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4APURAÇÃO DA AGÊNCIA TATU MOSTRA QUE OS CRIMES CIBERNÉTICOS CRESCERAM 65% EM ALAGOAS

Estreia hoje e terá espaço 
aqui, toda quarta-feira, a 
coluna BALAIADA, assi-
nada pelo jornalista Deraldo 
Francisco, contando sempre 
com a colaboração da equipe 
formada por jornalistas expe-
rientes e por jovens promessas 
do jornalismo alagoano. Nada 
a ver com o fato histórico da 
Província do Maranhão, mas 
carregará um pouco da indig-
nação e revolta com as coisas 
tronchas promovidas pelas 
pessoas aparentemente certas. 
Pau na máquina!

O Núcleo de Estatística e 
Análise Criminal (Neac) da SSP 
aponta que fevereiro de 2021 se 
consolida como o número mais 
baixo de toda a série histórica, 
contabilizando 101 homicídios, 
o que representa uma redução 
de 33,5% comparando-se com 
o mesmo mês do ano passado, 
que registrou 152 homicídios. 
Os meses de fevereiro dos anos 
anteriores tiveram números 
ainda maiores do que o regis-
trado neste ano. 

BALAIADA

EM 2021...

Vai revelar 
aqui tudo que 
descobrir nos 
bastidores

...Fevereiro 
tem redução 
histórica em 
homicídios

PIB DESPENCA 4,1%...
O PIB brasileiro registrou 

queda de 4,1% em 2020, na 
comparação com 2019, afetado 
pela pandemia do coronavírus. 

É o maior recuo anual da série 
iniciada em 1996. Essa queda 
interrompeu o crescimento 
de três anos seguidos, de 2017 

a 2019, quando o PIB acumu-
lou alta de 4,6%. No quarto 
trimestre, o PIB apresentou alta 
de 3,2% na comparação com 

trimestre anterior, mas regis-
trou queda de 1,1% em relação 
ao mesmo período de 2019. Os 
dados foram divulgados hoje 

pelo IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística). 
Agora, o Brasil passou a ser a 
12ª economia do mundo. 5

8
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...E BRASIL PASSA A SER A 12ª ECONOMIA MUNDIAL

VACINA

Idosos com 
78 anos 
entram no 
calendário

Uma nova remessa com 
28.800 doses da vacina Coro-
navac chegou a Alagoas 
na madrugada de hoje. A 
notícia foi dada pelo gover-
nador Renan Filho, que 
anunciou o início da imuni-
zação da população com 
78 anos contra a Covid-19. 
Com o novo lote, todos os 
alagoanos com essa idade 
serão vacinados e será dada 
continuidade à imunização 
dos profissionais de saúde. 
Segundo a Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesau), o 
Governo do Estado come-
çará a distribuição das 
doses para os municípios 
alagoanos amanhã. “Os 
idosos com 78 anos comple-
tos serão todos imunizados, 
eles somam pouco mais de 
10 mil em Alagoas. Seguire-
mos também a imunização 
dos profissionais de saúde”, 
publicou o governador em 
suas redes sociais.

DECIDIDO!

PT declara 
oposição 
ao prefeito 
de Maceió

3

REFORÇO NA EQUIPE

JHC nomeia ‘aprovados’ 
através dos currículos 

TIME MACEIÓ foi uma promessa de campanha do prefeito JHC; hoje foi o dia de assinar as portarias dos selecionados

3

APREENSÃO

A Polícia Militar atuou fortemente ontem e hoje 
no combate ao tráfico de drogas em Maceió 

e no interior. Ao todo, foram apreendidos mais de 
20kg de drogas, entre maconha, cocaína e crack. 
Em Maceió, as apreensões ocorreram no Village 

Campestre (18,8kg de maconha), Feitosa e Cruz 
das Almas. No interior, um jovem foi preso em São 
Miguel dos Campos com 400g de maconha. Em 
todos os casos, a PM prendeu os envolvidos e os 
levou à Central de Flagrantes I, no Farol.

Secom /Maceió

Secom /Maceió
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Exmo. Senhor Senador da 
República

D. Flavio Bolsonaro
Presente

Prezado Senador Flavio 
Bolsonaro:

Não nos conhecemos 
pessoalmente, nem creio 
que Vossa Excelência tenha 
alguma referência a meu 
respeito, mas ainda assim me 
atrevo a comparecer à vossa 
presença com um pedido de 
caráter pessoal e urgente.

Bem sei que parte subs-
tancial de vossa atenção, bem 
como de seus familiares, deve 
estar concentrada na questão da 
pandemia e suas repercussões 
na imprensa manipuladora, 
nos grupos de clara inspiração 
comunista e em políticos apro-
veitadores. 

Mas, ainda assim, e escu-

sando-me sempre, me atrevo a 
trazer meu assunto. Trata-se do 
seguinte:

Acompanhei nesta terça-
-feira, dia 2 de março de 2021, 
notícias sobre a recente aquisi-
ção de imóvel em Brasília por 
Vossa Excelência bem como sua 
excelentíssima esposa, no valor 
aproximado de seis milhões de 
reais.

Também tive a oportuni-
dade de assistir ao vídeo em 
que Vossa Excelência esclarece 
a referida aquisição como algo 
corriqueiro no mercado imobi-
liário e na vida de boa parte dos 
cidadãos brasileiros.

Outrossim, acompanhei as 
projeções tanto de sua renda 
pessoal como das prestações 
do financiamento que cobrem 
a maior parte do valor do bem 
imóvel em referência.

Conforme tais projeções, 

sua renda mensal líquida – me 
refiro tão somente ao salário 
como Senador da República, 
sem levar em conta benefícios 
paralelos inerentes ao cargo – 
gira ao redor de 25 mil reais. 

Já as prestações do referido 
imóvel oscilariam entre 18,7 e 
21,5 mil reais.

Cabe-me informar que 
embora não disponha dos bene-
fícios de uma renda mensal fixa, 
minha renda familiar líquida 
equipara-se à sua, e eventual-
mente a supera.

Ao mesmo tempo em que 
admito e reconheço uma total 
inépcia no manejo e adminis-
tração de meus proventos, 
declaro minha admiração pela 
forma em que Vossa Excelência 
dá amplas, sobradas e reite-
radas mostras de um talento 
ímpar – ao menos entre meus 
conhecidos – para não apenas 

administrar bem, como para 
expandir seu patrimônio, assim 
como o da vossa excelentíssima 
esposa.

E justamente por isso peço 
que Vossa Excelência considere 
a possibilidade de contribuir 
para que eu possa seguir vosso 
exemplo. 

Em resumo, para não abusar 
de seu tempo e paciência: eu 
gostaria de todo mês realizar 
transferências bancárias devi-
damente registradas e legaliza-
das do total de meus ingressos, 
que seriam administrados pelo 
seu talento único. 

Essa administração incluiria 
a cobertura de gastos pessoais, 
tais como contas domésticas, 
alimentação, transporte, seguro 
saúde, enfim, as corriqueiras 
em qualquer família brasileira 
de classe média. 

O restante seria aplicado 

tendo em vista futuros investi-
mentos imobiliários.

Com isso talvez eu possa, 
a exemplo de Vossa Excelên-
cia e sempre sob vossa egrégia 
gestão, negociar, entre compras 
e vendas, 21 imóveis em 16 
anos, e finalmente chegar não 
exatamente à mansão agora 
alcançada – admito e confesso 
que no quesito bom gosto 
divergimos de maneira incon-
ciliável –, mas a um imóvel de 
valor semelhante.

No aguardo de vossa mani-
festação, deixo aqui meus mais 
cordiais cumprimentos e, desde 
já, minha gratidão.

Aproveito a oportunidade 
para uma vez mais cumpri-
mentar vossa excelentíssima 
esposa.

Muito atentamente,
Eric Nepomuceno

Uma das facetas da discus-
são fiscal recente tem sido o 
tratamento orçamentário de 
projetos de desenvolvimento 
regional, como a chamada 
transposição do Rio São Fran-
cisco. Por que a prioridade 
nesse gasto, e o que esperar 
depois dele feito? Vale a pena 
conhecer um pouco dessa 
obra iniciada no governo Lula, 
que terá custado R$ 11 bilhões. 
Ela, como tantas outras, 
enfrentará desafios para ser 
operada depois de entregue. 
Além disso, poderá ter reper-
cussões na modelagem de 
uma eventual privatização da 
Eletrobras.

O projeto é mais do que 
os canais e túneis que apare-
cem na televisão, ainda que 
seus dois eixos atravessando 
o Nordeste sejam o que mais 
marca a percepção popular. 
O primeiro eixo, de 400 km de 
comprimento e 3 estações de 
bombeamento, liga o São Fran-
cisco a várias bacias hidrográ-
ficas no Ceará e Rio Grande do 
Norte. O segundo, com 220 km 
de comprimento e 6 estações, 
liga o rio a bacias na Paraíba e 
Pernambuco.

O projeto não deveria ser 
conhecido como de transpo-
sição, mas sim de integração 
do rio São Francisco às bacias 
no Nordeste e à suas redes de 
açudes, porque seu objetivo 
principal é permitir maior flexi-

bilidade na operação desses 
açudes, ou seja, aproveitar 
melhor uma infraestrutura que 
vem sendo construída há várias 
décadas, o que tem interesse 
fiscal.

Como as secas no Nordeste 
podem durar vários anos, 
os açudes que recebem água 
de rios temporários devem 
ser mantidos bastante cheios 
em tempos normais, o que 
aumenta a evaporação e o risco 
deles “transbordarem” nos 
períodos de chuva. Acaba-se, 
assim, usando de forma regu-
lar apenas uma pequena fração 
da água represada. Com uma 
fonte externa contínua de água 
(e.g., o São Francisco), pode-
-se usar a água acumulada, 
com mais liberdade, baixando 
o nível médio do reservató-
rio e aproveitando melhor as 
chuvas. Segundo os relatórios 
originais do projeto, cada litro 
de água vinda de longe pode 
aumentar em até três litros a 
vazão regulada do reservató-
rio, o que é eficiente e positivo 
do ângulo da sustentabilidade.

O ganho da melhor regula-
rização das bacias do Nordeste 
não deveria ter um custo extra-
ordinário para a vitalidade do 
rio São Francisco, já que a inten-
ção é tirar na base o equivalente 
a apenas 1,4% da sua vazão 
média. O volume retirado pode 
excepcionalmente ser aumen-
tado em 450%, quando a barra-

gem de Sobradinho estiver 
quase cheia. Nessa hora, a água 
não teria outro uso e poderia 
ser bombeada praticamente 
de graça, porque a hidrelétrica 
estaria podendo ceder energia 
para as estações de bombea-
mento. É uma hipótese ambi-
ciosa, mas atraente.

Evidentemente, o perigo 
está nos detalhes. Primeira-
mente, deve ser lembrado que 
o uso prioritário dessa água 
deverá ser para consumo 
humano (e animal). Em prin-
cípio ela se destinaria para 
irrigação apenas na condição 
excepcional descrita acima, 
e seu eventual uso pelo setor 
industrial deve se dar com 
cuidado.

Segundo, como indicado 
no Texto de Discussão nº 1577 
do Ipea, com a rede de distri-
buição atual, o aumento de 
água provavelmente irá para 
áreas onde ela não é tão escassa, 
talvez não chegando às regiões 
mais secas. Apesar dos muitos 
progressos, esse ainda pode ser 
o caso do Seridó e outras regiões 
longe das principais bacias.

Terceiro, ainda não está 
claro quem pagará pela água 
transportada por centenas de 
quilômetros. Finalmente, a 
expectativa de fartura de água 
no Rio São Francisco não tem 
se verificado, tornando a expec-
tativa de irrigação mais proble-
mática do que desejado para 

a operação atual da usina de 
Sobradinho.

Sobradinho não verteu 
desde 2009, apesar de outrora 
verter em dois de cada sete 
anos. Esse desafio ambiental 
imprevisto pode, no entanto, 
vir a ser reduzido na medida 
em que a operação do sistema 
elétrico brasileiro for se adap-
tando à maior participação das 
energias renováveis intermiten-
tes.

No futuro, as hidrelétricas 
poderão atuar muito como 
baterias para as fontes reno-
váveis, provavelmente preci-
sando de uma vazão de água 
menor, e com mudanças na 
forma com que a sua produção 
será quantificada e precificada. 
Incorporar essas mudanças 
no arcabouço do setor elétrico 
quando se propõe transfor-
mar o sistema Eletrobras pode 
ajudar o Brasil no caminho para 
emissões líquidas de carbono 
zero, e mostrar ao mundo como 
os mercados podem se reorga-
nizar para esse objetivo.

Com a entrega do projeto do 
São Francisco se aproximando, 
o próximo desafio será operá-
-lo de maneira financeiramente 
sustentável. Como observado 
pelo ex-presidente da Agên-
cia Nacional de Águas, Jerson 
Kelman, bombear os 26,4 m3 /s 
outorgados à demanda essen-
cialmente urbana exigirá 750 
GWh/ano (0,1% da eletricidade 

do Brasil). Considerando a ener-
gia a R$ 150/MWh, isso repre-
senta mais de R$ 100 milhões 
de energia além de gastos de 
manutenção, perdas, etc. que se 
traduziriam em quase R$ 1/m3 
de água. Supondo o consumo 
médio de 35m3 /pessoa por ano 
e os custos de distribuição, a 
conta de água para uma família 
de três pessoas pode ser alta.

Se houver água para irri-
gação, a precificação ajudará a 
evitar o desperdício, podendo 
se dar, por exemplo, a partir 
do custo da água de poços arte-
sianos. É importante, portanto, 
considerar como as distribui-
doras de água da região vão 
tratar essas questões e se, além 
de um gesto como o proposto 
pelo governo na recente MP da 
Eletrobras, é necessária uma 
instituição que proporcione a 
governança requerida para que 
o investimento traga os benefí-
cios desejados e não se deteriore 
nem vire um problema fiscal.

O enfrentamento dos 
problemas fiscais envolve gran-
des temas, como a remuneração 
do funcionalismo e o tamanho 
dos seus quadros, além do 
cumprimento atento das regras 
orçamentárias. Mas como ilus-
trado aqui, ele também envolve 
a avaliação dos investimentos 
públicos e o planejamento e 
implementação de mecanismos 
que promovam a sua plena frui-
ção e sustentabilidade.

Carta aberta ao senador Flávio Bolsonaro

A transposição do São Francisco pelo prisma fiscal
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Exmo. Senhor Senador da 
República

D. Flavio Bolsonaro
Presente

Prezado Senador Flavio 
Bolsonaro:

Não nos conhecemos 
pessoalmente, nem creio 
que Vossa Excelência tenha 
alguma referência a meu 
respeito, mas ainda assim me 
atrevo a comparecer à vossa 
presença com um pedido de 
caráter pessoal e urgente.

Bem sei que parte subs-
tancial de vossa atenção, bem 
como de seus familiares, deve 
estar concentrada na questão da 
pandemia e suas repercussões 
na imprensa manipuladora, 
nos grupos de clara inspiração 
comunista e em políticos apro-
veitadores. 

Mas, ainda assim, e escu-

sando-me sempre, me atrevo a 
trazer meu assunto. Trata-se do 
seguinte:

Acompanhei nesta terça-
-feira, dia 2 de março de 2021, 
notícias sobre a recente aquisi-
ção de imóvel em Brasília por 
Vossa Excelência bem como sua 
excelentíssima esposa, no valor 
aproximado de seis milhões de 
reais.

Também tive a oportuni-
dade de assistir ao vídeo em 
que Vossa Excelência esclarece 
a referida aquisição como algo 
corriqueiro no mercado imobi-
liário e na vida de boa parte dos 
cidadãos brasileiros.

Outrossim, acompanhei as 
projeções tanto de sua renda 
pessoal como das prestações 
do financiamento que cobrem 
a maior parte do valor do bem 
imóvel em referência.

Conforme tais projeções, 

sua renda mensal líquida – me 
refiro tão somente ao salário 
como Senador da República, 
sem levar em conta benefícios 
paralelos inerentes ao cargo – 
gira ao redor de 25 mil reais. 

Já as prestações do referido 
imóvel oscilariam entre 18,7 e 
21,5 mil reais.

Cabe-me informar que 
embora não disponha dos bene-
fícios de uma renda mensal fixa, 
minha renda familiar líquida 
equipara-se à sua, e eventual-
mente a supera.

Ao mesmo tempo em que 
admito e reconheço uma total 
inépcia no manejo e adminis-
tração de meus proventos, 
declaro minha admiração pela 
forma em que Vossa Excelência 
dá amplas, sobradas e reite-
radas mostras de um talento 
ímpar – ao menos entre meus 
conhecidos – para não apenas 

administrar bem, como para 
expandir seu patrimônio, assim 
como o da vossa excelentíssima 
esposa.

E justamente por isso peço 
que Vossa Excelência considere 
a possibilidade de contribuir 
para que eu possa seguir vosso 
exemplo. 

Em resumo, para não abusar 
de seu tempo e paciência: eu 
gostaria de todo mês realizar 
transferências bancárias devi-
damente registradas e legaliza-
das do total de meus ingressos, 
que seriam administrados pelo 
seu talento único. 

Essa administração incluiria 
a cobertura de gastos pessoais, 
tais como contas domésticas, 
alimentação, transporte, seguro 
saúde, enfim, as corriqueiras 
em qualquer família brasileira 
de classe média. 

O restante seria aplicado 

tendo em vista futuros investi-
mentos imobiliários.

Com isso talvez eu possa, 
a exemplo de Vossa Excelên-
cia e sempre sob vossa egrégia 
gestão, negociar, entre compras 
e vendas, 21 imóveis em 16 
anos, e finalmente chegar não 
exatamente à mansão agora 
alcançada – admito e confesso 
que no quesito bom gosto 
divergimos de maneira incon-
ciliável –, mas a um imóvel de 
valor semelhante.

No aguardo de vossa mani-
festação, deixo aqui meus mais 
cordiais cumprimentos e, desde 
já, minha gratidão.

Aproveito a oportunidade 
para uma vez mais cumpri-
mentar vossa excelentíssima 
esposa.

Muito atentamente,
Eric Nepomuceno

Uma das facetas da discus-
são fiscal recente tem sido o 
tratamento orçamentário de 
projetos de desenvolvimento 
regional, como a chamada 
transposição do Rio São Fran-
cisco. Por que a prioridade 
nesse gasto, e o que esperar 
depois dele feito? Vale a pena 
conhecer um pouco dessa 
obra iniciada no governo Lula, 
que terá custado R$ 11 bilhões. 
Ela, como tantas outras, 
enfrentará desafios para ser 
operada depois de entregue. 
Além disso, poderá ter reper-
cussões na modelagem de 
uma eventual privatização da 
Eletrobras.

O projeto é mais do que 
os canais e túneis que apare-
cem na televisão, ainda que 
seus dois eixos atravessando 
o Nordeste sejam o que mais 
marca a percepção popular. 
O primeiro eixo, de 400 km de 
comprimento e 3 estações de 
bombeamento, liga o São Fran-
cisco a várias bacias hidrográ-
ficas no Ceará e Rio Grande do 
Norte. O segundo, com 220 km 
de comprimento e 6 estações, 
liga o rio a bacias na Paraíba e 
Pernambuco.

O projeto não deveria ser 
conhecido como de transpo-
sição, mas sim de integração 
do rio São Francisco às bacias 
no Nordeste e à suas redes de 
açudes, porque seu objetivo 
principal é permitir maior flexi-

bilidade na operação desses 
açudes, ou seja, aproveitar 
melhor uma infraestrutura que 
vem sendo construída há várias 
décadas, o que tem interesse 
fiscal.

Como as secas no Nordeste 
podem durar vários anos, 
os açudes que recebem água 
de rios temporários devem 
ser mantidos bastante cheios 
em tempos normais, o que 
aumenta a evaporação e o risco 
deles “transbordarem” nos 
períodos de chuva. Acaba-se, 
assim, usando de forma regu-
lar apenas uma pequena fração 
da água represada. Com uma 
fonte externa contínua de água 
(e.g., o São Francisco), pode-
-se usar a água acumulada, 
com mais liberdade, baixando 
o nível médio do reservató-
rio e aproveitando melhor as 
chuvas. Segundo os relatórios 
originais do projeto, cada litro 
de água vinda de longe pode 
aumentar em até três litros a 
vazão regulada do reservató-
rio, o que é eficiente e positivo 
do ângulo da sustentabilidade.

O ganho da melhor regula-
rização das bacias do Nordeste 
não deveria ter um custo extra-
ordinário para a vitalidade do 
rio São Francisco, já que a inten-
ção é tirar na base o equivalente 
a apenas 1,4% da sua vazão 
média. O volume retirado pode 
excepcionalmente ser aumen-
tado em 450%, quando a barra-

gem de Sobradinho estiver 
quase cheia. Nessa hora, a água 
não teria outro uso e poderia 
ser bombeada praticamente 
de graça, porque a hidrelétrica 
estaria podendo ceder energia 
para as estações de bombea-
mento. É uma hipótese ambi-
ciosa, mas atraente.

Evidentemente, o perigo 
está nos detalhes. Primeira-
mente, deve ser lembrado que 
o uso prioritário dessa água 
deverá ser para consumo 
humano (e animal). Em prin-
cípio ela se destinaria para 
irrigação apenas na condição 
excepcional descrita acima, 
e seu eventual uso pelo setor 
industrial deve se dar com 
cuidado.

Segundo, como indicado 
no Texto de Discussão nº 1577 
do Ipea, com a rede de distri-
buição atual, o aumento de 
água provavelmente irá para 
áreas onde ela não é tão escassa, 
talvez não chegando às regiões 
mais secas. Apesar dos muitos 
progressos, esse ainda pode ser 
o caso do Seridó e outras regiões 
longe das principais bacias.

Terceiro, ainda não está 
claro quem pagará pela água 
transportada por centenas de 
quilômetros. Finalmente, a 
expectativa de fartura de água 
no Rio São Francisco não tem 
se verificado, tornando a expec-
tativa de irrigação mais proble-
mática do que desejado para 

a operação atual da usina de 
Sobradinho.

Sobradinho não verteu 
desde 2009, apesar de outrora 
verter em dois de cada sete 
anos. Esse desafio ambiental 
imprevisto pode, no entanto, 
vir a ser reduzido na medida 
em que a operação do sistema 
elétrico brasileiro for se adap-
tando à maior participação das 
energias renováveis intermiten-
tes.

No futuro, as hidrelétricas 
poderão atuar muito como 
baterias para as fontes reno-
váveis, provavelmente preci-
sando de uma vazão de água 
menor, e com mudanças na 
forma com que a sua produção 
será quantificada e precificada. 
Incorporar essas mudanças 
no arcabouço do setor elétrico 
quando se propõe transfor-
mar o sistema Eletrobras pode 
ajudar o Brasil no caminho para 
emissões líquidas de carbono 
zero, e mostrar ao mundo como 
os mercados podem se reorga-
nizar para esse objetivo.

Com a entrega do projeto do 
São Francisco se aproximando, 
o próximo desafio será operá-
-lo de maneira financeiramente 
sustentável. Como observado 
pelo ex-presidente da Agên-
cia Nacional de Águas, Jerson 
Kelman, bombear os 26,4 m3 /s 
outorgados à demanda essen-
cialmente urbana exigirá 750 
GWh/ano (0,1% da eletricidade 

do Brasil). Considerando a ener-
gia a R$ 150/MWh, isso repre-
senta mais de R$ 100 milhões 
de energia além de gastos de 
manutenção, perdas, etc. que se 
traduziriam em quase R$ 1/m3 
de água. Supondo o consumo 
médio de 35m3 /pessoa por ano 
e os custos de distribuição, a 
conta de água para uma família 
de três pessoas pode ser alta.

Se houver água para irri-
gação, a precificação ajudará a 
evitar o desperdício, podendo 
se dar, por exemplo, a partir 
do custo da água de poços arte-
sianos. É importante, portanto, 
considerar como as distribui-
doras de água da região vão 
tratar essas questões e se, além 
de um gesto como o proposto 
pelo governo na recente MP da 
Eletrobras, é necessária uma 
instituição que proporcione a 
governança requerida para que 
o investimento traga os benefí-
cios desejados e não se deteriore 
nem vire um problema fiscal.

O enfrentamento dos 
problemas fiscais envolve gran-
des temas, como a remuneração 
do funcionalismo e o tamanho 
dos seus quadros, além do 
cumprimento atento das regras 
orçamentárias. Mas como ilus-
trado aqui, ele também envolve 
a avaliação dos investimentos 
públicos e o planejamento e 
implementação de mecanismos 
que promovam a sua plena frui-
ção e sustentabilidade.

Carta aberta ao senador Flávio Bolsonaro

A transposição do São Francisco pelo prisma fiscal
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JHC nomeia os servidores que 
foram aprovados por currículos

TIME MACEIÓ: Novos servidores comissionados foram selecionados através dos critérios técnicos; promessa de campanha

Secom/Maceió

Ho j e  p e l a 
m a n h ã ,  o 
prefeito de 

Maceió, JHC, de forma inédita, 
nomeou servidores selecio-
nados através do Programa 
de currículos Time Maceió. 
O programa recebeu mais de 
vinte mil currículos para as 
mais diversas áreas, e a seleção 
foi feita respeitando o cará-
ter técnico que atendesse as 
demandas das secretarias.

A seleção foi realizada de 
forma inédita, algo jamais visto 
na gestão pública da capital, 
seguindo as diretrizes da gestão 
do prefeito JHC que é eficiência, 
transparência e inovação, com 
base na premissa “gente que 
gosta de gente”. 

“Estamos aqui quebrando 
paradigmas, mostrando que 
podemos oportunizar profis-
sionais que desejam contribuir 
na construção de uma Maceió 
mais forte e igualitária. Esta-
mos sob uma nova administra-
ção, com novos valores, nova 
cultura, plantando sementes 

para trazer essa mudança com 
vigor e força. O caminho é 
longo, mas tem muita coisa boa 
por vir”, pontuou JHC. 

Ainda segundo prefeito 
JHC, esta foi a primeira etapa, 
e que ao longo dos próximos 
meses conforme as demandas 
forem aparecendo, novos currí-
culos serão selecionados. 

Para Cleane Carlos de Lima, 
uma das selecionadas e que 
foi nomeada como assessora 
contábil da Superintendência  
Municipal de Transportes e 
Trânsito (SMTT), a contratação 
foi uma surpresa positiva. “Eu 
enviei o currículo sem acre-
ditar muito, quando recebi a 
ligação chega tomei um susto, 
mas gostaria de agradecer pela 
oportunidade e cofiança de 
desempenhar nossas funções 
de acordo com nossas capacida-
des, habilidades e competência 
profissional”, disse Cleane..

Estiveram presentes na sole-
nidade secretários municipais, 
superintendentes e presidentes 
de órgãos.

Ricardo Rodrigues
Repórter

O Diretório Municipal do 
Partido dos Trabalhadores 
(PT/Maceió) divulgou nota à 
imprensa, hoje, colocando-se 
em oposição ao governo do 
prefeito João Henrique Caldas, 
o JHC (PSB). De acordo com a 
nota, o PT tomou essa posição 
porque os dois candidatos que 
disputaram o segundo torno 
das eleições de 2020 na capi-
tal – JHC e Alfredo Gaspar de 
Mendonça (MDB) – “conver-
gem com bolsonarismo: 
autoritário, antipopular, anti-
patriótico e genocida”.

A partir desta constatação, 
o partido continua na oposi-
ção. Até porque, no pleito 
passado, decidiu por não 
apoiar qualquer um dos proje-
tos em disputa no segundo 
turno, “tendo em vista que eles 
não atenderiam as necessida-
des da população de Maceió, 
muito pelo contrário, reafirma-
riam um projeto oligárquico, 
destruidor da nossa cidade e 

dos nossos povos”. 
Questionado sobre a 

postura do único vereador do 
PT na Câmara de Maceió, Dr. 
Valmir, o presidente do diretó-
rio municipal, Marcelo Nasci-
mento, disse que o vereador 
terá que seguir a orientação do 
partido. 

Na nota,  a Executiva 
Municipal do PT Maceió diz 
que, “coerente com o que 
assumiu durante o processo 
eleitoral, com a candidatura 
de Ricardo Barbosa para 
prefeitura e Elida Miranda, 
como vice-prefeita, reafirma, 
portanto, que está na oposi-
ção ao governo de JHC”.

Nesse trecho, o partido 
mistura as iniciais do prefeito 
(JHC) com o nome de seu pai, 
o e4x-deputado federal João 
Caldas. “O PT Maceió entende 
que o governo encabeçado 
por João Caldas “JHC” (PSB), 
não tem novas propostas, não 
se faz presente junto às anti-
gas e tão atuais demandas da 
sociedade maceioense, apre-
senta uma composição que 

não deixa dúvidas sobre seu 
papel de representar a velha 
elite alagoana, estabelecendo 
um continuísmo medíocre do 
governo do seu antecessor, 
do ex-prefeito Rui Palmeira 
(ex-PSDB)”. 

No comunicado à socie-
dade maceioense, o PT Maceió 
diz que o partido tirou o Brasil 
do mapa da fome e reitera suas 
bandeiras históricas em defesa 
das lutas sociais, pela reforma 
agraria e em defesa dos direitos 
dos trabalhadores. Além disso, 
se coloca à disposição da socie-
dade no combate à pandemia 
e políticas públicas que conte-
nham o avanço da Covid-19, 
na capital alagoana.

Nesse sentido, cobra testa-
gem e vacinação em massa. 
Por último, defende que sejam 
retomadas as discussões sobre 
a reforma urbana e tomadas 
providencias sobre o afunda-
mento dos bairros atingidos 
pela mineração da Braskem, 
“com o intuito de que todas as 
pessoas atingidas sejam assisti-
das com dignidade”.

DO OUTRO LADO

Em Maceió, PT declara 
oposição ao prefeito

RESOLUÇÃO DO PT SOBRE POSICIONAMENTO DO PARTIDO
EM RELAÇÃO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MACEIÓ

1.O Partido dos Trabalhadores em Maceió (PT/Maceió) entendeu que as candidaturas à 
Prefeitura da capital alagoana que foram ao segundo turno nas eleições de 2020, João 
Henrique Caldas “JHC” (PSB) e Alfredo Gaspar de Mendonça (MDB),  eram convergen-
tes com bolsonarismo: autoritário, antipopular, antipatriótico e genocida. A partir desta 
constatação, decidiu por não apoiar qualquer um dos projetos em disputa, tendo em vista 
que eles não atenderiam as necessidades da população de Maceió, muito pelo contrário, 
reafirmariam um projeto oligárquico, destruidor da nossa cidade e dos nossos povos. 
2.Passados os primeiros meses da atual administração, o PT Maceió, através de sua 
Executiva Municipal, torna pública a sua posição frente ao governo recém empossado.
3. O PT Maceió entende que o governo encabeçado por João Caldas “JHC” (PSB): não 
tem novas propostas, não se faz presente junto às antigas e tão atuais demandas da 
sociedade maceioense, apresenta uma composição que não deixa dúvidas sobre seu 
papel de representar a velha elite alagoana, estabelecendo um continuísmo medíocre 
do governo do seu antecessor, do ex-prefeito Rui Palmeira (ex PSDB), que esteve à frente 
da prefeitura nos últimos oito anos, sem preocupações com as periferias, a população 
negra, as mulheres, a juventude, os moradores de rua e sobretudo os idosos, que a cada 
dia tem condições de vidas mais precárias no meio de uma pandemia que os atinge 
fortemente. O mandato de João Caldas “JHC” é contrário às lutas travadas pelos movi-
mentos sociais na capital, seja ela por moradia, educação, saúde, segurança, cultura, etc. 
4. A Executiva Municipal do PT Maceió, coerente com o que assumiu durante o processo 
eleitoral com a candidatura de Ricardo Barbosa para prefeitura e Elida Miranda – vice-
-prefeita,  reafirma, portanto, que está na oposição ao governo de João Henrique Caldas 
“JHC”.
5. Honrando sua história, e com a responsabilidade de ser o partido que tirou o Brasil 
do Mapa da Fome, da miséria e que combateu a desigualdade como nunca antes na 
história do país, o PT Maceió apresentará oposição qualificada e independente, mas que 
manterá o diálogo necessário com a administração pública acerca dos interesses dos 
trabalhadores e trabalhadoras maceioenses.
6. Portanto, o PT Maceió orienta que sua atuação, através do Parlamento e dos Movi-
mentos Sociais, sejam: em defesa das bandeiras históricas do nosso partido, mas sobre-
tudo visando a formulação e adesão de políticas públicas sanitárias de prevenção e 
tratamento ao COVID-19 que garantam a testagem e vacinação em massa; para que 
seja retomada a discussão sobre a Reforma Urbana, e tomadas providencias sobre o 
afundamento dos bairros atingidos pelo crime da Multinacional Braskem, com o intuito 
de que todas as pessoas atingidas sejam assistidas com dignidade. 
7. O PT Maceió reitera a luta pela garantia de Direitos da classe trabalhadora de Maceió 
e defende que servidores públicos municipais tenham condições justas de trabalho e, 
principalmente, reafirma que sua luta tem como norte, dar atenção às populações que 
sofrem com os tamanhos retrocessos e descasos de Jair Bolsonaro frente à Presidência 
da República.

Maceió, Alagoas, 2 de março de 2021.
Executiva Municipal do PT Maceió

Em solenidade na Associação Comercial, prefeito JHC assinou as portarias com as nomeações dos selecionados
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Agência Tatu
Repórter

O s i m p l e s 
clique numa 
mensagem 

via sms no celular ou em um 
link recebido no grupo de 
Whatsapp da família pode 
ser suficiente para deixar suas 
informações pessoais vulnerá-
veis aos criminosos. Golpistas 
têm se aproveitado, inclusive, 
da crise sanitária ocasionada 
pela pandemia do novo coro-
navírus para intensificar a 
prática utilizando o ciberes-
paço.

É o que comprovam os 
dados da Polícia Civil de 
Alagoas (PC-AL), obtidos 
via Lei de Acesso à Informa-
ção (LAI) pela reportagem da 
Agência Tatu. As informações 
apontam um aumento de mais 
de 65% do número de crimes 
cibernéticos registrados em 
Alagoas ano passado, quando 
comparado a 2019. Enquanto 
em 2020 foram registradas 151 
ocorrências, em 2019 foram 99 
registradas.

Os dados da Assessoria 
Técnica de Estatística e Análise 

Criminal da PC-AL revelam 
ainda os tipos e agravantes de 
delitos da modalidade: inva-
são de dispositivo tecnológico 
(smartphones, tablets note-
books, computadores, etc), 
invasão por dispositivo tecnoló-
gico com resultado de prejuízo 

econômico, invasão por dispo-
sitivo tecnológico com venda, 
divulgação ou distribuição e, 
por fim, invasão por disposi-
tivo tecnológico com venda de 
dados sigilosos. 

Em dois anos, dos 102 
municípios alagoanos, 28 regis-

traram esse tipo de ocorrência, 
são eles: Arapiraca, Atalaia, 
Batalha, Barra de Santo Antô-
nio, Barra de São Miguel, Boca 
da Mata, Campo Grande, 
Coruripe, Girau do Ponciano, 
Maceió, Maravilha, Major 
Izidoro, Marechal, Maribondo, 

Messias, Palmeira dos Índios, 
Paripueira, Penedo, Pilar, Porto 
Calvo, Porto de Pedras, Rio 
Largo, Santana do Ipanema, 
São Miguel dos Campos, 
Taquarana, São José da Tapera, 
São José da Laje, Satuba.

COMO EVITAR?
Administrado pela seção de 

Crimes Cibernéticos da Polícia 
Civil de Alagoas (PC-AL), o 
perfil @crimesciberneticospcal 
dá algumas dicas na rede social 
instagram para evitar que as 
pessoas sejam vítimas de golpe. 
Confira algumas:

Em ano de pandemia, crimes 
cibernéticos disparam 65% 

EM ALAGOAS, 28 MUNICÍPIOS registraram algum tipo de ocorrência desse tipo; polícia orienta para evitar prejuízos

Ascom OAB/AL
Com Redação

A Comissão de Direi-
tos Humanos da Ordem 
dos Advogados do Brasil 
Seccional Alagoas (OAB-
AL) se reuniu ontem à tarde 
com o Sindicato dos Poli-
ciais Civis de Alagoas (Sind-
pol), após ser oficiada com 
um pedido de acompanha-
mento no caso da morte do 
policial civil Jorge Vicente 
Ferreira Júnior, ocorrido 
no último dia 17 de janeiro, 
além de outras demandas 
da categoria.

Seis policiais milita-
res – sendo um tenente, 
quatro sargentos e  um 
soldado – são acusados de 
envolvimento na morte do 
policial civil. O caso acon-
teceu durante uma abor-
dagem que teria evoluído 

para troca de tiros entre o 
policial civil – que estava 
embriagado no momento 
do episódio – e os milita-
res de duas guarnições da 
Polícia Militar que foram 
deslocadas para a ocorrên-
cia de “indivíduo armado 
atirando em via pública, em 
Riacho Doce”.

“A Ordem recebeu um 
ofício do Sindicato soli-
citando apoio no caso da 
morte de um policial civil, 
que está sendo investigada. 
Prontamente a Comissão 
de Direitos Humanos aten-
deu a solicitação, ouvindo o 
sindicato sobre suas princi-
pais questões e garantindo 
o acompanhamento da 
investigação. Preservado o 
direito de defesa, as respos-
tas precisam ser apresen-
tadas”, afirmou Nivaldo 
Barbosa Jr.

A presidente da CDH, 
Anne Fidelis,  salientou 
a importância do acom-
panhamento do caso. “O 
Sindicato solicitou apoio 
da Ordem em diversas 
demandas da categoria, em 
especial, na investigação 
da morte de um policial em 
janeiro deste ano. A Comis-
são irá acompanhar o caso, 
que é um caso emblemático, 
e sem dúvidas as demandas 
da categoria são de interesse 
da advocacia e toda a socie-
dade”, pontuou Fidelis.

Estiveram presentes na 
reunião o presidente da 
OAB-AL, Nivaldo Barbosa 
Júnior, a presidente da 
C o m i s s ã o  d e  D i r e i t o s 
Humanos, Anne Caroline 
Fidelis, o secretário-geral 
da Ordem, Leonardo de 
Moraes e o presidente do 
Sindpol, Ricardo Nazário.

CASO JORGINHO

OAB vai acompanhar a 
fase de inquérito policial

Vinícius Teodósio
Repórter

 A Segurança Pública de 
Alagoas (SSP/AL) segue avan-
çando e trazendo resultados 
efetivos no combate à crimi-
nalidade no estado. Segundo 
dados do Núcleo de Estatística e 
Análise Criminal (Neac) da SSP, 
o mês de fevereiro de 2021 se 
consolida como o número mais 
baixo de toda a série histórica, 
contabilizando 101 homicídios, 
o que representa uma redução 
de 33,5% se compararmos com 
o mesmo mês do ano passado, 
que registrou 152 homicídios. 

De acordo com o Neac, 
ainda é possível observar que 
os meses de fevereiro dos anos 
anteriores tiveram números 
ainda maiores do que o regis-
trado neste ano. Em 2012, houve 
227 homicídios; em 2017, foram 
202.

A redução é ainda maior 
se analisarmos os números da 

capital. Durante todo o mês 
de fevereiro, Maceió registrou 
23 Crimes Violentos Letais e 
Intencionais (CVLI) contra os 54 
contabilizados durante o mês 
em 2020, o que aponta para uma 
queda de 57,4% no número de 
mortes. 

Para o secretário da Segu-
rança Pública, Alfredo Gaspar 
de Mendonça, os bons números 
são frutos do grande trabalho 
de integração das forças poli-
ciais e do grande investimento 
que é realizado na Segurança 
Pública hoje em Alagoas, além 
do esforço dos agentes das 
forças da Segurança, a quem 
agradeceu pelo resultado.

“Quero agradecer as forças 
de Segurança pelo trabalho e 
o compromisso com Alagoas, 
devemos esse resultado a 
todos os homens e mulheres 
que se dedicam e arriscam 
suas vidas para proteger a 
vida dos alagoanos”, afirmou 
o Alfredo Gaspar.

FEVEREIRO

SSP registra queda 
de mortes violentas

- Sempre desconfie de solicita-
ções de dinheiro por mensagens;

- Procure entrar em contato com 
a pessoa que está solicitando 
o valor por outros meios, como 
ligação;

- Desconfie de mensagens que 
informem mudança de número;

- Informe aos seus familiares 
com idades mais avançadas dos 
cuidados que devem ter com os 
golpes.
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Congresso Em Foco

O P r o d u t o 
I n t e r n o 
Bruto (PIB) 

do Brasil encolheu 4,1% 
em 2020 e fechou em R$ 4,7 
trilhões, informou hoje o Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). Este é o 

pior desempenho medido 
pela série histórica do IBGE, 
iniciada em 1996, superando 
a contração de 3,5% registrada 
em 2015.

No pr imeiro  ano da 
pandemia, houve crescimento 
somente na agropecuária 
(2,0%). Os setores de indús-
tria (-3,5%) e serviços (-4,5%) 

ficaram entre os mais prejudi-
cados. O PIB per capita ficou 
em R$ 35.172 em 2020, enco-
lhimento recorde de 4,8%.

O tombo do ano passado 
interrompeu uma sequência 
de três anos de crescimento 
tímido da economia. A taxa de 
investimento em 2020 foi de 
16,4% do PIB, acima do obser-

vado em 2019 (15,4%). Já a 
taxa de poupança foi de 15,0% 
(ante 12,5% em 2019).

Segundo o IBGE, a queda 
não foi maior porque houve 
recuperação no último trimes-
tre do ano passado. Cresceu 
3,2% na comparação com 
o trimestre imediatamente 
anterior. Na reta final de 2020, 

a indústria e os serviços apre-
sentaram variação positiva 
de 1,9% e 2,7%, respectiva-
mente, enquanto a agropecu-
ária recuou 0,5%. Em relação 
ao quatro trimestre de 2019, 
o PIB recuou 1,1%, o quarto 
resultado negativo consecu-
tivo, após 12 trimestres de alta 
nesta comparação.

Tombo histórico: PIB encolhe 
4,1% em 2020; é um desastre

PIOR DESEMPENHO medido pela série histórica do IBGE, iniciada em 1996; Brasil passa a ser a 12ª economia do mundo

O governo quer permi-
tir um novo período de até 
quatro meses de redução de 
jornada e salário ou suspensão 
de contrato de trabalhadores 
para evitar alta no desem-
prego em meio às medidas 
restritivas contra a covid-19, 
mas o pagamento do benefício 
que compensa a perda salarial 
deve ter um desenho distinto, 
segundo apurou o Estadão/
Broadcast. A intenção é garan-
tir dois meses do BEm, pago 
pelo governo, e outros dois 
meses seriam de antecipação 
do seguro-desemprego a que 
teria direito se demitido.

O novo modelo ainda está 
sendo fechado pelos técnicos, 
que também buscam uma fonte 
de financiamento para a parte 
do BEm que será bancada pelo 
governo. Há discussões inter-
nas no sentido de empregar 
recursos do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador (FAT), que 
hoje já banca o abono salarial e 
o próprio seguro-desemprego. 
O principal desafio, porém, é 
que esse fundo já gasta mais do 
que arrecada e precisa de apor-
tes do Tesouro Nacional para 
operar.

Segundo apurou o Esta-
dão/Broadcast, o novo dese-

nho do Programa Emergencial 
de Manutenção de Emprego e 
Renda deve manter os mesmos 
porcentuais de redução de 
jornada e salário (25%, 50% e 
70%), além da suspensão de 
contrato. A mudança mais 
substancial deve ser mesmo a 
forma de pagamento do bene-
fício.

Após os meses do acordo, o 
trabalhador tem por igual perí-
odo (até quatro meses) uma 

estabilidade temporária, em 
que ele até pode ser demitido, 
mas recebe uma indenização 
adicional por isso. Em caso de 
dispensa, ele continua a rece-
ber o seguro-desemprego, 
embora o número final de 
parcelas fique reduzido pela 
antecipação.

Em seu formato original, o 
seguro-desemprego paga de 
3 a 5 prestações, a depender 
de há quanto tempo o traba-

lhador está na ativa. É daí que 
serão descontadas as parce-
las antecipadas por meio do 
programa emergencial. Na 
prática, segundo uma fonte 
ouvida pela reportagem, o 
trabalhador que fizer o acordo 
poderá ainda ter entre uma e 
três parcelas.

N a s  e s t i m a t i va s  d o 
governo, contabilizado os 
quatro meses de acordo, os 
quatro meses de garantia 

provisória e o período do 
seguro-desemprego normal, 
o trabalhador poderá ter uma 
“proteção” de 9 meses a 11 
meses.

Segundo apurou a reporta-
gem, mesmo na fase de anteci-
pação do seguro-desemprego, 
o trabalhador deve receber 
apenas a fatia correspondente 
ao seu acordo (ou seja, 25% 
do seguro em caso de redução 
da jornada nessa proporção, 
ou 50%, ou 70%, ou 100% na 
suspensão de contrato). O saldo 
restante dessas antecipações 
seriam pagos depois, em caso 
de demissão do funcionário.

Caso a duração do acordo 
seja menor que quatro meses, 
a ordem do pagamento é a 
mesma. Ou seja, se as reduções 
vigorarem só por dois meses, 
apenas o benefício a cargo do 
governo será pago.

O governo ainda pretende 
estabelecer regras para prever 
quando um trabalhador que 
faça o acordo e permaneça 
com vínculo formal retomará o 
direito a obter todas as parce-
las do seguro-desemprego, 
a despeito da “antecipação” 
durante a pandemia. Esses 
detalhes ainda estão em fina-
lização.

CANTILENA

Governo quer voltar com redução de 
salário por 4 meses, mas pagando até 2
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Agência Tatu
Repórter

O s i m p l e s 
clique numa 
mensagem 

via sms no celular ou em um 
link recebido no grupo de 
Whatsapp da família pode 
ser suficiente para deixar suas 
informações pessoais vulnerá-
veis aos criminosos. Golpistas 
têm se aproveitado, inclusive, 
da crise sanitária ocasionada 
pela pandemia do novo coro-
navírus para intensificar a 
prática utilizando o ciberes-
paço.

É o que comprovam os 
dados da Polícia Civil de 
Alagoas (PC-AL), obtidos 
via Lei de Acesso à Informa-
ção (LAI) pela reportagem da 
Agência Tatu. As informações 
apontam um aumento de mais 
de 65% do número de crimes 
cibernéticos registrados em 
Alagoas ano passado, quando 
comparado a 2019. Enquanto 
em 2020 foram registradas 151 
ocorrências, em 2019 foram 99 
registradas.

Os dados da Assessoria 
Técnica de Estatística e Análise 

Criminal da PC-AL revelam 
ainda os tipos e agravantes de 
delitos da modalidade: inva-
são de dispositivo tecnológico 
(smartphones, tablets note-
books, computadores, etc), 
invasão por dispositivo tecnoló-
gico com resultado de prejuízo 

econômico, invasão por dispo-
sitivo tecnológico com venda, 
divulgação ou distribuição e, 
por fim, invasão por disposi-
tivo tecnológico com venda de 
dados sigilosos. 

Em dois anos, dos 102 
municípios alagoanos, 28 regis-

traram esse tipo de ocorrência, 
são eles: Arapiraca, Atalaia, 
Batalha, Barra de Santo Antô-
nio, Barra de São Miguel, Boca 
da Mata, Campo Grande, 
Coruripe, Girau do Ponciano, 
Maceió, Maravilha, Major 
Izidoro, Marechal, Maribondo, 

Messias, Palmeira dos Índios, 
Paripueira, Penedo, Pilar, Porto 
Calvo, Porto de Pedras, Rio 
Largo, Santana do Ipanema, 
São Miguel dos Campos, 
Taquarana, São José da Tapera, 
São José da Laje, Satuba.

COMO EVITAR?
Administrado pela seção de 

Crimes Cibernéticos da Polícia 
Civil de Alagoas (PC-AL), o 
perfil @crimesciberneticospcal 
dá algumas dicas na rede social 
instagram para evitar que as 
pessoas sejam vítimas de golpe. 
Confira algumas:

Em ano de pandemia, crimes 
cibernéticos disparam 65% 

EM ALAGOAS, 28 MUNICÍPIOS registraram algum tipo de ocorrência desse tipo; polícia orienta para evitar prejuízos

Ascom OAB/AL
Com Redação

A Comissão de Direi-
tos Humanos da Ordem 
dos Advogados do Brasil 
Seccional Alagoas (OAB-
AL) se reuniu ontem à tarde 
com o Sindicato dos Poli-
ciais Civis de Alagoas (Sind-
pol), após ser oficiada com 
um pedido de acompanha-
mento no caso da morte do 
policial civil Jorge Vicente 
Ferreira Júnior, ocorrido 
no último dia 17 de janeiro, 
além de outras demandas 
da categoria.

Seis policiais milita-
res – sendo um tenente, 
quatro sargentos e  um 
soldado – são acusados de 
envolvimento na morte do 
policial civil. O caso acon-
teceu durante uma abor-
dagem que teria evoluído 

para troca de tiros entre o 
policial civil – que estava 
embriagado no momento 
do episódio – e os milita-
res de duas guarnições da 
Polícia Militar que foram 
deslocadas para a ocorrên-
cia de “indivíduo armado 
atirando em via pública, em 
Riacho Doce”.

“A Ordem recebeu um 
ofício do Sindicato soli-
citando apoio no caso da 
morte de um policial civil, 
que está sendo investigada. 
Prontamente a Comissão 
de Direitos Humanos aten-
deu a solicitação, ouvindo o 
sindicato sobre suas princi-
pais questões e garantindo 
o acompanhamento da 
investigação. Preservado o 
direito de defesa, as respos-
tas precisam ser apresen-
tadas”, afirmou Nivaldo 
Barbosa Jr.

A presidente da CDH, 
Anne Fidelis,  salientou 
a importância do acom-
panhamento do caso. “O 
Sindicato solicitou apoio 
da Ordem em diversas 
demandas da categoria, em 
especial, na investigação 
da morte de um policial em 
janeiro deste ano. A Comis-
são irá acompanhar o caso, 
que é um caso emblemático, 
e sem dúvidas as demandas 
da categoria são de interesse 
da advocacia e toda a socie-
dade”, pontuou Fidelis.

Estiveram presentes na 
reunião o presidente da 
OAB-AL, Nivaldo Barbosa 
Júnior, a presidente da 
C o m i s s ã o  d e  D i r e i t o s 
Humanos, Anne Caroline 
Fidelis, o secretário-geral 
da Ordem, Leonardo de 
Moraes e o presidente do 
Sindpol, Ricardo Nazário.

CASO JORGINHO

OAB vai acompanhar a 
fase de inquérito policial

Vinícius Teodósio
Repórter

 A Segurança Pública de 
Alagoas (SSP/AL) segue avan-
çando e trazendo resultados 
efetivos no combate à crimi-
nalidade no estado. Segundo 
dados do Núcleo de Estatística e 
Análise Criminal (Neac) da SSP, 
o mês de fevereiro de 2021 se 
consolida como o número mais 
baixo de toda a série histórica, 
contabilizando 101 homicídios, 
o que representa uma redução 
de 33,5% se compararmos com 
o mesmo mês do ano passado, 
que registrou 152 homicídios. 

De acordo com o Neac, 
ainda é possível observar que 
os meses de fevereiro dos anos 
anteriores tiveram números 
ainda maiores do que o regis-
trado neste ano. Em 2012, houve 
227 homicídios; em 2017, foram 
202.

A redução é ainda maior 
se analisarmos os números da 

capital. Durante todo o mês 
de fevereiro, Maceió registrou 
23 Crimes Violentos Letais e 
Intencionais (CVLI) contra os 54 
contabilizados durante o mês 
em 2020, o que aponta para uma 
queda de 57,4% no número de 
mortes. 

Para o secretário da Segu-
rança Pública, Alfredo Gaspar 
de Mendonça, os bons números 
são frutos do grande trabalho 
de integração das forças poli-
ciais e do grande investimento 
que é realizado na Segurança 
Pública hoje em Alagoas, além 
do esforço dos agentes das 
forças da Segurança, a quem 
agradeceu pelo resultado.

“Quero agradecer as forças 
de Segurança pelo trabalho e 
o compromisso com Alagoas, 
devemos esse resultado a 
todos os homens e mulheres 
que se dedicam e arriscam 
suas vidas para proteger a 
vida dos alagoanos”, afirmou 
o Alfredo Gaspar.

FEVEREIRO

SSP registra queda 
de mortes violentas

- Sempre desconfie de solicita-
ções de dinheiro por mensagens;

- Procure entrar em contato com 
a pessoa que está solicitando 
o valor por outros meios, como 
ligação;

- Desconfie de mensagens que 
informem mudança de número;

- Informe aos seus familiares 
com idades mais avançadas dos 
cuidados que devem ter com os 
golpes.
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Em mais  um 
f ó r u m  d e 
alinhamento 

das ações de combate à 
Covid-19 no estado, o secre-
tário de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo, Rafael 
Brito, recebeu ontem, ao lado 
do secretário-chefe do Gabi-
nete Civil, Fábio Farias e do 
secretário da Saúde, Alexan-
dre Ayres, representantes do 
setor produtivo alagoano e 
da Prefeitura de Maceió. O 
encontro aconteceu no Palá-
cio República dos Palma-
res com objetivo de ouvir 
a demanda dos segmentos 
e manter diálogo próximo 
entre as áreas pública e 
privada. 

“Temos agido, reconhe-
cidamente em todo o Brasil, 
com racionalidade e equilíbrio 
entre a preservação da vida 
e da atividade econômica, 
sobretudo, sob a ótica da gera-
ção de emprego e renda para 
o nosso povo. Graças ao traba-

lho conduzido pelo gover-
nador Renan Filho, Alagoas 
tem se destacado como um 
dos poucos estados do país a 

manter diálogo direto entre o 
poder público e o setor produ-
tivo e é muito importante 
que a população saiba que 

estamos atentos à demanda 
de todo segmento”, ressalta 
o secretário de Desenvolvi-
mento Econômico e Turismo, 

Rafael Brito.
A reunião contou com 

a participação de represen-
tantes da Associação Brasi-
leira de Bares e Restaurantes 
de Alagoas (Abrasel/AL), 
da Associação Brasileira 
da Indústria de Hotéis de 
Alagoas (ABIH/AL), da Fede-
ração do Comércio de Alagoas 
(Fecomércio/AL) e da Asso-
ciação Comercial de Maceió, e 
teve caráter  não deliberativo, 
ou seja, nenhum nova medida 
em relação ao Plano de Distan-
ciamento Social Controlado 
foi definida.  

“É necessário que neste 
momento não marginalize-
mos nenhum segmento diante 
da sociedade, mas, sim, que 
cobremos aqueles empreendi-
mentos e também todo cida-
dão que não esteja cumprindo 
as regras sanitárias e de 
distanciamento social. A 
consciência coletiva continua 
sendo indispensável”, conclui 
o secretário.

‘Equilibrar a preservação da 
vida e dos empregos do povo’ 

ESTADO E MUNICÍPIO se reúnem para discutir alinhamento das ações de combate à Covid-19 com atividade econômica

Jonathan Lins

Secretário Rafael Brito destacou atuação de Alagoas na manutenção do diálogo do poder público com o setor produtivo
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Taísa Bibi
Com Assessoria

Além de enfren-
tar todos os 
nossos medos 

referentes à pandemia, também 
temos que manter algumas 
atividades, como os estudos. 
De acordo com uma pesquisa 
do Instituto YoungMinds, a 
pandemia da Covid-19 está 
causando um efeito profundo 
na saúde mental dos jovens. 
O levantamento da organiza-
ção não governamental revela 
que os estudantes entendem a 
necessidade do distanciamento 
social, mas relatam o aumento 
de ansiedade, de problemas 
para dormir, ataques de pânico 
e até desejo de se automutilar.

O mapeamento Sentimen-
tos e percepção dos professores 
brasileiros nos diferentes está-
gios do coronavírus no Brasil, 
do Instituto Península, mostra 
que oito em cada 10 educado-
res não se julgam preparados 
para ensinar a distância; eles se 
declaram ansiosos e desprepa-
rados para o contexto de traba-
lho atual. Com esse quadro, 
especialistas alertam que ao 
retornar às aulas presenciais, 
mais importante do que recu-
perar eventuais conteúdos 
perdidos é a preocupação com 
a saúde da mente não apenas 
dos estudantes, mas de toda a 
comunidade escolar.

Lidar com as emoções a 
partir da inteligência emocio-
nal é uma das dicas da Geekie, 

empresa que é referência inter-
nacional em educação com 
apoio de inovação. Em bate-
-papo online com educadores 
de escolas públicas e particu-
lares, Carolina Brant, designer 
pedagógica da Geekie e certi-
ficada em Social-Emotional 
Learning and Character Deve-
lopment (Rutgers School of 
Arts and Science e College 
of Saint Elizabeth), analisou 
opções para preservar o equilí-
brio socioemocional e suscitou 
reflexões sobre como preservar 
a saúde mental de professores e 
alunos.

A inteligência emocional, 
que é a habilidade para reco-
nhecer as emoções em si e nos 
demais, discriminar entre elas 
e usar essa informação para 
gerenciar bem ações e pensa-
mentos, é um dos instrumen-
tos para lidar com emoções 
que impactam no desempe-
nho acadêmico e profissional. 
Segundo Carolina Brant, desig-
ner pedagógica da Geekie, é 
importante que o educador se 
mantenha aberto para reco-
nhecer as próprias emoções 
e reações – e para auxiliar os 
alunos a desenvolverem essa 
habilidade. “O PhD em Psico-
logia, Marshall B. Rosenberg, 
autor da obra e do método 
Comunicação Não Violenta, 
afirma que o nosso repertó-
rio de palavras para rotular as 
pessoas costuma ser maior do 
que o usado para descrever 
claramente os nossos próprios 
estados emocionais. Carol S. 

Dweck – pr ofessora da Univer-
sidade de Stanford e autora de 
Mindset, A nova psicologia do 
sucesso – defende que somos 
capazes de nos modificarmos 
e desenvolvermos por meio 
do próprio esforço e da experi-
ência. Ou seja, podemos trans-
formar uma mentalidade fixa 
em de crescimento. O que eles 
querem dizer? Que temos que 
investir no autoconhecimento 
e transformar os comporta-
mentos que dificultam a nossa 
jornada. Inspirar, respirar e não 
pirar”, afirma.

Na mentalidade fixa, por 
exemplo, há pensamentos 
que ocupam a mente dos 
educadores como “está tudo 
pesado demais e tenho muita 
sobrecarga”; “não sei dar 
aulas”; “aulas a distância 
nunca vão funcionar, prefiro 
aulas presenciais”; e “a volta 
às aulas presenciais vai ser 
outro grande problema de 
adaptação”. Mauro Romano, 
educador parental, profes-
sor e sócio-diretor da Geekie 
explica que em uma menta-
lidade de crescimento, essas 
elaborações são substituí-
das, respectivamente, por 
“posso escolher minhas ações 
e tomar medidas que irão 
me ajudar a superar isso”; 
“tenho a oportunidade de 
conhecer novas ferramentas 
e descobrir como a tecnologia 
pode tornar aulas a distân-
cia mais práticas para mim 
e minhas turmas”; “aulas a 
distância funcionam e há at 

ividades que podem se tornar 
mais simples e engajantes”; e 
“fazer uso da tecnologia neste 
momento irá ajudar a poten-
cializar a aprendizagem no 
retorno às aulas presenciais”.

AMBIENTE SEGURO
O que compõe um ambiente 

seguro? Para Carolina, atitudes 
como escutar, acolher, empatia, 
confiança, compartilhar (não 
julgar) e pedir ajuda. “Para 
demonstrar acolhimento, o 
educador pode estabelecer 
combinados de empatia e não 
julgamento para promover 
conexão e apoio; incentivar o 
uso de câmera para aumen-
tar o senso de pertencimento; 
chamar estudantes pelo nome, 
propor perguntas direcionadas 
a cada aluno, sugerir que usem 
microfone para a interação. 
Além disso, estabelecer rotinas 
que proporcionem espaços de 
troca”, avalia.

Para desenvolver repertório 
para lidar com as emoções, a 
escola pode provocar circuns-
tância para o aluno vivenciar e 
refletir. “Entre as dicas, criar um 
pote da gratidão em cada (ajuda 
na reflexão); desenvolver ativi-
dades para nutrir a mentali-
dade de crescimento como 
reescrever frases de mentali-
dade fixa; reescrever histórias, 
ou seja, analisar gatilhos e rever 
como poderia ser diferente; 
criar um diário de bordo para 
registrar gatilhos de ansiedade; 
e provocar momento de reava-
liação”, afirma.

Como manter a saúde mental 
durante as aulas à distância

O PERÍODO DE DISTANCIAMENTO social pode desencadear uma série de sentimentos em docentes e estudantes

DICAS PARA 
EDUCADORES

Carolina Brant e Mauro Romano 
enumeraram sete dicas que 
podem ajudar os educadores 
a lidar com a própria saúde 
socioemocional e dos seus 
alunos.

1 - Busque atividades para 
diminuir o estresse: o que você 
se sente bem fazendo? O que 
faz com que alivie a mente?

2 - Crie uma rotina.

3 - Desenhe um plano a partir 
da análise das próprias dificul-
dades, o que deve fazer para 
superar, com quem pode contar 
e o que espera agora.

4 - Peça ajuda! Você não 
precisa lidar com tudo sozinho.

5 - Na escola, foque na identi-
ficação e reconhecimento das 
emoções. Por trás das câme-
ras, como estamos? Como 
cada aluno se sente?

6 - Observe como o corpo 
docente se sente; como os 
estudantes estão se compor-
tando: e como está o diálogo 
com a família. Para isso, use 
a dinâmica “Cor, Símbolo e 
Imagem”, na qual você esco-
lhe uma cor, um símbolo e uma 
imagem que representem ou 
capturem a essência de como 
você tem se sentido.

7 - Faça atividades para dife-
rentes formas de expressão: os 
estudantes podem produzir um 
meme para se expressarem; 
fazer uma nuvem de palavras 
para gerar identificação; e usar 
jogos como o GROK.

“Em resumo, para lidar com 
o impacto da pandemia na 
saúde mental, temos que reco-
nhecer e identificar as nossas 
emoções; criar conexões com 
pessoas e buscar apoio; e 
desenvolver mecanismos para 
lidar com as emoções”, finali-
zam Carolina e Romano.

Vamos seguir as dicas com a 
certeza que saíremos dessa.
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Em mais  um 
f ó r u m  d e 
alinhamento 

das ações de combate à 
Covid-19 no estado, o secre-
tário de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo, Rafael 
Brito, recebeu ontem, ao lado 
do secretário-chefe do Gabi-
nete Civil, Fábio Farias e do 
secretário da Saúde, Alexan-
dre Ayres, representantes do 
setor produtivo alagoano e 
da Prefeitura de Maceió. O 
encontro aconteceu no Palá-
cio República dos Palma-
res com objetivo de ouvir 
a demanda dos segmentos 
e manter diálogo próximo 
entre as áreas pública e 
privada. 

“Temos agido, reconhe-
cidamente em todo o Brasil, 
com racionalidade e equilíbrio 
entre a preservação da vida 
e da atividade econômica, 
sobretudo, sob a ótica da gera-
ção de emprego e renda para 
o nosso povo. Graças ao traba-

lho conduzido pelo gover-
nador Renan Filho, Alagoas 
tem se destacado como um 
dos poucos estados do país a 

manter diálogo direto entre o 
poder público e o setor produ-
tivo e é muito importante 
que a população saiba que 

estamos atentos à demanda 
de todo segmento”, ressalta 
o secretário de Desenvolvi-
mento Econômico e Turismo, 

Rafael Brito.
A reunião contou com 

a participação de represen-
tantes da Associação Brasi-
leira de Bares e Restaurantes 
de Alagoas (Abrasel/AL), 
da Associação Brasileira 
da Indústria de Hotéis de 
Alagoas (ABIH/AL), da Fede-
ração do Comércio de Alagoas 
(Fecomércio/AL) e da Asso-
ciação Comercial de Maceió, e 
teve caráter  não deliberativo, 
ou seja, nenhum nova medida 
em relação ao Plano de Distan-
ciamento Social Controlado 
foi definida.  

“É necessário que neste 
momento não marginalize-
mos nenhum segmento diante 
da sociedade, mas, sim, que 
cobremos aqueles empreendi-
mentos e também todo cida-
dão que não esteja cumprindo 
as regras sanitárias e de 
distanciamento social. A 
consciência coletiva continua 
sendo indispensável”, conclui 
o secretário.

‘Equilibrar a preservação da 
vida e dos empregos do povo’ 

ESTADO E MUNICÍPIO se reúnem para discutir alinhamento das ações de combate à Covid-19 com atividade econômica

Jonathan Lins

Secretário Rafael Brito destacou atuação de Alagoas na manutenção do diálogo do poder público com o setor produtivo
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PM violenta 

Limpeza e sujeira
Considerado um jovem político probo, 
sem envolvimento em escândalos ou 
notícias de falcatruas, ainda que “por 
ouvi dizer”, o ex-prefeito Rui Palmeira 
vive um momento complicado. É que 
o delegado Fábio Costa, operando na 
função VEREADOR, detonou a situação 
da Aliança, empresa que trabalha com 
o tratamento de resíduos. A empresa 
é cheia de bronca com o IMA e teria 
operado de forma ilegal durante seis 
anos, mas com o que seria o consen-
timento de Rui. Ocorre que o prefeito 
tem o argumento forte de que “atendi 
à sugestão do secretário de Meio 
Ambiente”. Pelo andar da carruagem, 
Rui vai se sair bem dessa história suja 
– até porque estaria limpo – mas outras 

pessoas [até agora] limpas entrariam 
´topadas´ nessa sujeira.

Batendo cabeça
A SMTT está meio atordoada em algu-
mas questões de trânsito, pelo menos 
nesses primeiros 100 dias da Gestão 
JHC. Sei da competência do delegado 
federal André Costa, mas, fato é fato. 
Vamos lá: os tachões refletivos colo-
cados nas Avenidas Durval de Góes 
Monteiro e Fernandes Lima, entre a 
“faixa do meio” e a Faixa Azul foram 
retirados. Qual o objetivo? Qual estudo 
técnico embasou essa retirada? Outro 
caso: nesse período de vacinação no 
modelo Drive-Thru, há um ponto de 
vacina no estacionamento de Jaraguá. 
Os condutores que seguem sentido 

área nobre para Jaraguá, Centro, Poço 
ou algum lugar nessa rota são surpre-
endidos com o congestionamento. No 
local, os agentes só explicam se forem 
perguntados. Ou seja, se não estiver 
indo levar alguém para tomar a vacina, 
o condutor precisa fazer o contorno em 
frente à Praça da Liberdade e começar 
tudo de novo.

Bronca em Pilar
O companheiro França Moura diz 
sempre: “faça certo que não dá 
errado”. Mas, tem gente que sinto-
niza bem o rádio nessa frequência. A 
Câmara de Pilar aumentou em 25% 
os salários dos vereadores. Só deles, 
viu? A coisa não ficou boa nem fica-
ria. Outras Câmaras em Alagoas fize-

ram isso, mas foram enquadradas 
pelos órgãos fiscalizadores da “coisa 
pública”. Lá, na “Terra do Bagre”, o 
Ministério Público foi ligeiro e entrou na 
questão. A Mesa Diretora deve explicar 
essa situação ponto a ponto e tentar 
justificar o reajuste num período tão 
difícil para o País inteiro. Na cidade, há 
quem diga que tem vereador andando 
de cabeça baixa, morto de vergonha 
de encarar o eleitor. Lorota ou não, o 
certo é que a atuação dos vereadores 
não ficou bem na foto. Haverá desdo-
bramentos e que sejam para consertar 
esse desatino.

Primeiro, o legado!
Para encerrar a Balaiada de hoje, uma 
notícia palaciana. Muita gente da área 

política e do meio jornalístico anda 
dizendo – acertadamente por ora – 
que o governador Renan Filho estaria 
pavimentando a sua estrada rumo ao 
Senado em 2022. Assim, disputaria a 
vaga do inoxidável [Fernando] Collor 
de Mello, que vai à luta também pela 
reeleição. Então, chegou aos meus 
ouvidos que o martelo não está batido 
nem o governador vai montar no cavalo 
selado a todo custo rumo ao Senado. 
Primeiro, o legado. Vai depender muito 
da Assembleia. O governador não 
pretende entregar um legado constru-
ído em sete anos, para ser destruído em 
meses. Renan Filho será candidato ao 
Senado, dependendo muito de quem a 
Assembleia escolha para lhe suceder no 
Governo do Estado.

Acredito que o Comando da PM 
de Alagoas precisa dar uma 

resposta imediata à ocorrência 
registrada numa abordagem poli-
cial a rapazes, em Piaçabuçu. As 
cenas são chocantes: um policial 
tentando quebrar perna de um rapaz 
com chutes, outro batendo no rosto 
de outro jovem com tapas no rosto. 
Isso é coisa de polícia? O salário 
da PM está atrasado? Os jovens 
são bandidos? Por que não prende 
logo? Mesmo diante dos pedidos 
das pessoas que assistem e filmam 
[pelo celular] a sessão de pancadaria 
continua. A guarnição não se importa 
com as imagens. Acredita na impuni-
dade. Será, hein?! Que ódio danado 
daquela guarnição! Os PMs foram 
afastados. Só isso? Não seria o caso 
de crime de agressão? Abuso de 
autoridade? Não sei, mas quem pode 
agir deve fazê-lo dentro da lei.


