de testes em diferentes 
circuitos europeus, os 
dois PEUGEOT 9X8, 
protótipos Le Mans 
Hypercar do Team 
Peugeot TotalEnergies 
estrearam oficialmente 
como carros de corrida, 
em Monza. O Campeo-
nato Mundial de Endu-
rance e a PEUGEOT têm 
uma história comum, 
rica em experiência. O 
programa esportivo, 
que reflete o desafio 
tecnológico e o compro-
misso com a transição 
energética da Marca, 
desenvolve-se em torno 
de dois novos elementos, 
com métodos de trabalho 
e ferramentas cada vez 
mais inovadoras. 

MXF lança  quadriciclo 
infantil 100% elétrico
A montadora curitibana 
MXF Motors anuncia 
o lançamento do novo 
Thor Electric, que vem 
para completar a família 
de quadriciclos da marca 
que está fazendo grande 
sucesso em todo o Brasil. O 
Thor Electric é um veículo 
100% elétrico e destinado 
a crianças com até 55 
quilos, ideal para os pais 
que desejam proporcio-
nar experiências aos seus 
filhos longe dos meios 
eletrônicos e oferecer 
aventura e diversão com 
toda a segurança. Trata-
-se de uma opção de 
brinquedo que vai deixar, 
além dos pais satisfeitos, 
também os vizinhos. Isso 
porque o lançamento 
possui uma frequência de 
som muito baixa, podendo 
ser utilizado em áreas 
comuns, como condo-
mínios, sendo ainda, 
uma ótima alternativa de 
lazer para as férias que 
se aproximam. O novo 
quadriciclo da MXF é uma 
alternativa de lazer e entre-
tenimento sustentável.  
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CADA VEZ, vemos menos sedãs médios no mercado. Isso é uma tendência, 
já que os SUVs têm ocupado e dominado a preferência do consumidor. 
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KTM 1290 Super 
ADV S chega ao 
Brasil com conceito 
de aventura
Uma expedição aos 
confins da terra, para 
muitos, é definida pelo 
quão longe se pode 
ir. Mas a KTM 1290 
SuperADV Ssurge para 
desafiar esta noção. Ela 
lembra que a aventura 
está em cada curva - e 
o mundo é repleto de 
curvas. Com a ideia de 
revigorar o segmento de 
motocicletas esportivas 
e aventureiras, a nova 
KTM 1290 SuperADV S 
chega às concessioná-
rias da marca no país 
para definir um novo 
conceito de aventura. 
Para o desenvolvimento 
dela, a fábrica austríaca 
aproveitou ao máximo 
o feedback do mercado 
durante os últimos oito 
anos, para uma era 
focada na pilotagem e 
tecnologia inovadora, 
com o lançamento da 
terceira geração dos 
modelos sport-tourer 
acima de 1000cc. Em 
suma, trata-se do 
modelo voltado para a 
aventura mais esportivo 
e de tecnologia avan-
çada na linha de produ-
ção em Mattighofen, 
na Áustria, forjado para 
fornecer versatilidade 
com a melhor ergono-
mia e conforto, em qual-
quer situação. Torna-se, 
assim, a melhor moto 
para aventura de alto 
desempenho nas ruas 
e estradas, seja qual for 
a distância, com carac-
terísticas inéditas no 
mercado. A KTM 1290 
SuperADV S apre-
senta o revolucionário 
sistema denominado 
ACC - Adaptive Cruise 
Control, desenvolvido 
em colaboração com a 
Bosch, que eleva o nível 
de prazer na pilotagem.
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Fiat Cronos 2023

Chevrolet revela Blazer EV nos EUA


