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Covid-19: SMS
inicia vacinação
em crianças de 

quatro anos
Página 4

Alagoas  3 de agosto  2022

A
sc

om
 S

M
S

Mês de agosto
simboliza luta
pelo incentivo

à amamentação
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FÁBIO COSTA E GALBA NETTO ARTICULARAM PARA QUE CLUBES DE TIROS FORMEM ATIRADORES À VONTADE EM MACEIÓ

De volta aos trabalhos, Câmara  
regulamenta ‘negócio da morte’
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Governo do Estado
deposita recursos
do auxílio-chuvas
para desabrigados

Treze vereadores
confirmam apoio 
à candidatura de 
Paulo Dantas

Pesquisa Quaest 
para presidente:
Lula tem 44% e
Bolsonaro, 32%

BRK faz projeto 
de compensação 
ambiental na 
APA Catolé

   BENEFÍCIO

   CÂMARA

   ELEIÇÕES

   PLANTIO 

A BRK iniciou o projeto 
de compensação ambien-
tal na Área de Proteção 
Ambiental (APA) do Catolé 
e Fernão Velho, com o 
plantio de 111 mudas 
de plantas. Para realiza-
ção das obras do Sistema 
Aviação no ano passado, 
foi preciso remover uma 
parcela  da área verde 
preservada no local e, por 
isso, o plantio é uma forma 
de compensar o impacto 
da obra com a supressão 
de espécies arbóreas exis-
tentes no local.

  LIMPEZA DE GALERIAS Eduardo Canuto, 
do PV, como o
relator especial, 
defende projeto 

Teca Nelma e 
Dr. Valmir votam 
pela preservação 
da vida e da paz

Arthur Lira não 
diz nada sobre o 
‘Beco da Propina’, 
em Rio Largo

Mais dois devem 
assumir na CMM 
em mandatos 
de quatro meses
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Ascom Seminfra

Equipes estão em pontos
de alagamentos em Maceió

Em resposta às fortes 
chuvas que Maceió tem 
recebido desde a madru-
gada de ontem, a Secretaria 
Municipal de Infraestrutura 
(Seminfra) está com doze 
equipes de desobstrução e 
limpeza de galerias pluviais 

em pontos de alagamentos 
da capital, hoje. Os serviços 
visam minimizar os danos 
causados pelas fortes chuvas. 
No período entre janeiro até 
ontem, a Seminfra já retirou 
226 toneladas de entulhos da 
rede de drenagem da capital, 

frutos do descarte irregular 
de lixo realizado pela popu-
lação. A Prefeitura de Maceió 
mantém um canal direto com 
a população e os serviços 
de Infraestrutura podem 
ser solicitados por meio do 
número 156.

EQUIPE

Da Seminfra atua na região do Mercado da Produção; Descarte irregular de lixo segue sendo o grande fator para alagamentos
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SEGUNDO dados da pesquisa para o Senado, número representa 
três vezes mais que o segundo colocado, Davi Filho (PP).

2 O DIA Digital
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   ARTIGO  |  Kléverson Levy *

Em todas as pesquisas já divulgadas, a disputa pela única vaga 
ao Senado Federal em Alagoas quem lidera – de fato – é o ex-gover-
nador Renan Filho (MDB).

Com a saída do senador Fernando Collor (PTB), indo para a 
disputa do Governo de Alagoas, o páreo ficou mais fácil para o 
ex-governador, confirmando a melhor situação política que ele 
poderia ter como conquista.

Tanto que na última segunda-feira (01), a pesquisa de inten-
ção de votos do Instituto Data Sensus, apontou Renan Filho como 
líder isolado na disputa com 56.8% das intenções de voto dos elei-
tores alagoanos.

Segundo os dados apresentados, de fato, o número representa 
três vezes mais que o segundo colocado, Davi Filho (PP), que 
figura com apenas 18.5% no levantamento.

A pesquisa ouviu 5.032 eleitores em 101 municípios de Alagoas 
nos dias 29 e 30 de julho. A confiança estimada é de 95% e a margem 
de erro é de 1,4 pontos percentuais para mais ou para menos.

Do total de entrevistados, 13.4% das pessoas não sabem ou 
não opinaram e 8.7% votariam branco ou nulo.

Portanto, o discurso de Renan Filho – em tom de “fizemos e 
estão aí os resultados” – é uma demonstração de que seu governo 
trouxe benefícios para os municípios alagoanos, o que tem atra-
ído como resultado o resultado das pesquisas divulgadas.

Por outro lado, apesar da oposição criticar – ferrenhamente – o 
ex-governador e dizer que é tudo não passa de mídia em Alagoas, 
Renan Filho não deixou de liderar a corrida para o cargo de sena-
dor.

Ou seja: veremos depois quando os palanques estiverem 
montados e os discursos nas ruas esquentarem o clima eleitoral 
nos 102 municípios.

Lembrando: A pesquisa Data Sensus foi registrada no Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE/AL) sob o nº AL-03104/2022 e no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) sob o nº BR-07596/2022.

É isto!

E viva a política em Alagoas!

#VidaQueSegue

Data Sensus é mais uma 
pesquisa que coloca 
Renan Filho na liderança
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O doutor Raimundo Palmeira é um criminalista expe-
riente e brilhante em sua carreira. E como tal tratou de 
se antecipar na defesa de um policial militar que agre-
diu uma mulher de forma bárbara e repugnante, em um  
posto de combustível, em Maceió, esta semana.

É claro que o agressor tem seu direito à defesa. Mas, o 
que o advogado pontuou antecipadamente na mídia foi 
uma hermenêutica jurídica  que diz “dê-me o fato e dar-
-te-ei o direito”.

E no caso específico “o fato” que convém para fazer a 
defesa de um agressor incontinente. É papel do advogado 
defender o cliente por meio de normas e estratégias que, 
muitas vezes, até escondem os fatos.

E, claro, não se diz aqui que o nobre advogado assim 
o fez ao levantar o argumento da “perda provisória de 
consciência” do agressor.

Mas, quem assistiu ao vídeo do militar agredindo à 
jovem e depois indo até o corpo estendido no chão, para 
o deboche final, e não se indignou com isso é por que, 
simplesmente, perdeu essa condição de sentimento 
diante da banalização da violência e do ódio nos dias 
atuais.

O Brasil hoje é o quinto País no mundo na prática 
de agressões físicas contra as mulheres, incluindo aí os 
casos de feminicídios, segundado dados do Cejus/FGV.

Na última semana, três casos de feminicídio foram 
registrados em Maceió. Os dados foram apresentados em 
uma passeata do Movimento Pró Mulheres, que apontou 
ainda 2.700 casos de femincídios nos últimos dois anos 
em Alagoas.

A passeata contra essa barbárie teve a participação de 
250 mulheres. O que demonstra que muito pouca gente 
está preocupada com o descambar da violência abomi-
nável contra as mulheres.

No ritmo que as coisas estão indo há até quem 
concorde que o tapa na cara ou a facada no abdomem de 
uma mulher é sempre culpa da vítima.

No vídeo: Uma jovem 
esmurrada barbaramente 
ou a perda provisória da 
consciência do agressor?

   ARTIGO  |  Marcelo Firmino *
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O  p r é - c a n d i d a t o  a 
governador de Alagoas, 
Rui Palmeira (PSD), segue 
apresentando seus projetos 
para o Estado. Nesta terça-
-feira, Rui participou de 
uma entrevista na rádio 96 
FM de Maceió e falou sobre 
necessidade urgente para 
os alagoanos: geração de 
empregos. “Nossa política 

de incentivo fiscal está equi-
vocada, precisamos incenti-
var a chegada de empresas 
no interior, gerando mais 
empregos e  renda para 
pequenas e médias cida-
des”, destacou Rui.

Como ex-prefeito de 
Maceió, Rui Palmeira atraiu 
novas empresas  para a 
cidade, gerando emprego em 

áreas como telemarketing 
e outros serviços. “Ficamos 
anos a espera de um mila-
gre, falaram de refinaria e até 
usina nuclear. A solução para 
gerar empregos em nosso 
Estado passa por incentivar 
os empresários alagoanos, 
esses precisam de menor 
burocracia para contratar 
mais gente”, avalia Rui.

Outro ponto que Rui 
Palmeira abordou na entre-
vista foi a necessidade do 
Estado criar uma infraes-
trutura para atrair inves-
timentos. “Cidades, como 
Arapiraca, ainda sofrem 
com questões de energia 
e fornecimento de água. 
O governo precisa de uma 
vez por todas sentar com 

os empresários e construir 
a estrutura necessária para 
que as indústrias sejam esti-
muladas a chegar no interior 
de Alagoas, essa é a função 
do governador”, comentou 
Rui, que tem se reunido com 
empresários dos quatro 
cantos de Alagoas para ouvir 
as demandas e projetar o 
plano de governo.

RUI DEFENDE a necessidade do Estado criar 
uma infraestrutura para atrair investimentos.Política

EM ENTREVISTA, o pré-candidato a governador apresentou seus projetos para o desenvolvimento de Alagoas

Rui quer nova política de incentivo 
fiscal para gerar mais empregos
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Voney Malta
Cada Minuto

   LIMINAR

   ESTRATÉGIA

A desembargadora eleitoral 
Maria Ester Manso atendeu 
pedido de liminar do PSD, 
de Rui Palmeira, contra o 
União Brasil para que sejam 
retirados ‘outdoors espalha-
dos por todo o Estado com a 
imagem do senador Rodrigo 
Cunha, pré-candidato ao 
governo de Alagoas.  

De acordo com a deci-

são da desembargadora, 
‘ ’ C o n s i d e r a n d o - s e  a s 
características das peças, 
entende-se, neste momento, 
que possuem caráter de 
p r o m o ç ã o  p e s s o a l  d o 
Representado, já que trans-
bordam os limites, tanto 
da prestação de contas de 
atos parlamentares, como 
da divulgação partidária e 
chamamento à composição 
da agremiação partidária 
UNIÃO BRASIL.’’

O PDT pretende mobili-
zar trabalhadores, mostrar 
o quanto Ronaldo Lessa foi 
bom governante e como Paulo 
Dantas tem sido eficiente 
ao dar continuidade ao bem 
avaliado governo Renan Filho, 
diz Kátia Born.

Sobre espaços que os pede-
tistas vão ocupar, a ex-prefeita 
de Maceió -  um dos nomes do 
partido que mais defendeu a 
aproximação com o MDB -, 
afirma que o tema será tratado 

por Lessa e Dantas, e que o 
‘’momento agora é irmos pras 
ruas ganharmos as eleições’’.

Ela também revela que 
Ronaldo Lessa está ‘’normal-
mente apaixonante’’ e explica: 
‘’Tá feliz porque saiu do grupo 
bolsonarista. Vai fazer campa-
nha pra Ciro Gomes, depois 
pra quem for pro segurno 
turno. O PDT está no local da 
democracia, junto de partidos 
que defendem o Estado de 
Direito’’. (V.M.)

PSD consegue decisão que 
obriga Cunha a retirar outdoors

Born: “Momento agora é irmos 
para as ruas ganhar eleição”

Dos 28 vereadores na 
Câmara Municipal  de 
Maceió, treze (13) deles 
estão apoiando à candida-
tura do governador Paulo 
Dantas (MDB) à reeleição.

Isso ficou claro após um 
almoço no Palácio Floriano 
Peixoto que, segundo a 
assessoria, foi ‘para debater 
o atual cenário da capital e 
apresentar alguns inves-
timentos que foram feitos 
no município nos últimos 
tempos”.

Porém, o encontro entre 
os edis e o chefe do Execu-
tivo estadual foi uma decla-

ração de que boa parte da 
representatividade na Casa 
de Mário de Guimarães 
está firme e forte ao nome 
de PD na busca pelo novo 
mandato no Palácio Repú-
blica dos Palmares.

De fato,  o apoio de 
quase metade da Câmara 
de Maceió se torna impor-
tante para Paulo Dantas, já 
que o grupo Palaciano (os 
Calheiros, leia-se) nunca 
foi bom para conquistar o 
eleitorado da capital.

Foram “pegar a bóia” os 
edis Aldo Loureiro, Brivaldo 
Marques, Cal Moreira, Dr. 
Valmir, Fernando Hollanda, 
Chico Filho, Gaby Ronalsa, 
Luciano Marinho, Marcelo 

Palmeira, Olívia Tenório, 
Silvania Barbosa, Eduardo 
Canuto e Kelmann Vieira 
(que é vereador licen-
ciado desde que entrou na 
Secretaria de Prevenção à 
Violência).

Portanto, os vereado-
res de Maceió sabem onde 
buscar o voto e detêm suas 
bases eleitorais com cada 
um tendo o seu reduto 
espalhado nos bairros 
maceioenses. Por fim, se 
conseguirem transferir os 
votos para o emedebista, 
todavia, será de grande 
conquista para turma do 
Palácio República dos 
Palmares.

Será?

   ALIADOS

Treze vereadores de Maceió 
confirmam apoio a Dantas

Kléverson Levy
Blog do Kléverson Levy

DOS 28 VEREADORES

De Maceió, treze apoiam a candidatura de Paulo Dantas para um novo mandato no Palácio República dos Palmares

Assessoria

PEDIDO DE LIMINAR

Do PSD foi acatado pela desembargadora eleitoral Maria Ester Manso



A Prefeitura de Maceió, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Saúde, iniciou hoje (03), a 
vacinação contra a Covid-19 
com o uso da Coronavac em 
crianças de 4 anos de idade. 
A medida segue a recomen-
dação do Ministério da Saúde 
(MS), por meio do Programa 
Nacional de Imunizações 
(PNI), e foi aprovada pela 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa).

Segundo a nota técnica do 
Ministério da Saúde, a vacina-
ção com Coronavac será feita 
de forma gradual. Em Maceió, 
o imunizante estava sendo 
aplicado apenas em crianças 
imunocomprometidas entre 3 
e 4 anos de idade. Agora, será a 
faixa etária de 4 e depois 3 anos 
de idade. 

De acordo com o MS, 
também não há mais reco-
mendação de intervalo entre 
as vacinas Covid-19 e as 
demais vacinas do Calendá-
rio Nacional de Vacinação em 
crianças a partir dos 3 anos de 
idade.

De acordo com a Gerente 

de Imunização de Maceió, 
Eunice Amorim, a vacinação 
de crianças de 3 e 4 anos contra 
a Covid-19 pode evitar compli-
cações pela doença, hospita-
lizações e óbitos. “Os estudos 
já demonstraram a eficácia e 
efetividade da vacina Corona-
vac a partir dos 3 anos de idade. 
O imunizante é autorizado 
pela Anvisa, ou seja, seguro”, 
afirma.

As crianças devem tomar a 
segunda dose da vacina com 
o intervalo de 28 dias. Até o 
momento, Maceió já imuni-
zou totalmente 36,88% de sua 
população pediátrica.

Para vacinar o público, é 
necessário que as crianças 
estejam acompanhadas dos 
pais. Caso a criança esteja 
acompanhada de outro 
responsável é necessário que 
o pai e a mãe preencham o 
Termo de Assentimento para 
Vacinação Infantil que fica 
retido no ato de vacinação 
+ cópia do documento de 
identificação do pai ou mãe, 
o qual ficará retido no ato da 
vacinação.

Durante a abertura dos 
trabalhos legislativos na 
Câmara de Maceió, ontem 
(02), o prefeito de Maceió, JHC, 
destacou o trabalho da mesa 
diretora da Casa e reconheceu 
o compromisso dos vereadores 
na aprovação de projetos de lei 
que garantiram uma série de 
benefícios aos maceioenses.

“Tenho na minha veia 
o senso de propósito, de 
missão. Fiz questão de parti-
cipar da abertura dos traba-
lhos para desejar sucesso no 
retorno, já que temos proje-
tos importantes para este 

semestre”, afirmou JHC.
Entre os projetos citados, o 

prefeito JHC destacou os PLs 
que tratam de operação de 
crédito para a construção do 
novo Mercado da Produção e 
o de empréstimo para inves-
timentos na recuperação, 
modernização e implantação 
de melhorias na rede de drena-
gem do território compre-
endido entre a Avenida João 
Davino e o Porto de Maceió 
e na região que envolve a 
Avenida Gustavo Paiva.

O presidente da Câmara, 
vereador Galba Novaes Neto, 

agradeceu o empenho do 
prefeito JHC com a capital. 
Segundo ele, é um jovem deter-
minado, que sabe o propósito 
da sua vida, e dos destinos de 
Maceió.

“JHC tem conseguido 

conquistas que eram até 
folclore na cidade de Maceió 
porque muitos achavam que 
era algo inatingível, inalcan-
çável e dentro de um ano e 
oito meses que podem ser 
relatados no seu discurso, na 

sua retrospectiva e isso deixa 
a gente orgulhosos de fazer 
parte desse grupo que hoje o 
apoia”, assegurou Galba Neto.

O vereador Siderlane 
Mendonça, líder do governo 
na Câmara, falou da importân-
cia da união entre os poderes 
Legislativo e Executivo. “Esta-
mos fazendo com que Maceió 
seja para todos. Cada vereador 
aqui presente contribuiu para 
a aprovação do BEM [Bolsa 
Escola Municipal], do passe 
livre e vamos contribuir com a 
aprovação desses novos proje-
tos”, disse.

ABERTURA dos trabalhos legislativos na Câmara de Maceió ocorreu ontem.Maceió
GESTOR da capital alagoana participou da abertura de trabalhos legislativos e ressaltou que as leis beneficiam os maceioenses

JHC destaca apoio da Câmara 
na aprovação de projetos de lei

PREFEITO JHC

Com os vereadores de Maceió durante a sessão de abertura no Legislativo

CRIANÇAS DE 4 ANOS

Começam a ser vacinadas contra a Covid-19; medida segue recomendação do MS

Ascom SMS

Edvan Ferreira / Secom Maceió

   CORONAVAC   POLÍTICAS PÚBLICAS

   SMTT

Covid: SMS inicia vacinação 
com crianças de 4 anos

Maceió terá representantes 
em Fórum Nacional de EJAI 

Ônibus ganham adesivos 
para indicar ‘pontos cegos’ 

Com objetivo é discutir 
políticas públicas e demandas 
em prol de melhorias desta 
modalidade de ensino, profes-
sores e alunos da Educação de 
Jovens, Adultos e Idosos vão 
representar a Secretaria Muni-
cipal de Educação (Semed), 
no XVII  Encontro Nacional de 
Educadores de Jovens e Adul-
tos (Eneja). O evento ocorrerá 
entre os dias 04 a 07 de outu-
bro, em Santa Catarina. 

Os fóruns nacionais volta-
dos para o Ejai acontecem de 
quatro em quatro anos e têm 
o objetivo de refletir sobre os 

desafios da luta em defesa da 
modalidade de ensino e as 
necessidades educacionais 
desta modalidade de ensino. 
Antes do encontro são articu-
ladas temáticas específicas em 
nível regional, que serão leva-
das para serem debatidas no 
Eneja. O Coordenador Geral 
de Educação de Jovens, Adul-
tos e Idosos, Ricardo Almeida 
Maciel, é um dos represen-
tantes da Semed. Além dele, 
alunos, professores e diretores 
da rede municipal de ensino 
também irão participar do 
encontro.

Segundo Ricardo Almeida, 
o Fórum Nacional é um evento 
fundamental para a constru-
ção do Ejai. “É através dele que 
a gente começa a construir 
as políticas públicas para a 
modalidade de ensino, tanto 
para os alunos, quanto para os 
profissionais”, afirma.

Segundo ele, o evento 
é importante porque é um 
momento de escuta, de troca de 
experiências, de estudar sobre 
a temática da Ejai, e propor 
sugestões a serem implemen-
tadas conforme a realidade 
atual de aprendizagem.

Com objetivo de redu-
zir acidentes, e até mortes, 
que podem ser causados por 
pessoas que acessam esses 
espaços sem a visibilidade 
dos motoristas dos coletivos, 
a Superintendência Munici-
pal de Transportes e Trânsito 
(SMTT) de Maceió iniciou, 
ontem (02), a adesivação do 
“Ponto Cego” nos ônibus que 
integram o Sistema Integrado 
de Mobilidade de Maceió 
(SIMM). 

A iniciativa da Prefeitura de 

Maceió é realizada em parceria 
com o Sindicato das Empre-
sas de Transporte Urbano de 
Maceió (Sinturb). A previsão é 
que todos os veículos estejam 
com os adesivos até o final 
deste mês.

O superintendente da 
SMTT, André Costa, destaca 
que os adesivos são impor-
tantes para a segurança viária, 
já que foram registradas 56 
colisões laterais envolvendo 
ônibus em Maceió.

Os adesivos já são utili-

zados em outras capitais 
como São Paulo, Fortaleza e 
Salvador. A medida é de baixo 
custo e serve como referen-
cial sobre o ponto sem visibi-
lidade para os motoristas dos 
coletivos.

A adesivação é feita com 
a identificação dos pontos e 
serão fixados nas partes late-
rais de todos os coletivos do 
SIMM, que operam na capi-
tal, para facilitar a identifica-
ção dos locais que as pessoas 
devem evitar.

3 de agosto     |     20224 O DIA Digital



Ontem, um jovem iden-
tificado como José Cícero 
Avelino da Silva, conhecido 
como “Kiko”, de 18 anos, foi 
preso, suspeito de atirar na 
própria mãe, em Canapi, que 
fica no Sertão de Alagoas. 

A mãe do jovem o repre-
endeu por ele ter chegado 
em casa com drogas e o 
expulsou de casa. Com raiva, 
o jovem efetuou um disparo 
de espingarda contra ele. 

A mulher, que ficou ferida 
na perna, foi socorrida por 
familiares e encaminhada 

ao Hospital Regional de 
Santana do Ipanema, onde 
foi atendida e liberada em 
seguida.

O jovem fugiu, sendo 
e n c o n t r a d o  e s c o n d i d o 
dentro de um matagal às 
margens da Rodovia BR-423, 
no Povoado Carié, zona 
rural do município de posse 
da espingarda.

O  j ove m  f o i  p re s o  e 
conduzido à 30ª DP, onde foi 
autuado em flagrante e ficou 
à disposição da Justiça.

Fonte: Jornal de Alagoas

O  p l e n o  d o  Tr i b u -
nal Regional Eleitoral de 
Alagoas retirou de pauta 
mais uma vez o julgamento 
do recurso dos vereadores 
cassados em Palmeira dos 
Índios por fraude à cota de 
gênero.

Fo r a m  c a s s a d o s  e m 
primeiro grau por decisão 
do juiz André Parizio, os 
vereadores Sidny Targino e 
Carlos Guruba, ambos do 

PRTB, que integraram na 
eleição de 2020 uma chapa 
com candidaturas femini-
nas fictícias.

O motivo de mais um 
adiamento foi a ausência 
do relator do processo que 
ainda se encontra doente e 
está em recuperação.

Em breve o TRE deverá 
i n s e r i r  n o v a m e n t e  o 
processo em pauta.

Fonte: Tribuna do Sertão

Mais de nove mil famí-
lias vítimas das chuvas que 
atingiram Alagoas entre os 
meses de maio e julho já 
receberam a primeira ou 
as duas primeiras parce-
las do Auxílio Chuvas. O 
primeiro lote foi depositado 
para 9.128 famílias, e dessas 
6.414 famílias já estão no 
segundo lote. A expectativa 
é que este mês as duas faixas 
passem a ficar equiparadas, 
a diferença entre elas se dá 
devido ao momento em que 
foi feito o cadastro para o 
benefício. Ao todo, foram 
destinados mais de R$ 7.7 
milhões até agora.

O Auxílio-Chuvas está 
sendo pago através de recur-
sos oriundos do Fundo 

Estadual de Combate e Erra-
dicação da Pobreza (Fecoep). 
O benefício contempla cada 
família desalojada ou desa-
brigada de 59 municípios 
incluídos no Decreto de Situ-
ação de Emergência e que se 
cadastrou para receber R$ 2 
mil a serem pagos em quatro 
parcelas de R$ 500,00, nos 
meses de junho, julho, agosto 
e setembro. A lista de bene-
ficiários está disponível no 
site da Secretaria de Estado 
da Assistência e Desenvolvi-
mento Social (Seades): www.
assistenciasocial.al.gov.br

O cadastramento ocorre 
por meio do Sistema de 
Gestão criado pela Seades 
com o cumprimento dos 
trâmites legais e a conferên-
cia das informações dispo-
nibilizadas, inclusive pelo 
banco de dados do Cadas-

tro Único para Programas 
Sociais (CadÚnico).

“Alagoas vem sofrendo 
com um volume excessivo 
de chuvas este ano. Esta-
mos buscando atender, com 
a maior presteza possível, 
a todas as famílias vitima-
das, seja por meio de provi-
sões, seja pelo pagamento do 
auxílio emergencial finan-

ceiro. O pagamento ocorre 
dentro dos trâmites legais e 
dos limites orçamentários e 
financeiros anteriormente 
previstos. Devido ao aumento 
do número de cadastros, foi 
necessário fazer um replane-
jamento para o atender à nova 
demanda”, explicou Aline 
Rodrigues, gerente de Monito-
ramento e Vigilância Sociassis-

tencial da Seades.
A previsão é que o auxí-

lio emergencial atenda a 30 
mil famílias ainda no mês 
de agosto, hoje existem 24 
mil cadastros efetuados. 
Um aumento significativo, 
uma vez que o benefício foi 
criado, inicialmente, para 
quatro mil famílias, com o 
acréscimo, ainda em julho, 
para 12 mil. Os municípios 
devem cumprir o que está 
preconizado no Decreto 
Estadual no que diz respeito 
às suas obrigações em rela-
ção ao público-alvo, à fide-
dignidade das informações 
e à correção dos dados. Os 
erros ocorrentes impedem o 
cumprimento ágil na criação 
de contas e o consequente 
pagamento do auxílio com 
a rapidez que o momento 
exige.

AO TODO, foram destinados mais de R$ 7.7 milhões até agora.Alagoas
LISTA de beneficiários está disponível no site da Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social

Governo deposita recursos do 
Auxílio-Chuvas a desabrigados
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BENEFÍCIO CONTEMPLA CADA

Família desabrigada de 59 municípios incluídos no Decreto de Situação de Emergência

Ascom Seades

A Equatorial Alagoas come-
çou nesta terça-feira (02), um 
mutirão de serviços no muni-
cípio de Campo Grande. Os 
clientes podem trocar lâmpa-
das incandescentes ou fluo-
rescentes por outras de Led, 
se inscreverem na Tarifa Social 
e fazer negociação de débitos. 
Para ter acesso a qualquer um 
dos serviços, só é preciso apre-
sentar RG e CPF do titular da 
conta contrato e a última conta 
de energia.

A ação, que integra o 
programa E+ Comunidade e 
busca levar os serviços ofer-
tados pela Distribuidora para 
mais perto da população, será 
realizada até a próxima quinta-
-feira (04), das 9h às 16h, na 
Praça Santa Luzia, localizada 
na Rua Vereador José Pinheiro 
Viana.

Outros serviços também 
estão disponíveis aos clien-
tes, como é o caso do cadas-
tro na promoção “Energia em 
Dia” que premia, por meio de 
sorteios, clientes que estão 
com a conta de energia em dia. 
Os adimplentes podem rece-
ber prêmios que somam R$ 
141 mil em todo o período da 
campanha, que será encerrada 
em dezembro desse ano.

A Distribuidora também 
vai realizar serviços operacio-
nais para manutenção da rede 
elétrica e melhoria da quali-
dade da energia. O trabalho 
envolve poda de árvores para 
eliminar vegetações que estão 
em contato com a fiação e 
que podem ocasionar danos à 
rede elétrica, além de reparos 
em postes e substituição de 
componentes da rede elétrica.

A gerente de relacio-
namento com o cliente da 
Equatorial Alagoas, Luciana 
Carmo, explica que as ações 
são importantes para aproxi-
mar os clientes dos serviços 
ofertados pela Distribuidora 
e melhorar o fornecimento de 
energia para o município. 

“Essa ação da Equato-
rial está sendo realizada 
em vários municípios do 
estado, com o objetivo de 
chegar mais perto do cliente 
e ofertar os serviços de forma 
cômoda, em que ele possa 
encontrar tudo em um só 
local. O cadastro na Tarifa 
Social, por exemplo, é uma 
forma das famílias terem 
um desconto de até 65% na 
conta de luz, o que gera uma 
grande economia no fim do 
mês”, destaca a gerente.

Para facilitar o acesso de 
quem deseja se candidatar à 
doação voluntária de sangue, 
o Hemocentro de Alagoas 
(Hemoal) realiza quatro cole-
tas externas esta semana. As 
Unidades Maceió e Arapiraca 
atuam para manter estabili-
zado o estoque de hemocom-
ponentes, assegurando que os 
pacientes internos nas mater-
nidades e hospitais recebam as 
transfusões sanguíneas neces-
sárias.

Das quatro coletas externas 
agendadas, duas ocorrem hoje. 
Em Maceió, a ação itinerante 
será realizada das 9h às 16h, 
no Serviço Nacional de Apren-
dizagem Comercial (Senac), 
situado no bairro Poço. Parale-
lamente, em Arapiraca, na Praça 
Marques da Silva, a iniciativa 
ocorre das 8h às 12h e das 13h às 
16h. Amanhã, no mesmo horá-
rio, a Praça Marque da Silva, em 
Arapiraca, volta a ser o local de 
mais uma coleta externa. Na 
Unidade de Coleta e Transfu-
são de Coruripe, situada ao lado 
do Hospital Carvalho Beltrão, 
outra equipe multidisciplinar 
do hemocentro alagoana irá 
captar doadores.

    EM CANAPI

    PALMEIRA DOS ÍNDIOS

    EQUATORIAL    DOAÇÃO

Filho atira em mãe após chegar 

com drogas e ser expulso de casa

Julgamento de ‘laranjas’ é 
mais uma vez adiado pelo TRE

Campo Grande é contemplado 
com mutirão de serviços

Hemoal realiza 
quatro coletas 
externas de sangue 
esta semana

Pei Fon

A Prefeitura de Maceió, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Saúde, iniciou hoje (03), a 
vacinação contra a Covid-19 
com o uso da Coronavac em 
crianças de 4 anos de idade. 
A medida segue a recomen-
dação do Ministério da Saúde 
(MS), por meio do Programa 
Nacional de Imunizações 
(PNI), e foi aprovada pela 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa).

Segundo a nota técnica do 
Ministério da Saúde, a vacina-
ção com Coronavac será feita 
de forma gradual. Em Maceió, 
o imunizante estava sendo 
aplicado apenas em crianças 
imunocomprometidas entre 3 
e 4 anos de idade. Agora, será a 
faixa etária de 4 e depois 3 anos 
de idade. 

De acordo com o MS, 
também não há mais reco-
mendação de intervalo entre 
as vacinas Covid-19 e as 
demais vacinas do Calendá-
rio Nacional de Vacinação em 
crianças a partir dos 3 anos de 
idade.

De acordo com a Gerente 

de Imunização de Maceió, 
Eunice Amorim, a vacinação 
de crianças de 3 e 4 anos contra 
a Covid-19 pode evitar compli-
cações pela doença, hospita-
lizações e óbitos. “Os estudos 
já demonstraram a eficácia e 
efetividade da vacina Corona-
vac a partir dos 3 anos de idade. 
O imunizante é autorizado 
pela Anvisa, ou seja, seguro”, 
afirma.

As crianças devem tomar a 
segunda dose da vacina com 
o intervalo de 28 dias. Até o 
momento, Maceió já imuni-
zou totalmente 36,88% de sua 
população pediátrica.

Para vacinar o público, é 
necessário que as crianças 
estejam acompanhadas dos 
pais. Caso a criança esteja 
acompanhada de outro 
responsável é necessário que 
o pai e a mãe preencham o 
Termo de Assentimento para 
Vacinação Infantil que fica 
retido no ato de vacinação 
+ cópia do documento de 
identificação do pai ou mãe, 
o qual ficará retido no ato da 
vacinação.

Durante a abertura dos 
trabalhos legislativos na 
Câmara de Maceió, ontem 
(02), o prefeito de Maceió, JHC, 
destacou o trabalho da mesa 
diretora da Casa e reconheceu 
o compromisso dos vereadores 
na aprovação de projetos de lei 
que garantiram uma série de 
benefícios aos maceioenses.

“Tenho na minha veia 
o senso de propósito, de 
missão. Fiz questão de parti-
cipar da abertura dos traba-
lhos para desejar sucesso no 
retorno, já que temos proje-
tos importantes para este 

semestre”, afirmou JHC.
Entre os projetos citados, o 

prefeito JHC destacou os PLs 
que tratam de operação de 
crédito para a construção do 
novo Mercado da Produção e 
o de empréstimo para inves-
timentos na recuperação, 
modernização e implantação 
de melhorias na rede de drena-
gem do território compre-
endido entre a Avenida João 
Davino e o Porto de Maceió 
e na região que envolve a 
Avenida Gustavo Paiva.

O presidente da Câmara, 
vereador Galba Novaes Neto, 

agradeceu o empenho do 
prefeito JHC com a capital. 
Segundo ele, é um jovem deter-
minado, que sabe o propósito 
da sua vida, e dos destinos de 
Maceió.

“JHC tem conseguido 

conquistas que eram até 
folclore na cidade de Maceió 
porque muitos achavam que 
era algo inatingível, inalcan-
çável e dentro de um ano e 
oito meses que podem ser 
relatados no seu discurso, na 

sua retrospectiva e isso deixa 
a gente orgulhosos de fazer 
parte desse grupo que hoje o 
apoia”, assegurou Galba Neto.

O vereador Siderlane 
Mendonça, líder do governo 
na Câmara, falou da importân-
cia da união entre os poderes 
Legislativo e Executivo. “Esta-
mos fazendo com que Maceió 
seja para todos. Cada vereador 
aqui presente contribuiu para 
a aprovação do BEM [Bolsa 
Escola Municipal], do passe 
livre e vamos contribuir com a 
aprovação desses novos proje-
tos”, disse.

ABERTURA dos trabalhos legislativos na Câmara de Maceió ocorreu ontem.Maceió
GESTOR da capital alagoana participou da abertura de trabalhos legislativos e ressaltou que as leis beneficiam os maceioenses

JHC destaca apoio da Câmara 
na aprovação de projetos de lei

PREFEITO JHC

Com os vereadores de Maceió durante a sessão de abertura no Legislativo

CRIANÇAS DE 4 ANOS

Começam a ser vacinadas contra a Covid-19; medida segue recomendação do MS

Ascom SMS

Edvan Ferreira / Secom Maceió

   CORONAVAC   POLÍTICAS PÚBLICAS

   SMTT

Covid: SMS inicia vacinação 
com crianças de 4 anos

Maceió terá representantes 
em Fórum Nacional de EJAI 

Ônibus ganham adesivos 
para indicar ‘pontos cegos’ 

Com objetivo é discutir 
políticas públicas e demandas 
em prol de melhorias desta 
modalidade de ensino, profes-
sores e alunos da Educação de 
Jovens, Adultos e Idosos vão 
representar a Secretaria Muni-
cipal de Educação (Semed), 
no XVII  Encontro Nacional de 
Educadores de Jovens e Adul-
tos (Eneja). O evento ocorrerá 
entre os dias 04 a 07 de outu-
bro, em Santa Catarina. 

Os fóruns nacionais volta-
dos para o Ejai acontecem de 
quatro em quatro anos e têm 
o objetivo de refletir sobre os 

desafios da luta em defesa da 
modalidade de ensino e as 
necessidades educacionais 
desta modalidade de ensino. 
Antes do encontro são articu-
ladas temáticas específicas em 
nível regional, que serão leva-
das para serem debatidas no 
Eneja. O Coordenador Geral 
de Educação de Jovens, Adul-
tos e Idosos, Ricardo Almeida 
Maciel, é um dos represen-
tantes da Semed. Além dele, 
alunos, professores e diretores 
da rede municipal de ensino 
também irão participar do 
encontro.

Segundo Ricardo Almeida, 
o Fórum Nacional é um evento 
fundamental para a constru-
ção do Ejai. “É através dele que 
a gente começa a construir 
as políticas públicas para a 
modalidade de ensino, tanto 
para os alunos, quanto para os 
profissionais”, afirma.

Segundo ele, o evento 
é importante porque é um 
momento de escuta, de troca de 
experiências, de estudar sobre 
a temática da Ejai, e propor 
sugestões a serem implemen-
tadas conforme a realidade 
atual de aprendizagem.

Com objetivo de redu-
zir acidentes, e até mortes, 
que podem ser causados por 
pessoas que acessam esses 
espaços sem a visibilidade 
dos motoristas dos coletivos, 
a Superintendência Munici-
pal de Transportes e Trânsito 
(SMTT) de Maceió iniciou, 
ontem (02), a adesivação do 
“Ponto Cego” nos ônibus que 
integram o Sistema Integrado 
de Mobilidade de Maceió 
(SIMM). 

A iniciativa da Prefeitura de 

Maceió é realizada em parceria 
com o Sindicato das Empre-
sas de Transporte Urbano de 
Maceió (Sinturb). A previsão é 
que todos os veículos estejam 
com os adesivos até o final 
deste mês.

O superintendente da 
SMTT, André Costa, destaca 
que os adesivos são impor-
tantes para a segurança viária, 
já que foram registradas 56 
colisões laterais envolvendo 
ônibus em Maceió.

Os adesivos já são utili-

zados em outras capitais 
como São Paulo, Fortaleza e 
Salvador. A medida é de baixo 
custo e serve como referen-
cial sobre o ponto sem visibi-
lidade para os motoristas dos 
coletivos.

A adesivação é feita com 
a identificação dos pontos e 
serão fixados nas partes late-
rais de todos os coletivos do 
SIMM, que operam na capi-
tal, para facilitar a identifica-
ção dos locais que as pessoas 
devem evitar.
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EX-PRESIDENTE Lula vem liderando todas as pesquisas de intenção de votos.Brasil
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Pesquisa Genial/Quaest 
para as eleições presiden-
ciais de 2022, divulgada em 
primeira mão pela CNN hoje, 
traz o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) à frente, com 
44% das intenções de voto no 
primeiro turno, seguido pelo 
presidente Jair Bolsonaro (PL), 
com 32%. 

Depois aparecem Ciro 
Gomes (PDT), com 5%; André 
Janones (Avante) e Simone 
Tebet (MDB), com 2%; e Pablo 
Marçal (Pros), com 1%. 

Seis nomes incluídos na 
pesquisa não pontuaram: 
Felipe d’Avila (Novo), José 
Maria Eymael (DC), Leonardo 

Péricles (UP), Luciano Bivar 
(União Brasil), Sofia Manzano 
(PCB) e Vera Lúcia (PSTU). 

Bivar desistiu da disputa no 
último domingo (31). 

Os que dizem que irão votar 

em branco, anular ou deixar de 
votar somam 6%. A proporção 
dos indecisos também é de 6%.

Levando em consideração 
somente os votos válidos — o 
que exclui brancos e nulos–, 
Lula teria 51% e poderia vencer 
no primeiro turno, marcado 
para 2 de outubro, na margem 
de erro da pesquisa, que é de 
dois pontos percentuais para 
mais ou para menos. 

Duas mil pessoas foram 
entrevistadas face a face 
entre os dias 28 e 31 de julho. 
O levantamento tem 95% de 
confiança. Ou seja, se 100 
pesquisas fossem realizadas, 
ao menos 95 apresentariam 
os mesmos resultados dentro 
desta margem. 

A pesquisa foi registrada 
no Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) sob o protocolo 
BR-02546/2022.

LEVANTAMENTO foi feito com 2.000 entrevistados entre os dias 28 e 31 de julho; margem de erro é de dois pontos percentuais

Pesquisa Quaest para presidente: 
Lula tem 44% e Bolsonaro, 32%

Arte CNN

PESQUISA TRAZ 

O ex-presidente Lula (PT) com 44% das intenções de voto no 1o turno, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), com 32%

CNN Brasil

Paulo Roberto Netto
Uol

   MINISTÉRIO DA DEFESA E FORÇAS ARMADAS

Após pedir urgência, militares vão hoje ao Tribunal 
Superior Eleitoral acessar dado liberado há 10 meses

Representantes do Minis-
tério da Defesa e das Forças 
Armadas irão ao TSE (Tribu-
nal Superior Eleitoral) hoje 
para fiscalizar o código-fonte 
das urnas eletrônicas. A visita 
foi agendada pela Corte 
após o ministro Paulo Sérgio 
Nogueira enviar um ofício 
pedindo acesso “urgentís-
simo” às informações, que 
estão liberadas desde outubro 
do ano passado.

A visita ocorrerá das 10h 
às 18h (com uma pausa de 
duas horas entre as 12h e as 
14h). Ainda não foi definido 
durante quantos dias será 
realizada a visita.

Tradicionalmente, os 
técnicos de outras entida-
des fiscalizadoras, como o 
Ministério Público Federal 
e a Controladoria Geral da 
União, foram ao TSE durante 
três dias para realizar os 
trabalhos.

Em nota, o TSE afirmou 
que já tinha convidado, 
ainda no ano passado, todas 
as entidades fiscalizadoras 
a inspecionarem o código-
-fonte das urnas.

O TSE relembrou ainda 
o ofício enviado pelo então 
presidente do TSE, ministro 
Roberto Barroso, ao então 
ministro da Defesa, Walter 
Braga Netto, hoje candidato à 
vice-presidência na chapa do 
presidente Jair Bolsonaro (PL).

No documento datado 
de 6 de outubro de 2021, 
Barroso diz a Braga Netto 
que o código-fonte já estava 
disponível para consulta.

Além disso, o ofício frisa 
que, “para fins organizacio-
nais”, o TSE solicitava o prévio 
agendamento das ativida-
des com antecedência de 10 
dias. O pedido dos militares 
foi enviado ontem, e amanhã 
eles já visitarão o tribunal.

“Urgentíssimo”
Em ofício enviado ontem 

ao TSE, o general Paulo 
Sérgio Nogueira citou o 
“exíguo tempo disponível” 
para as eleições ao solicitar 
a fiscalização dos códigos-
-fontes das urnas. O docu-
mento foi carimbado com 
um selo de “urgentíssimo”

“Solicito a Vossa Excelên-
cia a disponibilização dos 
códigos-fontes dos siste-
mas eleitorais, mais espe-

cificamente do Sistema de 
Apuração (SA), do Sistema de 
Votação (Vota), do Sistema de 
Logs de aplicações SA e Vota 
e do Sistema de Totalização 
(SisTot), que serão utiliza-
dos no processo eleitoral de 
2022”, pediu Nogueira.

Desde outubro de 2021, 
o TSE disponibiliza acesso 
aos sistemas citados pelo 
ministro da Defesa a qual-
quer entidade fiscalizadora, 
o que inclui os militares, 
partidos políticos, o Minis-
tério Público e a Ordem dos 
Advogados do Brasil. Tradi-
cionalmente, a fiscalização 
dos códigos-fontes ocorria 
nos seis meses que ante-
cedem as eleições. O TSE, 
porém, ampliou o prazo para 
um ano em 2021.

Até o momento, além da 
CGU e do MPF, a Universi-
dade Federal do Rio Grande 
do Sul e o Senado Federal já 
fiscalizaram o código-fonte, 
segundo o apurado pela 
reportagem na Justiça Elei-
toral.

O  Pa r t i d o  Ve rd e  e  o 
Partido Liberal, a que Bolso-
naro é filiado, estiveram na 
Corte no ano passado, mas 
não fiscalizaram os códi-

gos. O PTB fiscaliza nesta 
semana e a Polícia Federal 
tem previsão de visitar o 
tribunal entre os dias 22 a 26 
de agosto.

Fontes do Ministério da 
Defesa ouvidas pela colu-
nista Carla Aráujo, do UOL, 
alegaram, como justificativa 
para o pedido de acesso só 
ter sido feito agora, que os 
técnicos entenderam ser o 
momento mais adequado, já 
que ontem na reunião com o 
TSE houve mais orientações 
para as entidades fiscaliza-
doras.

A avaliação feita dentro 
do TSE, segundo apurou o 
UOL, é que o ministro Paulo 
Sergio tenta novamente 
forçar a realização de uma 
reunião apenas entre técni-
cos da Defesa e da Corte elei-
toral, que já foi rejeitada.

Segundo as regras do 
tribunal, a fiscalização dos 
códigos-fontes ocorre em 
ambiente controlado, sem 
acesso à internet. É proibido 
usar qualquer aparelho que 
permita o registro ou grava-
ção de áudio e vídeo e reti-
rar, sem autorização do TSE, 
qualquer elemento dos siste-
mas.

Tensão entre as 
Forças Armadas 
e a Justiça Eleitoral
O novo ofício enviado por 

Nogueira se soma à troca de 
correspondências entre o 
ministro da Defesa e o presi-
dente do TSE, Edson Fachin. 
A cobrança também amplia 
a tensão entre os militares e 
a Corte, que se encontra no 
centro de questionamen-
tos movidos por aliados do 
presidente.

Ontem, o engenheiro 
Carlos Rocha, que preside o 
Instituto Voto Legal e repre-
sentou o PL de Bolsonaro em 
reunião do TSE com técnicos 
das entidades fiscalizadoras, 
enviou uma série de pergun-
tas por escrito e chegou a 
pedir uma reunião exclusiva 
apenas entre o partido do 
presidente e o TSE.

Fontes de outros parti-
dos que estavam na reunião 
avaliaram que o desem-
penho de Rocha foi ruim e 
afirmaram que ele demons-
trou ter a intenção de causar 
algum “embaraço” ao TSE. 
Segundo uma fonte, a parti-
cipação do representante do 
PL causou desconforto nos 
demais presentes.



A Prefeitura do Pilar deu 
início, ontem, a uma série de 
mais de 20 cursos gratuitos 
profissionalizantes desti-
nados a beneficiários de 
programas sociais do muni-
cípio, a exemplo do Bolsa 
Viva Bem. No total, são 2 mil 
vagas e mais de 30 turmas 
que serão abertas.

As aulas, presenciais, 
são ministradas por instru-
tores do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Indus-
trial (Senai) e do Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Rural (Senar), parceiros do 
programa Qualifica + Pilar.

A s s i s t e n t e  s o c i a l  d o 
Pilar, Sarah Janine explica 
que a parceria trouxe uma 
grande variedade de cursos 
para qualificar quem busca 
recolocar-se no mercado de 
trabalho ou realizar o sonho 
do próprio negócio.

“Contemplamos, inicial-

mente, apenas os benefici-
ários de programas sociais 
do Município. Mas temos 
outras mil vagas que, em 
breve, serão preenchidas 
pela população pilarense 
em geral, como já adiantou o 
prefeito Renato Filho”, revela 
Janine.

Um dos cursos é voltado 
à produção de pães caseiros, 

que acontece no Complexo 
Nutr ic ional  Adelmo da 
Macaxeira, no conjunto 
Casas Novas, na Chã do Pilar. 
Solange Almeida é instrutora 
do Senar e, nesta segunda, 
já ministrou aula para 10 
alunas.

Ela conta que, ao término 
do curso de 20 horas, todas 
estarão aptas a produzir os 

pães caseiros para comer-
cialização.

“Esta é a primeira vez 
em que dou aula na cidade 
do Pilar. O curso segue até 
quarta-feira, mas percebi, já 
no primeiro dia, que muitas 
levam jeito, e isso é muito 
importante porque não basta 
saber. Gostar do que se faz é 
essencial. Mas muitas desco-

brem a aptidão no decorrer 
das aulas, o que também é 
muito gratificante”, afirma 
a instrutora, destacando, 
ainda, o leque de opções 
que a gastronomia oferece. 
Aluna do curso de produção 
de pães, Joyce Markielle, 25 
anos, é casada e mãe de duas 
filhas. Para ela, o curso chega 
em excelente hora.

“O mercado de trabalho 
exige cada vez mais de todos 
nós. Inclusive, eu já havia 
procurado esta mesma capa-
citação, mas não tive condi-
ções de pagar pelo curso. 
Estou desocupada e, por 
isso, não poderia perder essa 
oportunidade de me aper-
feiçoar e fazer um dinheiro 
extra”, revela a dona de casa 
que sonha em se tornar 
confeiteira.

“Também gostei muito 
da professora, que é muito 
didática e super atenciosa. 
E este é o primeiro curso de 
muitos, com fé em Deus”, 
garante.

SÃO 20 CURSOS gratuitos profissionalizantes destinados 
a beneficiários de programas sociais do município.Mercado

AULAS presenciais são ministradas por instrutores do Senai e do Senar, parceiros do programa ‘Qualifica + Pilar’

Pilar oferta 2 mil vagas para 
cursos profissionalizantes
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UM DOS CURSOS

É voltado à produção de pães caseiros, que acontece no Complexo Nutricional Adelmo da Macaxeira
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EX-PRESIDENTE Lula vem liderando todas as pesquisas de intenção de votos.Brasil
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Pesquisa Genial/Quaest 
para as eleições presiden-
ciais de 2022, divulgada em 
primeira mão pela CNN hoje, 
traz o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) à frente, com 
44% das intenções de voto no 
primeiro turno, seguido pelo 
presidente Jair Bolsonaro (PL), 
com 32%. 

Depois aparecem Ciro 
Gomes (PDT), com 5%; André 
Janones (Avante) e Simone 
Tebet (MDB), com 2%; e Pablo 
Marçal (Pros), com 1%. 

Seis nomes incluídos na 
pesquisa não pontuaram: 
Felipe d’Avila (Novo), José 
Maria Eymael (DC), Leonardo 

Péricles (UP), Luciano Bivar 
(União Brasil), Sofia Manzano 
(PCB) e Vera Lúcia (PSTU). 

Bivar desistiu da disputa no 
último domingo (31). 

Os que dizem que irão votar 

em branco, anular ou deixar de 
votar somam 6%. A proporção 
dos indecisos também é de 6%.

Levando em consideração 
somente os votos válidos — o 
que exclui brancos e nulos–, 
Lula teria 51% e poderia vencer 
no primeiro turno, marcado 
para 2 de outubro, na margem 
de erro da pesquisa, que é de 
dois pontos percentuais para 
mais ou para menos. 

Duas mil pessoas foram 
entrevistadas face a face 
entre os dias 28 e 31 de julho. 
O levantamento tem 95% de 
confiança. Ou seja, se 100 
pesquisas fossem realizadas, 
ao menos 95 apresentariam 
os mesmos resultados dentro 
desta margem. 

A pesquisa foi registrada 
no Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) sob o protocolo 
BR-02546/2022.

LEVANTAMENTO foi feito com 2.000 entrevistados entre os dias 28 e 31 de julho; margem de erro é de dois pontos percentuais

Pesquisa Quaest para presidente: 
Lula tem 44% e Bolsonaro, 32%

Arte CNN

PESQUISA TRAZ 

O ex-presidente Lula (PT) com 44% das intenções de voto no 1o turno, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), com 32%

CNN Brasil

Paulo Roberto Netto
Uol

   MINISTÉRIO DA DEFESA E FORÇAS ARMADAS

Após pedir urgência, militares vão hoje ao Tribunal 
Superior Eleitoral acessar dado liberado há 10 meses

Representantes do Minis-
tério da Defesa e das Forças 
Armadas irão ao TSE (Tribu-
nal Superior Eleitoral) hoje 
para fiscalizar o código-fonte 
das urnas eletrônicas. A visita 
foi agendada pela Corte 
após o ministro Paulo Sérgio 
Nogueira enviar um ofício 
pedindo acesso “urgentís-
simo” às informações, que 
estão liberadas desde outubro 
do ano passado.

A visita ocorrerá das 10h 
às 18h (com uma pausa de 
duas horas entre as 12h e as 
14h). Ainda não foi definido 
durante quantos dias será 
realizada a visita.

Tradicionalmente, os 
técnicos de outras entida-
des fiscalizadoras, como o 
Ministério Público Federal 
e a Controladoria Geral da 
União, foram ao TSE durante 
três dias para realizar os 
trabalhos.

Em nota, o TSE afirmou 
que já tinha convidado, 
ainda no ano passado, todas 
as entidades fiscalizadoras 
a inspecionarem o código-
-fonte das urnas.

O TSE relembrou ainda 
o ofício enviado pelo então 
presidente do TSE, ministro 
Roberto Barroso, ao então 
ministro da Defesa, Walter 
Braga Netto, hoje candidato à 
vice-presidência na chapa do 
presidente Jair Bolsonaro (PL).

No documento datado 
de 6 de outubro de 2021, 
Barroso diz a Braga Netto 
que o código-fonte já estava 
disponível para consulta.

Além disso, o ofício frisa 
que, “para fins organizacio-
nais”, o TSE solicitava o prévio 
agendamento das ativida-
des com antecedência de 10 
dias. O pedido dos militares 
foi enviado ontem, e amanhã 
eles já visitarão o tribunal.

“Urgentíssimo”
Em ofício enviado ontem 

ao TSE, o general Paulo 
Sérgio Nogueira citou o 
“exíguo tempo disponível” 
para as eleições ao solicitar 
a fiscalização dos códigos-
-fontes das urnas. O docu-
mento foi carimbado com 
um selo de “urgentíssimo”

“Solicito a Vossa Excelên-
cia a disponibilização dos 
códigos-fontes dos siste-
mas eleitorais, mais espe-

cificamente do Sistema de 
Apuração (SA), do Sistema de 
Votação (Vota), do Sistema de 
Logs de aplicações SA e Vota 
e do Sistema de Totalização 
(SisTot), que serão utiliza-
dos no processo eleitoral de 
2022”, pediu Nogueira.

Desde outubro de 2021, 
o TSE disponibiliza acesso 
aos sistemas citados pelo 
ministro da Defesa a qual-
quer entidade fiscalizadora, 
o que inclui os militares, 
partidos políticos, o Minis-
tério Público e a Ordem dos 
Advogados do Brasil. Tradi-
cionalmente, a fiscalização 
dos códigos-fontes ocorria 
nos seis meses que ante-
cedem as eleições. O TSE, 
porém, ampliou o prazo para 
um ano em 2021.

Até o momento, além da 
CGU e do MPF, a Universi-
dade Federal do Rio Grande 
do Sul e o Senado Federal já 
fiscalizaram o código-fonte, 
segundo o apurado pela 
reportagem na Justiça Elei-
toral.

O  Pa r t i d o  Ve rd e  e  o 
Partido Liberal, a que Bolso-
naro é filiado, estiveram na 
Corte no ano passado, mas 
não fiscalizaram os códi-

gos. O PTB fiscaliza nesta 
semana e a Polícia Federal 
tem previsão de visitar o 
tribunal entre os dias 22 a 26 
de agosto.

Fontes do Ministério da 
Defesa ouvidas pela colu-
nista Carla Aráujo, do UOL, 
alegaram, como justificativa 
para o pedido de acesso só 
ter sido feito agora, que os 
técnicos entenderam ser o 
momento mais adequado, já 
que ontem na reunião com o 
TSE houve mais orientações 
para as entidades fiscaliza-
doras.

A avaliação feita dentro 
do TSE, segundo apurou o 
UOL, é que o ministro Paulo 
Sergio tenta novamente 
forçar a realização de uma 
reunião apenas entre técni-
cos da Defesa e da Corte elei-
toral, que já foi rejeitada.

Segundo as regras do 
tribunal, a fiscalização dos 
códigos-fontes ocorre em 
ambiente controlado, sem 
acesso à internet. É proibido 
usar qualquer aparelho que 
permita o registro ou grava-
ção de áudio e vídeo e reti-
rar, sem autorização do TSE, 
qualquer elemento dos siste-
mas.

Tensão entre as 
Forças Armadas 
e a Justiça Eleitoral
O novo ofício enviado por 

Nogueira se soma à troca de 
correspondências entre o 
ministro da Defesa e o presi-
dente do TSE, Edson Fachin. 
A cobrança também amplia 
a tensão entre os militares e 
a Corte, que se encontra no 
centro de questionamen-
tos movidos por aliados do 
presidente.

Ontem, o engenheiro 
Carlos Rocha, que preside o 
Instituto Voto Legal e repre-
sentou o PL de Bolsonaro em 
reunião do TSE com técnicos 
das entidades fiscalizadoras, 
enviou uma série de pergun-
tas por escrito e chegou a 
pedir uma reunião exclusiva 
apenas entre o partido do 
presidente e o TSE.

Fontes de outros parti-
dos que estavam na reunião 
avaliaram que o desem-
penho de Rocha foi ruim e 
afirmaram que ele demons-
trou ter a intenção de causar 
algum “embaraço” ao TSE. 
Segundo uma fonte, a parti-
cipação do representante do 
PL causou desconforto nos 
demais presentes.



A amamentação desem-
penha um papel importante 
na saúde dos recém-nascidos, 
já que o leite materno tem 
todos os nutrientes neces-
sários para um crescimento 
saudável e adequado durante 
os primeiros meses de vida. 
No mês de agosto, o mundo 
se une para intensificar as 
ações de promoção, prote-
ção e apoio ao aleitamento 
materno por meio da campa-
nha Agosto Dourado. 

Dados da IBFAN (Rede 
Internacional em Defesa 
do Direito de Amamentar 
– International Baby Food 
Action Network) revelam que 
a amamentação é capaz de 
reduzir em até 13% a mortali-
dade por causas evitáveis em 
crianças menores de cinco 
anos e, em cada ano que a 
mulher amamenta, o risco de 
desenvolver câncer de mama 
reduz em 6%. 

Menos alergias e 
infecções: os benefícios
do leite materno
Gisele Casado, alergista 

e imunologista do Sistema 
Hapvida Maceió, cita os prin-
cipais benefícios do leite 
materno e afirma que crian-

ças amamentadas têm menos 
alergias, infecções, diarreias, 
doenças respiratórias e otites, 
além de menores chances 
de desenvolver obesidade e 
diabetes tipo 2 no futuro. 

“O leite humano oferece 
praticamente todas as prote-
ínas, açúcares e gorduras que 
o bebê necessita, e também 
contém muitas substâncias 
que beneficiam o sistema 
imunológico, incluindo anti-
corpos, enzimas e células 
brancas do sangue”, diz. 

Atualmente, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e o 
Ministério da Saúde recomen-
dam manter o aleitamento 
materno até os dois anos de 
idade ou mais, oferecendo só 
leite do peito até o sexto mês 
de vida.

Riscos do desmame 
precoce
A médica chama atenção 

para os riscos do desmame 
precoce, caracterizado pela 
ausência da amamentação, 
interrupção ou a introdução 
de outros tipos de alimentos 
na dieta da criança antes dos 
seis meses de idade. 

“A substituição do leite 
materno por outros alimen-

tos, como fórmulas infantis e o 
próprio leite da vaca, por exem-
plo, pode desencadear proble-
mas de saúde, pois os lactentes 
apresentam o sistema imuno-
lógico e gastrointestinal 
imaturo e estão mais suscep-
tíveis ao desenvolvimento de 
alergias alimentares”, ressalta. 

Aleitamento materno 
fortalece vínculo 
entre mãe e bebê
A especialista finaliza ao 

destacar os benefícios psicoló-
gicos do aleitamento materno, 
visto que a prática fortalece o 
vínculo entre mãe e filho por 
meio do contato pele a pele e 
no olhar.  

“O toque e a sucção libe-
ram a ocitocina, o chamado 
hormônio do amor, no orga-
nismo. Essa substância, 
produzida naturalmente pelo 
corpo humano, também é um 
neurotransmissor, ou seja, age 
como mensageira, levando 
informações para diversas 
áreas do organismo. Diversas 
pesquisas já demonstraram 
que a ocitocina é capaz de 
reduzir o estresse e a ansiedade 
e tem o poder de fortalecer 
vínculos a curto e longo prazo”, 
conclui.

DADOS DO IBFAN revelam que a amamentação 
é capaz de reduzir em até 13% a mortalidade.Saúde

AGOSTO DOURADO: alergista cita os benefícios do leite materno que contribuem para o crescimento saudável do bebê

Mês de agosto simboliza luta 
pelo incentivo à amamentação

3 de agosto     |     20228 O DIA Digital

Divulgação

MÉDICA GISELE CASADO EXPLICA

Que crianças amamentadas têm menos alergias, infecções e doenças respiratórias



Em parceria com a Editora 
da Ufal, os resultados das 
pesquisas mais atuais sobre a 
região do Baixo São Francisco 
estarão à disposição da socie-
dade, em formato impresso e 
virtual, neste mês de agosto. 
O lançamento do segundo 
volume do livro O Baixo São 
Francisco: características 
ambientais e sociais será reali-
zado no dia 16 de agosto, a partir 
das 10h, no auditório da Reito-
ria, no Campus A.C. Simões.

Ao longo de 23 capítulos, o 
leitor terá acesso a dados cien-
tíficos e análises que mostram 
como está a região do Baixo 
São Francisco, situado entre 
os Estados de Alagoas e 
Sergipe, em relação à quali-
dade da água, contaminantes, 

peixes, geoprocessamento, 
mata ciliar, assoreamento, 
solo, pesca, genotoxicidade, 
histopatologia, saúde pública 
e bucal da população ribeiri-
nha, arqueologia subaquática, 
manguezal etc.

“A região do Baixo, apesar 
de representar apenas 6% da 
bacia do São Francisco, é muito 
importante em relação à diver-
sidade de ecossistemas, pois 
temos água doce e estuário, em 
meio à caatinga e mata atlân-
tica. Mas também é uma das 
mais fragilizadas pelas ações 
do homem”, explica Emerson 
Soares, coordenador-geral das 
Expedições e um dos organi-
zadores do livro, citando como 
exemplo a intensa variação de 
vazões no rio, “que está alte-
rando significativamente o seu 
curso, com alterações de gran-
des proporções, causando a 

formação de novas ilhas e 
soterrando os sítios arqueoló-
gicos catalogados pela expe-
dição, com perdas sobre a 
história da região”.

Além disso, os pesquisado-
res identificaram 14 tipos de 
agrotóxicos nas águas do Velho 
Chico que, aliados aos efluen-
tes lançados no rio, contami-
nam os peixes, causando-lhes 
deformidades em nível celular.

No livro, também é possí-
vel conferir os resultados da 
pesquisa coordenada pela 
vice-reitora Eliane Cavalcanti, 
que avaliou, dentre outros 
aspectos, o avanço da covid-19 
no interior do estado. “Pega-
mos um momento em que o 
Plano Nacional de Imunização 
estava começando a avançar, 
ainda com a 2ª dose, e auto-
maticamente havia diminuído 
o número de casos. Coleta-

mos 604 amostras e apenas 
uma deu positiva, o que equi-
vale a 0,002%, ou seja, a nossa 
pesquisa mostrou que o plano 
de imunização estava funcio-
nando e que a doença não tinha 
avançado com a mesma veloci-
dade que estava ocorrendo na 
capital”, explica Eliane Caval-
canti, acrescentando que “com 
base nesses dados, o turismo 
da região avançou bastante, 
uma vez que a população teve 
segurança de que não estava 
ocorrendo uma contaminação 
em massa.”

“É um privilégio muito 
grande para a Ufal ter essa 
Expedição e saber que ela 
está servindo de modelo para 
outras iniciativas em nível 
nacional”, complementa o 
reitor Josealdo Tonholo.

As Expedições Científicas 
do Baixo São Francisco são 

uma realização da Ufal e têm 
como investidores o Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Inova-
ções (MCTI), o Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Rio São Fran-
cisco (CBHSF), a Companhia 
de Desenvolvimento dos Vales 
do São Francisco e do Parna-
íba (Codevasf), a Secretaria do 
Estado do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos de Alagoas 
(Semarh-AL) e a Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado 
de Alagoas (Fapeal).

Sobre a 5ª Expedição
Para dar continuidade e 

ampliar os resultados e alcance 
das edições anteriores, a 5ª 
Expedição Científica do Baixo 
São Francisco será realizada 
de 3 a 12 de novembro de 2022, 
com abertura na cidade de 
Piranhas-AL e encerramento 
em Penedo.

AO LONGO de 23 capítulos, o leitor terá acesso a dados 
científicos e análises que mostram como está a região.Educação

OBRA reúne análises de 35 áreas de pesquisa e será lançado no dia 16 de agosto, no Campus A.C Simões

Expedição Científica da Ufal lança 
2o livro sobre o Baixo São Francisco

Rose Ferreira 
Ascom Ufal

3 de agosto     |     2022 9O DIA Digital

   PROCESSO SELETIVO

Grupo Tiradentes abre 1.226 vagas no ProUni 2022.2
O  Gr u p o  Ti ra d e n t e s 

oferece um total de 1.226 vagas 
dentro do ProUni (Programa 
Universidade para Todos), 
que abriu um processo sele-
tivo para o período 2022-2. 
As inscrições começaram na 
última segunda-feira e vão até 
amanhã.  As 354 bolsas inte-
grais (com 100% da mensali-
dade) e 872 parciais (com 50%) 
estão distribuídas pelas unida-
des de ensino do Grupo em 
Sergipe, Alagoas, Pernambuco, 
além dos polos de Ensino à 
Distância (Unit EaD). 

O Centro Universitário 
Tiradentes (Unit Alagoas) 
oferece 131 vagas no Campus 
Amélia Uchôa, em Maceió, 
para os cursos de Administra-

ção, Arquitetura e Urbanismo, 
Ciência da Computação, Ciên-
cias Contábeis, Comunicação 
Social / Publicidade, Direito, 
Enfermagem, Engenharia 
Civil, Engenharia Mecatrô-
nica, Fisioterapia, Medicina, 
Nutrição, Odontologia e Psico-
logia.

Os cursos disponíveis, nas 
modalidades Híbrida e EaD, 
são os de Administração, Ciên-
cias Contábeis, Pedagogia, 
Estética e Cosmética, Nutri-
ção, Serviço Social, Gestão de 
Recursos Humanos, Tecnolo-
gia em Análise e Desenvolvi-
mento de Sistemas, Terapias 
Integrativas e Complementa-
res, Engenharia de Software, 
Engenharia de Produção, 

Educação Física, Análise de 
Infraestrutura de Redes e Siste-
mas Computacionais, Arqui-
tetura Devops para Soluções 
em Multcloud, Data Science 
Analytics, Fotografia, Tecnolo-
gia em Design de Interiores e 
Gastronomia.

O programa
O ProUni é um programa 

do MEC que oferece bolsas de 
estudo integrais e parciais em 
instituições particulares de 
ensino superior de todo o país, 
com vagas abertas em cursos 
de graduação e sequenciais de 
formação específica. Podem 
participar da seleção os estu-
dantes que participaram do 
Exame Nacional do Ensino 

Médio (Enem) de 2020 e/ou 
2021. A classificação e a lista de 
aprovação é definida a partir 
das notas que cada candidato 
obteve no certame. 

As inscrições são gratuitas 
e devem ser feitas pela página 
do programa no Portal Acesso 
Único, do Ministério da Educa-
ção (MEC). Durante o procedi-
mento, o candidato deve fazer 
um cadastro na plataforma 
Gov.br, que concentra todos os 
serviços públicos do governo 
federal. Caso ele já o tenha, 
basta apenas informar o CPF e 
a senha. Em seguida, o candi-
dato pode escolher até duas 
opções de instituição, curso e 
turno dentre as bolsas dispo-
níveis, conforme seu perfil e 

em ordem de preferência. Ele 
também pode disputar a vaga 
nos sistemas de cotas para 
pessoas pardas, pretas, indíge-
nas ou com deficiência. 

Após a divulgação dos resul-
tados, o aluno selecionado para 
a bolsa escolhida terá nove dias 
para apresentar documentos 
e comprovar as informações 
prestadas durante a inscrição, 
incluindo a nota do Enem, 
se está na faixa de renda (1,5 
salário mínimo para as bolsas 
integrais e três para as parciais) 
e se concluiu o Ensino Médio 
na rede pública (completo) ou 
em uma instituição privada. A 
primeira chamada dos apro-
vados será em 8 de agosto e a 
segunda no dia 22. 



Papo de atraso   
O principal articulador dessa manobra mortífera 
tinha que ser o delegado-vereador Fábio Costa, do 
PP de Arthur Lira. De tiro ele entende e o alvo não 
importa. “Não se trata de concessão de benefícios a 
uma categoria, mas o reconhecimento de uma ativi-
dade que tem gerado emprego e renda em Maceió 
e que tem amargado prejuízos nas fiscalizações por 
falta de uma lei que a regulamente”, disse Fábio Costa 
num papo direcionado a leigos. Vereador, todos 
sabem da sua intenção.

Até tu, Eduardo Canuto? 
A surpresa nessa questão toda ficou com o envolvi-
mento do vereador Eduardo Canuto no caso. Lutador 
profissional, parece que ele cansou de usar as mãos 
no esporte e agora é a favor das armas e munições. 
Ele foi nomeado relator especial da matéria e votou 
favorável. Como assim!? Vereador, o senhor é do 
Partido Verde, como pode ser favorável a uma ativi-
dade que mata animais à bala? O que o senhor vai 
dizer em casa? No mínimo, o senhor deveria declinar 
do convite.

Votos pela vida  
Para não dizer que não falei das flores, os vereado-
res Valmir Gomes (PT) e Teca Nelma (PSD) vota-
ram contra o projeto. Os dois estão em campanha, 
também, assim como Fábio Costa e Eduardo Canuto. 
Mas foram coerentes com o que pregam no mandato: 
a preservação da vida. Mesmo sabendo que não terão 
um voto entre aqueles que defendem a arma de fogo 
para se tornarem mais homens que os outros. Mas 
ganharam pontos entre aqueles que fazem a paz.

Beco da Propina    
Mais uma vez 
Gilberto Gonçal-
ves tratou de 
colocar Alagoas 
no cenário da 
vergonha nacio-
nal. O “Beco da 
Propina” – onde 
eram repassados 
envelopes com R$ 
49 mil de um carro 
de uma empresa para alguém num carro da Prefeitura 
de Rio Largo – foi matéria de fôlego e denúncia do 
Fantástico da Rede Globo. O dinheiro seria do orça-
mento secreto em emenda destinada pelo deputado 
federal Arthur Lira, que ainda não falou nada sobre o 
assunto.

Sobre a FIPI
Festival de Inverno em Palmeira dos Índios (FIPI) 
está dando o que falar, agora nos bastidores. O 
evento seria em praça pública, mas foi o transferido 
para o Estádio Juca Sampaio, com acesso livre. O 
problema é que os 70 ambulantes cadastrados só 
poderão vender produtos comprados num único 
distribuidor. Pode isso? Esse quesito está gerando 
muita conversa em Palmeira. O evento será dos dias 
13 a 20 de agosto, com grandes nomes da música 
popular brasileira.

Carta aos Brasileiros 1 
Não é de hoje que os déspotas tentam desqualificar 
as iniciativas democráticas ou sabotar qualquer 
movimento em defesa da democracia. Foi assim, 
com a Carta aos Brasileiros” de 1977, está sendo 
agora com a nova versão, que será lida no dia 11 
de agosto, na Faculdade de Direito da USP, em São 
Paulo. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro (PL) 
chamou de “cara de pau” e “sem caráter” quem assi-
nou o manifesto pró-democracia organizado pela 
USP. (Ricardo Rodrigues)

EDUARDO CANUTO recomendou projeto que mata animais a tiros.

   Deraldo Francisco   |  deraldofrancisco@bol.com.br
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  Regulamentado o ‘negócio da morte’             
Se depender da Câmara Municipal 
de Maceió, os clubes de tiros podem 
formar atiradores à vontade na 
cidade. Eles não serão importunados 
pelos órgãos de fiscalização do Muni-
cípio que, dentro dos seus limites, 
vinham disciplinando essa atividade 
explosiva. A questão agora é com o 
Exército e com a Polícia Federal. Os 
estandes de tiros e as lojas de mate-
riais bélicos também podem funcio-
nar como quiserem. Na verdade, 
essas casas já funcionam há dezenas de anos em Maceió, na venda de artigos de caça e 
pesca, mas querem mais. Querem vender armas e munições como se vende cocada e amen-
doim torrado. A articulação para o funcionamento legal do “negócio da morte” foi dos vere-
adores Galba Netto e Fábio Costa (sempre ele). De repente, Maceió passou a ter a atividade 
de atirar por aí como essencial e que gera emprego e renda. Só se for para as casas funerárias. 
Todo mundo sabe como essa conta será fechada. Atualizem seus planos funerários.

  Ligeirinhas
• A Câmara Municipal de Maceió foi extremamente infeliz em regulamentar o “negócio da morte”. Um 
péssimo retorno às atividades no segundo semestre.

•  O vereador Marcelo Palmeira está recebendo os elogios mais cabeludos vindos lá do grupo político do 
ex-prefeito Rui Palmeira.

• “Voto útil para derrotar o inútil”. A frase é do senador Renan Calheiros e a coluna reproduz aqui porque 
gostou e concorda.

• Sem trocadilhos, a coluna foi informada que vem por aí uma artilharia pesada contra o ex-chefe da 
Sesau, Alexandre Ayres. Vamos aguardar.

• Falando em Ayres, a festa que ele fez sábado passado no Club Fênix foi digna de um candidato ao Governo. 
De onde vem tanto dinheiro?

• Hoje, em entrevista a uma emissora de rádio de Palmeira dos Índios, Ronaldo Lessa disse que queria 
ver Renan Filho e Paulo Dantas no palanque de Ciro Gomes. Está meio difícil.

Carta aos Brasileiros 2
Até agora, mais de 660 mil pessoas já assinaram a 
Carta em defesa do Estado Democrático de Direito, 
organizada pela sociedade civil e por setores do 
empresariado, como reação às falas golpistas de 
Bolsonaro e seus asseclas. Por isso, a reação do 
mandatário: “Esse pessoal que assina esse mani-
festo é cara de pau, sem caráter, não vou falar outros 
adjetivos, porque sou uma pessoa bastante educada”, 
afirmou, em entrevista à Rádio Guaíba. (RR)

Golpismo arquitetado 1  
Saiu do Gabinete Do Ódio (GDO), dos porões do 
Palácio do Planalto, mais um plano mirabolante 
para fechar o STF e de quebra fechar também o 
Congresso Nacional, além de cancelar as eleições 
deste ano e renovar o mandato de Bolsonaro por 
tempo indeterminado. Tudo isso com o “apoio” 
das Forças Armadas e de “brasileiros patrióticos”. 
O esquema teria como ápice o 7 de Setembro e a 
chegada do senador Rodrigo Pacheco, à Presidên-
cia da República. (RR)
 
Golpismo arquitetado 2  
Os golpistas espalharam esse plano em forma de 
áudio, nas mídias sociais. Com a saída do presidente e 
do vice para disputar as eleições, assume o presidente 
do Senado, Rodrigo Pacheco – que Bolsonaro ajudou 
a eleger e agora o detona. No comando do País, 
“Pacheco estaria segurando numa mão uma cascavel 
e na outra, uma jararaca. Pode ser picado por uma ou 
outra”. Ou seja, ou aceita o fechamento do Supremo 
ou será fechado também. Vai encarar? (RR)

Vacina antigolpismo  
Planos golpistas são muitos. Só falta combinar com 
o povo, com as instituições democráticas e com as 
nações amigas, que velam pela democracia. Para os 
cientistas políticos, a melhor vacina contra o golpe 
é a conscientização política das pessoas, quanto à 
importância do voto e da democracia. Por isso, eles 
pedem que as pessoas de bem não espalhem “notí-
cias falsas” ou compartilhem material de conteúdo 
golpista, racistas, fascistas e misóginos. Chega de lixo 
virtual! (RR)

Mandato-relâmpago  
Além dos dois suplentes que assumiram recente-
mente, a Câmara Municipal de Maceió poderá contar 
com novos vereadores, contemplados com “manda-
tos-relâmpagos”, em substituição aos titulares que 
estariam se licenciando para participar das eleições 
deste ano. Segundo a Procuradoria da Casa, a licença 
é optativa, mas pelo menos dois parlamentares já 
foram substituídos por seus suplentes: João Gabriel 
(PSD) e Samyr Malta (PTC). (RR)

Novos vereadores  
Na vaga do vereador Joãozinho assumiu o suplente 
Alex Anselmo (Podemos) para o exercício do 
cargo, sem ônus para a Casa, nos próximos quatro 
meses. Já na vaga do vereador Samyr, que entrou 
em licença médica por quatro meses, assumiu o 
suplente Raimundo Medeiros (PTC) - líder comuni-
tário e caminhoneiro aposentado. Já Alex Anselmo 
é formado em história e servidor público do 
Detran/AL. (RR)


