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PALMEIRA

Em seu segundo
mandato, Adelaide
França assume a
vice-presidência
da Mesa Diretora
da Câmara
5
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PREFEITO MANTÉM SILÊNCIO

LISTAS COM “SECRETÁRIOS” VÃO SURGINDO DE TODOS OS LADOS
Vinte e dois nomes e 18
fotos. Essa foi a primeira lista
divulgada hoje de forma extraoficial pela imprensa alagoana,
para compor o secretariado do
prefeito João Henrique Caldas-JHC. Ele mesmo não fala

muito. Falou mais na transição
e na eleição da Mesa Diretora
do que agora, quando precisa
revelar os nomes do seu secretariado. Até mesmo o site da
Secretaria de Comunicação
(Secom) continua com as notí-

cias do Governo Rui Palmeira.
Alguns nomes já estão certos,
como o de Francisco Sales,
que iria para onde quisesse
na estrutura do Governo JHC.
Os delegados André Costa e
Thiago Prado também esta-

riam na equipe. Saem os coronéis de Rui Palmeira e entram
os delegados de JHC. O braço
armado vai continuar em
Maceió. Quando falou sobre os
nomes de sua equipe, JHC disse
que até quarta-feira, revelaria

QUAL É A FÓRMULA?

PILAR

JHC deve explicar como pretende
reduzir tarifa de ônibus em Maceió
Embora tenha o caráter
de uma medida populista,
a informação dada pelo
prefeito João Henrique
Caldas-JHC- de que estuda
uma forma de reduzir a tarifa
de ônibus em 30% tem um
alcance social muito grande.
Resta saber como isso será
possível. Um caminho seria
a Prefeitura de Maceió subsidiar esses 30%. Isso já ocorre
em outras capitais brasileiras, algumas, num percentual de subsídio bem maior.
Outra seria o Município e o
setor empresarial dividirem
os custos dessa redução. A
terceira seria mais drástica:
repassar essa redução para

TribunaHoje/Adailson Calheiros

Ascom Setrand

Acesso à BR-316 será pavimentado

Governador
autoriza
implantação
da estrada
Conforme JHC, a passagem de ônibus em Maceió será a mais barata do Nordeste; ele disse que estuda a ideia

o setor que, para garanti-lo,
iria reduzir viagens, a frota
de ônibus e demitir muita

gente. Principalmente hoje,
com os combustíveis aumentando de três em três dias.

O prefeito está com uma
boa ideia na cabeça, falta a
fórmula para concretizá-la.

LÁ NO MARANHÃO!

Prefeito médico ignora Covid e faz festa
de posse com shows e muita aglomeração
O prefeito Dr. Junior
(PP), em cerimônia de posse
em Peritoró (MA). Festa no
final de semana levou milhares às ruas. Uma parte dos
20.700 habitantes de Peritoró
(MA), cidade a 235 km de
São Luís, estava na posse do
prefeito Josué Pinho Junior
– o Dr. Junior (PP). Apesar
de a pandemia de covid-19
não ter diminuído seu ritmo
mortal no país, e o distancia-

todos. Enquanto isso, quem
trabalhou na campanha vitoriosa e ainda não teve o nome
“ventilado”, é melhor continuar
com os dedos cruzados e aguardar as edições do Diário Oficial
4
do Município .

mento social ser a principal
forma de conter a doença, o
prefeito organizou um show
em praça pública para comemorar sua posse. Dr. Junior
– que é médico – esteve na
festa realizada no centro da
cidade, e publicou diversos relatos em suas redes
sociais. Foi por ela, inclusive,
que o prefeito em primeiro
mandato convidou a população para participar.

Adultos, idosos e crianças aglomerados e desprotegidos ao lado do prefeito

O governador Renan Filho
e o secretário de Transporte
e Desenvolvimento Urbano,
Mosart Amaral, assinam,
amanhã, a ordem de serviço
para a implantação e pavimentação do trecho de 6,3
quilômetros de extensão,
ligando a AL-404 ao entroncamento da BR-316, entre a
Usina Utinga Leão, em Rio
Largo, e o município de Pilar.
A solenidade acontecerá às
10h, no Salão de Despachos do
Palácio República dos Palmares, e será transmitida pelos
canais oficiais do Governo
de Alagoas no Facebook
(Governo de Alagoas) e Instagram (@governodealagoas).
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Marcelo Firmino *Jornalista

Moisés Mendes *Do Jornalistas pela Democracia

Começa a corrida da Serra Pelada
da vacina
“A pandemia no Brasil
pode virar um negócio
capaz de envergonhar as
mais poderosas e cruéis
facções de traficantes”,
escreve Moisés Mendes,
do Jornalistas pela Democracia. “A enrolação de
Bolsonaro e Pazuello só
está começando, agora
num cenário ainda mais
confuso, com a participação de clínicas e laboratórios interessados na venda
da vacina”
Bolsonaro abriu a
porteira para que grupos
privados importem a
vacina contra a Covid19. Clínicas, laboratórios,
hospitais e assemelhados
podem fazer com que
a vacina seja o produto
milionário da peste.
O sinal para que
comprem e revendam
vacina foi dado ao primeiro
grupo que viaja nesta

segunda-feira à Índia
para negociar, em nome
de empresas brasileiras, 5
milhões de doses do laboratório Covaxin.
O Ministério da Saúde
informou no domingo à
noite que o consórcio interessado na vacina indiana
deve se submeter aos
mesmos critérios da vacinação pública, com ordem
de prioridade para vacinação (profissionais da
saúde, idosos, etc) e registro de quem vai ser vacinado. O governo não disse
que irá garantir a vacinação
de todos os brasileiros e
que por isso desestimula a
compra privada. Não disse
nada.
Mas deveria ter dito
que o combate à pandemia
é uma questão de saúde
pública. É estranho que o
tratamento aos laboratórios não seja o mesmo dado

a Estados e municípios.
O alerta a governadores
e prefeitos foi dado há cerca
de um mês, quando Bolsonaro mandou Pazuello
ameaçar que só o governo
federal poderia coordenar
e realizar a vacinação.
Era um recado a João
Doria. Mas a ameaça não se
renova agora às empresas
privadas. Quem irá controlar as listas de pessoas
prioritárias nas empresas
que venderão vacinas, se
o governo não consegue
nem comprar seringas?
Se for transformada em
negócio, a vacina será o
ouro da pandemia. O desespero da população diante
da sabotagem do governo
vai transformar o mercado
da vacina em algo parecido
com o mercado da droga.
A vacina paga poderá
estar disponível muito
antes da vacinação em

massa pelo SUS. Não será
um salve-se quem puder,
mas um salve-se quem
tiver dinheiro. É o cenário ideal imaginado pelos
genocidas, com a complacência das instituições.
A pandemia no Brasil
pode virar um negócio
capaz de envergonhar as
mais poderosas e cruéis
facções de traficantes.
Enquanto o mercado estiver enriquecendo alguns,
o povo continuará sob
controle.
A enrolação de Bolsonaro e Pazuello só está
começando, agora num
cenário ainda mais
confuso, com a participação de clínicas e laboratórios interessados na venda
da vacina.
Viveremos o empreendedorismo da peste com a
corrida da Serra Pelada da
vacina.

Dr. Olegário Venceslau da Silva *Advogado e Presidente da Comissão Alagoana de Folclore

Escola Folclórica de Viçosa
Há muito que os
avelhantados engenhos
de bangüês da bucólica
Viçosa guardam consigo
parte da história deste
povo, cujas lembranças
ainda avivadas na memória de remanescentes
personagens que testemunharam a aparição
de lídimas manifestações populares em suas
profusas matizes ousam
perdurar. Tais manifestações egressas do entrelaçamento étnico de nativos
caambembes, colonizadores lusitanos e africanos escravizados, foram
transcritas em desbotadas páginas de efêmeros
jornais e epístolas, quais
registros inapagáveis para
as posteriores gerações.
Os sons descompassados
dos versos, cantados por
afamados poetas à sombra
arrefecedora dos alpendres da Casa-Grande da
Mata Verde, quando de
renhidas disputas entre
vates locais, sob o patrocínio do Dr. Olegário Brandão Vilela (1886-1945)

[precursor ], tornavam
àquela comuna ribeirinha
num autêntico paiol do
folclore alagoano.
Os espelhos e multicoloridos fitilhos, que ornamentam o frontispício de
avantajados chapéus de
velhos mestres, dão um
brilho indescritível à apresentação do Guerreiro,
sob os passos cadenciados
de seus figurantes (rei,
rainha, contra -mestre,
lira, palhaço, índio Peri,
dentre outros), acrescidos ainda às harmoniosas
melodias que embalam
as jornadas natalinas do
Pastoril, numa ofuscante
aquarela dualista entre o
azul e encarnado, sempre
contraposto pela mediação da Diana, que não
possui cordão. Toda essa
amálgama de folguedos
e danças populares teve
lugar no imaginário intelectual de antropólogo
e médico de escol Dr.
Théo Brandão – máxime
da inteligência caeté, que
fez de suas pesquisas um
lídimo sacerdócio.

Para anunciar,
ligue 3023.2092

Durante décadas as
tradições afro-ameríndias permeavam sobremaneira o vitae habitum
[estilo de vida] de
paupérrimos lavradores de terra, que quase
sempre desprovidos de
conhecimento acadêmico e acesso a medicina
convencional, buscavam
nas ervas e raízes bem
como nas práticas misteriosas do curandeirismo,
o lenitivo para as agruras
a que estavam adstritos,
cujos costumes adensaram os escritos de Dr.
José Pimentel Amorim,
culminando na publicação de sua invulgar obra:
“Medicina Popular em
Alagoas”.
Os cânticos dolentes
de afamados vaqueiros
nordestinos, sob o sol
inclemente de uma terra
r e s s e q u i d a , e c o a va m
por entre os arbustos da
caatinga em forma de
aboios e toadas, quais
cancioneiros sobre o
lombo de seus ginetes
e muares, se tornando

EXPEDIENTE
ODiaAlagoas

doravante fontes inesgotáveis de pesquisas
do escritor José Aloísio
Brandão Vilela, que ainda
percorreu a largos passos
os sinuosos caminhos até
albergar as fidedignas
origens do Coco de Roda
em solo alagoano.
Somando-se a todo
esse acervo miscigenado
do folclore regional, que
emoldura numa pintura
naturalista diferentes
expressões de linguagens, saberes e costumes,
nascidos no imaginário
popular, despontam os
estudos elaborados com
escorreita dissertação,
peculiar à intelectualidade do romancista Dr.
José Maria de Melo, cuja
pena fulgurante foi capaz
de imortalizar as crenças e superstições que
hodiernamente povoam
os pensamentos surreais
da gente simples, legando
a Princesa das Matas
[Viçosa] o auspicioso e
não menos festejado título
de escola folclórica de
Alagoas.

Eliane Pereira
Diretora-Executiva

Deraldo Francisco
Editor-Geral

Conselho Editorial

Jackson de Lima Neto

Pela primeira
vez prefeito
assume sem
revelar seu
secretariado
A expectativa é de que o
novo prefeito revele nesta
segunda-feira, 4 de janeiro,
os demais integrantes da
equipe de governo. Sabe-se
que essa composição não é
simples, principalmente
por que além dos nomes
técnicos há também os de
interesses políticos.
Mas, todos terão uma
árdua missão pela frente,
que é desenvolver políticas públicas que possam
atender as demandas da
população sem maiores
traumas.
Uma das primeiras
medidas anunciadas pelo
prefeito é exatamente a
redução dos preços das
passagens de ônibus
de Maceió. Falou que a
tarifa cobrada atualmente
poderá ser 30% menor.
Não disse como isso
será feito, mas certamente
já tem todo um esboço de
como fará. Afinal, toca
neste tema desde o início
da campanha eleitoral.
Mas o decreto já está sendo
preparado para o novo
gestor da SMTT assinar.
“Está incluso no Plano
de 100 dias a redução no
preço da passagem de
ônibus. Já estamos trabalhando e na segunda-feira,
a gente já começa a elaborar
o decreto. Vamos colocar
como prioridade para que a
gente possa baixar o preço
da passagem de ônibus em
Maceió. Nosso objetivo é
que Maceió tenha o menor
valor de passagem entre as
capitais” , declarou JHC.
Será uma boa medida
para a população que
depende do transporte
coletivo urbano. Mas,
a cada dia, surge uma
demanda nova na periferia, o que significa dizer
que sua equipe de trabalho
não terá sossego.
Talvez aí esteja o segredo
de JHC quanto a formação
da equipe. Embora diga
que Maceió tem pressa,
sabe também que a pressa
é inimiga da perfeição.

José Alberto Costa

Jorge Vieira
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POLÍCIA CIVIL DE ALAGOAS participou de operação juntamente com a Polícia Federal, PM da Bahia e PC de Sergipe

Presos assaltantes de bancos
que atuavam no Nordeste
A

Polícia Federal, em ação
conjunta
com as polícia Civil e Militar
da Bahia, e que teve o apoio
da Seção de Roubo a Banco
(Serb), da Divisão Especial
de Investigação e Capturas
(Deic), da Polícia Civil de
Alagoas, e da Polícia Civil de
Sergipe, prendeu no dia 1º
deste mês, três pessoas investigadas por assaltos a institui-

ções bancárias de Salvador. A
Serb alagoana é comandada
pelo delegado Cayo Rodrigues.
Os investigados compõem
o grupo criminoso responsável pelos recentes ataques a
instituições bancárias na capital baiana, que atuava durante
as madrugadas mediante
rompimento de obstáculos
(arrombamento), inclusive por
meio da utilização de explosi-

vos para destruição de cofres,
para acesso aos dispositivos de
armazenamento de dinheiro de
terminais de autoatendimento.
Conforme foi apurado nas
investigações, que tiveram
o apoio das polícias civis de
Alagoas e Sergipe, os presos
teriam participado de assaltos
a diversas agências bancárias,
inclusive às agências da Caixa
Econômica Federal, localizadas nos bairros Castelo Branco,

RONDA DO BAIRRO

Três anos de uma polícia
mais próxima do povo
Ascom Ronda do Bairro

Ana Daniella Leite
Repórter
Três anos se passaram
desde que o Programa Ronda
no Bairro começou a atuar em
áreas comerciais de oito bairros de Maceió. Desde então,
a nova forma de fazer segurança pública idealizada pelo
Governo de Alagoas em janeiro
de 2018 tem sido reconhecida
e aprovada pela população,
rendendo excelentes resultados
para a segurança e para a qualidade de vida de comerciantes,
moradores, turistas e trabalhadores das regiões onde atua.
O programa, que teve início
no Jacintinho, hoje se estende
às áreas comerciais do Centro
e da orla marítima da capital
alagoana, contribuindo para a
redução dos índices de criminalidade registrados pela Secretaria de Segurança Pública (SSP)
nestas localidades. Dentre os
marcos considerados históricos estão a redução de 70% no
número de Crimes Violentos
Contra o Patrimônio (CVPs)
nos territórios do programa e a
drástica redução nos índices de
assalto a coletivos.
Para a professora paulista
Iracema Soares, que passa férias
em Maceió, o policiamento de
proximidade exercido pelo
Ronda no Bairro é algo inovador. “Eu fiquei surpresa com a
educação e a receptividade que
recebi dos policiais. Como achei
diferente o uniforme, quis entender melhor como o programa
funcionava e eles foram superdidáticos e me explicaram
muito bem. Eu realmente estou
encantada! Viajo muito e nunca

Programa conquistou a confiança da população e colhe excelentes resultados

vi nada parecido nas outras
cidades, me sinto segura porque
eu os vejo em toda parte aqui da
orla”, comemorou.
O que também chama a
atenção da população é o trabalho em conjunto realizado pelos
agentes de proximidade e a
equipe de Articulação e Mobilização Social do programa,
composta por psicólogas e
assistentes sociais. Desde o dia 4
de janeiro de 2018, essas profissionais realizaram 873 atendimentos a pessoas em situação
de vulnerabilidade social, o
que gerou encaminhamentos
dos mais diversos e diretos à
Rede de Atenção Psicossocial
(RAPS).
E não para por aí, a equipe
social também desenvolve
projetos e atividades de cunho
cultural, como a organização
de aulas gratuitas para crianças
e adolescentes do Jacintinho
e com a “Oficina de Inclusão
Produtiva”, com as mães dessas
mesmas crianças. Além disso,
organiza e realiza o projeto
“Ronda no Bairro Cultural”
em praças e mirantes das áreas
comerciais dos territórios atendidos, onde a grande atração é
a banda música do programa.
“O Ronda no Bairro vem
cumprindo seus objetivos e
tornando as pessoas cada vez

mais próximas dos agentes de
segurança pública, as ações
sociais são de fundamental
importância para a consolidação da filosofia de proximidade
do programa. O governador
Renan Filho, com sua visão
arrojada, sempre foi o maior
entusiasta do programa. Aproveito para parabenizar todos
os agentes de proximidade
e colaboradores do corpo
administrativo pela dedicação e competência”, afirmou o
superintendente do Ronda no
Bairro, coronel Cícero Silva.
FUNCIONAMENTO
O Programa Ronda no
Bairro atua em perímetros
delimitados com patrulhas
compostas por um militar da
reserva e um da ativa pertencentes à Polícia Militar de Alagoas
e/ou ao Corpo de Bombeiros
Militar de Alagoas, além de um
civil egresso das Forças Armadas. Estes, por sua vez, atuam
nas modalidades a pé, carro,
moto e bicicleta; e têm como
pilares de serviço a segurança
de proximidade, a abordagem
social e comunitária, a atenção
à população em situação de
vulnerabilidade social e a articulação para requalificação de
espaços de convivência mútua
degradados.

Fazenda Grande do Retiro e
Porto Seco Pirajá, na capital
baiana.
Os prejuízos decorrentes
dos crimes praticados ultrapassa o dos valores efetivamente
subtraídos, compreendendo os
danos aos terminais de autoatendimento e às agências e
aos transtornos aos serviços
bancários, assim como e, principalmente, a violência contra
a população, tendo em vista a

utilização agressiva de armamento de uso restrito e tomada
de reféns durante as ações.
Outros integrantes do
grupo criminoso já haviam sido
presos em ações anteriores da
polícia. Também foram apreendidas diversas armas utilizadas
nos assaltos.
A investigação prosseguirá
com o objetivo de identificar e
prender os demais envolvidos
nas ações criminosas.

PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Polícia evita fuga de
presos na Delegacia
Uma operação integrada,
que envolveu agentes de
inteligência da 5ª Delegacia
Regional de Polícia (5° DRP)
de Palmeira dos Índios, 4ª
Delegacia Regional de Polícia (4ª DRP) de Arapiraca,
da Gerência de Polícia Judiciária de Região 3 (GPJ3) e
do 10º Batalhão da Polícia
Militar, conseguiu frustrar
um plano de fuga de presos
custodiados na sede da 5ª
DRP de Palmeira dos Índios.
A ação foi coordenada
pelos delegados Rosivaldo
Vilar (titular da Delegacia
Regional de Palmeira dos
Índios), Guilherme Iusten
(titular da Delegacia Regional de Arapiraca), Mário
Jorge Barros (Gerente de
Polícia Judiciária da Região
3) e do Major Luciano
(comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar).
Na noite do dia 31 de
dezembro de 2020, os policiais tiveram conhecimento

de um plano de fuga que
ocorreria naquela delegacia.
De imediato, eles se deslocaram até a sede da 5ª DRP
e iniciaram uma revista nas
celas dos presos.
Foram encontrados: uma
serra, um aparelho celular, um espeto de ferro, um
carregador, uma “teresa”
(corda feita com lençóis),
uma faca artesanal feita com
pedaço de panela, além de
uma faca feita com cabo de
colher.
Em uma das celas, as
barras de ferro já estavam
serradas e aberto um espaço
suficiente para a fuga dos
presos. Eles aguardavam
apenas o melhor momento
para fugirem.
Dentre os presos que
iriam fugir, existem alguns
que são considerados altamente perigosos, pois já são
condenados por latrocínios,
homicídios, roubo a banco e
tráfico de drogas.
Ascom PC

Policiais civis frustraram a fuga de presos após revistarem as celas
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PRIMEIROS NOMES SÃO REVELADOS de maneira informal, na base de informações de assessoores de JHC
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Vaza lista do 1 escalão de JHC
o

Ricardo Rodrigues
Repórter

O

secretariado
do prefeito
João Henrique Caldas, o JHC (PSB) vazou
para a imprensa alagoana,
antes de ser anunciado oficialmente. Pela lista dos escolhidos,
estão confirmadas as indicações feitas pelas principais
lideranças da coligação, além
de alguns nomes da preferência do próprio prefeito. A lista
oficial completa do primeiro
escalão de JHC será divulgada
ainda hoje, conforme confirmou a assessoria do prefeito.
Depois da posse virtual,
na sexta-feira passada, na
Câmara Municipal, JHC anunciou suas primeiras medidas,
entre elas a redução da passagem de ônibus em Maceió.
Mas fez segredo quando à
revelação do seu secretariado,
deixando a divulgação oficial
dos nomes para o início desta
semana. No entanto, a lista
vazou e foi publicada nos sites
de notícias, no início da manhã
desta segunda-feira.
Entre os nomes que vão
compor o primeiro escalão do
governo JHC, um é remanescente da gestão Rui Palmeira
(sem partido): Mac Lira, que
atuou até o último dia do
governo como secretário municipal de Infraestrutura e deve

continuar na pasta, de acordo
com a lista extraoficial. Nos
bastidores, circula a informação
que o nome dele foi mantido a
pedido do deputado federal
Arthur Lira (PP), que disputa a
presidência da Câmara Federal
com o apoio do presidente Jair
Bolsonaro.
A assessoria de comunicação do prefeito não a confirmou a veracidade ou não da
lista do secretariado vazada
para imprensa; e ficou de divulgar ainda hoje a coletiva do
prefeito para o anúncio oficial
do primeiro escalão.
O vereador reeleito Francisco Sales (PSB), que já havia
confirmado o convite para
assumir uma pasta na gestão
JHC, aparece como secretário
municipal de Governoa. Para
ele, a pasta ideal, já que gosta de
fazer política nos bastidores e
articular a aprovação de proje-

tos para fortalecer ainda mais a
base do prefeito na Câmara.
O secretário de Economia
e Finanças, cujo nome vinha
sendo trabalhado pelo próprio
JHC, será João Felipe Alves
Borges, até então um ilustre desconhecido na política
alagoana. Mas como o próprio
prefeito já havia dito, que seu
secretariado seria mais técnico
que político, a indicação de João
Filipe atende a esse critério.
INDICAÇÕES CONFIRMADAS
Pela lista extraoficial, alguns
nomes batem com indicações
feitas por lideranças do grupo
mais próximo de JHC. Élder
Maia, para a Secretaria Municipal da Educação, e Marcelo
Maia, para a pasta de Desenvolvimento Sustentável, estariam
dentro da cota de indicações do
deputado estadual Davi Maia,
que coordenou a campanha e a

equipe de transição.
A Secretaria Municipal de
Saúde deverá ficar mesmo com
Pedro Madeiro, que terá o apoio
de uma das pastas especiais
a serem criadas por JHC: a de
Combate à Covid-19. Cleidson
Moura seria o nome para essa
tarefa de combate à pandemia.
A outra pasta especial a
ser criada deverá cuidar dos
bairros atingidos pelo afundamento do solo. Esta tarefa
estaria reservada ao delegado
da PF, André Costa, que foi
secretário de segurança do
Ceará no governo do PT, mas o
nome dele aparece agora como
superintendente da SMTT. Mas
aparece o nome de Cauê Castro,
como indicado para Secretaria
Especial dos Bairros em Afundamento de Solo.
Caso essa mudança de
nomes seja confirmada, André
Costa na SMTT terá um orça-

LISTA VAZADA PARA IMPRENSA
1- Governo: Francisco Sales
2- Governança: Antônio Campos
3- Economia: João Felipe Alves Borges
4- Procuradoria: João Lobo
5- Saúde: Pedro Madeiro
6- Educação: Élder Maia
7- Assistência Social: Judson Cabral
8- Trabalho e Abastecimento: Carlos Ronalsa
9- Segurança Comunitária: Tiago Prado
10- Turismo e Esportes: Ricardo Santa Ritta
11- SMTT: André Costa

12- SIMA: Moacir Teófilo
13- Desenvolvimento Territorial: Alicia Pita
14- Infraestrutura: Mac Lira
15- Gestão: Sérgio Alencar
16- Comunicação: Lininho Novaes
17- Controle Interno: José Barros Neto
18- Cultura: Mirian Monte
19- Agência Reguladora de Serviços: Camila Emily Santos
20- Desenvolvimento Sustentável: Marcelo Maia Lima
21- Especial dos bairros em Afundamento de Solo: Cauê Castro
22- Especial de Combate ao COVID: Cleidson Moura

mento bem mais atraente e
maior visibilidade na mídia, já
que os problemas de trânsito e
de mobilidade urbana mexem
com toda a cidade.
Pela experiência que teve
em enfrentar a greve dos policias do Ceará, quando Fortaleza aparecia na mídia como
uma das cidades mais violentas do País, Costa deve ajudar
o prefeito também na área de
segurança pública. Se for essa
uma de suas missões, ele deve
interagir com o delegado Tiago
Prado, indicado para a pasta da
Segurança Comunitário.
O vice-prefeito Ronaldo
Lessa deve ter parte na indicação do ex-vereador e ex-deputado estadual Judson Cabral
para pasta da Assistência Social.
O partido esperneou, reclamou
e protestou quanto à possibilidade de ficar com as sobras
de cargos, mas terminou se
contentando com o espaço que
lhe coube dentro da gestão JHC.
Dos demais nomes a serem
confirmados, muitos já vinha
sendo divulgados pelas mídias
sociais, como Mirian Monte
para a Secretaria de Cultura e
do ex-vereador Carlos Ronalsa
para a pasta de Trabalho e
Abastecimento. Outros nomes,
ainda não confirmados, surgiram como novidade; entre eles
Moacir Teófilo (SIMA) e Lininho Novaes, para a pasta da
Comunicação.
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ATÉ O DIA 7, haverá renovação e transferências de alunos da rede; de 08 a 15, acontece pré-matrícula de novatos

Seduc inicia calendário de
matrículas para rede estadual
Valdir Rocha

Ana Paula Lins e
Karyne Gomes
Repórteres

Segue abaixo o calendário
para as matrículas 2021

A

Secretaria de
Estado da
Educação
(Seduc) deu hoje ao calendário
de matrículas da rede estadual
de ensino para o ano letivo 2021.
Neste primeiro momento, será
feita a renovação e transferência dos alunos já matriculados
na rede. A partir de sexta-feira,
dia 08, começa a pré-matrícula
dos novatos, procedimento que
prossegue até o dia 15.
O período de renovação de
matrícula (rematrícula) para
os alunos que já são da rede e
que permanecerão na mesma
unidade de ensino vai até
quinta-feira, dia 07, e deve ser
feito on-line por meio do site
www.matriculaonline.al.gov.
br.
Já no caso de transferência
interna entre as escolas, o estudante ou seu responsável vai

Alunos da rede farão matrículas até o dia 7; novatos a partir do dia 8

procurar a unidade de ensino
onde está atualmente matriculado para solicitar a mudança
para a nova escola. O procedimento precisa ser feito entre 4 e 6
de janeiro de 2021. A transferência só se efetuará se houver vaga
na unidade pretendida.
“A rematrícula garante
aos alunos a continuidade nos
estudos. Por isso, é de suma
importância que todos fiquem
atentos aos prazos. Todas as

vagas também serão disponibilizadas para a comunidade
escolar, mas, devem ser preenchidas o mais rápido possível,
pois a demanda é grande”,
afirma Dileusa Costa, gerente
de Apoio à Gestão Escolar da
Seduc e coordenadora estadual
do Busca Ativa Escolar/Unicef
em Alagoas.
NOVATOS
Na sexta-feira, dia 8, começa

- 4 a 6/janeiro/2021
Transferência Interna;
- 4 a 7/janeiro/2021
Renovação de matrícula;
- 8 a 15/janeiro/2021
Novas Matrículas;
- 22 a 25/janeiro/2021
Divulgação dos resultados e
confirmação da matrícula;
- 25/01 a 29/janeiro/2021
Confirmação da Matrícula.
a pré-matrícula dos estudantes
novatos – oriundos de outras
redes de ensino. O cadastro
deve ser efetuado no site www.
matriculaonline.al.gov.br até
o dia 15. Na ocasião, haverá o
preenchimento de um formulário eletrônico com a escolha de
três opções de escola.
São 60 mil vagas para as
seguintes séries: 1º e 6º anos do
ensino fundamental; 1ª série do
médio integral; 1º e 5º períodos

do turno diurno do EJA fundamental; 1º e 6º períodos do turno
noturno do EJA fundamental
e 1º período do EJA médio. A
idade mínima exigida para
matrícula no EJA fundamental
é de 15 anos, enquanto para o
médio é de 18 anos.
Para as demais séries, o
interessado precisa procurar a
escola mais próxima para saber
se a mesma possui vagas disponíveis.
PASSO A PASSO
Ao acessar o sistema, o
aluno – ou seu pai/responsável
– vai preencher um formulário
eletrônico com os seus dados e
a unidade de ensino pretendida.
Para os estudantes e responsáveis que não têm acesso à
internet, a inscrição pode ser
feita nas unidades de ensino da
rede estadual ou por meio da
Gerência Regional de Educação (Gere) mais próxima. Todas
serão pontos de apoio à comunidade escolar.

PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Vereadora Adelaide França é eleita
vice-presidente do legislativo municipal
Assessoria
A vereadora Adelaide
França (PSB), logo após
tomar posse de seu segundo
mandato, foi eleita na sexta-feira (1) vice-presidente da
Câmara de Vereadores de
Palmeira dos Índios, para o
biênio 2021/2022, na chapa
encabeçada pelo vereador
Ronaldo Correia (PSL). Chapa
única apresentada que obteve
100% dos votos, fato inédito
no legislativo palmeirense.

Sempre atuante, defendendo os direitos das pessoas
com deficiência, Adelaide
França foi eleita para o seu
segundo mandato, recebendo o convite do vereador
Ronaldo Correia para compor
a chapa como vice-presidente,
o que aceitou de pronto, face
a credibilidade e comprometimento de uma administração
democrática e transparente
na Casa Legislativa. O presidente eleito para comandar o
legislativo palmeirense está

em seu terceiro mandado, e,
com seu jeito simples, conciliador, conseguiu reunir um
grupo de 11 vereadores para
dar apoio a sua candidatura,
apesar de pressões externas.

Assessoria

Composição da mesa
Ronaldo Correia – Presidente
Adelaide França – vice-presidente
Carlos Guruba – 1° secretário
Maxwel Feitosa – 2° secretário
Geraldinho Ribeiro – 3° secretário
Vereadora foi eleita vice-presidente da Câmara de Vereadores palmeirense
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NO INQUÉRITO DAS FAKE NEWS, aliados também são investigados; entre eles, as deputadas Bia Kicis e Carla Zambelli

Entenda inquéritos no STF
que envolvem Jair Bolsonaro
O

s três inquéritos têm
Bolsonaro

como alvo?
Não. O presidente da
República figura como parte
apenas na investigação sobre a
suposta interferência na Polícia
Federal denunciada por Moro.
Os outros dois inquéritos, no
entanto, já envolveram pessoas
próximas e os filhos do chefe do
Executivo.
Na investigação sobre atos
antidemocráticos, por exemplo,
a Polícia Federal colheu informações que reforçam a ligação de assessores especiais do
chamado “gabinete do ódio”
da Presidência com youtubers
bolsonaristas suspeitos de estimular os ataques às instituições.
O vereador Carlos Bolsonaro
(Republicanos-RJ) e o deputado
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP),
filhos do presidente, chegaram
a prestar depoimento nesse
caso na condição de testemunha.
No inquérito das fake news,
aliados de Bolsonaro também
são investigados. Entre eles, as
deputadas Bia Kicis (PSL-DF) e
Carla Zambelli (PSL-SP).
Por que as apurações foram
instauradas?
O então presidente do STF,
Dias Toffoli, afirmou que a
instauração do inquérito contra
fake news era necessária “considerando a existência de notícias
fraudulentas, denunciações
caluniosas, ameaças e infrações
que atingem a honorabilidade
do STF, de seus membros e
familiares”.
Alexandre de Moraes,
relator dos casos, por sua vez,
argumentou que protestos
com pautas como o retorno da
ditadura militar “são inconstitucionais e não se confundem
com a liberdade de expressão
as manifestações que tenham
a nítida finalidade de controlar
ou mesmo aniquilar a força do
pensamento crítico, indispensável ao regime democrático”.
Já o então ministro Celso
de Mello ressaltou a importância de apurar a veracidade das
acusações de Moro e destacou
que “ninguém tem legitimidade para transgredir e vilipendiar as leis e a Constituição de
nosso país”.
Quando as investigações
foram abertas?
A mais antiga, que apura
uma rede de ameaças e notícias falsas contra ministros do

Supremo, foi aberta em 14 de
março de 2019. Toffoli anunciou a instauração do inquérito
na abertura da sessão do plenário da corte daquela data.
Praticamente um ano
depois, em 19 de março de
2020, apoiadores do presidente fizeram manifestações,
com a presença de Bolsonaro,
pedindo o fechamento do
Congresso e do STF. No dia
seguinte, a PGR (Procuradoria-Geral da República) pediu
instauração de inquérito e um
dia depois Moraes autorizou o
início das investigações sobre os
organizadores dos atos antidemocráticos.
Já a apuração sobre a veracidade das acusações de Moro
contra Bolsonaro foi abertas
em 27 de abril de 2020, três dias
depois de o ex-ministro pedir
demissão do governo.
Quando os inquéritos
serão concluídos?
No dia 16 de dezembro,
Moraes prorrogou as três investigações por 90 dias. O prazo
de três meses para conclusão
do relatório sobre a suposta
interferência do presidente na
autonomia da Polícia Federal
começa a contar a partir de 27 de
janeiro, data prevista até então
para encerramento do caso.
Em relação aos atos antidemocráticos, a extensão de 90
dias passou a contar em 25 de
dezembro e para as apurações
no caso das fake news a contagem se inicia em 15 de janeiro.
Apesar do prazo estabelecido,
nada impede Moraes de estender ainda mais a tramitação dos
casos.
Por que Moraes é responsável pelos três casos?
O ministro foi sorteado
relator da investigação contra
organizadores de atos antidemocráticos. Já o inquérito que
apura a veracidade das acusações de Moro contra Bolsonaro,
Moraes herdou, por sorteio, do
ministro Celso de Mello, que se
aposentou em outubro e era o
responsável pelo caso.
Na apuração relativa às fake
news contra integrantes do
Supremo, Moraes foi escolhido
relator pelo então presidente
da corte, ministro Dias Toffoli.
A indicação foi criticada por
não ter havido sorteio de relatoria, como ocorre na maioria
dos processos que tramitam na
corte.
Toffoli, por sua vez, citou
dispositivo do regimento

Divulgação

Presidente é citado em inquéritos

interno do tribunal que permite
a abertura de investigações
para apurar crimes cometidos
dentro da instituição e estabelece que, nesse caso, é permitida a designação de juiz para
conduzir a apuração, sem que
haja sorteio.
Além de mirar blogs que
propagam notícias fraudulentas, os inquéritos já
foram usados para censurar a
imprensa?
Sim. Em 15 de abril de 2019,
Moraes determinou, no âmbito
do inquérito das fake news, a
retirada do ar de reportagem
e nota da revista Crusoé e do
site O Antagonista que citavam
Toffoli.
O ministro estipulou multa
diária de R$ 100 mil e mandou a
Polícia Federal ouvir os responsáveis pela revista e pelo site em
até 72 horas. Crusoé e O Antagonista recorreram. Após sofrer
duras críticas, Moraes revogou
a própria decisão.
Quais são os alvos do
inquérito das fake news e
como o grupo atua?
Os investigadores do caso
dividiram os investigados em
três grupos: operadores de uma
rede de ataques a autoridades,
possíveis financiadores das
atividades e parlamentares aliados do presidente Jair Bolsonaro. No primeiro, Allan dos
Santos é um dos mais influentes.
Sara Winter, líder de um grupo
armado de extrema direita, que
foi presa no inquérito dos atos
antidemocráticos, também
integra esse bloco relacionado à
apuração das fake news.Quais
deputados o inquérito das fake
news já atingiu?
Em maio do ano passado,
Moraes determinou que seis
deputados federais da base de
Bolsonaro prestassem depoimento à Polícia Federal. São
eles: Bia Kicis (PSL-DF), Carla
Zambelli (PSL-SP), Daniel
Silveira (PSL-RJ), Filipe Barros

(PSL-PR), Junio Amaral (PSLMG) e Luiz Phillipe de Orleans e Bragança (PSL-SP). Além
disso, os deputados estaduais
Douglas Garcia (PSL-SP) e Gil
Diniz (PSL-SP) também tiveram de prestar depoimento à
polícia.
Quem são os suspeitos de
financiar a rede de ataques ao
Supremo?
Moraes determinou a
quebra de sigilo bancário
e fiscal de três suspeitos de
financiar o grupo que espalha
notícias falsas e ameaças aos
ministros do STF. Um deles é o
dono das lojas Havan, Luciano
Hang, que se notabilizou como
um dos principais aliados do
presidente. Além dele, tiveram
os sigilos quebrados Edgard
Corona, dono da rede de academias SmartFit e BioRitmo
e Reynaldo Bianchi Júnior,
músico e humorista. Otavio
Fakhoury, investidor do setor
imobiliário, também foi alvo do
inquérito.
Quais são os principais
alvos do inquérito dos atos
antidemocráticos?
A investigação da Polícia
Federal e da PGR chega perto
do núcleo político do presidente
e atingem nomes importantes
do Aliança pelo Brasil, partido
que Bolsonaro quer fundar.
O segundo vice-presidente
da sigla, que ainda não foi criada
oficialmente, o empresário Luís
Felipe Belmonte, foi alvo de
busca e apreensão e é um dos
investigados. Sérgio Lima, um
dos idealizadores da legenda e
que se autointitula marqueteiro
do partido, também foi alvo de
mandado de busca e apreensão.
Em março de 2020, ele esteve na
comitiva de Jair Bolsonaro em
viagem aos Estados Unidos.
O deputado federal Daniel
Silveira (PSL-RJ) e o blogueiro
Allan dos Santos também são
investigados e tiveram busca
em suas casas por determinação de Moraes. Além deles,
são investigados blogueiros
que mantêm sites de apoio a
Bolsonaro, como Roberto Boni
e Ernane Neto.
Carlos e Eduardo Bolsonaro, filhos do presidente,
estão envolvidos na organização dos atos?
Os parlamentares não figuram como investigados no
caso e prestaram depoimento
na condição de testemunha. A
oitiva de Eduardo durou mais

de seis horas.
Ele confirmou participação em reunião com Allan dos
Santos, mas negou que tenha
repassado notícias falsas ou
incentivado pautas antidemocráticas. Carlos também
negou estimular protestos pelo
fechamento do Congresso e
do Supremo e ainda refutou
a ideia de uso de robôs para
impulsionar informações falsas
nas redes. “Jamais fui covarde
ou canalha a ponto de utilizar
robôs e omitir essa informação”, disse.
Qual a relação entre as
investigações sobre fake news
e a ação em curso no TSE que
pede a cassação de Bolsonaro
devido ao disparo em massa
de notícias falsas nas eleições
de 2018?
Em junho, o então relator
das ações do TSE (Tribunal
Superior Eleitoral), ministro Og
Fernandes (atualmente o relator
é Luís Felipe Salomão), acolheu
pedido do PT e autorizou o uso
das provas obtidas no inquérito do STF nas investigações
em curso na Justiça Eleitoral.
Um indicativo de que os casos
podem ter conexão se deve ao
fato de Moraes ter determinado
a quebra dos sigilos bancário e
fiscal do empresário Luciano
Hang desde junho de 2018, ou
seja, ainda no período eleitoral.
O Palácio do Planalto teme
que o compartilhamento de
provas fortaleça a representação
eleitoral que apura um esquema
financiado por empresários
durante o pleito de 2018, via
caixa dois, para disseminação
em massa de notícias falsas em
favor de Bolsonaro e contra seus
adversários. Cabe a Moraes
autorizar o TSE a usar as provas
obtidas em apuração no âmbito
do STF. Em junho, o ministro
sinalizou favoravelmente, mas
afirmou que era necessário
aguardar a perícia nas provas
para uma decisão definitiva, o
que ainda não ocorreu.
Os três inquéritos têm
alguma relação entre si?
Apesar de terem sido abertos por motivos distintos, os
inquéritos das fake news e o
dos atos antidemocráticos têm
alvos em comum e as investigações podem se cruzar. O
blogueiro Allan dos Santos, o
empresário Otávio Fakhoury
e o deputado federal Daniel
Silveira (PSL-RJ) são três exemplos de pessoas investigadas
em ambas as apurações.
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SECURA E DOR nos olhos são as alterações mais frequentes; pesquisa foi publicada na revista BMJ Open Ophthalmology

Estudo aponta que os olhos
podem sinalizar risco de covid
U

ma pesquisa
publicada na
revista BMJ
Open Ophthalmology revela
que os olhos podem sinalizar o
risco de contaminação até três
semanas antes dos primeiros
sintomas da covid-19. Olho
seco e dor nos olhos são as alterações mais frequentes.
Realizado por pesquisadores da Anglia Ruskin University (Reino Unido), com 83
participantes, o estudo revela
que o olho seco atingiu 23%
dos participantes na pré-covid,
prevalência que caiu para 14%
durante a infecção. Já a prevalência da dor nos olhos foi de
16% durante a contaminação
pelo coronavírus, bem maior
que na pré-covid.
Segundo o oftalmologista
Leôncio Queiroz Neto do Instituto Penido Burnier a prevalência de olho seco apontada
no estudo é quase o dobro dos
12% que atinge a população
brasileira, na proporção de 3

mulheres para cada homem.
Não por acaso, nas últimas
semanas em que os casos de
Covid-19 explodiram no País,
o atendimento no hospital de
pacientes com queixa de ressecamento nos olhos também
aumentou. Os principais sintomas do olho seco são: coceira,
vermelhidão, sensação de areia
nos olhos e visão embaçada.
Claro que nem todos com estes
sintomas vão contrair Covid19, afirma. Mas, a lágrima é
essencial para evitar que o
coronavírus e outros micro-organismos penetrem nos
olhos, salienta. “Correr à
farmácia para comprar lágrima
artificial nem sempre resolve
o problema. Isso porque a
lágrima tem três camadas –
aquosa, oleosa e proteica – e os
colírios têm diferentes substâncias que atuam em uma dessas
camadas”, explica.
GATILHOS NA PANDEMIA
Queiroz Neto chama a

atenção para o uso abusivo do
ar-condicionado nesta época
do ano. Isso porque, além de
facilitar a evaporação do filme
lacrimal, o confinamento em
ambiente climatizados por
equipamentos domésticos
que não trocam o ar ambiente
facilita proliferação do coronavírus. ” Portanto, durante
a pandemia a regra para usar
climatizadores domésticos que
não trocam o ar dos ambientes
é manter janelas e portas abertas para evitar a Covid-19”,
salienta.
Outro gatilho do aumento
do olho seco na pandemia é
o maior uso do computador,
tablet ou celular, salienta.
Portanto, atinge da infância
à terceira idade, mas é maior
conforme a idade avança.
Levantamento conduzido por
Queiroz Neto mostra que entre
adultos com até 40 anos o uso
das telas digitais por mais de
duas horas provoca o ressecamento da lágrima em 75% dos

brasileiros. Acima desta idade
chega a 90%. Já dos 6 aos 9 anos
atingiu 30% de 360 crianças
que chegavam a ficar até seis
horas olhando para uma tela.
O oftalmologista diz que na
infância o maior problema com
as telas digitais é o aumento da
miopia. Neste grupo saltou
dos 12% apontados pelo CBO
(Conselho Brasileiro de Oftalmologia) do qual o médico faz
parte para 21%.
Queiroz Neto explica que
isso acontece porque até 8
anos o olho está em desenvolvimento e o excesso de esforço
visual para perto causa uma
contração dos músculos do
olho que perdem a capacidade de relaxar para enxergar
à distância. “É uma miopia
transitória que pode ser corrigida com pausas a cada meia
hora de tela e pelo menos
duas horas/dia de atividades
ao ar livre. Isso porque, o sol
aumenta a produção da dopamina, hormônio do bem estar

que inibe o crescimento do
eixo visual, maior em pessoas
míopes. Em 2021 deve chegar
ao Brasil uma lente que tem
como proposta reduzir a
progressão da miopia em
crianças.
TRATAMENTO
Queiroz Neto afirma que a
última palavra em tratamento
de olho seco é a luz pulsada.
O tratamento é indolor, reduz
o desconforto nos olhos e o
uso de colírio lubrificante.
Isso porque, tem efeito duradouro que pode ser sentido
desde a primeira aplicação. A
luz pulsada, explica, desobstrui uma pequena glândula na
borda da pálpebra. A desobstrução melhora a produção da
camada gordurosa da lágrima
que evita sua evaporação. “O
estudo publicado no Reino
Unido sugere que manter a
boa lubrificação dos olhos é o
primeiro passo para prevenir a
Covid-19”, conclui.
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