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EDITORIAL: SERGIO MORO E DELTAN DALLAGNOL VENDERAM O FAMOSO ‘GATO POR LEBRE’ AO POVO BRASILEIRO

COM A PALAVRA

‘CIDADE LIMPA’ 
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Máquinas estão sendo usadas nas ações de limpeza geral na cidade; ordem é para deixar Arapiraca uma cidade limpa

Força-Tarefa da Lei Seca vai reforçar a segurança nas rodovias em Alagoas                  

O Detran/AL está refor-
çando as ações de fiscaliza-
ção da operação Lei Seca, e 
aproveitando para dar algu-
mas dicas para uma viagem 
segura. Dados da autar-
quia apontam que, durante 
o último verão 2019/2020, 
entre 20 de dezembro e 21 
de março, foram cometidas 
54.799 infrações em todo o 

estado. Os números levam 
em conta as autuações reali-
zadas por todos os órgãos de 
trânsito, seja da esfera fede-
ral, estadual ou municipal, 
e mostram que grande parte 
das infrações cometidas estão 
relacionadas à educação e 
poderiam ser evitadas. Um 
exemplo disso é o número de 
condutores que foram flagra-

dos conduzindo veículo com 
celular em mãos ou manuse-
ando o aparelho – quase 2.200 
no total.  Outro dado que 
chama atenção são as 1.694 
autuações por condutores ou 
passageiros que deixaram de 
usar o cinto de segurança. A 
infração é prevista no artigo 
167 do Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB).

Descarte irregular de lixo, 
entulho e poda é o crime 
ambiental mais recorrente 
em Arapiraca. Para minimi-
zar os transtornos causados 
pelo descarte irregular de 
lixo, entulho e poda, o projeto 
“Nossa Arapiraca Limpa” 
pretende mudar o visual 
da cidade e multar quem 
insistir em cometer o crime 
ambiental. Nesta primeira 
fase, secretarias do Município 

vão se envolver no projeto, 
com o apoio da Coordena-
ção Geral de Comunicação. 
Na segunda etapa, a Polícia 
Militar será acionada. Desde 
o dia 15 de janeiro, as equipes 
de Limpeza Urbana da Prefei-
tura têm realizado um muti-
rão pela cidade. De lá para 
cá, mais de 1.000 toneladas de 
entulho misturado com poda 
e lixo foram retiradas de terre-
nos baldios e das ruas.

Detran reforça as ações
da Lei Seca em Alagoas

Arapiraca passa por 
operação de limpeza

ALTA TEMPORADA
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Deputado 

Pedro Vilela 

assegura que 

sua prioridade 

é alavancar

Alagoas

AÇÃO É PARA ANULAR O PLEITO e cassar prefeito reeleito e vereadores que, sem fraude, não teriam votos

MARECHAL PODE
TER NOVA ELEIÇÃO

As informações ainda são 
imprecisas, mas como, onde 
há fumaça há fogo, existe a 
possibilidade de a eleição para 
prefeito e vereadores em Mare-
chal Deodoro ser anulada. 

Neste caso, haveria uma nova 
eleição, como é o caso de 
Campo Grande, cujo pleito 
ocorrerá no próximo mês de 
abril. No Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE) há um procedi-

mento sendo investigado em 
segredo de Justiça. A chapa 
que foi liderada pelo candi-
dato Júnior Dâmaso é que está 
tentando anular a eleição, cujo 
vencedor foi Cacau, por 21 

votos de diferença. O candi-
dato a vereador derrotado, 
Jorge Venerando, afirma que a 
eleição foi fraudada na cidade 
e que os custos dessa fraude 
teriam sido de R$ 10 milhões, 

divididos em duas parcelas 
iguais. Ele não tem provas, 
nem o TRE investiga isso. Mas 
algo está sendo investigado e 
teria relação com a eleição do 
prefeito Cacau. 4
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A vida, diaria-
mente, nos traz 
novas oportu-

nidades a cada amanhecer. E o 
diagnóstico de que vale a pena 
ou não viver é dado por cada 
um de nós cotidianamente. Esta-
mos no início do século XXI, e 
os acontecimentos dos últimos 
anos têm nos colocado à prova, 
enquanto seres da raça humana, 
sobre o que de fato e de direto 
importa.

As escolas das redes esta-
dual e municipal têm realizado 
a distribuição de kit merenda 
para os estudantes regularmente 
matriculados. Com as dificulda-
des financeiras e econômicas 
agravadas pela pandemia do 
coronavírus, as famílias brasilei-
ras e mundiais menos favoreci-
das foram acometidas por uma 
crise gravíssima que afetou não 
apenas econômica, mas também 
psicologicamente suas vidas. 
Os kitsde merenda distribuí-
dos ajudaram relativamente, 
famílias que estão passando por 
sérias dificuldades.

Esta semana, em uma escola 
da rede estadual, uma senhora, 
mãe de um estudante, foi buscar 
o kit merenda de seu filho. 
Quando a funcionária pergun-
tou qual a série/turma que o 
estudante estava cursando, a 
jovem senhora ficou embara-
çada. Sugeriu algumas séries, 
sem sucesso, e por fim admitiu 
que não sabia ao certo qual a série 
correta. A funcionária pediu o 
nome completo do estudante, 
folheou as listas e encontrou. 
Sorriu e disse e tom afável: “mãe 
a senhora precisa saber a série 
de seu filho”. A jovem senhora, 
com semblante meio entriste-
cido e olhar distante respondeu: 
“Moça me desculpa por favor. 
Estou tão ‘baratinada’ ultima-
mente que não lembrava mais da 
série de meu filho”. E continuou: 
“Há alguns meses, exatamente 
na data de meu aniversário de 41 
anos, 09 de novembro de 2020, 
fui diagnosticada com câncer de 
útero. O médico resolveu fazer 
a cirurgia imediatamente e me 
disse que o caso era grave. A 

cirurgia foi realizada em 17 de 
dezembro do ano passado. E há 
alguns dias eu voltei lá para os 
exames de acompanhamento. 
Infelizmente recebi outra notícia 
bombástica: foi diagnosticado 
um câncer no ovário e outro 
no fígado. Eu tenho consciên-
cia de que essa doença não tem 
cura. E no meu caso é hereditá-
rio. Minha avó materna, minha 
mãe e minha irmã morreram 
de câncer. Não está sendo nada 
fácil minha vida, porém não 
está sendo impossível de vivê-
-la. Faço o que for possível para 
aproveitar cada momento com 
meus filhos. Mas, infelizmente, 
as dificuldades financeiras nos 
afastam, pois, meu filho mais 
novo tem 16 anos e desde os 15 
anos trabalha num mercadinho 
aqui no bairro, como auxiliar 
de caixa. O salário que ganha 
é para pagar nosso aluguel. 
Meu esposo trabalha para uma 
empreiteira amarrando feixes 
de cana de açúcar, no período da 
moagem das usinas. E eu, para 
ajudar no orçamento da casa, 

vivo ‘depenicando sururu’. Veja, 
ainda estou com as mãos e braços 
com marcas de lama. Não deu 
tempo limpar direito para não 
perder o horário de atendimento 
aqui. Mas uma coisa é certa: 
enquanto eu tiver respirando 
vou aproveitar cada momento, 
tendo consciência de minhas 
limitações físicas e psicológicas. 
Sabe, não é nada fácil, mas não 
posso perder a fé e nem ficar me 
lastimando pela situação difícil 
que estou enfrentando. Não me 
culpo de nada nem de ninguém. 
Próxima semana irei começar 
a quimioterapia. Enquanto 
houver fé haverá esperança. E 
eu acredito que tudo é possí-
vel, até mesmo o impossível. E 
sei que tudo depende da forma 
como você encara a situação e 
determina como vai conviver 
com ela. Tudo pode melhorar ou 
piorar. O nosso lado psicológico 
tem um grande peso em tudo o 
que nos acontece. Mesmo diante 
de tantos desafios eu escolhi 
simplesmente viver. Decidi que 
não será o câncer que determinar 

como devo viver. Decidi que eu 
é quem vou determinar como 
conviver e combater o câncer 
diante das minhas possibilida-
des”.

Os funcionários que esta-
vam próximos, ouvindo o relato 
dessa senhora ficaram estu-
pefatos com a serenidade de 
suas palavras. Quando ela foi 
embora, houve uma autorrefle-
xão por partes dos que estavam 
ali, os quais perceberam que o 
que importa não é a doença, mas 
o doente da doença. Perceberam 
que enquanto alguns reclamam 
que estão sem ir à praia ou a bala-
das, barzinhos ou não mudaram 
suas roupas por outras mais 
chiques, existem pessoas que 
simplesmente agradecem pelo 
fato de estarem vivas. Perce-
beram o quanto somos fúteis e 
levianos. Perceberam também 
que o que realmente importa é 
como vivemos cada momento, 
fazendo nossa vida valer a pena. 
Naquela noite, naquela escola, 
todos nós recebemos uma verda-
deira lição de vida!

É preciso saber viver!

A e x p r e s s ã o 
p o p u l a r 
“ c o m p r a r 

gato por lebre” é usada 
quando alguém é enganado 
em uma negociação. Foi ofer-
tada uma coisa e entregue 
outra, diferente, de quali-
dade duvidosa, enfim um 
péssimo negócio foi reali-
zado. 

Dá para imaginar  os 
transtornos, os prejuízos que 
tal situação acarreta para 
qualquer pessoa. Imagine 
então quando isso acontece 
com um País, o prejuízo é 
imensurável. É exatamente 
o que vem ocorrendo com o 
Brasil, principalmente nos 

últimos cinco anos, com a 
ascensão do lavajatismo e do 
bolsonarismo.  

Ao longo desse período, 
o Brasil fez um péssimo 
negócio, quando o assunto 
é polít ica e justiça.  Um 
projeto espúrio de poder foi 
montado, tendo como princi-
pal bandeira o desmonte do 
petismo e do lulismo, disfar-
çado de combate à corrup-
ção.  

É de bom alvitre destacar 
que petistas e lulistas não 
estão isentos de erros. Essas 
siglas cometeram abusos, 
desmandos  ou mesmos 
crimes? A resposta mais 
plausível: sim. Mas a esta 

resposta cabe um adendo: 
partidários e lideranças, por 
exemplo, do MDB e PSDB, 
também, se enquadraram  
nesse rol de “maus feitos” e 
nunca sofreram a persegui-
ção e os abusos de direitos 
dirigidos a Lula e aos  seus. 
Neste caso, as autoridades 
usaram dois pesos e duas 
medidas.

O resultado dessa trans-
gressão legal e moral todos 
sabem: um país dividido 
entre bons e maus. Surgiram 
assim os paladinos da justiça, 
seres iluminados, que acima 
do bem e do mal, anunciaram 
a morte da velha política e o 
surgimento de um sistema 

político e jurídico imunes a 
falcatruas. 

Triste comprovar que o 
lavajatismo e o bolsonarismo 
é mais do mesmo.  Com 
vários ingredientes maléfi-
cos como: arrogância, petu-
lância, deboche e cinismo, 
entre outros.

Um presidente e sua famí-
lia enfiados em desmandos, 
abusos e corrupção, uma 
força tarefa do [MPF] Minis-
tério Público Federal e um juiz 
que se arvoraram defensores 
dos interesses públicos, mas 
que tão somente buscaram 
holofotes e a defesa de inte-
resses pessoais. Se há alguma 
dúvida basta tão somente 

acompanhar a divulgação 
das mensagens apreendi-
das na chamada “operação 
spoofing”, da Polícia Fede-
ral que trata da combinação 
de estratégias entre o então 
juiz Sergio Moro e procura-
dores do Ministério Público 
do Paraná,  para incriminar o 
ex-presidente Lula. A relação 
do governo como o chamado 
Centrão,  garantido a eleição 
dos presidentes da câmara e 
do senado, na base do toma 
lá da cá,  é outro indicativo de 
que nada de novo aconteceu. 

São provas incontestes 
de que o país fez uma aposta 
arriscada, comprando uma 
falácia.

Gato por lebre 



Deputado, o senhor retoma o 
mandato na metade da legisla-
tura, é possível fazer um traba-
lho significativo dentro e fora do 
parlamento em favor de Alagoas? 
Quais as suas prioridades para o 
estado?

Não apenas é possível, 
como já estamos fazendo. 
Mesmo afastado do mandato, 
em 2020 conseguimos o paga-
mento de mais de R$ 5 milhões 
em emendas para 17 cidades 
de Alagoas. O trabalho não 
para. Nesse próximo biênio, 
vamos continuar lutando para 
viabilizar recursos e proje-
tos que possam alavancar o 
estado.

O senhor esteve reunido com 
o trade turístico, o que se pode 
fazer pelo setor nesse período 
de pandemia? Qual a expectativa 
que o empresariado de turismo 
em Alagoas pode ter com o seu 
mandato?

Estive com o trade e já 
recebi uma lista com sugestões 
e demandas do setor. É o setor 
que atualmente mais emprega 
em nosso estado e acredito que 
finalmente abraçamos nossa 
vocação turística. Tenho uma 
orientação ideológica liberal, 
pró-liberdade, pró-economia, 
nesse sentido, nossa atuação 
será sempre rumo à redução 
da burocracia, liberdade para 
empreender, redução da carga 
tributária e do “custo Brasil”, 
que tanto prejudica a criação 
de emprego e oportunidade 
de trabalho.

A volta às aulas na rede 
pública parece um desafio grande 
para os prefeitos, sobretudo 
porque a grande maioria assu-
miu o mandato no mês passado. 
O senhor esteve com o prefeito de 
Maceió, JHC, e o secretário muni-
cipal de Educação. Como tratar 
essa questão?

É importante equilibrar 
a segurança sanitária das 
crianças, professores, profis-
sionais de apoio e as próprias 
famílias com a necessidade 
de o aluno estar inserido em 
um ambiente educacional. 
Além do prejuízo do ponto 
de vista pedagógico, estudos 

já mostram que um prejuízo 
enorme de ordem psicológica 
a essas crianças. Nosso traba-
lho será dotar Maceió, e toda 
Alagoas, dos meios necessá-
rios para atingir esse equilí-
brio e garantir o retorno das 
aulas presenciais.

Como parlamentar, o senhor 
tem acompanhado o Plano 
Nacional de Vacinação aqui em 
Alagoas? Como o senhor está 
vendo a vacinação? E a segunda 
dose, Alagoas pode esperar para 
quando?

Tenho acompanhado de 
perto. Anunciei lá de Brasília, 
após visita técnica ao Minis-
tério da Saúde, o início da 

vacinação e cronograma de 
chegada dos insumos. Em 
Maceió, a segunda dose passa 
a ser aplicada já a partir da 
próxima semana. A luta agora 
é que aumentar o volume de 
doses disponível para que a 
fase de massificação da vaci-
nação ocorra sem solução de 
continuidade.

Quais as comissões que o 
senhor vai assumir na Câmara 
dos Deputados? A propósito, qual 
a sua opinião sobre a vitória do 
deputado Artur Lira na presidên-
cia da Casa? 

Estarei na Comissão de 
Constituição e Justiça, na 
Comissão de Educação, de 

Ciência e Tecnologia e na 
Comissão Mista de Orça-
mento referente ao ano de 
2020. São posições estratégicas 
e importantes para que possa-
mos assegurar os recursos 
para Alagoas e atuar de forma 
decisiva nas pautas legislati-
vas de interesse do estado e 
do Brasil. A vitória do depu-
tado Arthur Lira representa 
um importante momento 
para Alagoas e sinaliza com 
o avanço nas reformas estru-
turantes que o Brasil precisa 
e eu defendo. Votei no Arthur 
por esse compromisso com as 
reformas, pelo fato de ser um 
conterrâneo e, também, por 
entender que a proposta em 

torno de seu nome representa 
um distanciamento da pauta 
atrasada que, infelizmente, é 
defendida por uma parcela 
significativa da esquerda.

Deputado, o senhor adotou a 
Causa Animal e doou o chamado 
auxilio paletó para entidades que 
cuidam de animais abandonados 
em Maceió. É possível ampliar 
essa ajuda através de emenda 
parlamentar, ou até mesmo de 
um projeto de lei que possa, de 
alguma forma, proteger esses 
animais e as instituições que 
cuidam deles?

Sim. Atuaremos nessa e em 
outras causas sociais, tanto por 
meio de emendas como atua-
ção legislativa. Nos próximos 
dias lançaremos uma campa-
nha de doação para beneficiar 
projetos sociais e pequenos 
negócios. 

Eleição 2022, o PSDB já cons-
truiu em Alagoas uma pauta? 
Vai manter a aliança com o PSB 
e o PDT? Senador Rodrigo Cunha 
será o candidato ao governo, com 
apoio do prefeito JHC? 

O momento agora é de 
foco integral na superação 
sanitária e econômica da 
pandemia. Tratarei de ques-
tões eleitorais apenas quando 
iniciado o processo em 2022. 
Até lá, é trabalhar bastante 
para garantir os investimentos 
que Alagoas precisa.

Qual a sua expectativa para 
a gestão de JHC e Ronaldo Lessa 
em Maceió?

A expectativa é a melhor 
possível. Os primeiros dias 
da gestão têm mostrado uma 
postura mais dinâmica, de 
mudança, que vem ao encon-
tro dos anseios da sociedade. 
Desde o primeiro dia estive 
envolvido nesse processo, 
junto ao prefeito JHC, para 
assegurar todo o apoio neces-
sário à Maceió. Acredito que 
ambos façam parte de uma 
geração de políticos que 
prezam pela transparência 
e compromisso ético, sem 
deixar de atuar de forma 
prática em políticas que bene-
ficiam diretamente as pessoas.

Redação

O 
deputado Pedro Vilela (PSDB) 

já anunciou que uma de suas 

prioridades na Câmara Federal 

será alavancar recursos e projetos para o desen-

volvimento de Alagoas, gerando emprego e renda 

e garantindo eficiência nas políticas públicas. 

Advogado, 35 anos, Pedro foi presidente estadual 

do PSDB de Alagoas, secretário de Esportes do 

município de Maceió e deputado federal de 2015 

a 2019. Em 2018, candidatou-se à reeleição 

e ficou como primeiro suplente, assumindo o 

mandato em janeiro deste ano, na vaga de JHC, 

que tomou posse como prefeito da capital. Ao 

Jornal O Dia Alagoas, Pedro falou de sua expec-

tativa com a gestão de João Henrique Caldas e 

Ronaldo Lessa, e desconversou sobre 2022.
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DEPUTADO TRABALHA para garantir recursos que possam trazer novas oportunidades de emprego e renda para o Estado

Pedro Vilela assegura que sua 
prioridade é ‘alavancar Alagoas’
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Ricardo Rodrigues
Repórter

C
o r r e  e m 
segredo de 
Justiça, mas é 

de conhecimento público que 
a eleição/2020 em Marechal 
Deodoro está sob suspeição. As 
denúncias de fraude pipoca-
ram no final do ano, após anun-
ciado o resultado do pleito. A 
oposição questiona a vitória do 
prefeito Cláudio Roberto Ayres 
da Costa, o  Cacau (MDB), 
reeleito com uma diferença de 
apenas 21 votos, em compara-
ção com o segundo colocado, 
Júnior Dâmaso (PTB). 

De acordo com o policial 
federal aposentado Jorge Vene-
rado, a fraude correu solta nas 

eleições do ano passado, em 
Marechal. “O esquema fraudu-
lento, comandado por Cacau, 
beneficiou não só o prefeito 
reeleito, mas vários candidatos 
a vereador, que não tinham a 
mínima chance de vitória, mas 
apareceram na relação dos 
eleitos”, afirmou Venerando, 
que estaria entre os candidatos 
prejudicados.  

Inconformados com essa 
situação, os moradores foram 
às ruas exigir a anulação das 
eleições em Marechal. Várias 
manifestações foram realiza-
das, do final do ano passado 
para cá. A principal delas 
aconteceu no dia 1° de janeiro, 
durante a posse do prefeito 
reeleito. “As pessoas se senti-
ram enganadas com o resul-

tado das urnas, por conta da 
fraude. Por isso, foram às ruas 
e saíram em passeata pela 
cidade, exigindo a anulação 
das eleições em Marechal”, 
acrescentou Venerando. 

Segundo ele, existem cinco 
processos da coligação majo-
ritária do candidato Júnior 
Dâmaso contra Cacau. Uma 
dessas ações corre em segredo 
de justiça. Além de uma Ação 
Popular, com assinaturas de 
milhares de pessoas, pedindo 
a anulação do pleito e a reali-
zação de novas eleições. Essa 
Ação Popular tem o acompa-
nhamento e apoio da Ordem 
dos Advogados do Brasil em 
Alagoas (OAB/AL), que enca-
minhou a denúncia ao Minis-
tério Público Eleitoral.
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Reeleito com a diferença de 21 votos, Cacau enfrenta agora notícias verdadeiras e falsas sobre eleições em Marechal

TRE tem processo que ́corre´em segredo de Justiça 
O prefeito Cacau foi eleito 

para seu segundo mandato 
com 50,04% dos votos válidos. 
Ele obteve, segundo dados 
oficiais do TRE/AL, 14.702 
votos no total. Júnior Dâmaso 
ficou em segundo lugar com 
49,96% dos votos válidos. 
Ou seja, Dâmaso teve 14.681 
votos, 21 a menos que seu 
adversário. Foram registra-
dos ainda 17,41% de absten-
ção; 1,54% de votos brancos e 
5,67% de votos nulos.

Cacau tem 38 anos, é 
casado, tem duas filhas e 

é empresário. Ele tem um 
patrimônio declarado de 
R$ 1.009.837,00. Seu vice-
-prefeito é Walter Avelino, do 
PL, que tem 62 anos. Os dois 
fizeram parte da coligação ‘A 
Mudança Continua’, formada 
pelos partidos PROS, MDB, 
PMN, PT, PSDB, PP e PL. 

VERSÃO DO TRE/AL
Segundo a assessora de 

comunicação do TRE/AL, 
jornalista Flávia Gomes de 
Barros, até agora, não há 
denúncia de fraude, trami-

tando no Tribunal, sobre as 
eleições de 2020 em Marechal 
Deodoro. 

“O que existe é um processo, 
que corre em segredo de justiça 
no TRE, contra a expedição do 
diploma do prefeito reeleito 
de Marechal Deodoro, por 
algum ato de inelegibilidade 
do seu vice. Mas ainda não foi 
julgado e nem tem previsão de 
julgamento”, garantiu a asses-
sora. Ela disse, no entanto, que 
foram espalhadas várias notí-
cias falsas sobre fraude eleito-
ral em Marechal. 

Um cargo de R$ 10 milhões

F
iz entrevista, dia 5 de fevereiro, com o policial federal 

aposentado Jorge Venerando, ex-presidente do Sindicato 

dos Policiais Federais de Alagoas (Sinpofal), sobre o clima 

pós-eleitoral em Marechal Deodoro. Ele confirmou as denúncias 

de fraude e revelou que a reeleição do prefeito Cacau teria custado 

R$ 10 milhões, divididos em duas parcelas de R$ 5 milhões. Veja 

os principais trechos da entrevista, via WhatsApp: 

Tem uma situação de instabili-
dade eleitoral em Marechal? Ficou 
sabendo? É verdade? Tem denún-
cia na justiça eleitoral? Abriram 
processo? 

Existem cinco proces-
sos da Coligação Majoritária 
do nosso Candidato Júnior 
Dâmaso contra o Cacau, mais 
uma ação que está em Segredo 
de Justiça e uma Ação Popu-
lar, com assinaturas de milha-
res de pessoas. Essa Ação teve 
o acompanhamento e apoio 
da OAB, que encaminhou 
a denúncia ao Ministério 
Público!

Dá para você relacionar os 
vereadores que não tinham voto, 
ou não estavam bem nas pesqui-
sas, e se elegeram?

Eu acho que não se elege-
riam: o Betinho, Ednaldo, 
Ledice Cavalcante, Yuri 
Cortez, Kia Deodorense, 
Paulinho do Francês, Nilson 
Cabeção, Victor do Depósito e 
Ricardo do Brás. 

E os candidatos fortes e com 
chance de Vitória que perderam?

Delegado Leonam, Aldo 
Fragoso, Denisia Almeida, 
João Crente, Betânia Amorim, 
Dani Costa, Larissa Sena e eu, 
Jorge Venerando. 

Você acreditava que dava para 
se eleger, foi que houve, por que 
você perdeu?

Fiz meus cálculos, enco-
mendei pesquisas, meu nome 
aparecia entre os eleitos, com 
mais de 1.200 votos. Na pior 
das hipóteses, eu teria conta-
dos cerca de 800 votos. Certos. 
Apareceram pouco mais de 
200. 

Você foi “garfado”?
Com certeza, sumiram com 

meus votos. Não só os meus, 
de outros candidatos também. 
Eu já tinha desconfiança da 
fraude, mas as provas vieram 
dias depois das eleições, com 
relatos e avisos. Quando uma 
pessoa, que eu não conheço, 
mas que me conhecia, me 
parou, no Centro de Maceió e 
disse: “Tá sabendo que você 
foi eleito, mas roubaram os 
seus votos? A fraude correu 
solta em Marechal, você e 
outros candidatos estavam 
eleitos, fraudaram o resultado, 
vocês perderam”. 

Quem era essa pessoa?
Não sei. Falou rápido 

comigo, não quis se identi-
ficar e nem deixou qualquer 
contato. Soube depois, por 
meio de outro candidato 
lesado. Trata-se de um funcio-
nário público federal, da 

Fundação Nacional da Saúde, 
conhecido como “Pirata”, que 
presta “serviços” de assessoria 
para políticos e partidos. 

Como a população reagiu à 
vitória do prefeito reeleito, aí em 
Marechal? 

Houve  mani fes tação 
pela anulação das eleições, 
no dia 1° de janeiro, no dia 
da “posse”. Foi incrível. As 
pessoas foram às ruas e saíram 
em passeata pela cidade, até 
à sede da Câmara Municipal, 
onde fizeram um protesto. 
Gritando, “prefeito ladrão, 
prefeito ladrão, vamos anular 
sua eleição”

Houve fraude mesmo?
Houve sim meu irmão! 

Nós já fizemos uma denún-
cia na OAB, com mais 5.000 
assinaturas da população e o 
Júnior Dâmaso, que foi anun-
ciado prefeito eleito, por toda 
imprensa de Alagoas, duas 
horas depois, foi dado como 
perdedor por 21 votos. Teve 
urna chegando de moto que 
transporta pizza! Candidato 
que nunca teve voto, sendo 
eleito; e outros, disparados nas 
pesquisas, derrotados. 

O ‘Pirata’ tinha razão?
Com certeza. Há infor-

mações de bastidores dando 
conta que a fraude para reele-
ger o prefeito Cacau custou 
R$ 10 milhões: R$ 5 milhões 
trinta dias antes do pleito e R$ 
5 milhões 30 dias depois. 

Como você soube disso? 
Pelo povo,  vazou do 

comitê deles, por isso a revolta 
foi geral. O povo se sentiu 
roubado e foi para as ruas, 
exigir a anulação das eleições! 
Eu estou participando desse 
Movimento Popular desde o 
início e posso dizer, com toda 
certeza: nós vamos vencer!

Quais?
Parte delas eu já lhe adian-

tei. As demais serão apresen-
tadas, no momento oportuno, 
pelo Movimento Popular pela 
Anulação das Eleições em 
Marechal Deodoro. 

Qual o recado que você deixa 
àqueles que se sentem injustiça-
dos pela fraude eleitoral?

O povo clama por justiça. 
Marechal Deodoro, nossa 
primeira capital, não pode 
se sentir lesada, enganada, 
roubada e deixar essa situação 
por isso mesmo. Vamos à luta, 
pela anulação das eleições e 
em defesa de um novo pleito, 
sem fraudes e respeitando a 
vontade dos eleitores. 

Eleições em 
Marechal podem 
ser anuladas

JUSTIÇA ELEITORAL investiga denúncias de fraude para reeleger o 
prefeito Cacau, que derrotou Júnior Dâmaso por diferença de 21 votos



O 
d e p u t a d o 
federal alago-
ano, Arthur 

Lira (PP), foi eleito o novo 
presidente da Câmara Federal 
na segunda-feira da semana 
passada. Lira contou com o 
apoio de 11 partidos e obteve 
302 votos, cinco votos a mais do 
que o necessário para se eleger 
em primeiro turno. Nas ruas, 
na internet e nas redes sociais, 
os principais questionamen-
tos e afirmações são: Quem sai 
ganhando é Alagoas! Será que 
foi bom para o nosso estado? 
Só o tempo vai dizer...

Na segunda semana de 
dezembro, o ainda deputado 
federal Arthur Lira, anun-
ciou sua pré-candidatura à 
presidência da Câmara dos 
Deputados. De lá para cá, sua 
popularidade cresceu não 
apenas entre os principais 
veículos de comunicação do 
país, mas também, no número 
de buscas no Google. De acordo 
com dados do Google Trends, 
analisados pela agência Tatu, o 
índice de pesquisa pelo nome 
do parlamentar subiu de 26, 
em 3 de janeiro, para 100, em 3 
de fevereiro. 

Se o agora presidente da 
Câmara, Arthur Lira, vem 
sendo motivo de curiosidade 
vamos conhecê-lo melhor. 
Arthur César Pereira de Lira 
tem 51 anos, é casado e pai 
de cinco filhos. Formou-se 
em Direito na Ufal (Univer-
sidade Federal de Alagoas), 
é empresário, advogado e 
agropecuarista. Filho do sena-
dor Benedito de Lira, atual-
mente está no PP, mas já foi 
filiado ao antigo PFL (atual 
DEM), PSDB, PTB e PMN. 
Sua carreira política começou 
como vereador por Maceió, 

depois como deputado esta-
dual. Seu primeiro mandato 
como deputado federal foi em 
2011, onde permanece até os 
dias atuais, agora, como presi-
dente da Casa.

Assim que foi eleito para 
comandar a Câmara Federal, 
Arthur Lira, em seu primeiro 
ato –vingativo - anulou a elei-
ção de toda a mesa diretora. 
Isso porque, horas antes, o 
então presidente Rodrigo Maia 
(DEM), aceitou a homologação 
dos deputados do PT em torno 
do bloco de apoio a candida-
tura de Baleia Rossi (MDB) seis 

minutos depois do horário esti-
pulado para o encerramento 
do registro das candidaturas.

Após a vitória, Arthur 
Lira foi comemorar com uma 
festança regada a ausência de 
máscara e muita aglomera-
ção. Na terça feira da semana  
passada, durante uma reunião 
com líderes partidários, o 
presidente cedeu, e decidiu 
“compartilhar” uma “fatia” da 
mesa diretora com a oposição. 

O anúncio oficial dos novos 
membros da mesa diretora só 
foi feito na quarta-feira, dois 
dias depois das eleições.
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O deputado federal Arthur Lira, líder do Centrão, é aplaudido por seus pares ao vencer, já no primeiro turno, a eleição interna da Câmara dos Deputados para a presidência da casa de 2021 à 2022

Novo presidente da Câmara tem um passado controverso
O partido de maior bancada 

na Câmara atualmente é o PSL, 
partido que rachou após a 
saída do presidente Bolsonaro, 
principal cabo eleitoral de Lira. 
Para agradar a todos dentro do 
PSL –bolsonaristas e bivaristas 
– Lira fez um acordo com as 
duas alas, Luciano Bivar (PSL-
PE) ficou com a 1ª secretaria, 
e a indicação para a principal 
comissão da Casa, CCJ (Comis-
são de Constituição e Justiça) 
ficará para um indicado do 
presidente Jair Bolsoanro.

O principal nome do presi-
dente Bolsonaro para presidir 
a CCJ é o da deputada federal 
Bia Kicis (PSL-DF). Bia ficou 
famosa por pedir o impeach-
ment dos ministros do STF 
Gilmar Mendes e Alexan-

dre de Moraes e também por 
estar sendo investigada – pelo 
próprio STF - por propagar 
notícias falsas (fake news). 

A deputada, uma das mais 
fiéis a Bolsonaro, assim como 
o presidente, tem perfil nega-
cionista à pandemia e partici-
pou de várias manifestações 
que pediam o fechamento do 
STF e do Congresso Nacional. 
A oposição tenta, por hora, 
emplacar outro nome, mas até 
o momento, Arthur Lira segue 
com a indicação do nome da 
deputada para a CCJ para não 
desagradar o presidente.

ACUSAÇÕES
Em 2016, Arthur Lira foi 

condenado por improbidade 
em segunda instância após ser 

alvo da Operação Taturana da 
Polícia Federal (PF), em 2007, 
que apontava prejuízo aos 
cofres públicos no escândalo 
das “rachadinhas” no legisla-
tivo alagoano. A sentença do 
Tribunal de Justiça de Alagoas 
(TJ-AL) deixou Lira na condi-
ção de inelegibilidade pela 
Lei da Ficha Limpa, mas uma 
liminar do vice-presidente do 
TJ-AL, Celyrio Adamastor, o 
liberou a concorrer às eleições 
de 2018, na qual saiu vitorioso. 

O à época Procurador- Geral 
de Justiça de Alagoas, Alfredo 
Gaspar de Mendonça, recor-
reu da decisão monocrática do 
desembargador ao Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), na 
busca de reverter a decisão e 
deixar Lira inelegível. O minis-

tro relator do STJ do processo 
foi Og Fernandes que rejeitou 
o pedido do MPE-AL contra 
a decisão do desembargador 
Celyrio Adamastor que conce-
deu a liminar para que Lira 
pudesse concorrer ao cargo de 
deputado federal mais uma 
vez. A ação também envolve o 
ex-prefeito e ex-deputado esta-
dual e federal, Cícero Almeida, 
e o ex-deputado e ex-conse-
lheiro do Tribunal de Contas 
de Alagoas, Cícero Amélio.  

Arthur Lira também foi 
acusado, em 2006, pela sua, 
agora, ex-esposa Jullyene Lins 
de espancamento. Lins fez uma 
denúncia à Polícia e exame de 
corpo de delito no IML. Em seu 
depoimento na delegacia, ela 
afirmou que foi agredida a com 

tapas, chutes e pancadas, assim 
como também que foi arras-
tada pelos cabelos chegando a 
quase desfalecer. 

O deputado também foi 
absolvido desse processo em 
2015, mas, em entrevista a 
Folha de São Paulo, Jullyene 
contou que mudou seu depoi-
mento após ter sido ameaçada 
pelo ex-marido (Arthur Lira), 
inclusive de perder a guarda 
dos filhos. Ela chegou a fazer 
outra denúncia contra Lira, 
e também conseguiu uma 
medida protetiva contra ele, 
para que ele não pudesse se 
aproximar dela. Desde 2018, 
Jullyene voltou a denunciar 
o caso e a novamente pedir 
proteção, pois segundo ela, sua 
vida estava em risco.

Curiosidade por Arthur Lira 
dispara as buscas no Google 

GOOGLE TRENDS Pesquisa comparando 3 de janeiro com 3 de fevereiro mostram que procura subiu de 26 para 100



Ascom Sesau

Em 24 horas, a 
Rede Hospi-
tal Pública de 

Alagoas registrou a interna-
ção de 42 novos pacientes com 
Covid-19, o que representa na 
sexta-feira passada o dobro 
da média diária dos últimos 
dias. Diante desta realidade, o 
secretário de Estado da Saúde, 
Alexandre Ayres, fez um alerta 
em suas redes sociais, apelando 
à população alagoana para que 
colabore com as medidas de 
prevenção, evitando o colapso 
do sistema público de saúde 
alagoano.

De acordo com Ayres, a 
Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesau) vem realizando a sua 
parte no enfrentamento à 
Covid-19, mas os alagoanos 
devem dar a sua contrapartida. 
“Seja mantendo o distancia-
mento social, usando máscara 
ao sair, evitando aglomera-

ções, lavando as mãos com 
água e sabão ou usando álcool 
em gel. É necessário a consciên-
cia de cada cidadão”, ressaltou.

Conforme o último Rela-
tório de Leitos emitido pela 
Sesau, dos 728 leitos exclu-
sivos para o tratamento de 
pacientes com a Covid-19 na 
Rede Pública de Alagoas, 340 
estão ocupados, o que indica 
uma taxa de 47%. Quanto aos 
leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI), dos 224 dispo-
níveis, 111 estão preenchidos, 
revelando uma taxa de ocupa-
ção de 50%.

Já com relação aos leitos 
clínicos, a taxa de ocupação 
é de 47%, uma vez que, dos 
471 leitos existentes, 223 estão 
ocupados. E com elação aos 
257 leitos com respirador (UTIs 
e leitos intermediários), a taxa 
de ocupação é de 46%, já que 
117 deles estão sendo utiliza-
dos por pacientes em trata-
mento da Covid-19.

Postagem de Alexandre Ayres alertando a população sobre aumento dos casos
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Em 24h, AL dobra o número 
de internações pela Covid-19

MEDIDAS DE PREVENÇÃO  Secretário Alexandre Ayres reforça a necessidade de a população seguir as medidas sanitárias

Alexandre Ayres reforça a 

necessidade de ações 

preventivas como uso 

de máscaras, evitar 

aglomerações e 

higienizar as mãos 

constantemente



PODEROSOS | André Fon em um giro social na night com 
os amigos Rose Carrel e Alder Flores. #puroluxo

TIM TIM| Um brinde +QESPECIAL 
para a esteticista Fabiana Silva, 
que iniciou o mês festivo de 
fevereiro celebrando idade nova e 
brindou com taças e mais taças de 
espumantes ao lado de seu amado 
Luciano Guitta. Ambos recebem 
os aplausos deste confrade pelo 
brilhante trabalho que vêm desen-
volvendo em Arapiraca. Parabéns!

IN DESTAQUE | Os aplausos e o destaque +QVIP 
dessa semana vai para o deputado federal 
alagoano Arthur Lira, que foi eleito o novo 
presidente da Câmara dos Deputados. Sucesso!

MADE IN DUBAI | O Empresário Rogério Siqueira 
deu pausa em seus compromissos profissionais 
para curtir umas férias em Dubai, onde conheceu 
e viveu momentos mágicos. No click ele posa 
ao lado do amigo e anfitrião do Oriente Médio 
Hamad. #luxototal

PARABÉNS PRA VOCÊ | O brinde de hoje vai para o 
personal Clébio Vicente, leiam Academia C3 Fitness 
Solutions Arapiraca, que está celebrando mais um 
primavera em sua vida. Parabéns, amigo!
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Contatos: 
3522-2662 / 99944-8050

FEVEREIRO LARANJA
A campanha Fevereiro Laranja é um alerta sobre a leucemia, um dos tipos mais 
comuns de câncer, com mais de 250 mil casos por ano no país, segundo o Insti-
tuto Nacional do Câncer (INCA). A ideia é acender o alerta para a importância da 
prevenção, além da doação de medula óssea.

CIRCO MAXIMUS IN ARAPIRACA
Os fãs da arte circenses agora já pode conferir de perto o Circo Maximus, do 
badalado humorista Tirulipa, que já está instalado no estacionamento do Arapi-
raca Garden Shopping. São mais de 40 atrações artísticas, entre os destaques: 
globo da morte, pêndulo espacial, trapézio, palhaços, contorcionista, truques de 
mágicas e muito mais. Os espetáculos acontecem de terça a sexta-feira, às 20h 
e sábado, domingo e feriado às 16h, 18h e 20h.

NA MÍDIA
O Brasil deve receber, ainda neste mês, entre 10 e 14 milhões de doses da vacina 
produzida pela AstraZeneca-Oxford contra a covid-19. A notícia veio do Ministério 
da Saúde na última semana, que afirmou ter recebido uma carta do consórcio 
internacional Covax Facility com as informações sobre o repasse de doses.
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Projeto do CT do CSA anima 
diretores e torcedores em AL

NINHO DO AZULÃO será construído no Benedito Bentes e já surge como um dos mais modernos do Nordeste

JOGODuro Jorge Moraes
jorgepontomoraes@gmail.com

Thiago Luiz
Estagiário

D
e p o i s  d e 
ser forçado 
a  d e i x a r 

o Centro de Treinamento 
Gustavo Paiva, no Mutange, 
pelo problema de afunda-
mento no solo do Pinheiro e 
bairros adjacentes, o CSA deu 
um salto muito importante 
para a “nova história” do clube. 
Apesar de estar “residindo” no 
Nelson Peixoto Feijó, a direto-
ria azulina sempre demons-
trou o interesse em construir o 
seu próprio CT. Uma nova casa. 
E durante a última semana foi 
apresentado o projeto de cons-
trução do Complexo Esportivo 
do Azulão, localizado no bairro 
do Benedito Bentes, já no limite 
entre Maceió e Rio Largo. 

O valor do investimento 
para a construção do novo 
patrimônio do time marujo não 
foi divulgado. De acordo com 
os arquitetos responsáveis pelo 
projeto, o preço dos materiais 
de construção apresenta uma 

instabilidade muito grande, 
ou seja, sofreu um aumento até 
“abusivo” por conta da pande-
mia da Covid-19.

No total serão mais de 
5.300 metros quadrados de 
área construída, composto por 
8 blocos gerais, 3 áreas para 
estacionamento, 5 campos 
de treinamento sendo um de 
grama sintética, quadra polies-

portiva, além de área reservada 
para construção de uma futura 
arena. Dois hotéis serão cons-
truídos para atletas da base 
e do profissional. 14 quartos 
com capacidade para 56 atletas 
para as categorias de formação 
do azulão e mais 24 quartos 
comportando 48 atletas para o 
elenco principal.

Do mangue para a mata 

atlântica, nascido nas margens 
da lagoa Mundaú, na antiga 
casa, o Azulão agora terá um 
trecho de mata ciliar ao lado do 
hotel, onde profissionais e os 
garotos da base estarão locali-
zados. No paisagismo e jardins 
do CT algumas plantas que 
foram retiradas do Mutange 
serão replantadas na nova casa. 

Quem encabeçou o projeto 
foi a filha do presidente do 
Azulão, Bianca Tenório, arqui-
teta formada, que já tinha feito 
trabalhos no CT do Mutange. 

A responsabilidade de 
montar o projeto que repre-
senta o maior patrimônio do 
CSA até o momento ficou sob 
o comando de quatro arqui-
tetos. Eles foram desafiados 
a fazer um planejamento 
e executá-lo em menos de 
quatro meses, quando em 
“tempos normais”, levaria 
cerca de um ano e meio.

André Coelho, Bianca 
Tenório, Joálisson Carvalho e 
Marthina Albuquerque [ainda 
estudante da Universidade 
Federal de Alagoas] disse-

ram, em entrevista coletiva, 
que o trabalho custou algu-
mas noites de sono, mas vê-lo 
pronto e apresentado à torcida 
azulina foi gratificante.

O projeto, segundos os 
responsáveis, tem o obje-
tivo de atender aos anseios 
do torcedor, a necessidade 
dos funcionários e atletas, e 
acolher a nação azulina. O 
presidente Rafael Tenório, 
que se mostra muito engajado 
na missão de devolver ao time 
marujo um lugar para chamar 
de seu, ficou emocionado com 
o projeto e demonstrou muito 
otimismo.

“Estamos próximos de 
um momento histórico para 
o CSA. Um projeto inovador, 
atendendo todas as necessi-
dades de nossos funcioná-
rios, atletas, comissão técnica 
e os demais departamentos. 
Sem esquecer o nosso maior 
patrimônio, que é o torcedor 
azulino. Após a execução da 
obra, vamos entrar definiti-
vamente no hall dos grandes 
clubes do futebol brasileiro”.

Vai começar a temporada 2021

Com a chegada do mês de fevereiro, anuncia-se o 
início da temporada 2021. Diferente do ano passado, 

é grande a expectativa que as competições sejam inicia-
das e encerradas dentro do ano em disputa, diferente 
de 2020, que, para Alagoas, já acabou, mas para boa 
parte do futebol brasileiro não, com a disputa ainda da 
Série A do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. No 
Brasileiro, cinco rodadas separam a disputa pelo título 
de campeão, hoje com Internacional/RS e Flamengo/RJ 
mais próximos do título, restando a Palmeiras, Atlético 
Mineiro, São Paulo, Grêmio e Santos uma briga mais 
direta pelas vagas para a Copa Libertadores da América.
Quanto à Copa do Brasil, Grêmio e Palmeiras vão espe-

rar o final do mês e o início de março para decidirem o 
título. O campeão garante uma vaga na Copa Liberta-
dores da América, abrindo, assim, mais uma vaga para 
a Série A, uma vez que as duas equipes também estão 
na parte de cima do Brasileirão. As datas foram altera-
das por conta da participação do Palmeiras no torneio 
que apontará o time campeão do Mundo. A participação 
nesse torneio vai provocar o atraso de alguns jogos 
na Série A, mexendo mais uma vez com a tabela e o 
calendário da competição. Apesar dos apertos quanto 
a datas, a CBF espera que 2021 seja mais fácil de admi-
nistrar os ajustes com tantos jogos e tantos eventos.
Paralelamente a tudo isso, alguns jogos serão ajusta-

dos em função das eliminatórias da Seleção Brasileira 
de Futebol para a Copa do Mundo do Catar, em 2022. Já 
no mês de março os jogos retornam e os clubes brasilei-
ros vão pedir à CBF para que paralise, a partir de maio, 
o Campeonato Brasileiro, por conta da convocação de 
seus jogadores. Essa questão está pendente e ficará 
para um momento mais próximo ao início da Série A. 
Esse pleito dos clubes é antigo e não foi atendido em 
2020, quando alguns clubes se sentiram prejudicados 
com a ausência de alguns jogadores. No momento, sem 
muito prejuízo, serão iniciados os campeonatos esta-
duais e a copas regionais, como a do Nordeste e a do 
Norte.

Projeto prevê um CT moderno e comparado aos de grandes cluebs do País

Eleição sem aclamação
Quem esperava uma eleição tranquila e sem emoção no CRB, se 
enganou. Esta semana, na data definida pelo presidente Kennedy 
Calheiros, do Conselho Deliberativo do clube, duas chapas foram 
inscritas para as eleições que estão marcadas para o dia 05 
de março. Com os conselheiros divididos, foram confirmados 
os nomes de Mário Marroquim e Carlos Rudnei de um lado; 
Fernando Dacal e Wilton Figueiroa de outro lado. Se os planos não 
forem mudados e ninguém desistir da candidatura, o CRB fecha 
questão e o resultado será conhecido no voto. Alguns torcedores 
dizem que, no momento, não existe clima para aclamação.

Roberval Davino
Seja qual for a chapa eleita, de uma coisa já se sabe: o consenso 
em torno do nome do técnico Roberval Davino para assumir o 
departamento de futebol, como dirigente remunerado do CRB. 
Sem dúvida, esse entendimento é o que poderia acontecer de 
melhor para o clube. Agora só resta a Davino dizer se aceita ou 
não o cargo que lhe está sendo oferecido. Outro entendimento 
entre as partes envolvidas na eleição é que o nome do técnico 
Roberto Fernandes já é dado como certo. Ele renovou o seu 
contrato com o CRB e já garante que vai começar os trabalhos 
nesta segunda-feira, (08).

Renovações
O goleiro Edson Mardem, o zagueiro Éwerton Páscoa e o volante 
Claudinei já acertaram suas renovações de contratos. Eles vão se 
juntar a Olívio e Luidy, que têm contratos até o final do ano. Érick e 
Calazans, que foram operados, também vão renovar, por força de 
lei. Igor Cariús foi liberado para o Atlético Goianiense. Diego Torres 
quer ficar, mas esbarra no pedido de aumento salarial. O CRB, 
ainda comandado pelo presidente Marcos Barbosa, vai continuar 
conversando com alguns jogadores do atual grupo.

Projeto do CSA
Ao tempo em que apresentou o projeto numa versão 3D do seu 
novo Centro de Treinamento Gustavo Paiva, no limite entre o Bairro 
do Benedito Bentes e o Município de Rio Largo, com cinco campos 
de treinamento, hotel para jogadores amadores e profissionais, 
academias, departamentos, piscina e restaurantes, a diretoria do 
CSA trata, também, da renovação do contrato de alguns jogado-
res. Com a proposta de reduzir salários e se enquadrar na receita 
estabelecida pelo clube, alguns jogadores já decidiram que não 
vão ficar no CSA. Entre eles estão os goleiros Matheus Mendes 
e Tiago Rodrigues, o zagueiro Luciano Castan, o meia Nadson, e 
os atacantes Paulo Sérgio, o artilheiro do Brasil, Pedro Júnior e 
Rodrigo Pimpão.

l  Por mais que tenha 
tentado uma candidatura 
única no CRB, o conse-
lheiro Roberto Fernandes, 
que teve até o seu nome 
lembrado para a presidên-
cia do clube, não conse-
guiu encaixar a sua idéia de uma aclamação. Com isso, saiu 
do processo e deixou que o Conselho Deliberativo resolva o 
“imbé” criado para a eleição no CRB;

l Mesmo que eles digam que não, o CRB está dividido para 
essa eleição. Há muito tempo que o clube não tinha uma 
disputa interna. Foi, assim, pelo menos, nos últimos 15 
anos, com 10 anos sendo comandado pelo atual presidente, 
Marcos Barbosa. Antes, foi sempre um entra e sai do clube, 
com renúncias seguidas;

l Anote aí: Fernando Dacal retira sua candidatura a qual-
quer momento. O conselheiro acha que está sendo “fritado” 
por uma boa parte da cúpula do CRB. É só esperar... 

ALFINETADAS...
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Edital aberto para intercâmbio nos EUA para estudantes da rede pública

Boa notícia para alunos do ensino médio da rede pública de 
ensino: estão abertas as inscrições para o Programa Jovens 

Embaixadores 2021. Sempre faço questão de publicar informa-
ções sobre esta excelente oportunidade que já beneficiou tantos 
jovens brasileiros.
É bem verdade que a pandemia fez com que os organizadores 
adaptassem o programa para as novas e as possíveis condições 
de segurança sanitária. Por isso, o edital traz a seguinte nota de 
esclarecimento: “uma vez que o mundo continua em alerta e com 
muitas restrições devido à pandemia da covid-19, caso não seja 
possível realizarmos o intercâmbio nos Estados Unidos em julho 
de 2021, os selecionados serão convidados para participar de 
um intercâmbio em formato virtual bastante interativo e inova-
dor”. Além disso, excepcionalmente em 2021, a realização do 
intercâmbio nos EUA foi alterada para o mês de para julho.
Para os que ainda não conhecem o programa, o edital o apre-
senta como “uma iniciativa oficial do Departamento de Estado 
norteamericano e, no Brasil, é coordenado pela Embaixada e 
Consulados dos Estados Unidos da América. Criado em 2002, o 

JE é um intercâmbio de curta duração nos Estados Unidos para 
estudantes brasileiros do ensino médio da rede pública que se 
destacam em suas respectivas comunidades pela atitude posi-
tiva, bom desempenho acadêmico, conhecimento da língua 
inglesa, capacidade de liderança e espírito empreendedor.”
Segundo o edital, a viagem dos Jovens Embaixadores para os 
EUA terá como primeiro destino a capital dos EUA (Washington, 
D.C.). Posteriormente eles serão divididos em grupos e embar-
carão para diferentes cidades americanas, onde ficarão hospe-
dados em casas de famílias voluntárias. Relembro, no entanto, 
a possibilidade de mudança de programação para atividades 
virtuais, tendo em vista a pandemia.
Se você tem entre 15 e 18 anos e é aluno da rede pública de 
ensino médio, vale a pena conhecer mais o programa e iniciar 
a candidatura. Mas se você é professor ou tem alguma ligação 
com a Secretaria de Educação de algum município ou do estado, 
aqui está uma oportunidade de trabalhar na internacionalização. 
Que tal divulgar? 
Relembro que iniciei o blog “Estudar Lá Fora” conversando com 

Beatriz César, JE 2018 participante pela Escola Estadual Costa 
Rego (Arapiraca). 2019 foi a vez de Beatriz Fidelis Paulino, estu-
dante da Escola Estadual Carlos Gomes de Barros (União dos 
Palmares). Mas estes não foram os únicos nomes de escolas 
alagoanas e nordestinas selecionados para o programa desde 
o seu início;  o que me motiva enormemente para a divulgação 
do programa. Já estou na expectativa de saber os nomes dos 
selecionados para 2021.
Interessados deverão preencher o pré-cadastro online via Face-
book, www.facebook.com/JovensEmbaixadores, ou pelo link: 
www.jovensembaixadores.org.br  até o dia 7 de março.  Visite o 
linkhttps://bit.ly/3anFH9O  para saber mais sobre o edital.

Alyshia Gomes escreve sobre Educação Internacional, Educa-
ção Global e temas correlacionados no jornal “O DIA ALAGOAS” 
e no site “O DIA MAIS”. Também orienta interessados em estudar 
fora do Brasil e atende instituições de ensino em processo de 
internacionalização. Dúvidas, comentários e sugestões, entre em 
contato através do email alyshiagomes.ri@gmail.com.

Fonte: International Max Planck Research School 
for Quantum Science and Technology 
International Max Planck Rese-
arch School for Quantum Science 
and Technology (Escola Interna-
cional de Pesquisa Max Planck 
para Ciência e Tecnologia Quân-
tica) está abrindo novas posições 
de doutoramento no outono de 
2021. O IMPRS é um programa 
conjunto do Instituto Max Planck 
de Ótica Quântica (MPQ), da 
Ludwig-Maximilians-Universität 
München (LMU) e da Universidade Técnica de Munique 
(Technical University of Munich -TUM). 
O programa de pós-graduação é multidisciplinar com traba-
lhos na  interface da física, matemática, ciência da compu-
tação e ciência dos materiais. A escola inclui cursos básicos 
e especializados, escolas anuais de verão, bem como 
cursos de habilidades sociais, contato com a indústria e 
um ambiente internacional e interdisciplinar em forte inter-
câmbio com programas de parceiros. O IMPRS está inti-
mamente conectado ao Centro de Excelência de Munique 
para Ciência e Tecnologia Quântica (MCQST) e integrado no 

agora emergente Vale Quantum de Munique! 
O IMPRS-QST tem interesse em admitir alunos de diver-

sas origens e encoraja expli-
citamente as candidatas. Os 
candidatos devem ter concluído 
um mestrado (ou equivalente) 
com notas muito boas antes de 
setembro de 2021.
O programa prevê duas formas 
de financiamento: employment 
contract or IMPRS support 
contract. Os doutorandos são 
normalmente financiados por 

meio de um contrato de trabalho (employment contract) 
fornecido por seus supervisores, que inclui seguro saúde 
e cobertura total de seguridade social. As horas exatas de 
trabalho, salário e outros requisitos, como obrigações de 
ensino, dependem do grupo e da instituição. Os alunos 
financiados diretamente pelo IMPRS-QST recebem o 
chamado “contrato de apoio” (support contract) do Instituto 
Max Planck de Óptica Quantum, que também inclui cober-
tura completa do sistema de seguridade social e seguro 
saúde.
Para maiores informações, visite http://bit.ly/3iQP0mu .

Posições de Doutoramento no IMPRS - AlemanhaBolsas da Fundação Carolina - Espanha
Fonte: Fundação Carolina

Aqui estão as modalidades de bolsas da Fundação Carolina:
1- Bolsas de pós-graduação. Destinam-se à formação de graduados de um 
país membro da Comunidade Ibero-americana das Nações, com capacidade 
acadêmica ou profissional garantida por um currículo excepcional e uma 
trajetória vital de compromisso com a sociedade. O programa oferece duas 
formas de apoio: (a) bolsas e (b) ajuda de estudo.
2 -Bolsas de doutorado e estadias curtas de pós-doutorado.  As bolsas de 
doutorado têm como objetivo ajudar o corpo docente de universidades Ibero-
-americana a obter um doutorado em centros acadêmicos espanhóis. Por sua 
vez, as bolsas de curta permanência para pós-doutorado são destinadas a 
professores de universidades ibero-americanas que possuem doutorado e 
promovem intercâmbios acadêmicos de alto nível entre Espanha e América 
Latina.
3 - Programas de Mobilidade de Professores. Permitem pesquisas de curta 
permanência na Espanha para professores ou pesquisadores de universidades 
argentinas, brasileiras e do Grupo de Universidades de Tordesillas.
4 - Programas de Bolsas e Estudos Institucionais. Criadas para auxiliar no 
financiamento de planos de formação em centros espanhóis que propiciam o 
fortalecimento institucional das administrações públicas ibero-americanas. Em 
alguns casos compete às instituições latino-americanas e espanholas associa-
das a tarefa de apresentar os candidatos.
Os prazos são diferenciados mas estão previstos para os meses de março e 
abril. Mais informações em http://bit.ly/3iNYtLy .



A oficialização do grupo 
Stellantis no mundo abriu 
novas portas para as marcas. 
Prova disso é que a Jeep planeja 
se aventurar no segmento 
criado pela Fiat Toro e ter uma 
picape intermediária baseada 
no Renegade e no Compass.
Ainda que a Fiat Toro seja a 
versão picape dos SUVs da 
Jeep, afinal ela compartilha 
plataforma, motores e diver-
sos componentes com eles, 
a ideia é outra. Uma picape 

da marca de SUVs seria para 
atingir mercados onde a Toro 
não consegue entrar, como 
nos Estados Unidos e até na 
Europa.A ideia foi aventada 
por Christian Meunier, presi-
dente global da Jeep, em entre-
vista ao Argentina Autoblog. 
O executivo afirmou que a 
ideia de fazer uma picape Jeep 
é antiga e seria uma nova alter-
nativa além da Gladiator, deri-
vada do Wrangler.Meunier 
até brinca dizendo “não me 

digam Toro! Mas obrigado 
à Fiat pela inspiração”. A 
ideia dessa picape não seria 
simplesmente adotar a frente 
Jeep na Toro, mas sim criar 
um produto totalmente 
novo.A caminhonete inter-
mediária manteria a estrutura 
monobloco e a plataforma de 
Renegade, Compass, Toro e 
do futuro Jeep sete lugares. 
Assim como os motores 1.3 
Firefly turbo e 2.0 MultiJet II 
diesel. 

Depois de aumentar os 
preços de todos os seus carros 
no Brasil em janeiro, a Toyota 
lançou a linha 2022 do Corolla 
com novo reajuste. Ao menos 
dessa vez as mudanças na 
tabela de valores foram acom-
panhadas de importantes 
inclusões de equipamentos.O 
Toyota Corolla 2022 agora 
tem central multimídia sem a 
cobertura traseira que a fazia 
parecer uma televisão de tubo 

dos anos 1990. Apesar do 
aumento de R$ 6.100, a versão 
de entrada GLi foi a única a não 
ganhar novos itens de série. Por 
ele, a Toyota pede R$ 120.790.
Subindo para a versão XEi, o 
Corolla 2022 ganhou maçanetas 
internas pratas e preço R$ 2.510 
mais alto que antes. A inclusão 
de maçaneta prata também foi 
feita na versão AltisHybrid, 
a qual encareceu R$ 4.700. A 
versão ainda ganhou painel 

com tela de 7 polegadas, além 
de sensor de estacionamento 
dianteiro e traseiro.O mesmo 
aumento foi aplicado no Altis 
Premium com motor 2.0, já que 
ambos custam exatamente o 
mesmo: R$ 151.090. A configu-
ração topo de linha do Corolla 
também ganhou sensor de 
estacionamento dianteiro e 
traseiro. Com motor híbrido, o 
Altis Premium teve reajuste de 
R$ 4.600. 
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SUV do Argo 
tem data de 
lançamento
Vazado pelo Argentina 
Autoblog, o cronograma de 
lançamentos da Stellantis 
para a Argentina revelou 
quando o SUV do Argo e a 
Toro 2022 serão lançadas 
por lá. Isso significa 
também que o lançamento 
no Brasil já está agendado.
Como o SUV do Argo e a 
Toro são produzidos pela 
Fiat no Brasil, teremos os 
modelos antes do mercado 
argentino. Por lá, a picape 
está programada para 
ser lançada no terceiro 
trimestre do ano. Já o SUV, 
conhecido pelo projeto 
363 B-SUV chegará no 
último terço do ano.

Nova Renault 
Oroch 2022 pode 
se tornar global
Ainda que tecnicamente 
tenha sido a Renault 
Oroch a responsável por 
inaugurar o segmento de 
picapes intermediárias no 
mundo, coube à Fiat Toro 
mostrar verdadeiramente 
como aplicar essa fórmula. 
Segundo informações da 
Carmag sul-africana, a 
Renault Oroch de segunda 
geração deve estrear 
em 2022 e passar a ser 
um produto global. A 
estratégia seguirá o que foi 
feito com o Chevrolet Onix, 
que deixou de ser um 
carro brasileiro para atuar 
em diversos mercados.A 
ideia é basear a Oroch na 
nova geração do Duster, 
mas ter medidas mais 
avantajadas de caçamba 
e interior para peitar em 
pé de igualdade com suas 
concorrentes.

ACONTECE 
esta semana

Agora sim a 
Renault vai 
ter o SUV dos 
compactos
Revelado na Índia, mas 
com grandes chances 
de também ser vendido 
no Brasil, ele é de fato o 
SUV do Kwid. A produção 
local do Nissan Magnite, 
outro SUV subcompacto, 
ajudará na hora de 
carimbar o passaporte do 
Kiger.Construído sobre a 
plataforma modular CMF-A+, 
uma versão expandida e 
reforçada da base do Kwid, o 
Renault Kiger é o menor SUV 
da Renault.

Toyota Corolla 2022 
é lançado no Brasil

Jeep pode lançar picape
do Renegade e Compass

MAIS CARO

NOVO SEGMENTO

Harley-Davidson 
cria departamento 
de motos elétricas
A tradicional montadora 
Harley-Davidson detalhou 
o plano estratégico de 
negócios da marca. Ele é 
chamado de The Hardwire 
- termo que significa 
união rígida, permanente 
e que torna processos 
automáticos. A companhia 
vai investir mais pesado 
em segmentos que são 
considerados nucleares 
em vez de diversificar 
tanto as linhas. Ela ainda 
vai trabalhar para reajustar 
salários com o objetivo 
de promover equidade, 
lançar um programa 
de certificação e fazer 
expansões selecionadas 
em determinados 
mercados.

RODASDUAS
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Um investimento praticamente indis-
pensável para quem quer ter mais 

tranquilidade ao adquirir o seu automó-
vel é a contratação de um seguro. Esse 
serviço possibilita aproveitar melhor 
as funções do seu carro, seja ele novo 
ou usado, e evitar grandes dores de 
cabeça caso algum acidente ocorra. 
Além disso, uma apólice também 
cobre ocorrências como furto e roubo 
do veículo, reduzindo o prejuízo que 
esse tipo de situação traz.
Acontece que nem todo serviço desse 
tipo tem o mesmo valor. O preço de 
seguro para carros usados pode variar 
de acordo com alguns fatores relaciona-
dos ao automóvel. Por isso, os proprie-
tários de veículos de segunda mão 
precisam ficar atentos a esses detalhes 
para garantir os melhores benefícios 
durante a contratação da proteção.

Entenda mais na coluna desta 
semana, vamos tirar suas dúvidas 
sobre o seguro para cargas.Ficou 
interessado no assunto? 
Continue acompanhando nossa coluna 
e entenda como ocorre essa diferença 
de preço!

Qual a diferença do seguro para 
carros novos e usados?
Quando nos referimos ao seguro de 
automóvel, podemos afirmar que a 
cobertura dos planos como contra 
roubo, furto, acidentes, terceiros, entre 

outros, é exatamente a mesma para 
veículos novos e usados. Ainda assim, 
existem alguns fatores que diferenciam 
esse serviço durante a sua contratação.
O principal diferencial que podemos 
notar é, justamente, o valor do serviço. 
O preço de seguro para carros usados 
acaba sendo mais caro quando 
comparado aos veículos novos. Além 
disso, caso o veículo adquirido tenha 
mais de 10 anos de uso, pode ser que 
a seguradora não disponibilize a opção 
de um seguro tradicional durante a 
contratação. 
Por isso, ao fechar negócio com uma 
corretora, é possível contar com algu-
mas opções oferecidas pelo mercado 
nesse tipo de situação.
Outra grande diferença do seguro para 
carros novos e usados é em relação 
à cobertura de reposição. Um veículo 
recém-saído de fábrica conta com uma 

vantagem em relação àqueles que já 
circularam nas ruas há algum tempo.
Assim, em casos de indenização inte-
gral do automóvel, os segurados têm 
a garantia de reposição pelo valor 
0km das peças de 3 a 12 meses de 
mercado. Essa cobertura pode ser 
contratada por um prêmio adicional e 
sua indenização é baseada no valor dos 
carros zero quilômetro de acordo com 
a tabela FIPE.

Por que o seguro para carros novos 
é mais barato?
Se compararmos o preço de seguro 
para carros usados e novos, teremos 
uma diferença clara sobre o que é 
disponibilizado em ambas as situa-
ções. Um dos principais fatores que 
barateiam esse serviço para veículos 
zero quilômetro é o custo de aquisi-
ção de peças novas. As corretoras de 

seguro consideram a probabilidade de 
o automóvel apresentar defeitos.
Assim, ao contrário dos veículos 
usados, caso o segurado sofra algum 
acidente e precise acionar um sinis-
tro, os custos de manutenção serão 
considerados inferiores que ao de 
automóveis mais antigos. A escassez 
de peças para carros com mais de 10 
anos de uso acaba encarecendo esse 
tipo de mercadoria, fazendo com que 
um simples reparo saia mais caro que 
o normal.

Quais outros aspectos podem 
influenciar no preço de seguro?
O preço de seguro para automóveis 
pode variar de acordo com diferen-
tes fatores, como a idade do carro. As 
corretoras levam em consideração 
também outros aspectos, como o perfil 
do segurado, o modelo do veículo, uso 
de terceiros, entre outros. Por exemplo, 
você sabia que o local onde você esta-
ciona pode influenciar diretamente no 
valor desse serviço?
Os cuidados que o segurado tem com 
a sua propriedade podem influenciar 
bastante no preço do seguro. Outro 
ponto que as corretoras de seguro 
avaliam durante a contratação do 
serviço é a probabilidade de furto e 
roubo. A tendência é que automóveis 
recém-chegados ao mercado sofram 
menos esse tipo de sinistro, já que não 
existem muitos exemplares circulando 

na rua e acabam chamando menos 
atenção.

Existem restrições para carros 
usados?
As únicas restrições em um seguro 
para carros usados são relacionadas ao 
ano de fabricação do automóvel. Veícu-
los mais antigos tendem a apresentar 
mais problemas técnicos e demandam 
manutenções com maior frequência. 
Por isso, a contratação desse serviço 
será adequada aos potenciais gastos 
que a seguradora terá na cobertura 
total e sobre a dificuldade de encontrar 
peças para manutenção do carro.

Conclusão
Em suma, o preço de seguro para carros 
usados pode sofrer uma diferença em 
comparação ao de automóveis novos, 
mas contar com esse serviço é essen-
cial para o seu dia a dia. 
Por isso, ter uma corretora de confiança 
é a forma mais segura de adquirir uma 
apólice adequada às suas necessida-
des e com valor justo. 
E aí, gostou do tema dessa semana? 
Espero que tenha gostado! Acompa-
nhe 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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O preço do seguro para carros usados é diferente? 

Fevereiro Roxo
Fevereiro é mês de ampliar o alerta 
sobre Alzheimer. Essa é uma das doen-
ças que a acometem as pessoas de 
idades avançadas, de difícil controle e 
afetam em muito o bem-estar e o seu 
processo longevo. O Fevereiro Roxo 
reforça a importância do diagnóstico 
precoce para se conseguir oferecer 
melhor qualidade de vida aos pacien-
tes, a necessidade de tratar os sinto-
mas e melhorar a qualidade de vida 
dos doentes. O saber reconhecer os 
sinais e procurar ajuda médica preco-
cemente é fundamental para alcançar 
bons resultados com o tratamento. A 
principal característica da doença é que 
ela provoca restrições cognitivas, perda 
de memória e até demência.Os primei-
ros sinais, que costumam surgir após 
os 60 anos e que podem incluir perda 
de memória, dificuldades em lembrar 
os dias da semana, perder-se em 
locais familiares, mudanças de humor, 
dentre outros Em alguns casos evolui 
gradativamente, causando prejuízos ao 
cérebro. É fundamental manter hábitos 
de vida saudáveis, cuidar do corpo e da 
mente, a fim de amenizar os problemas 
que essa doença provocam. Lembre-
-se: vá regularmente ao médico para 
realizar exames de rotina.

ELEIÇÃO CMDPI-MACEIÓ
O Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa Idosa (CMDPI) elegeu oito insti-
tuições da sociedade civil que desen-
volvem atividades com pessoas idosas 
no município de Maceió. Os represen-
tantes de organizações não gover-
namentais eleitos atuarão na gestão 
do conselho no biênio 2021-2023. O 
resultado foi publicado no Diário Oficial 
da última quarta-feira (27).Foram elei-
tas duas Entidades de Trabalhadores 
Urbanos; duas Entidades de Aposen-
tados e Pensionistas; duas Entidades 
de Atendimento à Pessoa Idosa; e duas 
Entidades de Promoção, Proteção e 
Defesa de Direitos da Pessoa Idosa.
As entidades eleitas foram: Associa-
ção Brasileira de Alzheimer – Regional 
Alagoas (Abraz Alagoas); Associação 
dos Amigos e Pais das Pessoas Espe-
ciais (AAPPE); Associação Nacional 
de Gerontologia do Estado de Alagoas 
(ANGAL); Associação Pestalozzi de 
Maceió; Centro de Apoio à Mulher e o 
Idoso de Alagoas (CEAMI); Federação 
das Associações de Moradores e Enti-
dades Comunitárias de Alagoas (FAME-
CAL); Pastoral da Pessoa Idosa (PPI) e 
Serviço Social do Comércio Adminis-
tração do Estado de Alagoas (Sesc/AL).
Maria Maia (Estagiária) / Ascom Semas.

Mesmo tendo o privilégio 
e a prioridade de toma-
rem a vacina nas primei-
ras etapas da vacinação 
os idosos devem estar 
atentos e atualizados 
com as informações 
decorrentes da pande-
mia. Com a propaga-
ção de novas variantes 
do vírus, o uso de duas 
máscaras se tornou tendência e os especialistas apro-
vam que a prática é mais segura do que usar apenas uma 
cobertura facial.Porque usar máscara dupla é indicado? As 
principais razões pelo qual o uso da máscara dupla pode 

ser mais eficaz do que 
usar apenas uma é, em 
primeiro lugar, porque 
adiciona camadas extras 
entre a boca/nariz e o 
mundo externo, ou seja, 
cria uma barreira mais 
complicada para a nave-
gação das partículas de 
vírus, reduzindo o risco 
de infecção. Em segundo 

lugar, o uso de duas máscaras, como uma máscara facial 
descartável e uma máscara de pano bonita, tem mais 
probabilidade de evitar as aberturas causadas pela anato-
mia do rosto. (VOGUE/G1).

A composição dessa mistura textual que titula a nota dá signi-
ficância à ideia de promover conhecimentos, informações 
e aprendizagem dosadas com técnicas recreativas. Quem 
interpretou assim, acertou. Pois essa é a intenção e objetivo 
da Jornada Idosar com Sabença e Recreação. Os encontros 
desta jornada são compostos por exposições virtuais, teóricas 
e práticas, que tem como propósitos des-rotinar, desestressar 
e destravar, as malezas consequentes e decorrentes da Covid-
19. Como também revigorar, avivar e aumentar a imunização. 
A maratona de oficinas começou no dia 18 de janeiro, data 
que marca o Dia Internacional do Riso, com uma sessão de 

“yoga do riso”proporcionada pelo líder arteiro Artur Martins. 
O primeiro dia oficial da jornada foi no dia 29 de janeiro. Na 
programação foi realizada a tarde do Desafia-Mente Aeróbico 
(neurotrainer/psico Larissa Albuquerque) e do Arte-Recrê Tera-
pêutica (Arte-educador Tiago Franco). No dia 2 de fevereiro 
houve uma divertida e educativa Gincana Cultural e o segundo 
encontro do Arte-Recrê. O 3º encontro foi na quinta-feira,4 de 
fevereiro, com a arte educadora Raquel Brandão que explorou 
uma dinâmica envolvendo as cores e os sentimentos e num 
segundo momento as formas geométricas e a imaginação, 
baseado nos quadros da Tarsila do Amaral.

Mais segurança

Sabença com recreação

PODERGrisalho Francisco Silvestre
silvestreanjos@bol.com.br

Até que enfim!

O recorrente grito amordaçado dos cuidadores (formais e infor-
mais) de idosos para também serem vacinados (identifica-

dos como grupo de risco) conquistou agora um importante canal 
parceiro para ecoar. O canal parceiro é composto pelos distintos e 
poderosos:Observatório Fiocruz Covid-19 e Comitê de Saúde da 

Pessoa Idosa. Os pesquisadores do Comitê de Saúde da Pessoa Idosa 
da Fiocruz  lançaram uma nota técnica “Acesso prioritário à vacinação 
contra a Covid-19 para as pessoas idosas com limitações funcionais 
e seus cuidadores(as)” para chamar a atenção sobre a os critérios 
de prioridade da vacinação contra a Covid-19. O grupo propõe que 

idosos com limitação da capacidade funcional sejam considerados 
prioridade, independentemente de sua faixa etária; assim como a 
adoção de estratégias para vacinar idosos com dificuldade de sair 
de casa; e atenção à vacinação dos cuidadores de idosos que atuam 
nos domicílios, sejam estes um familiar ou uma pessoa contratada. 



Descarte irre-
g u l a r  d e 
lixo, entulho 

e poda é o crime ambiental 
mais recorrente em Arapiraca. 
Para minimizar os transtornos 
causados por este problema, 
a prefeitura resolveu lançar 
o projeto “Nossa Arapiraca 
Limpa”, que tem o objetivo de 
conscientizar a população e 
intensificar a fiscalização, prin-
cipalmente nos pontos críticos 
de despejo de entulho e lixo.

A ação é um pedido do 
prefeito Luciano Barbosa. O 
projeto será intermediado 
pelas Secretarias Municipais 
de Desenvolvimento Urbano 
e Meio Ambiente, Infraes-
trutura, Serviços Públicos, 
Desenvolvimento Econômico 
e Turismo, e a Coordenação 
Geral de Comunicação.

Na última semana, uma 
c o m i s s ã o  f o r m a d a  p o r 
membros da prefeitura visita-
ram vários bairros da cidade 
para poder elaborar o mape-
amento inicial com os princi-
pais pontos críticos. Durante a 
visita, conversaram com mora-
dores e deram início ao plane-
jamento estratégico para para 
resolver o problema, que está 
espalhado pelos quatro cantos 
de Arapiraca.

“Nosso objetivo é tornar 
Arapiraca uma cidade mais 
limpa, com qualidade de vida 
para para todos. O mapea-
mento foi uma solicitação 
do prefeito Luciano Barbosa 
para que os arapiraquenses 
sintam orgulho da cidade onde 
moram”, disse o secretário 
Roany Izidoro, que responde 
pela secretaria de Serviços 
Públicos.

Durante a visita da comis-
são aos pontos críticos, a 
equipe flagrou carroceiros 
prestes a descarregarem uma 
grande quantidade de entu-
lhos em um terreno baldio. 
Eles foram orientados de como 
devem proceder.

Desde o dia 15 de janeiro, 
as equipes de Limpeza Urbana 
da Prefeitura de Arapiraca têm 
realizado um mutirão pelos 
bairros da cidade. De lá para 
cá, mais de 1.000 toneladas de 
entulho misturado com poda 
e lixo foram retiradas de terre-
nos baldios e ruas da cidade.

Alguns donos de imóveis 
estão sendo notificados pelos 
fiscais do Meio Ambiente. É 
importante ressaltar que eles 
são corresponsáveis por cercar 
os terrenos para evitar que a 
população utilize como ponto 
de descarte irregular.
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Arapiraca declara ‘guerra’ 
ao descarte irregular de lixo

OPERAÇÃO DE LIMPEZA DA CIDADE tem início com retirada de lixo e entulhos e campanha de conscientização 

Quem sujar será multado por crime ambiental
A prática de jogar entulho 

ou lixo na via pública constitui 
crime previsto em lei. Quem 
for flagrado descartando lixo, 
poda ou entulho de forma 
irregular pode ser multado, de 
acordo com a Lei Municipal n° 
2221/2001.

Segundo o ordenamento, 
as multas variam de R$30 a 
R$300, para pessoas físicas, 
e de R$300 a R$1.500, para 

pessoas jurídicas. Porém, se 
o crime for agravado, o valor 
pode ser bem maior.

Desde o início da gestão do 
prefeito Luciano Barbosa, já 
foram recolhidas, em caráter 
emergencial, mais de 10 mil 
toneladas de entulhos e outros 
materiais em diversos locais de 
Arapiraca.

O projeto “Nossa Arapi-
raca Limpa” também prevê 

a circulação de fiscais para 
detectar os pontos de descarte 
irregular com a notificação 
tanto dos donos dos terrenos 
quantos dos moradores que 
foram pegos ou denunciados 
cometendo o crime ambiental.

CARROCEIROS
As ações ainda vão incluir 

o trabalho de conscientização 
com os carroceiros e conduto-

res de caminhões que despe-
jam esse materiais nas vias 
públicas.

Numa segunda etapa 
do projeto, as ações terão o 
suporte das secretarias de 
Saúde, SMTT, Educação, além 
de parcerias com o Ministério 
Público Estadual (MPE/AL), 3° 
Batalhão Militar de Arapiraca 
e Corpo de Bombeiros, entre 
outras instituições.



PUBLICIDADE
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