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Covid-19: mortalidade de gestantes
é mais que o dobro da média no país

O dado faz parte do último Boletim do Observatório Covid-19, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgado nesta sexta-feira
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Tempo
SÁBADO (05/06)

ARACAJU

Pág.   6

Acese solicita reabertura
do comércio aos sábados

Devinho Novaes é detido em festa irregular na Aruana
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SÉRIE B

Confiança é derrotado pelo Goiás

LUCAS ALMEIDA

LANCE DO JOGO GOIÁS
2 X 0 CONFIANÇA

:: Muitas nuvens com
possibilidade de chuva
isolada; temperatura
máxima 28ºC, mínima
23ºC; umidade máxima
90%, mínima 60%; ven-
tos fracos/moderados,
direção SE-E-SE. (Fonte:
Inmet)

Aos leitores
Em função das medidas restritivas em vigor no estado devido do

avanço da covid-19, o JD antecipará, temporariamente, a edição de
fim de semana para os sábados. Agradecemos pela compreensão.Pág.  8

54 ANOS

Vacinação avança
PREFEITURA VACINA POPULAÇÃO ACIMA DE 54 ANOS E
EDUCADORES DOS ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NA
PRÓXIMA SEMANA; A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE RECEBEU
NA SEXTA-FEIRA (4), UM NOVO LOTE DO IMUNIZANTES
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A negativa de
Bolsonaro
quebrou o
respeito à

hierarquia militar,
espinha dorsal

do exército

Hierarquia militar

2opinião

* Manoel Malheiros Tourinho e Manoel Moacir Costa
Macêdo

As organizações são estruturas criadas para alcança-
rem objetivos específicos como partes de processos insti-
tucionais existentes no mundo contemporâneo. Elas es-
tão presentes em qualquer sociedade e espécies de go-
vernança, sistemas, formas e regimes de governo: capi-
talista, socialista, monarquia, oligarquia, aristocracia,
democracia, ditadura, parlamentarismo e presidencialis-
mo. As nações tem fábricas, lojas, hospitais, quarteis, es-
colas, centros de pesquisa, entre outras organizações que
fazem a vida existir.As organizações modernas se movem
segundo os ambientes, recursos, estruturas, objetivos e
processos de gestão. Não são apenas estruturas físicas, a
exemplo de prédios e equipamentos, ao contrário, abri-
gam ativos relevantes: pessoas, visões, missões, tecnolo-
gias, história, além da integridade moral e ética.

Teorias acreditadas pela ciência permitem analisar as
organizações complexas sob várias perspectivas. A mais
completa procura entendê-las à luz da teoria de siste-
mas, compreender as organizações como um arranjo só-
ciotécnico: universidades e centros de pesquisa são par-
te dos sistemas sociotécnicos de ciência e educação,
como a CEPLAC - Comissão Executiva do Plano da La-
voura Cacaueira e a EMBRAPA - Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária. Elas não operam em circuitos
fechados e imunes às influências do ambiente externo.
Ao contrário, estão abertas à capilaridade entre os de
fora e os de dentro. Em alguns casos essa é a essência
das estruturas, das tecnologias e dos seus papéis, a
exemplo das organizações de saúde em tempo de pan-
demia. As organizações não operam no vácuo social,
mas em condições de "conflitos" de variada natureza. O
reducionismo das suas funções, é um artifício, tal qual o
axioma da química, as "CNTP - Condições Normais de
Temperatura e Pressão" e o "Ceterisparibus" da econo-
mia, onde "tudo mais permanece constante", exceto as
herméticas variáveis em análise. Ambos são recursos
metodológicos, vez que no mundo real "tudo está em
movimento e tudo interfere em tudo".

Nessa perspectiva, por exemplo, um evento no setor
agropecuário brasileiro, expressivo da economia nacio-
nal, mereceu atenção. Trata-se de analisar à luz de con-
junturas passadas e presentes o que impulsiona o arran-
jo organizacional para recuperar a cacauicultura brasi-
leira com a criação da Unidade Mista de Pesquisa e Ino-
vação do Cacau, corruptela atualizada do "velho convê-
nio técnico-científico" entre CEPLAC e EMBRAPA, organi-
zações reconhecidas mundialmente devido a eficiência e
sucesso no determinado lapso-temporal. A CEPLAC foi
modelo de uma ação integrada de pesquisa, ensino e ex-
tensão aplicada a um produto - o cacau -, que dinamizou
a infraestrutura regional, apoiou o associativismo patro-

Editorial

* Rafael Henrique Nunes Oliveira

É inegável que a pandemia de Covid-19 mundialmente instalada
nos trouxe consequências terríveis enquanto sociedade, essencial-
mente quando olhamos para o nosso Brasil. Aqui, e com a devida
vênia às contrárias opiniões, com nossa caótica gestão sanitária e
econômica, impulsionamos os já avassaladores efeitos de uma pan-
demia.

Os comentários sobre saúde, entretanto, deixemos para aqueles
que labutam na área. Nesta oportunidade, tomamos a liberdade de
tecer alguns comentários jurídicos sobre a atuação estatal em tem-
pos de Covid-19.

Pois bem.
Se multiplicaram nos últimos meses decretos governamentais

estabelecendo normas de conduta para a população, sempre com o
bom e necessário pretexto de conter os devastadores efeitos da pan-
demia. Dentre as medidas estabelecidas à população, necessidade
de utilização de máscaras, álcool em gel, distanciamento social, para
empresas, controle de acesso, sinalizações, restrição de clientes, e vá-
rias outras. Como adiantado acima, não pretendemos analisar, nes-
te rápido apontamento, as qualidades sanitárias de tais medidas,
mas apenas chamar a atenção para detalhes jurídicos do atual con-
texto vivido.

Fato é que, por necessidade, muitas das restrições foram tomadas
e estabelecidas em uma velocidade incomum aos nossos poderes, o
que, invariavelmente, acabaria por gerar questionamentos no Judi-
ciário.

Não por acaso, a Constituição da República de 1988 estabelece
diversas fases para o "nascimento de uma nova Lei". Em tais etapas,
a discussão sobre uma nova legislação, principalmente aquelas li-
gadas a restrições de direitos fundamentais, visa evitar ao máximo
prejuízos à população e eventuais litígios, afinal, é o Direito verdadei-
ro meio de pacificação social.

Como dito, todavia, a pandemia exigiu soluções rápidas, não com-
patíveis com o ritmo de produção legislativa comumente adotado
no Brasil. A aplicação de uma legislação diversificada, produzida às
pressas e com a típica qualidade tupiniquim, entretanto, começou a
produzir seus reflexos na atividade jurídica, trazendo às claras nu-
merosas lacunas e inconsistências na atuação estatal.

Nesse sentido, não foi raro no último ano nos depararmos com os
mais diversos tipos de autuações de empresas e contribuintes sob a
pretensa ideia de combate à pandemia. A pergunta mais realizada
não era muito diferente entre os clientes: Doutor, li todo o auto de
infração, mas, ainda assim, não consegui encontrar os motivos da
multa que levei. Como vou resolver ou contestar um problema que
não consigo identificar qual é?

Embora simples e comum o questionamento, trata-se da conse-
quência direta (da falta) de um dos pilares da atuação do Poder Pú-
blico: A motivação.

Ora, tempos de pandemia não são tempos de exceção: A ativida-
de fiscalizatória e a aplicação de sanções, como dito, por mais bem-
intencionadas que pareçam ser, dependem do respeito à Constitui-
ção da República e da legislação infraconstitucional aplicável à es-
pécie. Em nosso sentir, e, repita-se, com o respeito às opiniões adver-
sas, não merece amparo jurídico o auto de infração ou multa aplica-
dos a qualquer pessoa ou empresa quando não observado o princí-
pio da motivação. Este, aliás, que deve ser entendido como a justifi-
cativa legal, e não como argumento de autoridade - Não é por ter a
posição de fiscal que o agente pode aplicar a multa ou sanção que
acha que deve ser aplicada, ao revés, toda a justificativa deve ser ba-
seada em disposições legais previamente estabelecidas, sob pena de
invalidade da autuação.

Em palavras simples, o cidadão ou a empresa precisam entender
os exatos motivos que justificaram a sanção aplicada. Um exemplo,
talvez, facilite a compreensão: Imaginemos que determinada em-
presa tenha sido multada em razão de não possuir "sinalização ho-
rizontal", segundo assim entendido por determinado agente. No auto
de infração, deve o fiscal demonstrar a previsão da legal da exigência
de "sinalização horizontal", referida legislação ser completa e efeti-
va ao ponto de esclarecer os moldes e detalhes da "sinalização" pre-
tendida pelo legislador, e, ainda, entender o autuado, por meio de
fundamentação adequada, qual o erro por si cometido, e, em sendo
o caso, corrigi-lo ou contestá-lo. Não cumpridos os requisitos míni-
mos aqui descritos, não entendemos como válida, na acepção jurídi-
ca do termo, a autuação aplicada.

Se assim não fosse, como iria o contribuinte, por exemplo, alegar
que tal exigência estatal não é válida? Ou pior, como iria a empresa,
por exemplo, corrigir seu erro, e, em última análise, contribuir para a
boa gestão da pandemia, se nem mesmo consegue compreender
qual o erro que incidiu? Tais questionamentos são resolvidos, como
anteriormente destacado, pelo respeito à motivação na atuação do
Poder Público, exigida pela Constituição da República de 1988, que,
mesmo em tempos de pandemia, ainda continua válida.

Ao fim, e para não me alongar, me atrevo a trazer uma possível
contribuição ao complexo debate público que envolve a gestão da
pandemia: Deixemos a saúde para os profissionais da saúde, a medi-
cina para os médicos, o jurídico para os operadores do direito, e que
a motivação verdadeiramente científica, esta pautada em estudos e
não em argumentos de autoridade, seja a força motriz das decisões
sociais - Deveras, quando bem-intencionadas, as questões e críticas
elevam a qualidade do debate e contribuem para uma melhor ge-
rência da maior crise sanitária da história recente mundial.

* Rafael Henrique Nunes Oliveira, advogado, sócio da firma Sobral, Oliveira

e Moura Advocacia.  Pós-graduado em Direito e Processo Tributário pela

Escola Paulista de Direito.

nal e laboral, o sistema de crédito agrícola, a comunica-
ção, a inovação e a industrialização regional, além da
"Revolução Verde" no sul da Bahia. A CEPLAC foi efetiva,
eficiente e primorosa, em participar na ocupação da Ama-
zônia no período do governo militar. O maior sucesso
dessa missão está no fato do estado do Pará atualmente
pontuar como o maior produtor de amêndoas de cacau
nacional.

A EMBRAPA por sua vez, nasceu no pragmatismo da
ditadura militar, como um modelo concentrado de pes-
quisa lastreado majoritariamente em centros de pes-
quisa por produtos, lógica avessa ao modelo difuso dos
institutos de investigação. Naquela época, existiam os
êxitos da CEPLAC no cacau, a exemplo do CEPEC - Cen-
tro de Pesquisa do Cacau, entretanto sem assumir os
papeis derivados do ensino e extensão, ficando a sua
"raiz pivotante" em produtos relevantes das cadeias
agroindustriais e uns poucos nos biomas e na alimen-
tação nacional.

A receita da Revolução Verde orientou os propósitos da
EMBRAPA no "aumento linear da produção e produtivi-
dade das lavouras e criações", pela entrega de específicos
"pacotes tecnológicos", apartados das identidades histó-
ricas, sociais, econômicas e ambientais dos produtores
rurais e seus modos de produzir e viver. A referência era a
monta das inovações incorporadas em determinados
produtos agropecuários na lógica reconstruída pela "ino-
vação induzida" dos fatores de produção intensivos em
capital, independentes de externalidades negativas. Um
sistema nacional de pesquisa coordenado pela EMBRA-
PA, de assistência técnica pela extinta EMBRATER - Empre-
sa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural, de
crédito, e de programas de comercialização e uso de insu-
mos químicos incentivados com recursos públicos subsi-
diados foram atrelados às demandas da modernização
da agricultura. Versão da introdução do capitalismo no
campo.

O processo de colaboração entre as duas organizações
estatais sob o véu do Ministério da Agricultura Pecuária e
Abastecimento - MAPA qualificam a se "amigarem", no
qual a estatal EMBRAPA ajudará a outra, a CEPLAC a fazer
com eficiência o dever de casa como fez outrora, trinta
anos passados. Será possível, ou será o benedito? Os ob-
jetivos são ambiciosos e transbordam a realidade das or-
ganizações isoladas em seus próprios mandatos, que
passam a contrair uma cegueira às ameaças do seu en-
torno, ontem favorável e aplaudindo, hoje judiando e cru-
cificando. Contingências permeiam a EMBRAPA e a CE-
PLAC, a primeira ainda respirando pela sua rica história, e
a segunda agonizando.

* Manoel Moacir Costa Macêdo e Manoel Malheiros Tourinho são engenheiros

agrônomos e respectivamente PhDs pela UniversityofSussex, UK e

Universityof Wisconsin, USA.

As multas e fiscalizações estatais
devem respeito à legislação brasileira

Mau militar, insubordinado, avesso ao raciocí
nio lógico, ambicioso. Assim, os anais do
exército descrevem o capitão reformado Jair

Bolsonaro. Que um militar
com tal histórico tenha che-
gado à presidência do Brasil
com apoio de amplos setores
das forças armadas é fato,
desde sempre, preocupante.
Ninguém esperava, contudo,
que o flerte criminoso com um
golpe fosse tão descarado.

Bolsonaro investe no achin-
calhe das instituições demo-
cráticas desde o primeiro dia
de seu mandato. De uns dias
pra cá, no entanto, passou a
falar em "seu" exército. O ob-
jetivo era claro: submeter o generalato a um proje-
to de poder totalitário. A julgar pelo episódio Pa-
zuello, o capitão reformado após ser expulso do exér-
cito talvez não logre êxito. Mas o perigo é real.

Pazuello, um general da ativa, subiu ao palanque

armado por Jair Bolsonaro em um ato político de
natureza golpista, onde manifestantes pediam a
supressão do regime democrático e a instauração

de um regime de exceção, onde
o seu "mito" estaria livre para
se comportar como bem enten-
desse, sem qualquer limite. Sem
Congresso. Sem o STF. A cúpula
do exército queria a sua cabe-
ça. Mas Bolsonaro disse não.

A negativa de Bolsonaro
quebrou o respeito à hierar-
quia militar, espinha dorsal do
exército. Segundo as especula-
ções mais razoáveis, os gene-
rais de quatro estrelas temiam
a eclosão de uma crise de pro-
porções desastrosas e engoli-

ram o sapo, livrando a cara de Pazuello. A decisão,
no entanto, pode repercutir na insubordinação da
tropa. Para dar o golpe com o qual ameaça o País o
tempo inteiro, Bolsonaro precisava dividir o exérci-
to. O mal está feito.

EMBRAPA E CEPLAC: ABRAÇO DE AFOGADOS (I)
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Maria corre o risco de ser
"aposentada" pelo eleitor

Depois de anunciar que não disputaria
a reeleição no pleito de 2022, a sena
dora Maria do Carmo Alves (DEM)

voltou a reavaliar a questão. Está sendo pressi-
onada pelo presidente nacional do partido, ACM
Neto (BA), e pelo presidente do diretório regio-
nal, José Carlos Machado, que pretende dispu-
tar vaga de deputado federal e acredita que a
candidatura da senadora fortaleceria o DEM.

Aos 79 anos, Maria do Carmo está no Se-
nado desde 1999.
Em 1998, o surpreen-
dente acordo entre o
então governador
Albano Franco e o
ex-governador Ja-
ckson Barreto provo-
cou uma grande
turbulência na polí-
tica sergipana dei-
xando o grupo do
e x - g o v e r n a d o r
João Alves Filho, an-
tigo aliado, a ver na-
vios. João teve que
disputar o governo e lançou a candidatura
da mulher ao Senado. Albano foi reeleito e
Maria, que nunca havia disputado uma
eleição, derrotou Jackson.

Foi reeleita com facilidade em 2006, mes-
mo o eleitorado tendo optado por Marcelo
Déda para o governo do estado, derrotan-
do João, e em 2014, quando venceu por
uma pequena vantagem a Rogério Carva-
lho, que se elegeu no pleito seguinte. A vitó-
ria de Maria em 2014 foi atribuída a uma
pesquisa manipulada do Ibope divulgada
pela TV Sergipe 48 horas antes da eleição,
que apresentava Maria como reeleita com

Com agências

3política

60% dos votos. A pesquisa fez com que ca-
bos eleitorais de Rogério suspendessem os
trabalhos na véspera da eleição. Maria ven-
ceu com 48,91% (448.102 votos) contra
45,52% (416.988 votos) de Rogério, diferen-
ça de apenas 31.114 votos.

A senadora Maria do Carmo sabe muito
bem que o eleitorado sergipano costuma
"aposentar" os políticos que não sabem a
hora de parar. Isso ocorreu dentro de sua

própria casa: João
Alves Filho perdeu a
disputa para a Pre-
feitura de Aracaju
em 2016, depois de
uma desastrada
gestão no comando
da PMA.

Exemplos não
faltam. Leandro
Maciel foi derrota-
do para o desco-
nhecido médico Gil-
van Rocha em 1974,
Lourival Baptista e

José Carlos Teixeira foram derrotados por
José Eduardo Dutra e Antonio Carlos Vala-
dares em 1994, Albano Franco perdeu em
2010 e Jackson e o próprio Valadares foram
derrotados em 2018. Em comum a todos, a
elevada idade na data do pleito.

Se for candidata, Maria estará com 80
anos e, em caso de vitória, o mandato iria
até 2030. Ela bateria um recorde de perma-
nência com mandato no Senado - 32 anos.
O risco, no entanto, é muito grande, mes-
mo que não tenha outros candidatos com-
petitivos. A vitória do senador Alessandro
Vieira em 2018 serve de exemplo.

Gilvan Manoel
GILVANMANOEL@UOL.COM.BR -  GILVANMANOEL@JORNALDODIASE.COM.BR

Estatística revela baixa
participação feminina e
de jovens na política

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divul-
gou as estatísticas de filiadas e filiados a
partidos políticos do país, após a atualiza-
ção das relações no sistema Filia, ocorrida
em abril. Os números mostram que, em-
bora sejam mais da metade do eleitorado,
as mulheres constituem cerca de 45% dos
registrados em partidos políticos. Além dis-
so, menos de 2% dos eleitores jovens até
os 24 anos se interessaram em se unir a
alguma agremiação partidária brasileira.

De acordo com a atualização das rela-
ções de filiadas e filiados até o dia 12 de
abril deste ano, existem 16.200.892 pes-
soas registradas em partidos políticos no
Brasil. As legendas com a maior quantida-
de de membros são o Movimento Demo-
crático Brasileiro (MDB), com 2.138.377,
seguido pelo Partido dos Trabalhadores
(PT), com 1.572.800, e o Partido da Social
Democracia Brasileira (PSDB), com
1.363.177. O menor partido em número
de filiados é a Unidade Popular (UP), com
2.545 pessoas.

As estatísticas mostram que a presença
feminina na vida partidária ainda está longe
da igualdade desejada. Do total de filiados a
partidos no país, 8.785.871 são homens e
7.408.282 são mulheres, 47,72% do total -
vale lembrar que elas constituem 52,8% do
eleitorado brasileiro. Em termos proporcio-
nais, as siglas com a maior representação
feminina são o Partido da Mulher Brasileira
(PMB), com 55,3% de filiadas, seguido pelo
Republicanos, com 50,9%, e a Unidade Po-
pular (UP), com 50,1%.

Os eleitores jovens, na faixa etária de 16
a 24 anos, constituem 13,28% do total de
eleitores no Brasil. Desses, apenas 1,86% -
302.501 pessoas - são filiados a partidos
políticos. As agremiações que contam com
o maior número de jovens em suas fileiras
são a Unidade Popular (UP), com 35,8%, o
Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), com
10,1%, e a Rede Sustentabilidade (Rede),
com 7,4%.

As estatísticas podem ser consultadas a
partir do menu "Partidos", no topo do Por-
tal do TSE. Clicando na opção "Filiação Par-
tidária" e no link "Estatísticas", é possível
fazer o levantamento do número de filia-
dos por partido, em nível nacional, regio-
nal, estadual e municipal, bem como por
gênero e faixa etária.

Novos protestos
Diante do sucesso das manifestações re-

alizadas no dia 29 de maio em todo o País, a
reunião da coordenação da Frente Fora Bol-
sonaro, realizada na quarta-feira (2) marcou
novos atos por "Fora Bolsonaro", vacina,
emprego e auxílio para o dia 19 de junho.
Os atos serão a continuação da jornada de
lutas que acarretaram nas manifestações do
dia 29. Participam da frente os principais
partidos e organizações da esquerda, como
o PSOL, PT, a CUT, UNE, movimentos sociais,
entre outras entidades.

A senadora Maria do
Carmo sabe muito

bem que o eleitorado
sergipano costuma

"aposentar" os
políticos que não

sabem a hora de parar

Depois de 35 anos, o conselheiro Car-
los Alberto Sobral de Sousa deixa o car-
go no dia 24 de julho quando comple-
ta 75 anos de idade. Entrou no Tribunal
de Contas do Estado (TCE-SE) em 1985,
nomeado procurador pelo então go-
vernador João Alves Filho. No ano se-
guinte foi nomeado conselheiro.

Carlos Alberto deixa TCE após 35 anos

Pintura  sobre tela do artista sergipano
José Lima

STF suspende desocupações
de áreas coletivas habitadas
antes da pandemia

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supre-
mo Tribunal Federal, determinou nesta quin-
ta-feira (3) a suspensão por seis meses de
ordens ou medidas de desocupação de áre-
as que já estavam habitadas antes de 20 de
março do ano passado, quando foi aprovado
o estado de calamidade pública em razão da
pandemia da Covid-19.

Pela decisão, ficam impossibilitadas "me-
didas administrativas ou judiciais que resul-
tem em despejos, desocupações, remoções
forçadas ou reintegrações de posse de natu-
reza coletiva em imóveis que sirvam de mo-
radia ou que representem área produtiva pelo
trabalho individual ou familiar de populações
vulneráveis".

O ministro também suspendeu o despejo
de locatários de imóveis residenciais em con-
dição de vulnerabilidade por decisão liminar,
ou seja, sem prévia defesa, antes mesmo do
devido processo legal. O conceito de vulne-
rabilidade será analisado caso a caso pelo
magistrado que atuar na situação concreta.

Barroso deferiu parcialmente a cautelar em
ação apresentada pelo PSOL (ADPF 828) para,
segundo ele, "evitar que remoções e deso-
cupações coletivas violem os direitos à mo-
radia, à vida e à saúde das populações envol-
vidas".

O prazo de seis meses será contado a par-
tir da decisão "sendo possível cogitar sua ex-
tensão caso a situação de crise sanitária per-
dure", destacou o ministro.

Sem São João
Em virtude da pandemia da covid-19,

mais uma vez os tradicionais festejos juni-
nos precisarão ser adaptados neste ano. A
Prefeitura de Aracaju estabeleceu que não
serão permitidos o acendimento de foguei-
ras, a venda de fogos de artifício e a realiza-
ção de eventos festivos, públicos ou priva-
dos, durante o período junino na capital.

As medidas se adequam ao decreto esta-
dual e foram definidas em reunião do Co-
mitê de Operações Emergenciais (COE). Para
não perder a tradição e curtir o momento
com toda a segurança, os aracajuanos po-
derão acompanhar mais uma edição do For-
ró Caju Em Casa - que se inicia no próximo
dia 17 com transmissão ao vivo pelo canal
do Youtube da Prefeitura de Aracaju.

A vaga de Carlos Alberto é reserva-
dor para um dos procuradores que in-
tegram o Ministério Público de Contas
- Luiz Alberto Menezes, João Augusto
Bandeira de Melo e Eduardo Santos
Rollemberg Cortes. A indicação será
feita pelo governador Belivaldo Cha-
gas.

Politização das Forças Armadas
Senadores lamentaram a decisão do Exército de não punir o general e ex-ministro da

Saúde Eduardo Pazuello após participar de protesto ao lado do presidente Jair Bolsonaro.
Para parlamentares, o arquivamento do procedimento disciplinar abre um precedente
perigoso. Senadores usaram suas redes sociais para criticar a decisão.

Em nota, o Exército informou que "não restou caracterizada a prática de transgressão
disciplinar por parte do general Pazuello" e que "arquivou-se o procedimento administrati-
vo que havia sido instaurado". Em 23 de maio, Pazuello, que é general da ativa, participou de
evento no Rio de Janeiro com apoiadores de Bolsonaro e chegou a fazer um discurso ao
lado do presidente.

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) afirmou que está evidente uma "politização"
das Forças Armadas.

"Politização das Forças Armadas e das polícias, negacionismo homicida, boçalidade e
mentira como método de governo,  pandemia descontrolada e fome. Os problemas do
Brasil seguem aumentando", escreveu.

Mandatos de diretores prorrogados
A Prefeitura de Aracaju prorrogou o mandato dos gestores escolares da rede pública

municipal de ensino da capital por mais 180 dias, conforme Decreto Municipal 6.469/2021.
A prorrogação foi definida atendendo solicitação do Sindicato dos Profissionais de Ensino
do Município de Aracaju (Sindipema), em razão da pandemia da covid-19.

A participação da comunidade escolar - incluindo as mães ou responsáveis pelos alunos
- é necessária no processo eleitoral que garante o pleno funcionamento do modelo de
Gestão Democrática, implantado em Aracaju em 2018. A partir das eleições, é feita a esco-
lha dos gestores de cada unidade de ensino: diretores, coordenadores administrativos e
coordenadores pedagógicos.

Um dos princípios da gestão democrática, de acordo com a Lei Complementar nº 166, é
o mandato de dois anos de diretores e coordenadores escolares, sendo permitida uma
única reeleição. Terminado este período, mais um processo eleitoral é iniciado, com a
participação de toda a comunidade escolar nas eleições.
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A Organização Meteorológica Mundial
(OMM), informou que o evento La Niña
2020-2021 terminou e as condições neu-

tras devem dominar o Pacífico Tropical nos pró-
ximos meses. Segundo a agência da ONU, as
temperaturas do ar devem ficar acima da mé-
dia entre junho e agosto, especialmente no He-
misfério Norte.

Destaco que a Organização Meteorológica
Mundial é a voz autorizada do Sistema das Na-
ções Unidas sobre o tempo, o clima e a água.

De acordo com as previsões da organização,
há uma chance de 78% de condições neutras no
Pacífico Tropical até julho, diminuindo para 55%
em agosto-outubro, e com mais incerteza para
o resto do ano.

O fenômeno La Niña refere-se ao arrefecimen-
to em grande escala das temperaturas da super-
fície do Oceano Pacífico equatorial central e ori-
ental, causando alterações na circulação atmos-
férica como ventos, pressão e precipitação.

Segundo a OMM, todos os eventos climáticos
naturais acontecem agora em um contexto da
mudança climática, que está aumentando as
temperaturas globais, exacerbando o clima ex-
tremo e alterando os padrões sazonais de preci-
pitação.

No comunicado da OMM, o Secretário Geral,
Petteri Taalas, aponta  que "o La Niña tem um
efeito de resfriamento global temporário, que
normalmente é mais forte no segundo ano do
evento." Segundo Petteri Taalas, o fim do fenô-
meno em maio "significa que 2021 teve um iní-
cio relativamente bom, pelos padrões recentes."

Ele afirmou, no entanto, que "isso não deve levar
a uma falsa sensação de segurança de que há
uma pausa na mudança climática."

Temos pontos de atenção, pois as concentra-
ções de dióxido de carbono permanecem em
níveis recordes, impulsionando o aquecimento
global. De acordo com novas previsões da OMM,
há 90% de probabilidade de o ano mais quente
já registrado acontecer entre 2021 e 2025.

O que a organização aponta de imediato é o
de que com o fim do La Niña e as temperaturas
do mar acima da média, as temperaturas do ar
devem ser mais quentes do que a média de ju-
nho a agosto deste ano. Isso deve acontecer em
quase todo o Hemisfério Norte, em particular na
parte centro-oeste de América do Norte, o extre-
mo norte da Ásia, parte da Ásia Central e o extre-
mo leste da Ásia, a Península Arábica e o norte do
Caribe.

A costa sul da África Ocidental, a África Central
e Oriental e partes do leste da América do Sul tam-
bém devem ter temperaturas acima da média
de junho a agosto. E aqui estamos nós que vive-
mos em Sergipe, ou seja, teremos temperaturas
médias mais altas.

As únicas exceções notáveis à tendência de
aquecimento acima da média estão no noroes-
te da Europa, sul da Ásia e parte norte da América
do Sul, estendendo-se até o sul do Caribe.

A OMM também publicou previsões de preci-
pitação para junho, julho e agosto.

Na maior parte do Oceano Pacífico, ao longo
da linha do Equador, as probabilidades são
maiores para chuvas quase normais.

No Caribe, muitas regiões da América do Sul,
grande parte do norte do Mediterrâneo e sudes-
te da Europa, áreas da América do Norte central
e ocidental, partes da África Central e a costa les-
te da África há maiores chances de precipitação
abaixo do normal.

A entidade afirma que há uma chance mode-
rada a alta de chuvas acima do normal em zo-
nas do norte da América do Sul, logo ao norte da
linha do Equador, e nas regiões do norte do sub-
continente indiano

Ressalto que conforme definição da entidade
internacional que avalia o clima em nosso pla-
neta (OMN), uma previsão do tempo de cinco
dias hoje é geralmente tão confiável quanto
uma previsão do tempo de duas décadas atrás.
As perspectivas de até uma semana, especial-
mente em regiões temperadas de latitudes mé-
dias, estão se tornando cada vez mais confiáveis.
As informações podem ser disseminadas ao re-
dor do mundo de um local para outro em três
horas, enquanto fenômenos recentemente com-

Saumíneo Nascimento
saumineon@gmail.com

Terminou La Niña 2020-2021

preendidos como El Niño Oscilação Sul (ENSO)
(El Niño, La Niña e fases neutras) podem ser pre-
vistos com até um ano de antecedência. As pre-
visões climáticas sazonais podem ser feitas com
até um mês, três meses ou seis meses de antece-
dência, embora essas previsões climáticas sejam
de natureza probabilística. Essas previsões, mui-
tas vezes de centros mais avançados, são dispo-
nibilizadas globalmente para todas as nações.
Portanto estes dados do La Niña são relevantes
para sabermos como será o clima em Sergipe
nos próximos meses.

A tabela adiante apresenta uma previsão da
temperatura média diária (mínima e máxima), a
precipitação média total em mm e o número mé-
dio de dias de chuva em Aracaju até o fim de 2021.

Possivelmente o fim do La Niña já exerça in-
fluência sobre as temperaturas e a precipitação
média de Aracaju nos próximos meses. De qual-
quer forma a amplitude térmica em Aracaju é
relativamente baixa e isto é relevante para a
saúde da população.

Prof. Dr. Claudefranklin Monteiro
Santos

Este foi o tema da palestra proferida pelo
escritor e editor Joselito Miranda na última
quarta-feira em sessão remota do Movimento
Cultural Antônio Garcia Filho, da Academia
Sergipana de Letras. Sob a coordenação da
poetisa Jane Guimarães, o evento contou com
a participação de acadêmicos da ASL, a exem-
plo de seu presidente, José Anderson Nascimen-
to e também de familiares do homenageado,
entre eles seus filhos Abelardo e Patrícia, e de
sua neta, também poetisa, a jovem Júlia Ro-
mero.

Radicado em Aracaju, Joselito Miranda de
Souza é natural da cidade de São Paulo. Sua
formação em nível superior é na área de Co-
municação Social, pela Universidade de Mogi
das Cruzes. Especializou-se em artes e produ-
ção gráfica pela Fundação Armando Álvares
Penteado e pela Escola Panamericana de Ar-
tes.

Em Sergipe, atuou na Editora Infographics e
atualmente tem seu próprio negócio como di-
retor, editor e produtor gráfico da ArtNer Co-
municação, assessorando inúmeros trabalhos
de escritores sergipanos. Ao todo, já são mais
de trinta anos de carreira, elaborando e publi-
cando livros, revistas e informativos empresa-
riais e comerciais. Tem trabalhos publicados
em antologias e seletas e edita, como criador,
dois periódicos digitais: Empreendedorismo e
Revista Literária de Sergipe. Além de uma pro-
missora parceira com a Sociedade Brasileira
de Médico Escritores (SOBRAMES), de Sergipe.

No Movimento Cultural Antônio Garcia Fi-
lho, ele ocupa a cadeira de nº 34, cujo patrono
é o escritor lagartense Abelardo Romero Dan-
tas (1907-1079). Mensalmente, o MAC tem
promovido sessões para que seus integrantes
discorram monograficamente sobre os patro-
nos de suas cadeiras. Iniciativa salutar, pois além
de promover o conhecimento e a discussão
sobre os mais destacados escritores sergipa-
nos, também contribui para a salvaguarda e

para a divulgação do seu legado, fazendo va-
ler o princípio da imortalidade literária.

Em sua fala, Joselito Miranda foi preciso e
cirúrgico, ressaltando aspectos da vida e da
obra de Abelardo Romero Dantas, notadamen-
te a sua contribuição para o nascedouro do
movimento modernista em Sergipe, de gran-
de repercussão não somente nacional, mas
também internacionalmente. Dantas teve atu-
ação destacada em várias áreas, seja no jorna-
lismo, como também na prosa de conteúdo
crítico-social. Mas, foi na poesia, sobretudo na
poesia modernista, que ele deixou importan-
tes obras e uma contribuição singular.

A poesia de Abelardo Romero não segue
padrões e nem regras. A sua liberdade criativa
proporcionou a escrita de poemas os mais inu-
sitados possíveis, de longas estrofes a peque-
nos textos poéticos carregados de grande ge-
nialidade e sensibilidade. Particularmente, gos-
to muito de "Sinos de Lagarto". Mas também,
de "Último Pedido", do livro "Visita ao Rio", pá-
gina 65, onde nos versos finais diz: "Hoje levo o

ABELARDO ROMERO E O MODERNISMO EM SERGIPE
dedo aos lábios: Psiu... Psiu... Oh, não espan-
tem os pássaros!"

Abelardo Romero explora não só a imagéti-
ca em seus poemas, como também os cheiros,
as vontades e desejos, e o som das coisas e das
palavras. Seus versos exprimem sentimento e
delírio, verdade e essência, sutileza e simplici-
dade. Arte e poesia na melhor acepção das
palavras e de suas semânticas e representa-
ções. Um modernista nato, com expressivida-
de forte e liberdade aguçada.

Meus cumprimentos ao Movimento Cultu-
ral Antônio Garcia e aos seus componentes
que têm nos presenteado com valiosas mani-
festações de compromisso pela missão cultu-
ral que abraçaram ao ocuparem um lugar pri-
vilegiado nos assentos da Academia Sergipa-
na de Letras, fazendo valer o legado de seu
idealizador e também a ideia, que eu particu-
larmente defendo, de ser um embrião de imor-
tais, não somente por suas potencialidades in-
telectuais, mas também pelo engajamento pre-
sente, honesto e produtivo.
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As gestantes e puérpe
ras (mulheres que tive
ram filhos há até 45

dias) registra uma taxa de le-
talidade de 7,2%, mais que o
dobro da atual taxa de letali-
dade do país, que é de 2,8%.
O dado faz parte do último
Boletim do Observatório Co-
vid-19, da Fundação Oswal-
do Cruz (Fiocruz), divulgado
nesta sexta-feira (4).

Segundo o boletim, um
estudo sobre a pandemia
nas Américas, publicado em
maio pela Organização Pan-
Americana da Saúde (Opas),
verificou que, entre janeiro
e abril deste ano, houve um
aumento relevante de casos
em gestantes e puérperas, e
de óbitos maternos por co-
vid-19 em 12 países.

Os especialistas alertam
ainda que as gestantes po-
dem evoluir para formas
graves da covid-19, com
descompensação respirató-
ria, em especial, aquelas que
estão em torno de 32 ou 33
semanas de gestação. Em
muitos casos, segundo os ci-

Covid-19: mortalidade de gestantes
é mais que o dobro da média no país

entistas, há necessidade de
antecipar o parto.

Esse quadro aumenta a
preocupação em relação à
disponibilidade de leitos de
UTI adulto para essas mulhe-
res e de leitos de UTI neona-
tal para os recém-nascidos,
que podem ser prematuros.
Os pesquisadores alertam
que ambos precisam de cui-
dados especializados e ime-
diatos. A partir de meados de

2020, começaram a ser pu-
blicados artigos sobre a mor-
te de gestantes e puérperas
por covid-19 no Brasil, aler-
tando para a necessidade de
preparação e organização de
toda a rede de atenção em
saúde.

De acordo como Observa-
tório Obstétrico Brasileiro
Covid-19, os óbitos maternos
em 2021 superaram o núme-
ro notificado em 2020. No

ano de 2020, foram 544 óbi-
tos em gestantes e puérpe-
ras por covid-19 no país, com
média semanal de 12,1 óbi-
tos, considerando que a pan-
demia se estendeu por 45
semanas epidemiológicas
nesse ano. Até 26 de maio
de 2021, transcorridas 20
semanas epidemiológicas,
foram registrados 911 óbitos,
com média semanal de 47,9
óbitos.

UTIs permanecem no
limite dos 100% de lotação

Os leitos exclusivos de Covid-19 nas Unidades de
Terapia Intensiva (UTI) permanecem superlotados
nos hospitais sergipanos. É o que consta no balanço
divulgado nesta sexta-feira, 4, pelo boletim epidemi-
ológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES). Na
rede pública, das 225 vagas de UTI, apenas uma es-
tava desocupada, no Hospital de Cirurgia, em sua
ala destinada ao Sistema Único de Saúde (SUS). Com
isso, a taxa de ocupação das UTIs da rede pública
estava em 99,6%. E outros 78 pacientes aguardavam
vagas em UTI, sendo 23 no Hospital Fernando Fran-
co, em Aracaju, e outros 21 no Hospital Regional
Garcia Moreno, em Itabaiana.

Já na rede particular, a ocupação está em 95%, com
10 leitos livres de um total de 185. A UTI em superlo-
tação é a do Hospital São Lucas, com 55 pacientes
em um local com 50 leitos. O excedente foi encami-
nhado para leito de contingenciamento. Já o Hospi-
tal Gabriel Soares, da rede Hapvida, aumentou para
15 o número de leitos de UTI adulto dedicados ex-
clusivamente ao atendimento depacientes com Co-
vid-19. E outros sete pacientes aguardam vagas em
UTI na rede, sendo seis no São Lucas.

Enfermarias - Já nos leitos clínicos, a situação é qua-
se a mesma, mas o limite do colapso está na rede
privada. De 191 vagas disponíveis, 189 estão ocupa-
das, perfazendo uma taxa de 99%. Nos hospitais Pri-
maverae Renascença estão com 115% de internação,
enquanto o São Lucas está com 135%, e o Hospital do
Coração está com 133%. Também nestes hospitais, os
pacientes excedentes ao número de leitos estão in-
ternados em leitos de contingenciamento.

E nos hospitais públicos, as enfermarias estão 100%
ocupadas no Hospital de Urgência João Alves Filho
(Huse), no Regional Jessé Fontes (Estância), no Hos-
pital Universitário de Lagarto (HUL), no CapsJaelPa-
tricio, em Aracaju, e no Hospital de Retaguarda mon-
tado em São Cristóvão. Somando todos os hospi-
tais, de 339 leitos de enfermaria disponíveis, 267 es-
tão ocupados, deixando a taxa em 79%.

MPSE recomenda que Japaratuba e
Pirambu não façam festas juninas

O Ministério Público de Sergipe, por meio da Pro-
motoria de Justiça de Japaratuba e Pirambu, expe-
diu recomendações para que as respectivas Prefei-
turas coíbam quaisquer eventos em alusão aos fes-
tejos juninos em 2021, com o objetivo de evitar aglo-
merações e manter o distanciamento social, uma das
medidas mais eficientes para evitar a transmissão
da Covid-19. Também foi recomendado que as admi-
nistrações municipais fiscalizem e promovam a cons-
cientização da população por meio dos canais de
comunicação em massa.

As recomendações também são direcionadas ao
Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de
Sergipe para que haja fiscalização, nos respectivos
Municípios, e que sejam adotadas medidas legais, na
eventualidade da prática dos crimes previstos nos
tipos penais do art. 267 (pandemia), art. 268 (infração
de medida sanitária preventiva) e art. 269 (omissão
de notificação de doença).

Os documentos emitidos pela Promotoria de Jus-
tiça ressaltaram que, de acordo com o painel divul-
gado pelo Ministério da Saúde (MS), não houve de-
créscimo na curva de contaminação, pelo contrário,
encontra-se em plena ascensão. E, que, segundo o
Boletim de Monitoramento, também do MS - Centro
Operacional de Emergências em Saúde Pública -, "as
medidas não farmacológicas visam reduzir a trans-
missibilidade do vírus na comunidade e portanto
retardar a progressão da epidemia. Ações como essa,
além de reduzirem o número de casos, tem o poten-
cial de reduzir o impacto para os serviços de saúde,
por reduzir o pico epidêmico".

O prefeito Edvaldo No-
gueira anunciou, nesta sex-
ta-feira, o novo calendário de
vacinação contra a covid-19
em Aracaju. A partir da se-
gunda-feira (7), a Prefeitura
vacinará todas as pessoas a
partir dos 54 anos, o que in-
clui as pessoas com defici-
ência permanente grave,
sem o Benefício de Presta-
ção Continuada (BPC), das
mesmas faixas etárias. A ges-
tão municipal também avan-
çará na imunização dos pro-
fissionais da Educação, inclu-
indo os que atuam do 3º ao
9º ano do Ensino Fundamen-
tal e os que atuam no Ensino
Médio. Até o momento, Ara-
caju já vacinou 163.578 pes-
soas, o que corresponde a
24,6% da população.

Pelo novo calendário de
vacinação estabelecido, a
vacinação da população aci-

Prefeitura vacina população acima de 54 anos e
educadores dos Ensinos Fundamental e Médio

ma de 54 anos iniciará nesta
segunda-feira pelos aracaju-
anos com 57 anos nascidos
entre janeiro e junho. Na ter-
ça-feira será a vez do públi-
co da mesma faixa etária que
nasceu entre os meses julho
e dezembro. Na quarta-feira
a vacinação avançará para os
aracajuanos de 56 anos nas-
cidos entre janeiro e junho,
e na quinta-feira para os que
nasceram de julho a dezem-
bro.

Já na sexta-feira recebem
a primeira dose da vacina os
cidadãos de 55 anos. No sá-
bado, 12, serão imunizados
aqueles que têm 54 anos e
aniversariam entre janeiro e
junho. Para finalizar este
grupo, no domingo, 13, se-
rão vacinados os aracajua-
nos, também de 54 anos,
nascidos entre julho e de-
zembro.

Deficiente permanente
grave - As pessoas com defi-
ciência permanente grave
(auditiva, visual, motora e
mental) devem apresentar o
relatório médico e se vaci-
narão de acordo com a pro-
gramação estabelecida pela
Secretaria Municipal da Saú-
de. Na segunda-feira, serão
vacinados os de 56 anos nas-
cidos entre janeiro e junho;
na terça-feira será a vez da-
queles que têm 56 anos e
nasceram entre julho e de-
zembro.

Os de 55 anos, que fazem
aniversário entre janeiro e ju-
nho, serão imunizados na
quarta-feira. Já os de 55 anos,
aniversariantes de julho a de-
zembro, tomam a primeira
dose da vacina na quinta-fei-
ra, 10. Aqueles que possuem
54 anos, nascidos de janeiro
a abril, serão vacinados na

sexta (11); os de mesma ida-
de, que fazem aniversário de
maio a agosto, devem se di-
rigir às unidades de saúde no
sábado (12), e os que têm 54
anos, cujo nascimento ocor-
reu entre setembro e de-
zembro, serão imunizados
no domingo (13).

Profissionais da Educação
- Entre segunda-feira e quar-
ta-feira serão vacinados os
profissionais da Educação
que atuam do 3º ao 9º ano
do Ensino Fundamental. Já
de quinta, 10, ao domingo,
13, serão imunizados os que
trabalham com alunos do
Ensino Médio. Para se vaci-
nar, os educadores precisam
se cadastrar no "VacinAju",
com a apresentação da do-
cumentação que comprove
o vínculo com a unidade de
ensino na qual atuam.

A Secretaria de Estado
da Saúde (SES) recebeu na
tarde desta sexta-feira, 04,
um novo lote do imuni-
zante da Pfizer, com 7.020
doses. Junto com as
63.750 vacinas da Astraze-
neca/Fiocruz, recebida na
última quarta-feira, 02, o
Estado segue avançando

Nova remessa de vacinas da Pfizer amplia imunização em Sergipe
na imunização.

A distribuição das vaci-
nas começa nesse sábado,
5, para os municípios das
regiões de Aracaju e Nos-
sa Senhora do Socorro, na
CEADI, localizada na sede
da Secretaria de Estado
da Saúde, das 8 às 13 ho-
ras. Para os demais muni-

cípios a entrega ocorrerá
nas sedes das regiões, na
segunda-feira (dia 07 de
junho).

A Secretaria de Saúde
pactou com os 75 municí-
pios que, com o objetivo
de avançar e manter a
agilidade no processo de
vacinação, com a 22ª pau-

ta enviada pelo Ministério
da Saúde, iniciar a vacina-
ção de: Trabalhadores da
educação de nível superi-
or, Caminhoneiros e Traba-
lhadores industriais, além
de manter a vacinação de
grupos prioritários que
ainda não alcançaram co-
bertura adequada.

MULHER GRÁVIDA TOMA VACINA CONTRA COVID-19
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A Associação Comer
cial e Empresarial de
Sergipe - Acese -

protocolou nesta sexta-
feira (4), um ofício ao Go-
verno do Estado solicitan-
do a reabertura do comér-
cio aos sábados em Sergi-
pe. A instituição entende
que já existem condições
para o funcionamento
normal do setor comerci-
al, sem que isso resulte no
aumento de casos de co-
ronavírus.

Desde o último dia 4 de
março que o Governo,
através da Resolução nº

Acese solicita ao Governo reabertura do comércio aos sábados
11/2021, adotou medidas
mais duras de combate à
pandemia. Passados mais
de 90 dias, vários setores
tiveram a permissão de
abrir aos finais de semana.
No entanto, o comércio só
pode funcionar de segun-
da a sexta-feira. Isso tem
trazido dificuldades para
muitos lojistas.

Marco Pinheiro, presi-
dente da Acese, defende
que já existem condições
de liberar a reabertura aos
sábados. "O comércio tem
tomado todos os cuida-
dos desde o início, fazen-

do o controle das pessoas,
mantendo o distancia-
mento e fornecendo pro-
dutos sanitizantes", garan-
te. Ele assegura que, em
seu entender, a medida
não representará um au-
mento nos casos de covid.

"É fato que a restrição,
instituída há mais de 90
dias, buscou, em um pri-
meiro momento, barrar o
avanço da pandemia. Con-
tudo, verifica-se que a aber-
tura entre as segundas e
sextas-feiras não resultou
no aumento de infectados.
Logo, avalia-se que não há

malefícios diante da libera-
ção do funcionamento
também aos sábados",
analisou Pinheiro.

Maurício Vasconcelos,
vice-presidente da Acese,
lembra que o sábado repre-
senta um dia importante
de faturamento. "Apesar
de ser um dia de expedien-
te mais curto, ele geralmen-
te representa um movi-
mento maior em relação
aos outros dias. Se formos
comparar, tem uma venda
efetiva melhor. Então, para
nós, está fazendo muita fal-
ta", lamentou.

Será sepultado na ma-
nhã de hoje o corpo de
José Adilson de Oliveira,
motociclista que morreu
na manhã de ontem após
colidir com um carro e ser
atropelado por um ônibus.
A tragédia foi registrada
na manhã de ontem por
volta das 9h, quando a ví-
tima transitava pela Ave-
nida Gentil Tavares, em
frente à Central de Abas-
tecimento (Ceasa), na ca-
pital sergipana. No regis-
tro de ocorrência preen-
chido pela Companhia de
Policiamento de Trânsito
(CPTran), a corporação
confirmou que o condu-
tor da motocicleta seguia
sentido zona Norte de
Aracaju quando perdeu o
controle e gerou o impac-
to em um automóvel à
sua frente; caído na pista,
a vítima acabou sendo
atingida por um ônibus

pertencente ao transpor-
te público.

Enquanto o corpo de
José Adilson seguia em
análise no Instituto Médi-
co Legal (IML), familiares
informaram que a esposa
de José Adilson está inter-
nada no Hospital Univer-
sitário, onde era acompa-
nhada - em escala de rodí-
zios -, por filhas. Na manhã
de ontem, antes de seguir
para a unidade hospitalar,
o motociclista havia deixa-
do uma das filhas no tra-
balho e seguia para o HU
para pegar a outra filha,
que havia passado a noi-
te com a mãe. Uma esta-
tística apresentada pela
Superintendência Munici-
pal de Transportes e Trân-
sito (SMTT ), indica que
essa foi a décima primeira
morte violenta no trânsi-
to de Aracaju somente
neste ano de 2021.

Motociclista morre em
acidente em Aracaju

Hemose: abertura de
posto fixo no shopping busca
aumentar doações de sangue

O desejo de ajudar ao próximo estimulou a doação de san-
gue de Brendon de Castro Santos e Graziela Oliveira. Eles cola-
boraram com o serviço, no posto de coleta do Centro de He-
moterapia de Sergipe (Hemose) localizado no segundo piso
do shopping Riomar. "Estava passando, vi o movimento, bus-
quei informações e aproveitei para doar", destacaram os doa-
dores.

Para o médico Rodrigo Tonin, foi uma oportunidade de reali-
zar sua primeira doação de sangue. "Fiquei sabendo através de
um colega médico, o Leonício. Achei a iniciativa muito impor-
tante e necessária", salientou o profissional.

A proposta do Hemocentro é disponibilizar mais um espaço
para o cidadão que deseja doar e para aqueles que ainda não
conhecem o serviço. "Convidamos toda a população que este-
ja em bom estado de saúde para ajudar os pacientes que pre-
cisam do sangue em seus tratamentos", salientou a diretora
Geral da Fundação, Luciana Déda, na abertura do posto no
shopping.

Doador e parceiro na iniciativa, o tenente coronel, Leonício
Umbelinio diretor clínico do Hospital da Polícia Militar (HPM),
também renovou a doação. "Esse é um ato em defesa da vida.
Estamos aqui enquanto parceiros para apoiar. Esse é o papel do
médico e do militar que atua na preservação da vida", frisou.

No posto, a doadora de sangue Aline Santos Oliveira de Jesus
realizou o Aniversário Solidário da filha, a adolescente Tíffany
Silva. "Como eu queria doar sangue minha mãe foi ao Hemose
e combinamos fazer uma celebração dupla. Do meu aniversá-
rio de 16 anos e minha primeira doação com meus amigos",
disse satisfeita Tiffany.

Junho Vermelho - O Hemose segue com a campanha Junho
Vermelho que tem como tema: Doação e Solidariedade: "A sua
atitude é essencial para salvar vidas". A ação visa promover a
importância da doação de sangue como um ato contínuo, com
destaque para períodos de agravos de saúde pública, desastres
naturais e festas com feriados prolongados.

A doação no shopping funciona em horários alterados de
terça a quinta, das 13h às 16h e na sexta, das 10h às 16h, o
agendamento deve ser feito através, dos telefones: 3225-8039
e 3259-3174.

Reconhecimento
O prefeito Edvaldo Nogueira re-

cebeu a visita de cortesia do con-
selheiro do Tribunal de Contas do
Estado (TCE/SE), Carlos Alberto
Sobral, nesta sexta-feira (4). Pres-
tes a se aposentar, após 36 anos de
serviços prestados ao órgão fisca-
lizador, o conselheiro declarou que
fez questão de se despedir pesso-
almente do prefeito, a quem defi-
niu como "um prefeito honrado, di-
nâmico". "Como fiscalizador das
coisas públicas, vim agradecer a
Edvaldo pelo político que ele é e
pela importância que ele tem na
história de Sergipe, mas particular-
mente de Aracaju. Ele merece todo
o reconhecimento pelo gestor que
se tornou ao longo da sua trajetó-
ria", destacou o conselheiro.

ANA LÍCIA MENEZES/PMA
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O cantor de arrocha
Deivson Aleixo
Santos, o 'Devi-

nho Novaes', foi detido
pela Polícia Militar na ma-
drugada desta sexta-fei-
ra, em uma festa irregu-
lar que acontecia em
uma chácara na Aruana
(zona de expansão de
Aracaju). De acordo com
a PM, o flagrante aconte-
ceu por volta da 1h30,
depois que uma equipe
da corporação foi aciona-
da para atender ocorrên-

Devinho Novaes é detido em festa irregular na Aruana
cia de perturbação do
sossego e descumpri-
mento ao decreto gover-
namental que impede a
realização de eventos,
festas e aglomerações,
por força da pandemia
do novo coronavírus.

Ao chegar no local a
polícia confirmou a de-
núncia, encontrando ain-
da o uso de bebidas al-
coólicas e som de mala de
carro, conhecido como
"paredão". Além de Dei-
vson, três amigos do can-

tor foram identificados. A
PM informou que, na ten-
tativa de diálogo, houve
resistência dos envolvi-
dos, e a equipe enviada
ao local pediu reforço a
outras unidades.

"Um dos envolvidos se
exaltou e partiu para o
enfrentamento à ação
policial, quando foi ne-
cessário o uso de força
progressiva e de um dis-
paro de munição não le-
tal. Um envolvido foi imo-
bilizado e conduzido para

atendimento médico no
Hospital de Urgência
(Huse). Devido ao esta-
do alterado dos envolvi-
dos, foram usadas alge-
mas para salvaguardar
integridade da guarni-
ção e de todos", confir-
ma a PM, em nota.

O cantor e seus ami-
gos foram autuados por
descumprimento ao de-
creto governamental e
perturbação do sosse-
go. O caso foi registrado
na Central de Flagrantes

por volta das 4h28, onde
eles assinaram um termo
circunstanciado e foram
liberados.

Também em nota, a as-
sessoria de imprensa de
Devinho informa que ele
foi convidado para uma
reunião de um pequeno
grupo para comemorar o
aniversário de um amigo
perto da sua casa, no Bair-
ro Aruana, encontrou cer-
ca de 20 pessoas no local
e logo foi surpreendido
com a chegada da polícia

que foi fiscalizar o local e
interromper a festa. "De-
vinho respeitou e colabo-
rou com o trabalho da
Polícia Militar, assinou a
advertência e se compro-
meteu em não participar
de eventos.O cantor
pede desculpas ao públi-
co pelo ocorrido. Como
artista tem a responsabi-
lidade de seguir os decre-
tos governamentais e in-
centivar seus fãs", diz a
nota divulgada pela as-
sessoria.

Mulher é presa por
aplicar golpe de
R$ 16 mil contra idosa

Uma equipe da Delegacia de Atendimento à Crian-
ça e Adolescente Vítima (Deacav) cumpriu mandado
de prisão preventiva nesta sexta-feira contra uma
mulher acusada de efetuar diversas compras no car-
tão de uma idosa de 83 anos. A vítima era auxiliada
pela autora do crime.

De acordo com os delegados Ronaldo Marinho e
Josefa Valéria, a mulher era secretária da idosa e atua-
va realizando serviços domésticos, bem como a acom-
panhava em supermercados e consultas médicas.Ela
conseguiu obter a senha e subtrair o cartão da idosa.

De posse do cartão e da respectiva senha, a mulher
começou a efetuar diversas compras no cartão da
vítima. O prejuízo é de aproximadamente R$ 16 mil. A
mulher encontra-se presa à disposição da Justiça.

Uma vasta e conhecida fi-
cha criminal, com a prática de
homicídios, porte ilegal de
arma e a coordenação de uma
fatia considerável do tráfico
em Sergipe. Como é de cos-
tume entre os grandes trafi-
cantes, Adriano Vieira Santos,
mais conhecido como "Sapão",
35 anos, determinava crimes
cruéis e comandava o tráfico
de drogas de dentro de uma
das maiores favelas da Améri-
ca Latina, a Rocinha, no Rio de
Janeiro.

Foi lá, na Rocinha, que in-
vestigadores do Denarc defla-
graram a Operação Extração.
A Polícia Civil de Sergipe, com
o apoio do Núcleo de inteli-
gência da Unidade de Polícia
Pacificadora da Rocinha, loca-
lizou, prendeu e desceu a co-
munidade da Rocinha com
"Sapão" nesta quinta-feira, dia
03. No momento da prisão, ele
estava com a companheira e
a enteada e não esboçou qual-
quer tipo de reação diante da
surpresa com a chegada dos
policiais do Denarc. Toda a
ação da polícia foi coordena-
da de Aracaju pelo Denarc e a
Divisão de Inteligência e Pla-
nejamento Policial (Dipol),
também com a participação
do Departamento de Homicí-

Traficante foragido de Sergipe é preso na favela da Rocinha

dios e Proteção à Pessoa
(DHPP) nas investigações.

Segundo o delegado André
David, diretor do Denarc, os in-
vestigadores do Departamen-
to chegaram no Rio de Janei-
ro na última sexta-feira, 28 de
maio, e já com informações
importantes, definiram a estra-
tégia para subir na Rocinha.
Com o acompanhamento de
equipes do RJ, cumpriram nes-
ta quinta-feira os mandados de
prisão expedidos pelo Judici-
ário de Sergipe.

Foi um trabalho de inteli-
gência, paciência e muita téc-
nica investigativa. Os manda-
dos de prisão expedidos pela

Justiça de Sergipe eram pelos
crimes de homicídio qualifica-
do, tráfico de drogas e associa-
ção com o tráfico. As investi-
gações do Denarc revelam o
grande impacto que Adriano
tinha na determinação da prá-
tica de crimes como o de ho-
micídios - muito deles qualifi-
cados pela maneira cruel e ba-
nalidade de como eram prati-
cados - e na capilaridade do
tráfico em todo o estado de
Sergipe, mesmo distante.

Durante a operação na Roci-
nha, os investigadores de Sergi-
pe tiveram apoio fundamental
de militares da Unidade de Polí-
cia Pacificadora (UPP) da comu-

nidade. Logo após a prisão, Sa-
pão foi levado para a sede da
Polícia Interestadual do Rio de
Janeiro, a Polinter, localizada a
30 minutos da maior favela da
América do Sul.

Agora, a Secretaria da Se-
gurança Pública de Sergipe
(SSP/SE) está definindo o
translado do investigado para
Aracaju, onde ele prestará de-
poimentos para a Polícia Civil
sergipana. As investigações
serão mantidas a fim de apro-
fundar o combate ao tráfico
de drogas, a prática de homi-
cídios e manter a diminuição
da taxa de criminalidade no
estado.

O TRAFICANTE ESTAVA ESCONDIDO NA FAVELA DA ROCINHA, NO RIO
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esportes

O time do Sergipe estreia
na tarde deste sábado (5)
no Brasileiro da Série B
2021. O time sergipano es-
treia fora de casa, contra o
Bahia de Feira, às 16h00 na
Arena Cajueiro, em Feira de
Santana. O Bahia de Feira
vice campeão Baiano, se
torna um sério adversário
para o campeão sergipano.
Mas o treinador Elias Bor-
ges, conhecedor profundo
do futebol baiano, diz que
tem tudo para barrar as
pretensões do adversário e
espera estrear com uma
vitória.

O Sergipe tem dois pro-
blemas para essa partida.
Dois jogadores testaram
positivo para a Covid-19
nesta semana. A informa-

ção foi divulgada pela as-
sessoria do clube na manhã
desta sexta-feira (04).O time
colorado ainda informou
que os atletas estão assin-
tomáticos e seguem em
isolamento social. O clube
não revelou a identidade
dos dois jogadores.O elen-
co viajou na última quinta-
feira, 03, para a cidade de
Feira de Santana-BA, onde
ocorrerá o confronto.

Elias Borges está muito
confiante em uma vitória
contra o Bahia de Feira
equipe que ele diz conhe-
cer bastante. "Nós conver-
samos com os atletas so-
bre iniciar a competição
bem e somando pontos. O
Bahia é um time que dis-
pensa comentários. Mas

posso dizer que conheço
na palma da mão. É muito
forte e manteve a espinha
dorsal desde 2016. Pode-
mos dizer que temos um
time preparado e mais re-
forçado do que no estadu-
al" explicou o treinador ru-
bro.

Para essa partida foram
relacionados os seguintes
jogadores:

Bahia, Bebel, Charles, Da
Silva, Diego Aragão, Doda,
Elivelton, Ewerton Ageu, Hi-
ago, Hitalo, Igor Rayan, João
Paulo, Júlio Lima, Júlio Pit,
Luizinho, Paulo Fernando,
Paulinho, Pedrinho, Rodri-
go Lucas e Sanny. Comissão
técnica: Elias Borges, Eduar-
do, Carlinhos, Sandro, Clé-
sio, Edivaldo, Paulo e Lucas.

Sergipe pronto para pegar o Bahia de Feira

Barcelona busca
segunda vitória na NFFB

A equipe do Barcelona desembarcou, na tarde
desta sexta-feira, 4, em território paulista, visando
a segunda vitória seguida no Novo Futsal Femini-
no Brasil. As barcelonistas entram em quadra nes-
te sábado, 5, às 14h, para enfrentar o São José-SP
pela terceira rodada da competição. O duelo acon-
tece no Tênis Clube, em São José dos Campos-SP.

Para essa partida, o Barcelona terá a volta do téc-
nico Oswaldo Mendonça, recuperado após testar
positivo para a COVID-19 dias antes de Barcelona
6x5 Taboão Magnus, mês passado, pela segunda
rodada. Esta semana, ele fez nova testagem, junto
com os membros de comissão técnica e jogado-
ras, e o resultado deu negativo.Além de Oswaldo,
o Barcelona terá a volta da atleta Giselle, que cum-
priu suspensão automática.

O time sergipano contará com os reforços de Ely
e Elica, que estão de volta após disputarem a Copa
do Brasil ano passado pelo Barcelona. Myla é outra
novidade no elenco sergipano.

Viagem - A delegação do Barcelona deixou Ara-
caju na noite de quarta-feira, 2, com destino a São
José dos Campos-SP. O grupo viajou em ônibus
cedido pela Superintendência Especial de Espor-
tes (SUPEE), que vem dando todo o apoio para as
meninas neste NFFB. O grupo viajou para São Pau-
lo com um elenco formado por 15 atletas e comis-
são técnica.Durante a viagem, as meninas fizeram
duas paradas para atividade física e recreação.

As meninas chegaram na tarde desta sexta-feira,
4, em Taboão da Serra-SP, para descanso. No sába-
do pela manhã, elas partem rumo a São José dos
Campos-SP em busca da segunda vitória seguida
no NFFB.

Campanha do Barcelona no NFFB
Barcelona 2X5 Sumov-CE (1ª rodada) e Barcelo-

na 6X5 Taboão/Magnus-SP (2ª rodada). A equipe
Barcelona FC conta com o apoio do governo do
Estado de Sergipe, através da Superintendência
Especial do Esporte (SUPEE).

O presidente Sidney
Araújo foi reeleito na pre-
sidência do "Canarinho do
Piauytinga", como tam-
bém o do radialista Araú-
jo Júnior, como vice-presi-
dente, para mais quatro

Sidney Araújo é reeleito presidente do Estanciano
anos no comando do Es-
tanciano.

No dia 14 de junho des-
te ano, o Estanciano Es-
porte Clube, que nasceu
em 1956, fará 65 anos de
fundação, um clube que

surgiu dos esforços de
muitos desportistas abne-
gados, que ficou conheci-
do como o "Time da Boa
Viagem", por sua sede e
seu campo localizarem-se
na Rua Boa Viagem (hoje

Monsenhor Santiago).
Fazem parte dos conse-

lhos Deliberativo e Fiscal:
Nadjo Lisboa (Presidente),
Magno de Jesus, Augusto
Santos, Alcinando Andrade,
José Cláudio, entre outros.

O Confiança não re
petiu a boa atua
ção contra o Cru-

zeiro e perdeu na noite
desta sexta-feira (4) para
o Goiás por 2x0, na aber-
tura da segunda rodada
do Brasileiro da Série B. O
time sergipano foi visivel-
mente prejudicado pela
arbitragem, que equivo-
cadamente anulou um
gol do Confiança, no iní-
cio do jogo quando o pla-
car ainda estava em 0x0.
A vitória do Goiás que-
brou um jejum do time
goiano que estava há sete
jogos sem vencer.

O Confiança ainda teve
a infelicidade de o goleiro
Rafael Santos ter falhado
no segundo gol. O goleiro
ao colocar a bola em re-
posição, não viu a presen-
ça do atacante Bruno Me-
zenga, que levantou a per-
na. A bola tocou no seu pé
direito e ganhou a linha
de gol. Um gol em um lan-
ce inusitado. O outro gol
do Goiás foi assinalado
pelo artilheiroAlef Manga.

O lance que prejudicou
o Confiança aconteceu
aos 05' do primeiro tem-

Confiança perde para Goiás na Serrinha

po. Neto Berola faz ótima
jogada pela direita, e cru-
za rasteiro para Luidy, que
sem goleiro, empurra a
bola para o fundo da rede.
Atacante azulino sai co-
memorando, mas arbitra-
gem equivocadamente
assinala impedimento. O
jogador tinha perfeitas
condições de jogo. "Não
houve desvio no Daniel
Penha.Então, no momen-
to do cruzamento não
havia posição de impedi-
mento de Luidy. Gol mal

anulado", disse Sandro
Meira Ricci, comentarista
de arbitragem do Grupo
Globo.

A partir daí, o Confiança
que estava bem no jogo
caiu de produção e o Goi-
ás cresceu no jogo, che-
gando ao primeiro gol.
Aos 15'Elvis dá ótimo pas-
se de três dedos para Alef
Manga, que domina corta
a marcação e chuta rastei-
ro no cantinho. Bola ain-
da quicou e ficou indefen-
sável para o goleiro Rafa-

el Santos.Era 1x0 para o
Goiás. O Confiança correu
atrás do empate, mas o
primeiro tempo se encer-
rou com a vitória parcial
do Goiás.

No segundo tempo o
Dragão partiu para che-
gar ao empate e quase
consegue em alguns lan-
ces. Mas aí veio o gol inu-
sitado de Bruno Mezenga.

Aos 06' Rafael Santos
vai sair com chutão e Bru-
no Mezenga estica a per-
na para bloquear e acaba
mandando a bola para
dentro do gol. O Goiás
chega a 2x0, o que viria a
ser o placar final da parti-
da.

Com o resultado, o Ver-
dão chega aos quatro
pontos, provisoriamente
na segunda colocação e
volta a campo no sábado
(12), fora de casa, contra o
Cruzeiro. O Confiança fica
com três pontos, na sexta
colocações. O próximo
jogo do Confiança é con-
tra o CRB, dia 12 de junho,
no Rei Pelé. As duas equi-
pes podem perder posi-
ções no encerramento da
segunda rodada.

O CONFIANÇA NÃO ESTEVE BEM EM CAMPO E PERDEU DE
2X0 PARA O GOIÁS EM GOIÂNIA
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