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Candidatura impugnada

O candidato a prefeito na cidade de Campo Grande, 
Arnaldo Higino, do Partido Progressistas, teve sua 
candidatura impugnada pela Justiça Eleitoral, ontem, 

terça-feira (20). 

DECISÃO
De acordo com a justiça, a decisão do magistrado, foi basea-
da no fato de que o ex-gestor teve suas contas referentes ao 

exercício de cargos ou funções públicas 
rejeitadas pelo Tribunal de Contas, devido a 
irregularidades.

PEDIDO NEGADO 
Além do pedido de impugnação que partiu 
do Ministério Público Eleitoral, outro pedido 
também foi formulado pelo candidato de 
oposição, Cicero Pinheiro do MDB, mas que 
acabou sendo negado.  

PRESO EM FLAGRANTE 
Desde o ano de 2004, que Arnaldo Higino 
e sua esposa, Suzy, vêm se revezando no 
exercício do mesmo cargo de prefeito, entre 
as cidades de Campo Grande, e no muni-
cípio circunvizinho de Olho D’Água Gran-
de. Em 2017, Arnaldo Higino foi preso em 
flagrante pelo Ministério Público, recebendo 
propina. A prisão foi efetuada pelo MP com 
o apoio do Gecoc e do Gaesf e ocorreu no 
momento em que Arnaldo Higino estava 
pegando dinheiro de uma empresa que ven-
de mercadoria para a Prefeitura de Campo 
Grande.(Com Cada Minuto). 

ACADEMIA SERGIPANA DE LETRAS
Em uma publicação em seu perfil no Fa-
cebook, o escritor, poeta e artista plástico, 
Ismael Pereira, falou da sua pretensão de 
concorrer a vaga na Academia Sergipana de 
Letras deixada pelo jornalista, escritor, poeta 
e ativista cultural, Antônio Amaral Cavalcan-
te.

VAI CONCORRER 
“Objetivando ingressar na Academia 
Sergipana de Letras, tomei a iniciativa de 
registrar minha candidatura para concor-
rer a vaga deixada pelo eminente jorna-
lista, escritor, poeta e renomado ativista 
cultural Antônio Amaral Cavalcante, que 
honrosamente ocupava a cadeira nº 
39 na conceituada Arcádia Literária em 
comento”.

ELEIÇÕES EM ARAPIRACA 
Transformar Arapiraca num centro de 
desenvolvimento exige um planejamen-
to estratégico e que inclua diferentes 
setores da sociedade. O advogado Hector 
Martins, candidato a prefeito de Arapiraca 
pelo Cidadania 23, arregaçou as mangas 
e não poupou esforços para criar projetos 
viáveis sem megalomanias nem falsas 
promessas para alavancar e acordar 
Arapiraca.

PROPOSTA 
Segundo a assessoria do candidato Hec-
tor é o candidato a prefeito de Arapiraca 
mais jovem nesta eleição, com 35 anos, e 
traz consigo a capacidade e conhecimen-
to em gestão empresarial e gestão hu-
mana. A inovação no jeito de lidar com os 
problemas, as soluções e, sobretudo, com 
o carinho que tem por Arapiraca, Hector 
Martins tem mostrado as propostas para 
renovar o ânimo do arapiraquense.

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO
Na gestão Hector Martins, Arapi-
raca vai criar o Centro de Desen-
volvimento da Primeira Infância. É 
essencial que as crianças de Arapi-
raca tenham acesso a serviços que 
possam colaborar, ainda na mais 
tenra idade, a buscar desenvolvi-
mento.

... Durante visita ao Mercado Pú-
blico Municipal José Alexandre dos 
Santos, localizado à Rua Padre 
Cícero, Baixão, o candidato a pre-
feito de Arapiraca, Tarcizo Freire, 
conversou com os permissionários, 
clientes e acompanhou de perto o 
funcionamento do local.

... Mais de 290 famílias são bene-
ficiadas com o empreendimento 
construído há quase 20 anos e por 
isso necessita de melhorias em 
sua estrutura para proporcionar 
mais comodidade aos clientes, 
servidores, permissionários e fun-
cionários.  

... Uma das propostas de Tarcizo é 
promover a geração de emprego e 
renda no município, criando mais 
oportunidades para a população, 
através de cursos profissionalizan-
tes e incentivo ao comércio local.
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Alagoas tem 
89.644 casos 
de Covid-19 e 
2.187 óbitos
Boletim epidemiológico aponta mais 
116 infectados e cinco mortes pelo novo 
coronavírus em território alagoano

Segundo boletim epidemiológico divulgado pela Sesau, estado tem 2.843 casos suspeitos do novo coranavírus em investigação laboratorialO boletim epidemioló-
gico divulgado pela 
Secretaria de Esta-

do da Saúde (Sesau) ontem 
confirmou mais 116 novos 
casos de Covid-19 e cinco 
mortes pela doença em Ala-
goas. Dessa forma, o esta-
do tem um total de 89.644 
casos confirmados do novo 
coronavírus e 2.187 óbitos.

 Dos casos confirmados, 
618 estão em isolamento 
domiciliar. Outros 86.787 
pacientes já finalizaram o 
período de isolamento, não 
apresentam mais sintomas 
e, portanto, estão recupe-
rados da doença. Há 2.843 
casos em investigação labo-

ratorial. 
Os casos confirmados 

de pessoas com a Covid-19 
estão distribuídos nos 102 
municípios alagoanos. Em 
relação ao quadro total 
de óbitos em Alagoas, dos 
2.187 confirmados, oito 
deles eram de pessoas re-
sidentes em Pernambuco, 
São Paulo, Santa Catarina 
e Bahia, tendo como vítimas 
seis homens e duas mulhe-
res. Dos 2.179 óbitos de pes-
soas residentes em Alagoas, 
1.223 eram do sexo mascu-
lino e 956 do sexo feminino. 
Eram 988 pessoas que resi-
diam em Maceió e as outras 
1.191 moravam no interior 

do Estado, segundo o Cen-
tro de Informações Estraté-
gicas de Vigilância em Saú-
de (Cievs), da Sesau.

ÓBITOS
Das cinco mortes confir-

madas, laboratorialmente, 
por causa do novo corona-
vírus ontem, uma foi de um 
morador de Maceió e quatro 
de pessoas residentes no 
interior. A vítima residen-
te em Maceió, era do sexo 
masculino, tinha 48 anos, 
não tinha registro de comor-
bidades e faleceu na Santa 

Casa de Maceió.
A Covid-19 vitimou mais 

quatro pessoas que mora-
vam no interior do Estado, 
sendo três mulheres e um 
homem. A mulher de 74 
anos, de Satuba, era obesa, 
hipertensa e diabética e fa-
leceu no Hospital Veredas; 
a mulher de 80 anos, de São 
José da Tapera, não tinha 
comorbidades e morreu no 
Hospital Djacy Garbosa; 
a mulher de 60 anos, era 
de Pilar, tinha câncer de 
mama e morreu no Hospital 
Universitário (HU), em Ma-
ceió; e o homem de 67 anos, 

de Mata Grande, não tinha 
comorbidades e morreu no 
Hospital Clodolfo Rodri-
gues.

LEITOS
Dos 774 leitos criados 

pela Sesau para atender, 
exclusivamente, pacientes 
com suspeita e confirmação 
de infecção pelo novo coro-
navírus, 174 estavam ocu-
pados até às 17h da última 
segunda-feira (19), o que 
corresponde a 22% do total. 
Atualmente, 71 pacientes 
estão em leitos de UTI, qua-
tro em leitos intermediários 
e 99 em enfermaria.

MUNICÍPIOS
Os casos confirmados de pes-
soas com a Covid-19 estão 
distribuídos nos 102 municí-
pios alagoanos

CONFIRMADOS
Dos 2.187 confirmados, oito 
deles eram de pessoas resi-
dentes em Pernambuco, São 
Paulo, Santa Catarina e Bahia
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