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Ex-prefeito é 

condenado a 

22 anos de 

prisão por 

desviar 

R$ 5 milhões
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A 
definição de 
c o r a g e m é 
muito ampla. 

Nos dicionários podemos 
encontrar algumas como: 
firmeza de espírito para 
enfrentar situação emocional 
ou meramente difícil; capaci-
dade (muitas vezes tida como 
virtude) de agir apesar do 
medo, do temor e da intimi-
dação. Platão (filósofo grego) 
definiu sabiamente: coragem é 
saber o que não temer!

A vida por si só é acome-
tida de vários desafios. E para 
enfrentá-los é preciso coragem. 
Em muitas manhãs afirmamos 
que estamos sem coragem até 
para levantar da cama; esta-
mos sem coragem para traba-
lhar; estamos sem coragem 
para estudar; sem coragem 
para praticar exercícios físicos, 
sem coragem para simples-
mente viver!

A professora Maria atual-
mente está vivendo o auge dos 
seus 50 anos de idade. Em sete 
anos estará aposentada. Ela 

afirma que até os 40 anos de 
idade tinha coragem e dispo-
sição para tudo. Trabalhava 
os três turnos fora de casa e 
quando encerrava o último 
expediente, às 22h, chegava 
em casa e ainda realizava 
todas as atividades domésti-
cas, além de orientar as ativi-
dades escolares dos filhos. Era 
uma verdadeira maratona de 
coragem! No seu ambiente de 
trabalho percebia que muitos 
profissionais, das mais varia-
das funções, não cumpriam 
suas obrigações. Chegavam 
atrasados frequentemente; 
não cumpriam as determina-
ções necessárias para o bom 
desenvolvimento das atribui-
ções, causando transtornos e 
desconfortos para quem preci-
sava de seus serviços. A profes-
sora Maria, como sempre 
foi uma mulher eclética, ao 
ver pessoas esperando para 
serem atendidas, geralmente 
agilizava no que era possível. 
Como tinha conhecimento das 
funções de secretaria, admi-

nistração e recursos humanos, 
contribuía incansavelmente, 
fazendo entrega de documen-
tação, dando informações, 
anotando demandas, tudo 
para não deixar as pessoas que 
precisavam de atendimento 
esperando incansável e desres-
peitosamente. 

Depois de alguns anos 
Maria foi convidada a assu-
mir a função de coordena-
dora pedagógica escolar. Ela 
tinha facilidade em falar com 
as pessoas e era uma pessoal 
tranquila, serena e agradável. 
Tendo um contato mais direto 
com seus colegas de trabalho, 
orientando e formando na 
área pedagógica, percebeu 
que não havia muito esforço 
de seus pares, pois sempre que 
eles apresentavam algum tipo 
de dificuldade para dar conta 
de suas atribuições, pediam 
ajuda e Maria sempre acabava 
resolvendo as pendências não 
apenas com eles mas para eles. 
Maria era a primeira funcio-
nária a chegar à escola para 

atender a comunidade e não 
deixar ninguém esperando 
por muito tempo. Articulava 
com frequência os professores 
e professoras para agilizarem 
suas demandas e não ficarem 
“aperreados” no final de cada 
bimestre. Maria percebia que 
sempre tinha alguém que não 
“fazia nada”; que não demons-
trava interesse em agilizar o 
processo e no final ela passava 
noites a fio fazendo o que 
outros deveriam ter feito só 
para que a maioria não fosse 
prejudicada. 

Maria fez uma autorre-
flexão e percebeu que ela 
não estava sendo “boa” para 
seus parceiros de trabalho; na 
verdade ela estava sendo usada 
por eles, ela estava sendo ludi-
briada, estava sendo explorada 
e até desconsiderada. Maria 
também percebeu estava 
fazendo as tarefas de seus 
colegas no intuito de ganharo 
reconhecimento e carinho 
deles. Foi então que ela perce-
beu que amizade e respeito são 

conquistados naturalmente e 
não condicionados a favoritis-
mos. Maria sabia que precisava 
ter coragem para não temer a 
perda da amizade e da admi-
ração das pessoas. Maria preci-
sava ter coragem para admitir 
que queria ser vista como “a 
senhora faz tudo”, a verdadeira 
“gata borralheira”. Maria preci-
sou ter coragem para perce-
ber que fazer as obrigações de 
outras pessoas não a tornava 
mais importante que ninguém; 
apenas a tornava mais traba-
lhadora, mais explorada, mais 
oprimida. Ela decidiu pôr um 
fim nisso tudo. Decidiu fazer 
apenas o que lhe compete na 
sua função. Ela também perce-
beu que muitos “amigos se 
afastaram dela”. Mas Maria 
tirou uma grande carga das 
costas. E percebeu que cada 
um deve fazer, no ambiente de 
trabalho, o que lhe compete o 
cargo ou função. Que a parceria 
deve haver, claro, quando soli-
citado, mas de forma camarada 
e não exploratória.

M
u i t o  s e 
falou sobre 
a  i m p o s -

sibilidade de se obter uma 
vacina contra a Covid-19 em 
curto espaço de tempo. Prin-
cipal argumento, lembram 
os críticos de plantão, as 
pesquisas para obtenção 
de um imunizante exigem 
c inco ,  dez  anos  ou  a té 
mais. Essa particularidade, 
embora  razoável ,  pode 
levar, se não for observado o 
contexto em que ocorrem os 
estudos, a conclusões errô-
neas, precipitando palpites. 
Assim, ao invés de asserti-
vas científicas tem-se o boato 

e o achismo como fatos cien-
tíficos. E foi o que ocorreu. 
Uma enxurrada de falácias, 
típicas de palpiteiros. Entre 
estes representantes do meio 
científico, que por analisa-
rem o ataque do vírus, com 
viés ideológico e não com a 
razão própria dos que fazem 
a ciência, contribuíram com 
o negacionismo e alimenta-
ram a insegurança da popu-
lação. Esqueceram estes que 
em uma guerra, é o que se 
pode denominar hoje com a 
realidade que o mundo vive 
com a rápida disseminação 
do coronavírus, esforços são 
empreendidos ao máximo 

para travar as duras bata-
lhas que virão.   

Esqueceram, também, que 
no campo de batalha a estra-
tégia é tão importante para a 
obtenção da vitória quanto o 
poderio bélico das tropas. No 
caso em questão, a estratégia 
do vírus é dominar o mundo 
– a isso se chama pandemia. 
Suas armas - a rápida disse-
minação e a capacidade de se 
transmutar, talvez com mais 
eficiência que outros pató-
genos. No outro lado desse 
embate um conjunto de cére-
bros, equipamentos, enge-
nharia genética, laboratórios, 
todos compondo o arsenal 

humano contra o vírus. A 
estratégia agora é colocar 
toda essa tecnologia em pron-
tidão para combater o inimigo 
número um da humanidade 
nos dias atuais – o corona-
vírus. É nesse contexto que 
surgem os imunizantes 
Pfizer/BioNTech, Moderna, 
Sputnik V, Oxford- AstraZe-
neca e Coronavac.  

Este último resultado da 
parceria do Instituto Butan-
tan e da chinesa Sinovac, que 
será aplicada na população 
brasileira, de acordo com 
informações do Ministério 
da Saúde, a partir de 20 de 
janeiro. Outros imunizantes 

estão em vias de serem colo-
cados no mercado. Assim, 
nesse cenário de descrença, 
essas vacinas podem desmo-
bilizar o ataque viral e trazer 
a imunidade de rebanho ou 
coletiva, onde pessoas imuni-
zadas funcionam como uma 
espécie de barreira contra 
o vírus. Pode-se questionar 
a eficiência e a eficácia da 
vacina, itens que não compro-
metem seus objetivos, no 
entanto, não se deve colocar 
em dúvida a capacidade de 
reação quando a ciência e 
indústria se unem em prol 
da vida e da manutenção da 
economia global.

Coragem é saber o que não temer

O esforço pela vacina



Ricardo Rodrigues
Repórter

O d e p u t a d o 
f e d e r a l 
Arthur Lira 

(PP/AL) é o candidato do 
presidente Jair Bolsonaro à 
presidência da Câmara. Ele 
disputa contra o deputado 
federal Baleia Rossi (MDB/
SP), que representa as forças 
de oposição. Caso seja eleito, 
a principal missão de Lira é 
tentar barrar a entrada em 
tramitação dos mais de 50 
pedidos de impeachment 
contra Bolsonaro.

Para tentar impedir esse 
plano, os partidos de esquerda 
fazem um apelo aos demais 
candidatos de oposição ao 
governo federal, que desis-

tam das candidaturas e votem 
em Baleia Rossi. Para o depu-
tado federal Paulão, do PT de 
Alagoas, a derrota de Lira seria 
única maneira de levar adiante 
a vontade do povo, que é reti-
rar do comando do País o atual 
presidente da República. 

São muitas as acusações 
contra Bolsonaro. A última diz 
respeito às declarações feitas 
por ele sobre a ex-presidenta 
Dilma Rousseff (PT).  Ele ironi-
zou e levantou dúvidas sobre 
as sessões de tortura às quais 
a ex-presidente foi submetida 
durante a ditadura militar. 
Em conversa com apoiadores 
no dia 28 de dezembro, Bolso-
naro cobrou o Raio-X saber 
para ver se mandíbula da 
ex-presidente sofreu mesmo 
fratura, nas sessões de tortura.

Da bancada de Alagoas, 
Paulão não está sozinho na 
luta contra o plano que visa 
salvar o mandato de Bolso-
naro. A deputada federal 
Tereza Nelma (PSDB/AL) 
também deve votar contra 
Lira, já que seu partido apoia 
a candidatura de Baleia Rossi. 
Ela faz parte da bancada da 
mulher, composta por 77 
deputadas e coordenada pela 
deputada Professora Dorinha 
Seabra Rezende (DEM/TO).

Dos nove parlamentares 
federais, quatro já declararam 
apoio a Lira: Marx Beltrão 
(PSD), Sérgio Toledo (PL), 
Severino Pessoa (Republica-
nos) e Nivaldo Albuquerque 
(PTB). Dois deputados fede-
rais, Isnaldo Bulhões e Pedro 
Vilela (PSDB), ainda não se 

declararam. Se eles seguirem 
as recomendações de seus 
partidos, votam em Baleia 
Rossi, como devem fazer 
Paulão e Tereza Nelma. 

FAVORITO
Apesar de representar 

Alagoas na Câmara, cuja 
bancada conta com apenas 
nove deputado, enquanto São 
Paulo tem 70 parlamentares, 
Arthur Lira é considerado 
favorito. Não só pelo apoio de 
Bolsonaro, mas sobretudo por 
sua liderança na Casa, já que 
desde a legislatura anterior 
vem comandando o chamado 
“Centrão” – bloco de parti-
dos com cerca de 200 dos 531 
deputados federais. 

Por isso, na última quarta-
-feira (13), Lira foi apontado 

como favorito na disputa 
pela presidência da Câmara 
dos Deputados. De acordo 
com levantamento feito pelo 
Eurasia Group. Projeção da 
consulta é de vitória de Arthur 
Lira contra Baleia Rossi (MDB-
SP) por “ampla maioria”. 

O Eurasia Group ouviu 
deputados federais e asses-
sores da Câmara nos últimos 
dias. O objetivo seria avaliar o 
nível de apoio para os candida-
tos Arthur Lira e Baleia Rossi. 
“Estimativas conservadoras 
dão a Lira cerca de 260 votos. 
Isso é mais do que os 257 neces-
sários para uma maioria (votos 
necessários para eleição já no 
primeiro turno), embora esse 
número possa potencialmente 
ultrapassar 300”, garante o 
Eurasia Group.
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Arhur Lira tem o apoio do Planalto para evitar a pauta do Impeachment

Deputado responde 
por peculato e 
lavagem de dinheiro

No último dia 17 de dezem-
bro de 2020, o Ministério 
Público do Estado de Alagoas 
(MPE/AL) recorreu da decisão 
judicial que absolveu, suma-
riamente, o deputado federal 
Arthur Lira no processo em que 
ele é acusado de em crimes de 
peculato e lavagem de dinheiro 
quando ainda ocupava um 
assento na Assembleia Legisla-
tiva de Alagoas. A ação penal, 
que havia sido apresentada 
ao Supremo Tribunal Federal 
(STF), agora tramita na 3ª Vara 
Criminal da Capital.

A nova medida judicial 
foi proposta pelos promo-
tores de Justiça criminais 
Neide Maria Camelo da Silva, 
Marluce Falcão de Oliveira, 
Elicio Ângelo de Amorim 
Murta e Anderson Cláudio de 
Almeida Barbosa; o promotor 
da Fazenda Pública Estadual, 
Jamyl Gonçalves Barbosa; e 
o coordenador do Núcleo de 
Defesa do Patrimônio Público 
do MPAL, José Carlos Silva 
Castro.

De acordo com a assesso-
ria do MPE/AL, o processo 
contra Arthur Lira foi apre-
sentado, inicialmente, ao STF, 
mas desceu para o Tribunal 
de Justiça de Alagoas porque 
a denúncia ocorreu quando 
ele era deputado estadual. 
“A partir de agora, caberá ao 
Poder Judiciário, após receber 
a apelação, abrir o prazo para 
acusação e defesa apresen-
tarem suas razões dentro do 
prazo legal”. 

Acusações “cantadas em versos e prosas”

Lira teria fraudado folha para fugir do PDV

A denúncia contra o 
deputado federal Arthur Lira 
chegou ao MPE/AL em 2018, 
depois que o STF definiu 
posição no tocante ao declínio 
de competência, decorrente 
do foro por prerrogativa de 
função. Como o inquérito que 
embasou a ação penal trata 
de fatos ocorridos quando o 
denunciado ainda era parla-
mentar estadual, o foro para 
discutir o assunto não é o 
Supremo, mas sim, a Justiça 
estadual.

Em razão disso, os autos 
foram encaminhados de volta 
às Promotorias de Justiça 
Criminais do MPE/AL. Após 
analisarem os argumentos 
apresentados pela Procura-
doria-Geral da República, 
os promotores de Justiça de 
Alagoas ratificaram todas as 
acusações contra Arthur Lira. 
Em seguida, a partir do rece-
bimento da denúncia, eles 
encaminharam o caso à 3ª Vara 
Criminal, onde Lira responde 
ao processo, na condição de réu.

A petição trouxe elementos 

da época em que Arthur Lira era 
deputado estadual e integrou a 
mesa diretora da Casa de Tava-
res Bastos, no período de 2003 e 
2006. Segundo a denúncia dos 
Ministérios Públicos Estadual 
e Federal, o então parlamentar 
participou de maneira direta 
de um esquema criminoso 
que desviou recursos públicos 
da Assembleia Legislativa de 
Alagoas, que ficou mais conhe-
cido como Operação Taturana

Detalhando a prática crimi-
nosa, a denúncia mostrou que 
o esquema era baseado na 
utilização de intermediários 
responsáveis por descontar na 
boca do caixa ou depositar em 
suas próprias contas os cheques 
destinados ao pagamento de 
servidores comissionados. 
Esses intermediários, que eram 
pessoas de confiança ligadas 
aos deputados integrantes da 
mesa diretora, depois de esta-
rem com o dinheiro em mãos, 
tinham a obrigação de repassar 
os valores aos deputados esta-
duais ou aos indivíduos indi-
cados por eles. 

Arthur Lira responde a 
vários processos na Justiça. Já 
foi preso e acusado de corrup-
ção. Foi investigado pelo 
Ministério Público Federal na 
“Operação Lava Jato”, da Polí-
cia Federal, e réu num processo 
do Ministério Público Esta-
dual, acusado de lavagem de 
dinheiro e enriquecimento 
ilícito. Já foi acusado de espan-
car a ex-mulher e até de dirigir 
com documento vencido.

No entanto, a denúncia 
que mais lhe tira do sério é de 
fugido do PDV. A denúncia 
foi feita em março de 1998, 
pela então deputada esta-
dual Heloísa Helena. No final 
dos anos 90, Alagoas vivia 
uma das piores crises de sua 
história, que culminou com 
o tiroteio na Assembleia e a 
renúncia do então governa-
dor Divaldo Suruagy, em 17 
de julho de 1997. Para tentar 
aliviar a crise, uma das medi-
das foi a decretação do Plano 
de Demissão Voluntária 
(PDV), coordenado pelo agora 
prefeito de Arapiraca, Luciano 
Barbosa (MDB). 

XPXPXPXP
Quem entrara pela janela 

no serviço público e não 
estava protegido pela Lei José 
Tavares tinha que aderir ao 
PDV, sob pena de ser exone-
rado sem direito a nada. 
Para se livrar do PDV muitos 
funcionários adulteraram os 
dados de admissão no serviço 
público, num esquema que 
ficou conhecido como “folhas 

maquiadas”. Entre os denun-
ciados estava o então vereador 
Arthur Lira.

De acordo com a denún-
cia, feita pela então deputada 
estadual Heloísa Helena, 
no plenário da Assembleia 
(portanto, deve constar nos 
anais do legislativo esta-
dual), Arthur Lira e outros 
funcionários da Casa teriam 
retroagido a data de admis-
são no serviço público, para 
fugir do PDV, beneficiados 
pela chamada “Emenda José 
Tavares”, numa alusão ao 
ex-governador e que teria 
como objetivo l ivrar da 
demissão os servidores que 
entraram no serviço público 
sem concurso, após a Consti-
tuição de 1988. Pela emenda, 
quem tivesse entrado no 
Estado pela “janela” dois 
anos antes da ‘Constituição 
Cidadã’, teria estabilidade, só 
aderia ao PDV se quisesse. 

À época, Arthur Lira era 
funcionário da Assembleia e 
vereador por Maceió, deveria 
ter aderido ao PDV, mas não 
o fez; continuou recebendo. 
Teria retroagido sua admis-
são na ALE, em dois anos. 
De 1988 para 14 de maio de 
1986. Esqueceu-se que, com 
isso, estaria entrando menor 
de idade no serviço público, o 
que é proibido por lei. 

Arthur Lira negou ter 
“maquiado” a folha da ALE, 
disse que o erro era do Depar-
tamento Pessoal da Assem-
bleia e que ia processar a então 
deputada Heloísa Helena.

Missão de Arthur Lira será 
evitar impeachment do chefe

CANDIDATO DO GOVERNO FEDERAL, deputado alagoano é favorito à Presidência da Câmara; mas disputa é difícil



Ascom MPE

O 
ex-prefeito 
de Girau do 
P o n c i a n o , 

Fábio Rangel Nunes de 
Oliveira foi condenado a 
22 anos, sete meses e 20 de 
prisão em regime inicialmente 
fechado pena de multa de 884 
dias-multa. Cada um no valor 
de 1/30 (um trigésimo do salá-
rio mínimo vigente. Outras 
cinco pessoas, inclusive Valde-
mir Aurélio de Oliveira, tio do 
prefeito, também foram conde-
nados pelo crime de desviar R$ 
5 milhões dos cofres públicos. 
Os outros quatro condenados 
não tiveram os nomes relvados 
por terem colaborado com as 
investigações e serem benefi-
ciados com o instituto da dela-
ção premiada.

Em 2018, o Ministério 
Público Estadual de Alagoas 
(MPEAL) ajuizou uma ação 
penal contra o ex-prefeito 
Fábio Rangel e outras cinco 

pessoas, além de duas empre-
sas. A condenação foi possí-
vel o Poder Judiciário analisar 
os argumentos apresentados 
pelo Grupo de Atuação Espe-
cial de Combate ao Crime 
Organizado (Gaeco), e acatar 
os pedidos formulados pelo 
órgão ministerial. A pena do 
ex-prefeito Flávio Rangel foi a 
maior entre os condenados.

Os condenados são acusa-
dos de desviar dinheiro 
público por meio de licitações 
fraudadas para suposta aquisi-
ção de medicamentos, entre os 
anos de 2011 e 2013. 

Segundo o Ministério 
Público, duas empresas do 
ramo de distribuição de medi-
camentos eram utilizadas para 
emissão de notas fiscais falsas. 
Elas atestavam a suposta venda 
dos medicamentos e insumos, 
porém, esse material nunca 
chegva às unidades de saúde 
da Prefeitura de Girau. Como 
contrapartida por terem acei-
tado participar do esquema, os 

proprietários das duas empre-
sas eram contemplados com 
pagamentos de propinas.

“Trata-se de uma organi-
zação criminosa formada por 
agentes públicos e empresá-
rios, onde todas as ilicitudes 
têm provas contundentes. Os 
donos das empresas fecha-
vam acordo com o prefeito, e 
recebiam um percentual de 
10 e 20% sobre os valores dos 
pagamentos equivalentes às 
mercadorias jamais fornecidas, 
o que servia de cortina para o 
desvio dos recursos públicos”, 
afirmou o Gaeco num trecho 
da denúncia.

Ainda segundo o MPAL, 
além das notas frias, também 
aconteciam pagamentos dire-
tos ao ex-prefeito Fábio Rangel 
de uma propina de 10% sobre o 
valor da compra das mercadorias 
efetivamente entregues. Inclu-
sive, a prática criminosa come-
çou por meio desse esquema, 
só depois tendo evoluído para o 
uso de notas frias.
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Fábio Rangel e mais cinco pessoas foram condenados pelo desvio de R$ 5 milhões em recursos públicos

Condenação é, inicialmente, em regime fechado
Os réus foram condenados 

recentemente, a pedido do 
Gaeco, pelo colegiado de juízes 
da 17ª Vara Criminal da Capi-
tal, que tem competência para 
atuar no combate ao crime 
organizado.

Sobre a culpabilidade de 
Fábio Rangel, o Judiciário 
alegou que “os relatos dos 
autos demonstram premedita-
ção e planejamento do crime” 
e que, após a instrução proces-
sual, “ficou consignado que 
a contratação das empresas 
havia sido acertada previa-
mente”, o que gerou “conse-
quências sérias e graves, uma 
vez que os recursos públicos 
subtraídos e desviados foram 

orçados para custear a saúde 
coletiva do município de Girau 
do Ponciano”.

E m  r a z ã o  d i s s o ,  o 
ex-prefeito teve pena fixada 
em 22 anos, 7 meses e 20 dias 
de reclusão, devendo ser 
cumprida no regime inicial-
mente fechado. Pelas mesmas 
razões já expostas, os magistra-
dos também aplicaram pena 
de multa de 884 dias-multa, 
cada um no valor de 1/30 (um 
trigésimo) do salário mínimo 
vigente.

Os atos criminosos impu-
tados a ele são de corrupção 
passiva, falsidade ideológica, 
organização criminosa e crime 
de responsabilidade de prefei-

tos. Este último, previsto no 
Decreto Lei nº 201 de 27 de 
Fevereiro de 1967.

Valdemir  Aurél io  de 
Oliveira, tio do ex-prefeito, 
foi condenado pelos mesmos 
crimes a 16 anos, 11 meses e 
15 dias de reclusão, cuja pena 
também deverá ser cumprida 
em regime inicialmente 
fechado. Já a multa imposta 
contra ele foi de 251 dias-
-multa, cada um no valor de 
1/30 (um trigésimo) do salário 
mínimo vigente. 

Os demais acusados tive-
ram penas aplicadas que 
variam entre quatro anos e 
nove meses e 19 anos de reclu-
são.

G11 quer desburocratizar 
os serviços da Prefeitura

OPOSIÇÃO RAIZ

Os vereadores  de 
oposição ao prefeito João 
Henrique Caldas (PSB) vão 
atuar de forma conjunta 
na fiscalização dos servi-
ços prestados à população 
da capital alagoana, pela 
atual gestão da prefeitura 
de Maceió. Eles integram o 
chamado Grupo dos Onze 
(G11) e, em carta aberta 
à imprensa, informaram 
que um dos compromissos 
firmados pela oposição é 
lutar pela desregulamen-
tação e desburocratização 
dos serviços públicos em 
Maceió.

Outro compromisso 
firmado por todos os 
vereadores do G11 é o 
acompanhamento  de 
perto das ações da Prefei-
tura, nos bairros atingi-
dos pelo afundamento de 
solo. Além disso, prima 
pela defesa do controle 
dos gastos públicos e da 
transparência. O grupo 
se diz independente, 
mas promete votar com o 
governo, caso a matéria em 
votação seja de interesse 
público e beneficie a popu-

lação da capital.  
O G-11 é formado 

p e l o s  v e r e a d o r e s 
Eduardo Canuto (Pode-
mos), Fernando Holanda 
(MDB), Joãozinho (Pode-
mos), Kelmann Vieira 
(Podemos),  Leonardo 
Dias (PSD), Olívia Tenó-
rio (MDB), Oliveira Lima 
(Republicanos), Samyr 
Malta (PTC), Silvânia 
Barbosa (PRTB), Teca 
Nelma (PSDB) e Zé Márcio 
Filho (PSD). O grupo 
disputou a presidência da 
Câmara de Maceió, mas 
perdeu para o candidato 
Galba Netto (MDB). 

Segundo o vereador 
Leonardo Dias, o G11 é um 
grupo de vereadores com 
pautas em comum, respei-
tando a independência de 
cada mandato, na busca 
de maior eficiência, trans-
parência e poder de fiscali-
zação à Câmara Municipal 
de Maceió. Outra preo-
cupação do G11 é evitar 
a interferência – direta ou 
indireta – do prefeito JHC 
nas decisões da Câmara de 
Vereadores. 

Ex-prefeito Fábio Rangel é 
condenado a 22 anos de prisão

MPE AJUIZOU AÇÃO PENAL contra o ex-gestor de Girau do Ponciano e mais seis cinco; todos foram condenados



Severino Carvalho 

e Marcel Vital

Repórteres

O 
governador 
Renan Filho 
e  o  secre -

tário de Estado da Saúde, 
Alexandre Ayres, visitaram o 
Hospital da Mulher Dr.ª Nise 
da Silveira (HM), em Maceió, 
que receberá 29 novos leitos 
para tratar casos da Covid-19, 
diante do aumento do número 
de casos da doença provocada 
pelo novo coronavírus em 
Alagoas. Os novos leitos – 25 
de UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva) e quatro clínicos 
– entraramm em funciona-
mento na sexta-feira (15).

Com isso, o Hospital da 
Mulher passará de 109 para 
138 leitos voltados exclusiva-
mente a casos da Covid-19, 
sendo 54 clínicos e 84 de UTI. 
Isso representa um aumento 
de 26,6% na capacidade de 

internação. “Por um lado, 
estamos aumentando leitos 
de UTI e clínicos para tratar 
pacientes com a Covid-19, 
mas, por outro, é fundamen-
tal pedir ao cidadão que cola-
bore. O número de casos e de 
pessoas que precisam se inter-
nar tem aumentado, por isso 
voltamos a ampliar leitos”, 
observou Renan Filho, que 
inspecionou os novos leitos 
junto ao secretário de Saúde 
do Estado.

O HM possui, ainda, dez 
leitos de UTI pediátrica, cuja 
quantidade não foi alterada. 
“Somente aqui no Hospital 
da Mulher temos mais leitos 
de UTI do que em toda a 
rede privada de Alagoas para 
Covid. Essa ampliação requer 
um aumento na contratação de 
profissionais, na utilização de 
EPIs (Equipamentos de Prote-
ção Individual), de insumos, 
então a população precisa 
colaborar, porque temos um 

limite e não podemos estres-
sar esse limite; temos uma 
capacidade de ampliação, mas 
não podemos correr o risco de 
que ela se esgote”, ponderou 
Alexandre Ayres.

Com 73 leitos ocupados 
dos 109 atuais disponíveis, 
o hospital tem hoje uma taxa 

de ocupação geral de 66.9%. 
Essa média deve cair com a 
disponibilização das novas 
vagas. “Nós temos um plano 
de contingência e esse plano 
é elaborado com um teto de 
ocupação. Então, sempre 
que nós chegamos a 50% ou 
passamos um pouco dessa 

ocupação de leitos gerais, a 
nossa equipe planeja e faz essa 
ampliação”, explicou Ayres.

Até a tarde da quinta-feira 
(14), a ocupação geral de leitos 
exclusivos para Covid-19 em 
Alagoas estava em 45%; já a 
taxa de ocupação de leitos de 
UTI atingiu 57%.

Fo
to

s:
 M

ár
ci

o 
Fe

rr
ei

ra

5O DIA ALAGOAS  l  17 a 23 de janeiro  I  2021

ESTADO
redação 82 3023.2092

e-mail redacao@odia-al.com.br

Renan e Ayres conferem novos 
leitos no Hospital da Mulher

COM A NOVA ONDA DA PANDEMIA: Governo abre novos leitos no Hospital da Mulher para reforçar enfrentamento à Covid

Hospital da Mulher recebeu mais leitos para novos pacientes da Covid-19

Governador: “sem previsão de decretos”
O governador Renan 

Filho informou que, por 
enquanto, não há previsão 
para a publicação de novos 
decretos, mas ressaltou que 
segue monitorando os núme-
ros da Covid-19 em Alagoas 
e avaliando o quadro. Ele 
revelou, entretanto, que o 
Estado já possui um plano de 
ampliação de leitos prepa-
rado, caso seja necessário.

“Nós já chegamos a ter 

330 leitos de UTI e estamos 
hoje com 220; temos mais 
de 700 leitos exclusivos para 
Covid em Alagoas, entre 
leitos de UTI e clínicos, mas 
já tivemos 1.300 no passado. 
Não queremos  ampl iar 
leitos, queremos controlar 
a pandemia novamente por 
meio da prevenção, por isso 
a participação do cidadão é 
fundamental”, apelou Renan 
Filho.

Governador Renan Filho e secretário Alexandre Ayres inspecionaram os novos leitos para reforço no atendimento



Apesar de não podermos prever 
quando alguma coisa indesejada 

irá acontecer, é possível se prevenir. A 
melhor forma de fazer isso é contra-
tando um seguro.
O ano de 2021 já chegou. Depois de 
um ano como 2020, nada melhor 
do que começar esse novo ciclo 
mais protegido. Apesar de não ser 
possível prever quando alguma coisa 
indesejada irá acontecer, é possível 
se prevenir. A melhor forma de fazer 
isso é contratando um seguro. Alguns 
produtos são considerados indispen-
sáveis para caso aconteça algum 
imprevisto, como o seguro de vida, 
residencial e de automóvel.
Uma doença grave, um assalto à 
residência, um acidente de carro ou 
até mesmo a necessidade de uma 
consulta emergencial para o pet são 
alguns exemplos de acontecimen-
tos inesperados que necessitam de 
suporte e proteção financeira. 

Seguro de Vida
O seguro de vida oferece cobertura 
em caso de afastamento do traba-
lho por doença ou acidente; paga-
mento do valor contratado em caso 
de doença grave ou invalidez por 
acidente; pagamento de despesas 
médicas e hospitalares; antecipação 
do pagamento da cobertura em caso 
de doença terminal e outras. Além 
disso, o produto também oferece 
assistência funeral em caso de fale-
cimento.

Seguro Residencial
O seguro residencial cobre danos 
ocasionados por incêndios, quedas 
de raios e explosão causada por gás 
empregado no uso doméstico e suas 
consequências, como desmorona-

mento, despesas com combate ao 
fogo, desentulho do local e assis-
tência 24 horas. O produto também 
oferece assistências que ajudam a 
evitar despesas inesperadas no dia a 
dia, como, por exemplo, o check-up 
para idosos e crianças, que tem como 
objetivo prevenir e inspecionar a casa 
para evitar que acidentes ocorram; e 
às voltadas pets e bicicletas.

Seguro Auto
O produto oferece proteção contra 

danos causados por colisão, incên-
dio acidental, roubo ou furto, inunda-
ção, queda de objeto sobre o veículo 
e também danos em consequência 
de acidentes aos pneus ou à pintura. 
O serviço também conta com a 
cobertura de Responsabilidade Civil 
Facultativa, a qual se o motorista 
segurado for responsável por algum 
acidente que resulte em danos mate-
riais ou corporais a outras pessoas, 
a seguradora paga as despesas. 
O seguro auto é fundamental para 

a tranquilidade do motorista. Além 
de assistência 24 horas, os clientes 
têm a oportunidade de personalizar 
o produto de acordo com as necessi-
dades do veículo.

Conclusão
Em suma,para garantir um ano 
seguro é preciso pensar em todos os 
aspectos do dia a dia, desde a casa 
até a própria saúde.
Contratar um seguro é um meio 
de garantir um amparo financeiro 

em um momento de dificuldade. É 
uma forma de ajudar o cliente a se 
reerguer em uma situação inespe-
rada.
E aí, gostou do tema dessa semana? 
Espero que tenha gostado! Acom-
panhe também nosso quadro 
“Momento Seguro” todas as quintas-
-feiras na rádio 98,3 FM, a partir das 
7h30 e, na TVMAR (Canal 525 NET), 
a partir das 9h. Participem com suas 
perguntas! Até a próxima se Deus 
quiser! Um grande abraço!
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Seguro é indispensável para garantir um ano tranquilo



Severino Carvalho

Ascom

O 
governador 
Renan Filho 
informou por 

meio de sua conta no Twitter, 
que colocou à disposição do 

Governo do Amazonas 35 
leitos para o enfrentamento 
à pandemia da Covid-19. O 
estado da região Norte do 
país sofre com o colapso da 
rede hospitalar, em razão do 
aumento do número de casos 
e de mortes provocados pelo 

novo coronavírus.
Em entrevista coletiva no 

Hospital da Mulher (HM), 
Renan Filho havia revelado 
que recebera do governador 
do Amazonas, Wilson Lima, 
o pedido para disponibili-
zar leitos a pacientes daquele 

estado e que estava avaliando 
as condições da rede pública 
alagoana para decidir sobre a 
solicitação.

“Falei há pouco com o 
governador Wilson Lima, do 
Amazonas, que precisa de 
ajuda para enfrentar a nova 

onda de Covid-19. Coloquei 35 
leitos à disposição dos amazo-
nenses, 10 de UTI e 25 clínicos. 
Alagoanos têm solidariedade 
e espírito colaborativo. Vamos 
juntos vencer esse vírus”, escre-
veu Renan Filho, em postagem 
no Twitter, na quinta-feira (14).
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Alagoas estende a mão 
ao Amazonas: 35 leitos

SOLIDARIEDADE: Governador de Alagoas destinou 10 vagas em UTI e 25 leitos clínicos a pacientes infectados pelo coronavírus



EXPECTATIVA PARLAMENTAR
Passados os festejos natalinos 
e para um ano novo, uma das 
expectativas que diz respeito 
às pessoas idosas maceioense, 
ativistas, militantes e simpati-
zantes do segmento populacio-
nal é qual vai ser a composição 
da Comissão Permanente de 
Defesa dos Direitos do Idoso,na 
recém empossada Câmara dos 
Vereadores de Maceió. Acredito que muitas apostas e torcidas estão sendo inspi-
radas e imaginadas. No mandato passado o número de vereadores da Câmara de 
Maceió era de 21 parlamentares e tínhamos 05 edis com mais de 60 anos, que 
pelo Estatuto do Idoso são considerados idosos e 03 deles faziam parte da Comis-
são do Idoso.Efetuada a eleição tomaram posse 25 vereadores eleitos (medida 
foi tomada por meio de emenda à Lei Orgânica do Município)e só dois são idosos. 
Para lembrar e cobrar relatamos aqui qual a competência da Comissão: rece-
ber denúncias quanto a violação do direito do idoso e promover a apuração de 
responsabilidade na forma da lei; deliberar sobre pesquisas, estudos e palestras 
quanto as questões que se refiram às reclamações do idoso, incluindo a questão 
da discriminação que atinja o idoso; alertar as autoridades competentes sobre 
atos discriminatórios que estejam sendo praticados contra o idoso, bem como o 
desrespeito aos seus direitos podendo para tanto convidar essas mesmas auto-
ridades e outros servidores públicos para prestarem esclarecimentos ou infor-
mações; motivar e pôr em prática as diligências objetivando esclarecer casos 
voltados para o idoso (Comunicação/CMM).

Sucré, uma doçura de Pipoca
Se pipoca tradicional já é sinônimo 
de alegria, imagina combiná-la 
com chocolate, caramelo, cookies, 
granulados, ninho, nutela, ganache 
e muitas outras gostosuras. Essa 
imaginação já é realidade na marca 
alagoana Sucré Pipoca Gourmet, 
uma linha de pipocas criada por 
Carolina Albuquerque para deixar 
qualquer fã de doces de água na 
boca. 
São 11 sabores que vão dos mais 
populares como Ninho e Chocolate, aos mais exóticos como Bacon com Farofa 
ou Caramelo com Flor de Sal. Todos eles podem ser encontrados num charmoso 
carrinho personalizado dentro do TruckZone, na Jatiúca. O espaço funciona de 
quarta a segunda, das 17h às 23h. No local, é possível encontrar as embalagens 
individualizadas e ainda montar a petisqueira com quatro sabores diferentes e o 
creme a sua escolha. Mais informações confere lá no Instagram @sucrepipocas.

Sebrae/AL oferta capacitações gratuitas
Ter controle emocional é uma 
das características inerentes ao 
empreendedor de sucesso. Essa 
qualidade se torna ainda mais 
importante em tempos de crise, 
como essa imposta pela pandemia 
do coronavírus. Por isso, em 2021, 
o Sebrae Alagoas já começa com 
capacitações online e gratuitas 
com o foco na qualificação e no lado 
emocional dos empreendedores 
das micro e pequenas empresas 
alagoanas.
Nos dias 19 e 20 de janeiro, o Sebrae vai promover o curso Gestão das Emoções, 
com a instrutora Ana Paula Jecev. Já no dia 26, será a vez da oficina ‘Descom-
plica MEI’ via whatsapp, ministrada por Débora Medeiros, analista da Unidade de 
Relacionamento Empresarial (URE) do Sebrae Alagoas.
Os interessados podem fazer as inscrições gratuitas pelo site: https://loja.
al.sebrae.com.br/loja/

“Fiz o curso 

específico de 

pipocas gourmet, 

fiz vários testes. 

Quando cheguei  

no resultado que 

eu queria, passei a 

presentear amigos 

e ouvir a opinião 

deles. Felizmente, 

as pipocas 

surpreenderam”

Carolina Albuquerque, Sucré 
Pipoca Gourmet.
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O mês de janeiro tem uma relação festiva e comemorativa 
com o segmento idoso bastante intensa. Além do senti-
mento religioso e afetuoso que flui naturalmente, através 
da espiritualmente e mentalmente, nesta temporada 
devido as passagens dos festejos natalinos e fraternos 
da virada de ano, o mês traz no seu calendário algumas 
datas marcantes para a população dos indivíduos que 
tem idades avançadas. Um outro acontecimento que é 
bastante relevante para os mais vividos neste primeiro 
mês do ano são as férias escolares e por circunstâncias 
as férias laborais de alguns familiares. Neste período as 
relações intrafamiliares tentem a se estreitarem mais. 
Mas, janeiro tem também um dia especialíssimo para a 

proteção social do idoso. Celebrada no dia 04 de janeiro 
de 1994, através da Lei nº 8.842 a promulgaçãoda Polí-
tica Nacional do Idosose tornou uma realidade. Lei essa 
que tem como principal finalidade “assegurar os direitos 
sociais do idoso, criando condições para promover sua 
autonomia, integração e participação efetiva na socie-
dade”.Outro destaque comemorativo deste mês, é o 
Dia do Aposentado. O dia do aposentado e comemorado 
anualmente no dia 24 de janeiro e é destinada a homena-
gear os profissionais que se dedicaram a vida inteira ao 
trabalho e agora usufruem dos benefícios da previdência 
social, recebendo do governo uma gratificação por todos 
os anos de serviços prestados ao país.

É o novo formato de um reality que é exclusivo para talen-
tos a partir de 60 anos.O programaestá sendou uma das 
principais apostas para a grade de entretenimentos que 
a Rede Globo está lançando em sua programação para 
este ano novo. Certo que será mais um instrumento de 
valorização e de autoestima para a população idosa, 
nós do Poder Grisalho estamos torcendo para que o 
novo programa seja grande sucesso e que atribua uma 
nova visão e conceitos para o segmento. O novo reality 
está estreia hoje, dia 17 de janeiro e a expectativa é 
extremamente enorme; de norte a sul do paísteremos 

representantes. A emissora exibiu pelo faceboock, na 
última quinta-feira, dia 07 de janeiro o lançamento, e 
vem apresentando diariamente vídeos dos participantes 
desta primeira edição como campanha publicitária, cuja 
mensagem foi: “A primeira temporada do ‘The Voice +’ 
vem aí!”. As mensagens também tiveram participação 
do seu corpo de jurados (técnicos): Daniel, Mumuzinho, 
Claudia Leitte e Ludmilla, junto com os apresentadores 
André Marques e Thalita Rebouças e também o dire-
tor artístico, Creso Eduardo Macedo, e a diretora geral, 
Angélica Campos.

JANEIRO 2021

THE VOICE+

CAFÉ&NEGÓCIOS redação 82 3023.2092
e-mail redacao@odia-al.com.br

THÁCIA SIMONE - thaciasimone@gmail.com

Contratações do BNB com MPEs alagoanas crescem 50%  

As micro e pequenas empresas de Alagoas contrataram 50% a mais em finan-
ciamentos com o Banco do Nordeste, em 2020. O valor soma R$ 200 milhões 
em todo o Estado destinados tanto para investimento como para capital de giro. 
“Em um ano difícil, com os desafios impostos pela pandemia, o BNB obteve maior 
crescimento justamente com o público que mais sentiu os efeitos da crise, e as 
MPEs são exemplo de segmento que recebeu esse apoio do Banco e aumentou 
a demanda por recursos para manutenção dos negócios e adaptação à nova 
realidade”, avalia o superintendente estadual do BNB, em Alagoas, Sidinei Reis 
dos Santos. 
Adaptação foi a palavra de ordem do empresário Maik Vieira da Silva, proprietário 
do Galpão Zureta, uma MPE de Penedo, especializada na venda de artesanato da 
região e também uma galeria de arte e fábrica de confecções a laser. Como atua 
no setor de turismo, diretamente afetado pela pandemia, Maik se viu forçado a 
fechar o local. No entanto, ele conta que passou a utilizar as máquinas de corte 
para fabricação de máscaras de proteção facial e de dispenser para álcool em 
gel, além de manter o atendimento de forma on-line.

Ourocard Mastercard chega ao Apple Pay
O Banco do Brasil incluiu o Ourocard Mastercard no Apple Pay. A partir de agora, 
todos as bandeiras de cartões estão disponíveis para os clientes do BB na carteira 
digital da Apple. A solução ajuda os clientes a fazerem pagamentos em lojas físi-
cas e online, sem precisar usar o plástico do cartão, de forma fácil, segura e sem 
necessidade de contato físico.
O Banco iniciou a parceria em agosto de 2018, com a inclusão dos cartões Ouro-
card Visa no Apple Pay. Em maio de 2019, foi a vez da inclusão dos cartões 
Ourocard Elo.

PODERGrisalho Francisco Silvestre
silvestreanjos@bol.com.br

OBRIGATÓRIAS, MAS NÃO FORÇADAS

Outrora reconhecido, mundialmente, por seus esforços na 
imunização da sua população, o Brasil tem também um 

histórico negativo de rebeldia populacional como resistência à 
imunização vacinal. Exemplo desta oposição insensível foi um 
registro\pesquisa divulgada nos meados de dezembro passado 
pela Datafolha revelando o aumento do número de brasileiros 
que não pretendem tomar a vacina contra o novo coronavírus. 
O levantamento mostrou que 22% dos entrevistados disseram 

que não planejam se vacinar, enquanto 73% disseram que vão 
participar da imunização. Cerca de 5% declararam não saber o 
que fazer. Há suposições que o segmento da população idosa 
tenha as mesmas características que a pesquisa destacada. 
Precavendo-se de movimentos como de 1904, quando as 
camadas populares rejeitaram a vacina contra a varíola, e a 
inquietação dos idosos em 1999 contra a campanha nacional 
de vacinação para a terceira idade, o Supremo Tribunal Fede-

ral, o STF, decidiu pela obrigatoriedade da vacinação contra a 
covid-19 no país. A decisão é que as vacinas serão obrigatórias 
- mas não forçadas,porque, na visão da corte, a decisão indi-
vidual de cada pessoa não pode se sobrepor à saúde coletiva 
do país como um todo. Na prática, isso significa que ninguém 
será forçado ou coagido a tomar uma vacina, mas que poderá 
sofrer medidas restritivas por leis criadas pela União, Estados e 
Municípios, caso deixe de fazê-lo.



Graziela França
Agência Tatu

Caracterizada 
por apresen-
tar manchas 

na pele com alteração de 
sensibilidade e, em alguns 
casos, comprometimento dos 
nervos periféricos, a Hansení-
ase foi diagnosticada em 3348 
pessoas  nos últimos dez anos 
em Alagoas. Os dados, coleta-
dos pela Agência Tatu, foram 
registrados pela Secretaria de 
Estado da Saúde de Alagoas 
em todos os municípios de 
2011 a 2020.

Intitulado Janeiro Roxo, o 
primeiro mês do ano intensi-
fica ações voltadas ao diagnós-
tico precoce e tratamento da 
doença que, apesar de ter cura, 
pode deixar sequelas caso 
tratada tardiamente.

CASOS EM SANTANA DO IPANEMA
Ainda segundo os dados 

da Sesau, Santana do Ipanema 
aparece como o município  
com a maior quantidade de 
casos por habitante. Na cidade 
do sertão alagoano, a incidên-
cia é de 460 pacientes diagnos-
ticados com hanseníase a cada 
100 mil habitantes.

Palestina aparece em 
segundo lugar, com 357 
pessoas com hanseníase a cada 
100 mil habitantes. Depois 
vem Barra de São Miguel com 

346 , Pão de açúcar com 257 e 
Delmiro Gouveia com 262 a 
cada 100 mil habitantes.

MAS O QUE É HANSENÍASE?
A hanseníase, que já foi 

conhecida como lepra, é uma 
das doenças mais antigas, com 
registro de casos há mais de 
4000 anos. A transmissão acon-
tece por meio da convivência 
prolongada com um porta-
dor da forma multibacilar da 
doença, que não está em trata-
mento, com gotículas de saliva 
ou secreções do nariz.

Itaniely Gomes, enfermeira 
do Programa de Combate à 
Hanseníase da Sesau, explica 
que a forma de transmissão de 
contágio é bem parecida com a 
da tuberculose.

A hanseníase tem duas 
formas de classificação opera-
cional, que é utilizada para 
direcionar o tratamento do 
paciente. Paucibacilar ou 
multibacilar. No primeiro caso 
o usuário apresenta menos 
de cinco lesões de pele. Já se 
o paciente tem mais de cinco 
lesões na pele e apresenta 

alguma alteração de nervos 
periféricos, o tratamento vai 
ser diferente [multibacilar]. O 
multibacilar é o agravamento 
da doença e forma transmissí-
vel”, detalha a técnica.

Na forma paucibaci -
lar o usuário vai apresentar 
manchas na pele e algum tipo 
de perda de sensibilidade, mas 
de forma mais leve (térmica, 
tátil e/ou dolorosa). Já no caso 
multibacilar aparecem alte-
rações no nervo,  dedos em 
garra, mão ou pé caído, úlcera 
no pé, entre outros agrava-

mentos da doença.
Da aquisição da bactéria 

até a manifestação dos sinto-
mas pode variar de seis meses 
a cinco anos. Cerca de 90% da 
população têm defesa contra 
a doença. Dos 10% restantes, 
alguns podem apresentar e 
curar de forma espontânea, 
mas outros precisarão realizar 
o tratamento.

FALTA DE MEDICAMENTOS
O tratamento para hanse-

níase é gratuito e feito pelo 
Sistema Único de Saúde. No 
entanto, desde o ano passado 
as medicações não chegam às 
Secretarias Estaduais de Saúde 
do País. Em nota, o Ministé-
rio da Saúde informou que a 
previsão de recebimento das 
medicações era para outubro 
do ano passado, mas que não 
foi possível devido à impureza 
detectadas nos testes finais 
do produto que seria enviado 
ao Brasil. Esses insumos são 
produzidos no exterior e 
doados pela Organização Pan-
-americana de Saúde (OPAS/
OMS) ao país.

Ainda em nota, o Ministé-
rio afirmou que “está em trata-
tivas para que o medicamento 
chegue ao país o mais breve 
possível para garantir a conti-
nuidade do tratamento dos 
pacientes com diagnóstico de 
hanseníase”. Confira a nota na 
íntegra.

Falta de medicamentos 
prejudica tratamento 
dos usuários

O tratamento para hanse-
níase é gratuito e feito pelo 
Sistema Único de Saúde. No 
entanto, desde o ano passado 
as medicações não chegam 
às Secretarias Estaduais de 
Saúde do País. Em nota, o 
Ministério da Saúde infor-
mou que a previsão de rece-
bimento das medicações era 
para outubro do ano passado, 
mas que não foi possível 
devido à impureza detectadas 
nos testes finais do produto 
que seria enviado ao Brasil. 
Esses insumos são produzi-
dos no exterior e doados pela 
Organização Pan-americana 
de Saúde (OPAS/OMS) ao 
país.

Ainda em nota, o Minis-
tério afirmou que “está em 
tratativas para que o medica-
mento chegue ao país o mais 
breve possível para garantir a 
continuidade do tratamento 
dos pacientes com diagnós-
tico de hanseníase”. 
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Alagoas registra 3348 casos 
de hanseníase em dez anos

MEDICAÇÃO USADDA NO TRATAMENTO dos pacientes está em falta no país desde outubro do ano passado
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Complicou no Galo? Chama o 
Roberto Fernandes que resolve          

MAIS UMA VEZ, TÉCNICO É CHAMADO ÀS PRESSAS, organiza o time, ganha três seguidas e garante vaga na Série B                      

JOGODuro Jorge Moraes
jorgepontomoraes@gmail.com

Thiago Luiz
Estagiário

Se precisar de 
a l g u é m  p a r a 
assumir o time 

na má fase e alcançar o objetivo, 
o CRB sabe que pode chamar 
o técnico Roberto Fernandes. 
Em situação parecida quando 
chegou ao Galo em 2018, o trei-
nador pernambucano, mais 
uma vez, evitou o rebaixamento 
regatiano. 

À época, o Regatas vivia 
uma inconstância muito 
grande no comando técnico. 
Mazola, Júnior Rocha e Doriva 
antecederam Fernandes no 
cargo. Foi só quando a luz de 
alerta acendeu que a diretoria 
regatiana trouxe o atual coman-
dante. Veio, cumpriu os objeti-
vos, mas foi demitido depois 
de ser eliminado na Copa do 
Nordeste de 2019. 

Em sua saída, Roberto 
Fernandes fez uma declaração 
nas redes sociais, agradecendo 
aos torcedores, jogadores e 
funcionários do clube. Parecia 

ser uma saída pacífica, mas em 
contrapartida o clube emitiu 
uma nota, afirmando que o 
treinador comunicou a saída ao 
elenco antes da direção. Disse 
que a atitude não condizia com 
a expectativa do Galo em rela-
ção ao profissional. Mas quase 
dois anos se passaram e essa 
ferida parece já estar curada. 

Isso porque o pernambu-
cano é o cara que tira o clube 
do sufoco [pelo menos nas últi-
mas temporadas]. Da realidade 
de briga por acesso, depois da 

saída de Marcelo Cabo, o CRB 
viu o “projeto Série A” se trans-
formar na disputa pela perma-
nência na Segundona. Ramon 
Menezes veio e não conseguiu 
desempenhar um bom traba-
lho, nem tampouco aplicar 
o “ramonismo” que ganhou 
destaque no Vasco da Gama. 

Caminhando para a reta 
final, quem surge como opção 
outra vez é Roberto Fernandes. 
Uma situação muito parecida 
com a da seleção brasileira 
quando estava em “crise”. Se 

nada estava bom, a solução era 
chamar o Chile para amistosos, 
aplicar uma goleada e fazer as 
pazes com a torcida.

De volta ao Ninho do 
Galo, o experiente treinador 
“arregaçou as mangas”, foi 
para o trabalho e garantiu a 
permanência para a Série B de 
2021 sem muitos sustos, após 
conquistas 46 pontos, livrando 
o Regatas de chegar às últimas 
rodadas com a pressão de fugir 
da zona de rebaixamento. Em 
cinco jogos, perdeu apenas 
uma e venceu quatro. Apesar 
de já ter conquistado boa 
partida da torcida na primeira 
passagem, agora na atual 
temporada, Roberto Fernan-
des confirma a identificação 
com o clube e o compromisso 
em cumprir as metas que lhe 
foram passadas. 

Em entrevista a O Dia 
Alagoas, o treinador disse 
que se sente mais preparado 
e mais experiente em relação 
à primeira passagem pelo 
time regatiano. E o segredo 
para alcançar os objetivos e 

sair da briga na parte de baixo 
da tabela, segundo Roberto 
Fernandes, é “descobrir” onde 
estão os erros e trabalhar para 
consertá-los.

“Isso requer experiência no 
cargo, num campeonato longo, 
de 38 rodadas, ninguém chega 
ao último quarto da competição 
brigando pra cair por um único 
motivo. Cabe identificar o que 
pode ser melhorado e poten-
cializar, é impossível arrumar 
tudo”, disse o técnico do Galo.

Fernandes comemorou 
a identificação com o clube e 
principalmente com o torcedor 
regatiano, que celebrou a volta 
do treinador pelas redes sociais, 
mas preferiu evitar euforia 
quando o assunto é a renovação 
de contrato para 2021. 

“Sinergia muito boa, 
procuro retribuir com o muito 
empenho e dedicação ao clube, 
mas o CRB vai passar por elei-
ções e não sei como ficará o 
futuro. Portanto, estou 1000% 
focado na missão atual”. Faltam 
três rodadas para o Galo encer-
rar a Segundona no Brasileiro. 

O cavalo passou selado, mais uma vez

Posso até estar enganado, mas os dois últimos jogos 
disputados pelo CSA na Série B, contra Figueirense e 

Paraná, times que estão na zona do rebaixamento, era a 
grande oportunidade do time se firmar dentro do G-4 e ficar 
bem próximo de voltar a Série A, agora, em 2021. É bem 
verdade que até o fechamento desta coluna, o CSA era o 
quarto colocado, mas poderia ser o terceiro e com um pouco 
mais de “gordura”, se não tivesse conquistado só um mísero 
pontinho, no empate em Santa Catarina, e, logo depois, uma 
derrota jogando em Curitiba. Não estou jogando contra, nem 
torcendo pelo pior, “mas o cavalo passou selado” e o grupo 
não aproveitou, mesmo que o CSA ainda só dependa dele. É 
só ganhar os quatro jogos que lhes restam.

E essa condição já começa neste sábado, em Maceió, diante 
do Avaí; depois tem o Botafogo, em Ribeirão Preto/SP; o 
Brasil de Pelotas, também aqui; e encerra sua campanha 
contra o Náutico, em Recife. Olhando direitinho os adversá-
rios, se voltar a jogar bem, o CSA tem condições de vencer 
os quatro, mas você garante que ele vai ganhar? Eu mesmo 
não garanto e acho que o time vem dando motivos para isso. 
Basta lembrar as duas últimas partidas disputadas. Foi um 
time sem força, com muitas falhas na defesa, especialmente 
do Rodolfo Filemon, jogador do técnico Mozart Santos, e um 
ataque que perdeu a força, principalmente o artilheiro Paulo 
Sérgio. E o pior disso tudo é o Mozart insistir com Rafael Bilú, 
menos um em campo.

O presidente Rafael Tenório, que por sinal está em São 
Paulo, se recuperando da COVID 19, com um bom quadro na 
avaliação médica, garante que o CSA vai subir para a Série 
A. Como um homem motivacional, ele disse isso quando 
do lançamento da pedra fundamenta para a construção do 
novo CT Gustavo Paiva, no Benedito Bentes. Naquela opor-
tunidade era um jogo de palavras, que foi tomando corpo 
até hoje. O dirigente remunerado Rodrigo Pastana, homem 
que manda no futebol do CSA, secamente disse que o CSA 
sobe, respondendo a uma pergunta feita pelo comentarista 
Antônio Torres, da Rádio Gazeta. Se os dois não estiverem 
enganados, o CSA sobe. Como não sou movido por paixões, 
se ganhar seus últimos jogos, sobe.

Roberto Fernandes cumpre de novo missão de salvar CRB do rebaixamento

Série B não agrada mais
Enquanto o rival sonha com a Série A, o torcedor do CRB vai ter que 
se contentar, mais um ano, com a Série B. Com a garantia de que 
não cai mais, a atual diretoria encerra a temporada 2020, deixando 
o CRB no lugar onde encontrou. É que Marcos Barbosa encerra 
seu mandato prorrogado até março, sabendo que os conselheiros 
já trabalham para eleger um novo presidente, uma nova diretoria, 
e um novo planejamento para os próximos dois anos. Por parte da 
torcida a cobrança é muito grande. O clube, há mais de 20 anos 
disputando a Série B, com dois rebaixamentos para a Série C, e não 
consegue chegar à Série A.

E como vai ficar?
Como já é certo que Marcos Barbosa não terá mais outro mandato, 
até porque o estatuto do clube não permite, os conselheiros esco-
lheram Roberto Fernandes e Carlos Rubens para a elaboração 
do processo eleitoral, que deve ser no final de fevereiro, com as 
mudanças no clube a partir de março. O problema maior é que, 
no dia 20 de fevereiro, começa o Campeonato Alagoano de Profis-
sionais. Pergunta-se: quem vai montar o time é o atual presidente 
Marcos Barbosa ou vai ficar para depois, com a nova diretoria? Pelo 
que soube, Marcos Barbosa não quer nem ouvir falar em montar 
time e acertar comissão técnica.

Não vai começar bem
Diante dessa realidade, não vejo como começar bem essa nova 
gestão que está para chegar. Como formar um grupo onde a 
temporada começa antes da diretoria chegar e o atual presidente 
não pretende se envolver? Essa é mais uma das perguntas e inda-
gações feitas pelos conselheiros e torcedores do CRB. Segundo o 
repórter Marcelo Rocha, da Rádio Gazeta, logo após a vitória diante 
do Guarani, encontrou Marcos Barbosa e perguntou sobre a eleição 
no clube. Resposta: “não quero nem saber, nem me envolver com 
isso”. É por isso que, se a torcida pensa em Série A para 2022, é 
bom refazer os planos e as cobranças.

Vistorias nos estádios
Como a Copa Alagoas já começa no próximo dia 31, a Federação 
Alagoana de Futebol já começou as vistorias nos estádios do inte-
rior. Hoje, apenas uma visão de quem está de fora, cem por cento 
só os estádios de Maceió - Rei Pelé e da UFAL -. Os dirigentes dos 
clubes do interior, com apoio das prefeituras, garantem que vai 
estar tudo pronto até lá. Nas imagens pela televisão, me parece 
que, Palmeira dos Índios, Coruripe, Arapiraca e Murici vai tudo bem. 
Falta Olho D’água das Flores e saber onde vai jogar o Jaciobá, um 
eterno problema, se ainda não concluiu as obras de seu estádio 
em Pão de Açúcar.

l Depois de tirar uma tonelada das costas, o presi-
dente Marcos Barbosa, do CRB, está esperando o fecha-
mento de suas contas para apresentar aos conselheiros 
e encerrar essa longa temporada a frente do clube. Se 
ele não estiver saindo magoado, especialmente pelas 
críticas que vem recebendo de alguns torcedores, logo, 
logo, ele volta;

l O que espero mesmo é que o CRB não volte a ser 
aquele do passado, quando devia a todo mundo, atra-
sava salários de jogadores, treinadores e funcionários, 
e não tinha crédito no comércio. Em um passado não 
muito distante, o clube não tinha crédito para comprar 
um pão fiado;

l Hoje, o CRB é um clube que não deve nada a ninguém, 
nem ao governo, que tomava tudo por falta de pagamento 
e recolhimento de INSS e FGTS. Tem um patrimônio inve-
jável e dinheiro em caixa. Quem chegar na presidência 
do clube, vai ter que fazer melhor. Se for igual, vai perma-
necer na Série B, e olhe, olhe.

ALFINETADAS...



O  J e e p ®  R e n e g a d e , 
primeiro modelo produzido 
no Polo Automotivo Jeep 
em Goiana (PE), onde está 
localizada a fábrica mais 
moderna da FCA no mundo, 
foi projetado para reinventar 
o segmento dos utilitários-
esportivos compactos e 
expandir a linha de veículos 
da marca. A aposta foi tão 
certeira que o SUV logo caiu 
no gosto dos brasileiros e, ao 
longo dos 5 anos de trajetória, 
alcançou marcas impres-

sionantes. Agora, acaba de 
conquistar mais duas: ultra-
passou o número de 300 mil 
unidades comercializadas no 
Brasil e vendeu em dezembro 
mais do que em qualquer 
outro mês desde que foi 
lançado.Até o último dia de 
2020, foram 301.052 carros 
comercializados no mercado 
nacional. Em dezembro, o 
Jeep Renegade foi o SUV 
mais vendido do mês, com 
7.875 unidades emplacadas, 
superando o recorde anterior 

de dezembro de 2015 com 
6.976 carros comercializados. 
Vale ressaltar o destaque da 
linha 2021, a versão Renegade 
Moab, veículo a diesel mais 
acessível do mercado, que 
trouxe o aclamado motor 
turbo diesel de 170 cv da Jeep 
para um segmento maior de 
consumidores. Os resultados 
do Renegade contribuíram 
para que a Jeep, pelo 5° ano 
consecutivo, tenha garantido 
a liderança no mercado SUVs 
no Brasil. 

A Ford Motor Company 
anunciou que atenderá os 
consumidores na América 
do Sul com um portfólio 
empolgante de veículos 
conectados, e cada vez mais 
eletrificados, incluindo SUVs, 
picapes e veículos comerciais, 
provenientes da Argentina, 
Uruguai e outros mercados, 
ao mesmo tempo em que a 
Ford Brasil encerra as opaer-
ações de manufatura em 2021. 
A Ford atenderá a região 
com seu portfólio global de 
produtos, incluindo alguns 
dos veículos mais conheci-
dos da marca como a nova 
picape Ranger produzida na 
Argentina, a nova Transit, o 
Bronco, o Mustang Mach 1, e 
planeja acelerar o lançamento 
de diversos novos modelos 
conectados e eletrificados. A 
Ford mantém assistência total 
ao consumidor com operações 

de vendas, serviços, peças de 
reposição e garantia para seus 
clientes no Brasil e na América 
do Sul. A empresa também 
manterá o Centro de Desen-
volvimento de Produto, na 
Bahia, o Campo de Provas, em 
Tatuí (SP), e sua sede regional 
em São Paulo.Em decorrência 
desse anúncio, a Ford prevê um 
impacto de aproximadamente 
US$ 4,1 bilhões em desp-
esas não recorrentes, incluindo 
cerca de US$ 2,5 bilhões em 

2020 e US$ 1,6 bilhão em 2021. 
Aproximadamente US$ 1,6 
bilhão será relacionado ao 
impacto contábil atribuído à 
baixa de créditos fiscais, depre-
ciação acelerada e amortização 
de ativos fixos. Os valores 
remanescentes de aproxi-
madamente US$ 2,5 bilhões 
impactarão diretamente o 
caixa e estão, em sua maioria, 
relacionados a compensações, 
rescisões, acordos e outros 
pagamentos. 
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Design da Nissan 
cria ‘GT-R (X) 
2050’ para dar 
vida ao sonho de 
estagiário
Em 1970, o termo 
“minivan” ainda não tinha 
sido criado, os utilitários 
esportivos (SUV) eram 
usados principalmente 
por topógrafos de áreas 
externas e um novo tipo 
de supercarro surgiu no 
Japão usando o emblema 
desconhecido “GT-R”. E 
Jaebum “JB” Choi, futuro 
designer de automóveis, 
ainda estava a décadas 
de nascer em Seul, capital 
da Coreia do Sul. 

FCA lidera 
mercado 
brasileiro e 
latino-americano 
de automóveis e 
comerciais leves 
em 2020
A Fiat Chrysler 
Automóveis (FCA) liderou 
o mercado de automóveis 
e comerciais leves no 
Brasil e na América Latina 
em 2020 e também 
foi a empresa do setor 
que mais expandiu suas 
vendas na Argentina em 
relação ao ano anterior.A 
FCA encerrou o ano 
com mais de 502 mil 
veículos vendidos na 
América Latina (excluído 
o México), liderando as 
vendas do setor com uma 
participação de mercado 
de 16,5% e um avanço 
de 2,9 pontos percentuais 
sobre a fatia de mercado 
obtida em 2019.

ACONTECE 
esta semana

PEUGEOT inaugura 
seu estúdio 
PEUGEOT Design 
Lab em São Paulo
Com uma riqueza de 
conhecimentos obtidos em 
210 anos de patrimônio 
industrial e 131 anos de 
criação do automóvel, a 
PEUGEOT lançou, em 2012, 
o PEUGEOT Design Lab, um 
estúdio de design aberto a 
clientes de fora da indústria 
automotiva.Os recursos 
técnicos e humanos do 
Centro de Design PEUGEOT, 
onde está localizado o 
PEUGEOT Design Lab, lhe 
conferem uma capacidade 
única nessa área.

Ford fecha fábricas no Brasil
e encerra produção do
EcoSport, Ka e Troller T4

Renegade ultrapassa marca
de 300 mil unidades
comercializadas no Brasil

ASSISTÊNCIA MANTIDA

FÁBRICA FCA

Esse é o momento 
para comprar uma 
moto Triumph
A Speed Twin, eleita a 
“Moto do Ano” na categoria 
“Classic” em 2020, está 
sendo vendida por R$ 
56.990, com entrada de 
R$ 19.947 (35%), 23 
parcelas fixas de 999,70 
e uma parcela residual no 
final do contrato no valor 
de R$ 23.943.  Outra 
clássica, a Street Twin, o 
modelo da Triumph mais 
vendido neste segmento 
no mundo todo, custa R$ 
48.990 e está disponível 
com entrada de R$ 17.147 
(35%), 23 parcelas fixas 
de R$ 899,30 e uma 
parcela residual final de R$ 
19.884.O mesmo formato 
de financiamento está 
disponível para as big trails 
que chegaram ao mercado 
brasileiro no ano passado.

RODASDUAS
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