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O gênio português Desesperado

Via Ambiental 
é denunciada 
por desconto 
ilegal de 
salário

Casos de alergia a insetos 
aumentam no inverno

UM LIXO!

MORTE DE ADVOGADO

Ex-delegado 
Paulo Cerqueira 
é acusado 
de homicídio 
qualificado

Obras na Escola Yeda Oliveira enchem 
de esperança comunidade escolar

Durante as obras, os alunos serão acolhidos pela Escola Ribeiro Marques, 
no Graciliano Ramos. A diretora Maria José Bernardino tranquiliza pais e 

responsáveis, pois eles poderão levar seus filhos à pé de tão próxima que é 
a unidade escolar que vai receber os egressos da Escola Yeda Oliveira.

SETE DE SETEMBRO

"A sociedade não apoiará retrocesso 
institucional", diz governador Renan Filho

ARAPIRACA

Tarcizo Freire 
diz que Luciano 
Barbosa está 
envolvido em 
maracutaia

INVESTIGAÇÃO

CPI pressiona 
ex-secretário de 
Maceió sobre 
compra de testes 
de covid-19
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Uma espera de mais de uma 
dé cada chegou ao fim e começa a 
ga nhar forma um sonho de toda 
uma comunidade. A reconstrução 
da Escola Yeda de Oliveira, no Vi l -
lage Campestre, saiu do papel e não 
é mais apenas uma ordem de servi -
ço. Lápis e livros saíram de cena mo -
men taneamente para dar lugar a ti -
jo lo e cimento que estão concreti -
zan do uma nova escola. 

Para a diretora Maria José Ber -
nar dino, que está à frente da uni da -
de escolar desde 2019, cansou de 

ver as cobranças e descrença da co -
mu nidade escolar por uma escola 
ma is moderna e preparada para dar 
asas aos sonhos das crianças daquela 
co munidade. „Grande parte de pais 
e mães de alunos não são alfabetiza-
dos e depositam nos filhos o sonho 
de algo melhor através da Edu ca -
ção‰, disse a diretora. 

A reforma da Escola Yeda de 
Oli veira vai permitir que a unidade 
aten da a mil alunos distribuídos em 
12 novas salas de aula. A nova uni -
da de terá refeitório, auditório, bibli -

o teca, salas multiuso, laboratórios 
de ciências, informática e artes, play -
gro und, pátio coberto, quadra poli -
es  portiva com vestiário, setor ad mi -
nis trativo, cozinha adequada com as 
nor mas da Vigilância Sanitária e es -
ta cionamento. Trata-se de um in -
ves timento de R$ 3.863.097,75 em 
recursos próprios do Município. 

Será uma estrutura bem dife -
ren te da qual a diretora Maira José 
ti nha conhecido ao assumir os ru -
mos da escola. Antes, a situação era 
de pedir socorro, „faltava tudo, 
com putadores, mobília, estrutura de 
um modo geral‰. 

 
 

Segundo 
ela, „após a assi-
natura da ordem 
de ser viço e início das 
obras de imediato, a 
comunidade escolar está 
presenciando novos tem-
pos. Estamos em uma comu-
nidade extremamente carente e 
esta escola tem papel fundamen-
tal na transformação desta popula-
ção‰. 

„Aqui era uma casa, nunca vi 
re forma por aqui. Os meninos lan -
cha vam embaixo das árvores e às ve -
zes apareciam muitos insetos, e esse 
era nosso maior medo. Estamos 
mui to alegres pelos nossos filhos, 
por que o aprendizado vai ficar me -
lhor. A gente já passou por muita 
coi sa aqui e graças a Deus vai me -
lho rar, esse era nosso sonho que 
ago ra vai se realizar‰, contou Ger la -
ne Alves, 

 

 
 

 

mãe do aluno Douglas Caíque, de 
oito anos.  

Para o secretário Municipal de 
Educação, Elder Maia, a reforma e 
ampliação da Escola Municipal 
Yeda Oliveira vai permitir que out-
ros estudantes da região tenham 
oportunidades novas na vida, por 
meio da educação.  

„Praticamente, iremos 
entregar uma unidade de ensino 
nova. Serão intervenções profundas 
na estrutura geral do prédio e dentro 
das adequações necessárias, espe-
cialmente a acessibilidade. A Escola 
Yeda Oliveira tinha uma baixa capa-
cidade de absorção de estudantes [ 

419]. Com a reforma, ela quase 
triplica o número de alunos 

matriculados‰, explica 
o secretário. 

Obras na Escola Yeda Oliveira enchem 
de esperança comunidade escolar

Durante as obras, os alunos serão acolhidos pela Escola 
Ribeiro Marques, no Graciliano Ramos. A diretora Maria José 
Bernardino tranquiliza pais e responsáveis, pois eles poderão 
levar seus filhos à pé de tão próxima que é a unidade escolar 
que vai receber os egressos da Escola Yeda Oliveira.
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SETE DE SETEMBRO

O governador de Alagoas, 
Renan Filho (MDB), está apreen-
sivo com as ameaças golpistas man-
ifestadas por Bolsonaro. Ainda mais 
agora quando o ex-capitão passou a 
estimular policiais militares dos 
Estados a participarem dos atos pró-
governo marcados para este Sete de 
Setembro. ¤ IstoÉ, Renan Filho 

disse que „Bolsonaro está usando os 
policiais militares nos Estados como 
instrumento para fazer ataques à 
democracia‰, afirmou. Apesar de 
reconhecer que a movimentação do 
ex-capitão traz riscos à democracia, 
o governador diz não acreditar no 
sucesso de um golpe.  

Segundo ele, a sociedade bra-

sileira e a comunidade internacional 
não apoiarão retrocessos institucion-
ais. „O Brasil não é uma república 
de bananas.‰ Para ele, que é filho do 
senador Renan Calheiros, relator da 
CPI da Covid, o mandatário tem 
responsabilidade direta sobre as 
quase 600 mil mortes na pandemia 
e deve ser responsabilizado no 
relatório final da CPI. „O presidente 
fez um enfrentamento negacionista. 
O atraso na compra de vacinas, o 
estímulo às aglomerações e a pres-
crição de remédios inapropriados 
contribuíram para chegarmos à 
tragédia que vivemos‰. 

„Espero que os policiais mili-
tares não se envolvam nessas ques-
tões políticas. Trata-se de uma força 
policial eminentemente de Estado. 
Isso atrapalha a própria instituição. 
É um equívoco do presidente essa 
postura de cooptar as PMs‰, disse. 

E complementou: „Em Ala -
goas, já abrimos alguns procedimen-
tos administrativos para impedir 
essa cumplicidade. A ideia é respon-

sabilizar aqueles que venham a par-
ticipar de manifestações políticas‰.  

„Bolsonaro é uma pessoa sim-
plória, sem capacidade de fazer 
grandes digressões. Acredito que ele 
manipule um grupo de pessoas que 
pode até vir a invadir o Congresso 
ou o STF, como aconteceu com o 
Capitólio nos Estados Unidos, mas 

não vejo capacidade de articulação 
para uma ruptura no futuro. Todo 
mundo está pulando fora dessa lou-
cura, como os empresários do 
agronegócio e os banqueiros da 
Febraban. Para mim, o objetivo de 
Bolsonaro é tentar mobilizar seus 
eleitores para mostrar que ainda tem 
uma agenda a defender‰, declarou.

"A sociedade não apoiará retrocesso 
institucional", diz governador Renan Filho
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ARAPIRACA

A situação política em Ara pi ra -
ca está cada vez mais quente. Tanto 
que, na Assembleia Legislativa, o 
de putado Tarcizo Freire disse que o 

pre feito do município Luciano Bar -
bosa está envolvido em maracutaias. 

Em palavra no plenário, Freire 
afirmou que o prefeito está usando 

um projeto pró-animais de rua 
como se fosse dele. „Deveria criar 
vergonha na cara. Quando eu era 
vereador, eu chamava ele de alemão, 

esquizofrênico e zumbi‰, relembrou. 
„Ele não tem coração, é um 

homem sem coração. O arapi-
raquense não é mais besta, não. Sei 

da sua maracutaia que tem feito há 
muitos anos na política. Sempre 
saindo ileso. Mas tenha cuidado, a 
casa um dia pode cair‰.

Deputado Tarcizo Freire diz que Luciano 
Barbosa está envolvido em maracutaia

MORTE DE ADVOGADO

O Judiciário de Alagoas tor-
nou réu o ex-delegado-geral da 
Polícia Civil de Alagoas, Paulo 
Cerqueira, que é acusado de homi-
cídio qualificado praticado contra o 
advogado Nudson Haley Mares de 
Freitas, em 3 de julho de 2009. 
Segundo o Ministério Público, a 
denúncia foi oferecida após o rece-
bimento do processo, onde consta o 
relatório final da Polícia Federal 
pelo indiciamento do acusado. 
Após a análise minuciosa dos autos, 
a ação penal foi ajuizada e, justa-
mente por conter elementos de 
prova, foi aceita pelo Poder 
Judiciário.  

„O MPAL ressalta que o réu 
terá o direito de se defender dentro 
do trâmite processual‰, informou. 
Paulo Cerqueira teria atuado com 
motivo torpe, meio cruel, impossi-
bilidade de defesa da vítima, e tam-
bém pelo crime de associação crim-
inosa praticado naquele ano. 

A decisão de tornar o del-
egado réu é da juíza Luana 
Cavalcante de Freitas, que aceitou a 
denúncia contra o delegado que 
chefiou a PC-AL entre 26/08/2012 

e 17/01/2014 e depois retornou ao 
cargo em 01/01/2015, onde ficou 
até abril. „A denúncia indica seu 
embasamento no inquérito policial 
instaurado com a finalidade de 
investigar o homicídio [...] os indí-
cios de autoria encontram-se nos 
elementos de informação presentes 
nos autos‰, destacou a magistrada. 

Paulo Cerqueira é acusado 
pelo juiz Marcelo Tadeu e indiciado 
pela Polícia Federal como possível 
autor intelectual da morte do advo-
gado Nudson Harley. O advogado 
teria sido morto por engano, no 
lugar do magistrado. Informações 
divulgadas pela imprensa alagoana 
revelam que Antônio Wendel 
Guarnieri, um dos autores materiais 

do crime confirmou que o delegado 
o contratou para executar o juiz, 
que acabou escapando ileso do 
suposto plano do delegado. 

O crime aconteceu no dia 3 de 
julho de 2009, no bairro 
Mangabeiras, na capital alagoana. 
Mas quem queria ver Marcelo 
Tadeu morto? De acordo com o 
magistrado aposentado, em entre-
vista à imprensa concedida em abril 
deste ano, ele sempre esteve envol-
vido em decisões e processos que 
continham nomes influentes em 
Alagoas, como usineiros, magistra-
dos e prefeitos, sem contar seu tra-
balho para combater a gangue far-
dada, grupo criminoso formado por 
policiais.

O deputado Tarcizo Freire 
registrou nesta terça-feira, 31, no 
plenário da Casa, o trabalho de cas-
tração de cães e gatos que o 
Complexo Multidisciplinar de 
Equoterapia Tarcizo Freire, em 
parceria com a clínica Pet Aki, vem 
realizando na cidade de Arapiraca. 
„Venho ao longo de seis anos cui-
dando deste programa porque 
entendo que a castração também é 
um ato de amor. As castrações são 
realizadas na clínica, com toda a 
proteção necessária aos animais‰, 
destacou. 

Em seu pronunciamento, o 
deputado disse que no início do ano 
foi procurado pela população devido 
ao aumento considerável de animais 

de rua. O deputado relatou que teve 
uma reunião com o prefeito de 
Arapiraca, Luciano Barbosa, que 
abraçou a causa e firmou uma 
parceria com o objetivo de aumentar 
o número de castrações. 

„Acontece que passados todos 
esses meses, ontem eu vi nas redes 
sociais a prefeitura falando deste tra-
balho sem citar a parceria com o 
deputado Tarcizo Freire. O prefeito 
está usando de má-fé, dizendo que 
este projeto é dele. Não é. Está 
escrito lá, nas redes sociais, que a 
prefeitura de Arapiraca vem reali-
zando um programa de controle ani-
mal em Arapiraca. Isso não é a ver-
dade. Este controle quem vem 
fazendo e quem sempre fez foi o 

Complexo Tarcizo Freire e o Pet 
Aki‰, afirmou. 

Por fim, o deputado disse que 
desde maio, quando foi firmado o 
convênio com a associação protetora 

dos animais, já foram castrados 480 
cães e gatos, para evitar proliferação 
de animais abandonados nas ruas. 
„É um sucesso. São mais de 800 
animais inscritos no programa e, 

com o Castra Móvel, vamos iniciar 
as intervenções no próprio bairro‰, 
finalizou.  No entanto, ficou enfure-
cido ao saber que Luciano Barbosa 
teria tomado esse projeto como dele. 

Ex-delegado Paulo Cerqueira é acusado 
de homicídio qualificado; alvo seria ex-juiz

Castração 

INVESTIGAÇÃO

CPI pressiona ex-secretário de Maceió 
sobre compra de testes de covid-19

A CPI da Pandemia voltou 
sua atenção, na quinta-feira (2), 
para as denúncias de corrupção 
no sistema de saúde do Distrito 
Federal. O ex-secretário de 
Saúde do DF Francisco Araújo 
Filho, ex-secretário de 
Assistência Social de Maceió, 
depôs durante a tarde depois que 
a comissão de inquérito não con-
seguiu ouvir o advogado 
Marconny Nunes Ribeiro 
Albernaz de Faria, acusado de ser 
lobista da Precisa Medicamentos.  

Integrantes da CPI e os três 
senadores da bancada do Distrito 
Federal no Senado · Izalci 
Lucas (PSDB), Leila Barros 
(Cidadania) e Reguffe 
(Podemos) · pressionaram a 
testemunha por pouco mais de 
três horas e ouviram Francisco 
Araújo Filho alegar inocência da 
acusação de ter liderado a com-
pra superfaturada de testes de 
qualidade duvidosa para detecção 
de covid-19.  

Ele disse ainda que sua indi-
cação ao comando da pasta foi 
técnica, e não política; negou 
conhecer o líder do governo na 

Câmara, deputado Ricardo 
Barros (PP-PR), ou ter qualquer 
relação com o Partido 
Progressista. Mesmo amparado 
por um habeas corpus dando-lhe 
o direito de não se incriminar, o 
ex-secretário respondeu à pratica-
mente todas as perguntas dos 
parlamentares. 

O depoimento não conven-
ceu Izalci Lucas, que assumiu a 
relatoria no lugar de Renan 
Calheiros (MDB-AL) na reunião 
desta quinta-feira. Indagado 
pelos senadores por várias vezes, 
o ex-secretário disse não con-
hecer Francisco Maximiano, 
sócio-proprietário da Precisa 
Medicamentos. O depoente 
negou ainda que a empresa tenha 
apresentado proposta fora do 
prazo de licitação para compra de 
testes rápidos, depois de ques-
tionado pela senadora Leila 
Barros.  

Reguffe também ques-
tionou o fato do ex-secretário ter 
recorrido ao Supremo por habeas 
corpus e criticou Ibaneis Rocha, 
que o manteve no cargo por 21 
dias mesmo depois de preso.
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Empresa ainda enfrenta judicialmente uma ação de despejo por falta de pagamento

A empresa Via Ambiental 
Engenharia e Serviços, responsável 
pela Limpeza Urbana na parte alta 
de Maceió, se envolveu em mais 
uma polêmica. Após ser denunci-
ada pela falta de recolhimento reg-
ular de lixo em vários bairros, o sin-
dicato que representa trabalha-
dores da coleta enviou um ofício, 
na última segunda-feira (31/08), ao 
superintendente municipal de 
Desenvolvimento Sustentável, 
Ivens Tenório Peixoto, cobrando 
providências da prefeitura, com 
relação à contratada, pelo descum-
primento da legislação trabalhista. 

Segundo João Sampaio, pres-
idente do Sindicato dos 
Trabalhadores em Transporte 
Rodoviário de Cargas de Maceió 
(SINTTROCAM), a Via 
Ambiental descumpre o acordo 
coletivo firmado com a entidade 
sindical e ignora normas de segu-
rança, colocando a vida dos seus 
funcionários em risco. 

"A Via Ambiental não fornece 
equipamentos de proteção individ-
ual [EPI] aos funcionários, desres-
peitando a Norma Regulament -
adora Trabalhista 06, não oferece 
plano de saúde aos seus colabora-

dores, como conta em acordo cole-
tivo, e ainda realiza desconto sindi-
cal, sendo que não há trabalha-
dores da empresa associado, oca-
sionando apropriação indébita", 
explica João Sampaio. 

Além das denúncias pela falta 
de coleta regular do lixo e infrações 
trabalhistas, a Via Ambiental ainda 
enfrenta judicialmente uma ação 

de despejo por falta de pagamento 
acumulado, com saída imediata do 
imóvel, de acordo com decisão 
proferida nesta quinta-feira (02) 
pela 3… Vara Cível da Capital, do 
Poder Judiciário de Alagoas.  

A ação, movida pelo proprie-
tário da garagem onde se encontra 
a sede da empresa em Maceió, 
mostra que a Via Ambiental está 

inadimplente em cerca de 80 mil 
reais. "A Ré está inadimplente em 
relação a aluguéis vencidos e não 
pagos e não cumpriu com os rea-
justes anuais constantes em contra-
tos, não cumpriu o pagamento de 
multas por atraso e juros e juros 
contratuais, e por vários meses não 
pagou o devido valor mensal", 
mostra a ação número 0709708-

67.2021.8.02.0001.  
Ainda de acordo com a ação, 

"apesar de ser notificada extrajudi-
cialmente, através de Carta com 
Aviso de Recebimento para nego-
ciar o débito, a Ré não demonstrou 
qualquer meio viável" para quita-
ção dos valores. Procurada, a Via 
Ambiental não respondeu aos e-
mails questionando as acusações.

Via Ambiental é denunciada por desconto 
ilegal de salário e desrespeito trabalhista

Crianças são as que mais sofrem com reações

Coceira, vermelhidão e 
inchaço na pele. Estas são reações 
comuns da alergia a insetos que 
têm se tornado cada vez mais 
frequentes durante o inverno. 
Favorecida pela alta umidade do 
ar e chuvas que se estendem por 

períodos mais longos do dia, a 
estação mais fria do ano assiste ao 
aumento da proliferação de perni-
longos, percevejos, muriçocas e 
borrachudos, por exemplo. 

A alergia pode ser caracteri-
zada como uma resposta exager-
ada do sistema imunológico a um 
determinado antígeno. No caso de 
picadas de insetos, as reações cos-
tumam ser locais, com coceira e 
possível ocorrência de inchaço na 
região onde ocorreu a lesão, con-
forme explica a alergologista e 
imunologista do Sistema Hapvida 
Maceió, Dr. Gisele Casado. 

„Em alguns casos as lesões 
podem se tornar crônicas e evoluí-
rem para o quadro de estrófulo, 
que se caracteriza por lesões papu-
lares avermelhadas e coceira. Elas 

geralmente persistem de 2 a 10 
dias e podem levar, inclusive, a 
infecções bacterianas‰, alerta a 
especialista. Qualquer pessoa pode 
desenvolver o quadro alérgico, 
mas as crianças são as que mais 
sofrem neste período. 

A médica do Hapvida afirma 

que, se não tratada corretamente, 
a alergia a insetos pode provocar 
danos à saúde, especialmente em 
casos de reações mais graves, 
como a anafilaxia, que é potencial-
mente fatal e é geralmente provo-
cada por abelhas, formigas e ves-
pas. 

„A anafilaxia pode provocar 
ur ticárias, que são lesões altas, ele -
va das, que coçam bastante, e po -
dem ser acompanhadas de incha-
ços deformantes de pálpebras, 
lábios e orelhas. O paciente tam-
bém pode sofrer com problemas 
respiratórios, como falta de ar, 
tosse e chiado no peito, sintomas 
gastrointestinais, como diarreia, 
náuseas, vômitos e cólicas, além 
dos sintomas cardiovasculares, 
como queda de pressão, tonturas e 

a parada cardiorrespiratória‰. 
Segundo a imunologista, o 

diagnóstico da alergia baseia-se no 
histórico clínico do paciente e na 
realização de exames cutâneos e 
laboratoriais que visam confirmar 
a hipersensibilidade. 

Casos de alergia a insetos aumentam no inverno

UM VERDADEIRO LIXO!

SAÚDE
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E X P E D I E N T E

A trajetória política de Oceano Carleial iniciou-se 
em 1946, quando foi eleito pela UDN deputado esta-
dual com 1.399 votos, ficando em 5° lugar dentre as 
trinta e cinco vagas em disputa. 

Oceano Carleial, era médico e diplomou-se pela 
Faculdade de Medicina da Universidade Federal da 
Bahia em 1940, radicando-se depois em Penedo  (AL). 
Foi médico da Santa Casa de Misericórdia, professor na 
Escola Normal e diretor-proprietário do Jornal de 
Penedo. 

Nas eleições de 1950, Oceano Carleial foi reeleito 
deputado estadual pela UDN com 1.385 votos, ficando 
em 14° lugar dentre as trinta e cinco vagas em disputa. 

Oceano Carleial, nas eleições de 1954 alçoou voos 
mais altos e foi eleito pela UDN deputado federal com 
8.183 votos, ficando em 3° lugar dentre as nove vagas 
em disputa. Tentou a reeleição nas eleições de 1958, 
porém, não obteve êxito naquele pleito, ficando em 
uma suplência com 5.774 votos. Carleial deixou a 
Câmara Federal em janeiro de 1959. 

Com extinção dos partidos políticos pelo Ato 
Institucional n° 2 em 27 de outubro de 1965 e a poste-
rior instauração do bipartidarismo, filiou-se à Aliança 
Renovadora Nacional (ARENA), partido de apoio ao 
regime militar instalado em abril de 1964. 

Oceano Carleial, ainda foi eleito por mais três 
vezes para deputado federal e sempre pela ARENA. 
Nas eleições de 1962 com 5.848 votos, ficando em 7° 
lugar. Nas eleições de 1966 com 8.917 votos, ficando 
em 6° lugar. Nas eleições de 1970 com 16.621 votos, 
ficando em 5° lugar. 

Oceano Carleial, disputou por mais duas vezes 
pela ARENA o mandato de deputado federal, porém, 
sem êxito nos dois pleitos. Nas eleições de 1974 com 
18.308 votos e nas eleições de 1978 com 7.647 votos. 

Após o pleito de 1978, Oceano Carleial não vol-
tou a concorrer a cargos eletivos, o que significou a sua 
aposentadoria da vida pública. 

Faleceu em Barbalha(CE), sua terra natal, no dia 
2 de novembro de 1990.

MARCELO BASTOS

A R T I G O

FERIADÃO NO JUDICIÁRIO
O Judiciário de Alagoas suspende suas atividades regulares e 

funciona em regime de plantão nas próximas segunda e terça-feira, 
dias 6 e 7 de setembro, em virtude do feriado do dia da Independên-
cia.O desembargador Klever Rêgo Loureiro, presidente do Tribunal 
de Justiça, atuará nos casos urgentes do segundo grau de jurisdição, 
durante o fim de semana e o feriado. Os telefones de contato do plan-
tão são 4009- 3433, 4009-3181 e 4009-3128.

EXEMPLO DE GESTÃO
As diretoras da rede municipal de ensino de Rio Largo, 

Julliane Ferreira e Nalva Lira, vêm se destacando à frente da Escola 
Walter Dória de Figueiredo no Bairro Brasil Novo, conhecido como 
Cruzeiro do Sul. O reconhecimento dos alunos, funcionários e de 
toda a comunidade escolar têm sido notório para todos que fazem a 
gestão municipal nesse caso, Prefeitura e Secretaria de Educação.

OPORTUNIDADE DE CURSO 
A Defesa Civil de Maceió 

(DCM) abre, na próxima se-
gunda-feira (6), as inscrições 
para o curso de formação de vol-
untariado dos Núcleos Comuni-
tários de Defesa Civil (NudecÊs). 

O curso é parte do processo sele-
tivo para composição dos Nú-
cleos, que deverá ocorrer ainda 
este ano. As inscrições podem ser 
realizadas até o próximo dia 13 
de setembro através da internet.

ANDERSON DE ARRUDA MENEZES 

A R T I G O

Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria 
– ABP, em parceria com o Conselho Federal de 
Medicina – CFM, organiza nacionalmente o SETEM-
BRO AMARELO. O dia 10 deste mês é, oficialmente, o 
Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas a campanha 
acontece durante todo o ano. 

São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os 
anos no Brasil e mais de 01 milhão no mundo. Trata-se 
de uma triste realidade, que registra cada vez mais casos, 
principalmente entre os jovens. Cerca de 96,8% dos 
casos de suicídio estavam relacionados a transtornos 
mentais. Em primeiro lugar está a depressão, seguida do 
transtorno bipolar e abuso de substâncias. 

O dia de 10 de setembro é o Dia Mundial da pre-
venção ao Suicídio desde 2003, pois um casal dos 
Estados Unidos começou uma ação de prevenção após 
o seu filho, Mike, cometer suicídio. Na ação usaram a 
fita amarela, pois era a cor do carro que ele restaurou e 
era uma grande paixão. 

O CVV é uma das ONGs mais antigas do país. 
Fundado em São Paulo em 1962, atua no apoio emo-
cional e na prevenção do suicídio por meio do telefone 

188, por chat, e-mail e pessoalmente. É membro funda-
dor do Befrienders Worldwide e ativo junto ao IASP 
(Associação Internacional para Prevenção do Suicídio), 
Abeps (Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do 
Suicídio) e outros órgãos internacionais que atuam pela 
causa. 

A primeira medida preventiva contra o suicídio é a 
educação. Durante muito tempo, falar sobre suicídio foi 
um tabu, havia medo de se falar sobre o assunto. De uns 
tempos para cá, especialmente com o sucesso da cam-
panha Setembro Amarelo, esta barreira foi derrubada e 
informações ligadas ao tema passaram a ser compartilha-
das, possibilitando que as pessoas possam ter acesso a 
recursos de prevenção. 

A dica de hoje é ouvir, acolher e não falar que crit-
icar, quem fala também faz. O seu abraço, sorriso e prin-
cipalmente sua empatia podem ajudar. Łtima semana! 

SEGUE SOLICITANDO
O vereador Bello (PSD) solicitou que o poder executivo através 

do órgão competente, realize a sinalização de todas as lombadas, 
além de solicitar também uma estação de tratamento de fezes e es-
goto para a nova UBS tipo 3 que está localizado no Recanto Nova 
Satuba.

NOVO DECRETO
O Governo de Alagoas publicou no Diário Oficial do Estado 

(DOE) um novo decreto emergencial prorrogando a Fase Amarela 
do Plano de Distanciamento Social Controlado por mais sete dias no 
estado. O documento permite o aumento da capacidade de pú blico 
em bares, restaurantes, academias, salões de beleza, igrejas e espaços 
públicos, além de ampliar o número de pessoas em eventos.

Oceano Carleial- um cearense que 
virou político em Alagoas

“Setembro Amarelo, precisamos falar sobre!”  
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Coluna Nos Acréscimos

Com Edmílson Teixeira 

Jonathan Calleri desembarcou no Brasil na 
madrugada desta quinta-feira para reforçar o São 
Paulo. Ao chegar ao aeroporto internacional de 
Guarulhos, vindo de Madri (Espanha), o atacante 
falou sobre o retorno ao Tricolor: „Estou muito feliz 

de estar aqui. Espero dar felicidade à torcida e ser 
feliz também‰ disse o argentino. Alguns torcedores 
recepcionaram o reforço do Tricolor no saguão do 
aeroporto cantando: "ô, o Calleri voltou" e "ô ô ô, 
toca no Calleri que é gol". 

O bom filho de volta a sua casa

A alagoana Marivana Oliveira brilhou nas 
Paralimpíadas. Nesta quarta, ela conquistou a medalha 
de prata no arremesso de peso F35 no Estádio Nacional 
de Tóquio. Atingiu na sua primeira tentativa da prova 
final a marca de 9,15m. A medalha de ouro foi da ucra-

niana Mariia Pomazan, que chegou à marca de 12,24 m, 
e o bronze foi para a tcheca Anna Luxova, com um arre-
messo de 8,6 metros. Ðnica alagoana nos jogos, 
Marivana, de 31 anos, havia conquistado a medalha de 
bronze nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016.

Alagoana em alta

O Bahia guarda boas lembranças do último duelo 
con tra o Fortaleza, adversário deste sábado, em jogo que fe -
cha o primeiro turno da Série A do Brasileirão. Nos pê na -
ltis,  a equipe baiana bateu o rival cearense e avançou à final 

da Copa do Nordeste, sagrando-se campeã da com petição 
pela quarta vez. O Fortaleza ocupa a 3… colo ca ção com 33 
pontos, bem muito além de seu adversário que alcançou até 
agora somente 18 pontos, ocupando a 16… colocação. 

Embate nordestino

O homem não para. Aos 36 anos, Cristiano 
Ronaldo se isolou com mais um recorde. E tratou de 
aumentar a conta pessoal mais uma vez minutos 
depois. Fez dois gols, garantiu a vitória de virada por 2 
x 1 contra a Irlanda, pela quarta rodada do Grupo A 

das  eliminatórias europeias da Copa do Mundo de 
2022, e chegou a 111 a serviço de Portugal. Abriu dois 
à frente do iraniano Ali Daei, a quem igualou em 23 
de junho passado quando garantiu o empate por 2 x 2 
contra a França, pela Eurocopa.

O gênio português

Danilo, por exemplo, hoje o ga roto em melhor momento no Pal -
 meiras, é constantemente fa la do no mercado europeu. Só que as con -
sultas do exterior esfriavam ra pi damente ao se saber os números que o 
Verdão gostaria de receber por ele: cerca de 15 milhões de eu ros (R$ 92 
milhões). Wesley, também, teve sua saída dificultada, va lar do cara; 10 
mi lhões de dólares.

Verdão paulista II

7

O Rubro-negro trabalha com um elenco enxuto e segue com ca rên -
cias. Mas encara agora a escassez de alternativas, além da própria di -
ficuldade financeira do clube. Com a temporada em andamento, o Leão 
tem: menos ofertas de joga do res e capacidade de recursos re du zida. 
Neste domingo enfrenta o Athlé tico em Curitiba, que ocupa a  9À colo-
cação com 23 pontos.

Desesperado II

Pior ataque da Série A. Pe núl ti mo lugar na classificação com apenas 
16 pontos. Quatro rodadas sem ven cer no Campeonato. Prestes a es trear 
pelo  Sport, o técnico Gus ta vo Florentín trabalha com a missão de salvar o 
clube do rebaixamento no Brasileiro. Mas a tarefa se rá árdua. Isso porque 
o paraguaio pre cisará enfrentar desafios que vão des de o desempenho do 
ataque até a escassez de reforços no mercado.

Desesperado

Em entrevista à CBN Diário na solenidade de 
aniversário de 98 anos do Avaí, na noite da última 
quarta-feira, o gerente de futebol Marquinhos reconhe-

ceu as dificuldades financeiras enfrentadas pelo clube 
durante a Série B do Brasileiro, mas colocou o Leão da 
Ilha como um grande favorito ao acesso.

Clima de aniversário

As principais janelas de trans fe rências do mercado europeu fe cha -
ram na terça-feira, e o Pal mei ras novamente conseguiu segurar os princi-
pais garotos de seu elenco. Is to é fruto da posição do clube di an te dos 
interessados pelos atletas re velados nos últimos dois anos. As son dagens 
foram frequentes nas úl ti mas semanas, e o Verdão sempre re petiu que só 
abriria negócio caso sur gissem ofertas condizentes com a importância dos 
atletas no elenco.

Verdão paulista

Para o compromisso de terça-
feira próxima pela manhã contra o 
Brasil de Pelotas, lá no Rio Grande 
do Sul, o técnico Luizinho Lopes 
tem dois desfalques certos para 
montar o Confiança  pela 23… 
rodada da  Série B. O volante 
Serginho e o meia Jhemerson rece-
beram o terceiro cartão amarelo e 
estão suspensos para a partida. 
Trata-se de um confronto de lanter-
nas. O Brasil tem apenas 14 pontos.

Agonia geral II
Ðltimo colocado com apenas 

13 pontos, o Confiança que foi der-
rotada na quarta-feira, por 2 x 1 
para o CRB, lá em Aracaju, anun-
cia a contratação do volante 
Vinicius Barba. O volante de 29 
anos tem passagem por Treze, São 
Bernardo e Portuguesa. Barba foi 
campeão paraibano 2020 e cam-
peão amazonense 2021. Seu último 
clube foi o Manaus, onde atuou em 
34 jogos.

Agonia geral
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