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5PASTOR QUE DESEJOU A MORTE DE PAULO GUSTAVO PEDE PERDÃO E QUER SER PUNIDO POR ‘SANDICE’

Cerca de 200 mil famílias 
serão beneficiadas em Maceió 
com as obras que estão sendo 
executadas em quase 80 ruas da 

cidade. Os recursos na ordem 
de 70 milhões de dólares foram 
obtidos por empréstimo junto 
ao Banco de Desenvolvimento 

da América Latina – Companhia 
de Andina de Fomento (CAF). 
As obras estão sendo executadas 
em bairros da parte alta e litoral 

norte da cidade. “São obras que 
estão levando dignidade aos 
moradores nas localidades, que 
antes não tinham acesso aos 

serviços da prefeitura. Estamos 
dando protagonismo a essas 
pessoas e qualidade de vida”, 
justificou JHC.
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Cycosa vai  
encerrar as  
atividades 
em junho

Após décadas, empresa fechará

Secom
/M

aceió

M
árcio Ferreira

HOMENS E MÁQUINAS 
NAS RUAS DE MACEIÓ

PREFEITURA EXECUTA OBRAS EM QUASE 80 RUAS DA CIDADE PARA BENEFICIAR MAIS DE 200 MIL FAMÍLIAS

O Boletim Epidemiológico 
da Sesau de hoje confirma 
mais 871 novos casos de 
Covid-19 em Alagoas. Dessa 
forma, o estado tem um total 
de 168.272 casos confirma-
dos do novo coronavírus até 
o momento, dos quais 3.500 
estão em isolamento domici-
liar. Outros 159.931 pacientes 
já finalizaram o período de 
isolamento, não apresentam 
mais sintomas e, portanto, 
estão recuperados da doença. 
Há 9.841 casos em investiga-
ção laboratorial. Foram regis-
tradas 20 mortes em território 
alagoano. Com isso, Alagoas 
tem 4.034 óbitos por Covid-19. 

COVID-19

Boletim da 
Sesau: 20 
mortes e 871 
novos casos

REFORÇO

58 viaturas blindadas 
O governador Renan Filho 

e o secretário da Segurança 
Pública, Alfredo Gaspar de 
Mendonça Neto, entregam 
amanhã mais 58 novas viatu-
ras blindadas para as forças 
de segurança do Estado, 

incluindo Polícia Militar, 
Polícia Civil, Grupamento de 
Operações Aéreas e Secretaria 
de Segurança Pública (SSP). 
A solenidade será realizada 
às 10h, na Academia de Polí-
cia da Polícia Militar Senador 

Arnon de Melo,  no  Trapiche. 
Os veículos foram adquiri-
dos com recursos do Tesouro 
Estadual decorrentes de uma 
adesão à ata de registro de 
preço do Ministério da Justiça 
e Segurança Pública.
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A permanência de um 
ministro do (baixo) nível de 
Ricardo Salles é impensável 
até mesmo em um governo 
capenga e sem compromisso 
algum com a decência para 
lidar com o meio ambiente. 
Tosco, suspeito, incompe-
tente e colecionador de teses 
e propostas imorais, para se 
dizer o mínimo, a figura em 
tela traduz, de maneira sobeja, 
o porquê de sermos um país 
escorraçado perante o mundo 
quando se trata de temas em 
que passamos vergonha. Como 
combate à Covid-19, direitos 
humanos, política externa e, no 
caso de Salles, a preservação 
da natureza, em particular das 
nossas matas.

Entre os que não compõem 
o gado bolsonarista e até entre 
eleitores arrependidos do 
“mito”, Ricardo Salles cons-
trói,  no momento, uma sólida  
unanimidade. É detestado 
pelos servidores dos órgãos 
de sua área, sobretudo os da 
fiscalização, desprezado pelos 
criminosos ambientais que se 
beneficiam com sua “política”, 
visto com descrédito pelos 
empresários, achincalhado em 
escala planetária, vira e mexe 
está na mira do Judiciário. É 
uma tragédia moral e ambien-
tal. Mas, ainda tem poder e 
prestígio junto ao seu patrão-
-presidente. Sabe-se lá até 
quando.

Ricardo Salles compõe 
um time no qual já brilharam, 

como defesa ou como ataque, 
“craques” do quilate dos 
esquecíveis Abraham Wein-
traub ou Ernesto Araújo, dois 
gigantes da pequenez que fize-
ram da Educação e as Relações 
Internacionais duas pastas em 
ruínas. Grupo diferente de 
outro cujas características são 
mais folclóricas e, às vezes risí-
veis, como a ministra Damares 
Alves, daquele pasta de nome 
enorme e legado quase zero, ou 
o ministro-astronauta Marcos 
Pontes, quase invisível na fila 
do espaço.

O ministro do Ambiente é 
ideológico, também. Dentro 
daquele conceito de ideologia 
que o governo bolsonarista 
consagrou, à luz dos ensina-
mentos do “filósofo” Olavo 
de Carvalho e do “saber imen-
surável” dos filhos do presi-
dente da República. As teses e, 
sobretudo, a prática de Salles 
casam com o que de pior se 
pode imaginar numa política 

pública que é o desdém para 
com a vida e o foco total no 
lucro e na vantagem.

Ideologia que o injustificá-
vel ministro verbalizou numa 
célebre reunião, há um ano (22 
de abril), quando propôs, em 
português não tão castiço, mas 
claro, que o governo se apro-
veitasse de nascente pandemia 
provocada pelo Coronavirus 
para “deixar passar a boiada” 
de barbaridades legais para 
desmatar o que se pudesse:

“Então pra isso precisa 
ter um esforço nosso aqui 
enquanto  es tamos  nesse 
momento de tranquilidade 
no aspecto de cobertura de 
imprensa, porque só fala de 
COVID e ir passando a boiada 
e mudando todo o regramento 
e simplificando normas. De 
IPHAN, de ministério da Agri-
cultura, de ministério de Meio 
Ambiente, de ministério disso, 
de ministério daquilo. Agora é 
hora de unir esforços pra dar 
de baciada a simplificação, é 
de regulatório que nós precisa-
mos, em todos os aspectos.”

Vale republicar o trecho 
completo. É o autor dessa 
barbaridade que comporá, 
como assessor privilegiado (e à 
altura) do presidente da Repú-
blica, a representação brasi-
leira na Cúpula dos Líderes do 
Clima, na China, esta semana. 
O que tem a dizer num encon-
tro desse porte um país que tem 
um ministro do Meio Ambiente 
desse naipe?

Sabe aquela história das 
pedaladas fiscais que eram 
proibidas para o Presidente da 
República e por isso houve o 
impeachment de Dilma Rous-
sef?  Pois elas agora não são mais 
problemas.

A Câmara dos Deputados 
aprovou o orçamento da União 
para 2021, após os erros grossei-
ros cometidos pelo Ministro da 
Economia, Paulo Guedes, hoje já 
apontado pelos próprios parla-
mentares como o maior engodo 
que já se viu no comando da poli-
tica econômica nacional.

Graças as trapalhadas dele 
e sua equipe, os deputados do 
Centrão, liderados pelo alagoano 
Arthur Lira (PP), simplesmente 
criaram um orçamento paralelo 
que lhes garante gastar cerca de 
R$ 125 bilhões, totalmente fora 
das regras fiscais que antes exis-
tiam.

Guedes, sedento pelo poder, 
calou-se, quando antes recla-
mava que o Orçamento era 
“inexequível”. Enfim, apeque-
nou-se diante de um Centrão 
ávido para gastar.

Aquela história do libera-
lismo econômico, nova política, 
etc., ficou para trás. Os deputa-
dos disseram-lhe em alto e bom 
som: -Lá você diga o que quiser, 
mas aqui quem manda somos 
nós.

Simples assim. Guedes, 
então, engoliu o discurso arro-
gante e se entregou à farra com 
dinheiro da coroa, que, aliás, 
elevará o déficit público este 
ano em mais de R$ 247,1 bilhões, 

segundo dados do próprio 
governo.

Se antes havia alguma preo-
cupação com a gestão fiscal do 
País, agora tudo é passado. O 
futuro é mais despesas, inclu-
sive com a preservação de R$ 45 
bilhões das emendas parlamen-
tares.

O Centrão não é bobo. Empa-
redou tudo e hoje  nada de braça-
das em meio a falácia governista, 
enquanto o “posto Ipiranga” fica 
“tchutchuquinha”. Na moita.

Em suma, o Guedes durão, 
falastrão, defensor de um Estado 
mínimo, crítico de acordos políti-
cos, sucumbiu.

O que será amanhã? Só Deus 
sabe.

Oxalá, não seja como no 
Chile, modelo adorado pelo 
ministro embusteiro, que levou 
o presidente Sebastián Piñera, 
de centro-direita, a pedir perdão 
pela “falta de visão” sobre a 
economia do seu País.

Cá, a falta de visão sobre as 
demandas urgentes da popu-
lação também é uma realidade 
incômoda. Tanto que o País 
entrou janeiro deste ano com 
quase 27 milhões de brasileiros 
em situação de miséria, segundo 
dados da FGV Social.

Enfim, o cenário é mais que 
sombrio. É verdadeiramente 
assombroso, graças a incom-
petência, o desrespeito e a 
fanfarronice de um “governo” 
atabalhoado.

Essa realidade, infelizmente,  
não navega nas bolhas treslouca-
das das redes sociais.

Basta alguns segundos em 
grupos de WhatsApp bolso-
narista para você receber uma 
enxurrada de notícias falsas, as 
famosas fake news, tão usadas 
nas eleições de 2018 e que agora 
também servirão de arsenal 
contra os adversários do presi-
dente Jair Bolsonaro, visando a 
eleição de 2022.

A recente iniciativa da jorna-
lista Leda Nagle de envolver em 
uma só fake news o ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva, 
a Polícia Federal e o Supremo 
Tribunal Federal (STF) demons-
tra claramente que o bolsona-
rismo não está de brincadeira 
e que mamadeira de piroca e 
kit gay são coisas do passado. 
Agora, eles devem usar armas 
de maior poder ofensivo, de 
preferência capazes de criar 
fatos beligerantes suficientes 
para transformar a eleição de 
2022 em um campo de guerra, 
literalmente.

Como lembra Alex Solnik 
no seu artigo no site brasil27.
com, Leda Nagle ‘acreditou’ 
que o chefe da Polícia Federal 
confessou publicamente ter 
sofrido 16 ameaças de morte; 
chamou ministros do STF de 
urubus e ladrões e denunciou, 
sem provas, conspiração do 
Supremo e de Lula para matar 
Bolsonaro. Solnik afirma cate-
goricamente que depois dessa 
ação criminosa, Leda Nagle 
precisa ser chamada pela Polí-
cia Federal para indicar quem 
mandou tal fake news para seu 
aparelho celular. “Cabe ao Paulo 
Maiurino descobrir quem fez e 
de onde partiu essa fake news 
em que foi envolvido e que Leda 
Nagle ajudou a espalhar. Se não 
o fizer, será de duas uma: ou 
incompetente ou conivente”, 
escreve Alex Solnik.

Leda Nagle é uma jorna-
lista com décadas de experiên-
cia na televisão brasileira. Por 

mais de 20 anos comandou um 
programa de maior audiên-
cia na TVE do Rio de Janeiro e 
já foi apresentadora do Jornal 
Hoje, da Rede Globo. Seria, no 
mínimo, estranho acreditar que 
Leda Nagle, por ser jornalista, 
não sabia da gravidade dos 
fatos que estava ali difundindo, 
dando ares de ‘credibilidade’ a 
uma ‘notícia’ totalmente desca-
bida e claramente eleitoreira 
com o único objetivo de colo-
car na mesma panela Lula, STF 
e um plano mirabolante para 
matar Jair Bolsonaro.

A jornalista Leda Nagle foi 
demitida da TVE logo no início 
do governo golpista de Michel 
Temer, em 2016. Desde então ela 
se ocupa de um canal no youtube, 
onde recebe personalidades 
bolsonaristas, incluindo os filhos 
do presidente Jair Bolsonaro. 
Declaradamente uma militante 
de extrema direita travestida de 
jornalista, Leda Nagle, caso seja 

comprovado por inquérito neces-
sário da PF, pode ser enquadrada 
como integrante do chamado 
gabinete do ódio.

Este episódio com Leda 
Nagle é apenas um aperitivo 
da baixaria que nos espera até a 
eleição de 2022. O bolsonarismo 
já deu demonstrações inequí-
vocas de que tem poder de fogo 
para atingir reputações, sempre 
usando e abusando da mentira 
como matéria-prima do discurso 
do ódio, tão amplamente difun-
dindo no esgoto das redes sociais.

Está em andamento no 
Supremo Tribunal uma investi-
gação, comandada pelo ministro 
Alexandre de Moraes, que inves-
tiga o uso de dinheiro público, 
através do governo Bolsonaro 
para financiar uma gigantesca 
rede de produção de fake news 
que abastecem milhares de 
grupos de WhatsApp bolsona-
rista, além de atuar fortemente 
nas redes sociais.

As portas do inferno foram 
abertas a partir de 2016 com o 
golpe contra a ex-presidente 
Dilma Rousseff. O surgimento 
dos grupos de extrema direita é o 
grande mal a ser combatido, caso 
contrário a democracia, os pleitos 
eleitorais e toda a estrutura de 
sociedade estarão frontalmente 
ameaçados.

Não é possível que no Brasil 
não existam meios legais que 
possam dar um basta a esta rede 
de produção sem fim de notícias 
falsas, de narrativas mentirosas, 
destorcendo fatos e acabando 
com reputações, pois agem no 
subterrâneo dos grupos de famí-
lia, igreja, amigos, etc. Sabemos 
como é feito, onde difundem, 
falta descobrir quem faz, quanto 
ganha e puni-los. Com a pala-
vra o STF, PF e todas as institui-
ções que têm a obrigação de nos 
dar segurança de que podere-
mos viver num país livre desses 
esquemas sórdidos.

O que vai fazer o país de Ricardo Salles 
na Cúpula do Clima?

Centrão humilha Paulo Guedes 
e coloca governo na farra 

com R$ 125 bilhões

Com nova fake news, Leda Nagle abre 
‘as portas do inferno’ das eleições de 2022



São mais de 17 mil 
m² de vias asfal-
tadas em todos 

os bairros da capital alagoana. É 
um número significativo para o 
primeiro trimestre da gestão 
JHC. Com o empréstimo de 
U$ 70 milhões com o Banco de 
Desenvolvimento da América 
Latina – Companhia de Andina 
de Fomento (CAF), bairros da 
parte alta e do litoral norte estão 
sendo contemplados com obras 
de pavimentação, esgotamento 
e drenagem. São intervenções 
que melhoram a vida de 200 
mil famílias de diversas partes 
da capital.

“São obras que estão 
levando dignidade aos mora-
dores nas localidades, que antes 
não tinham acesso aos serviços 
da prefeitura. Estamos dando 
protagonismo a essas pessoas, 
qualidade de vida e digni-
dade”, justificou o prefeito JHC.

O programa da Prefeitura 
de Maceió já levou as melho-
rias para mais de 78 ruas – são 
mais de 200 mil famílias benefi-
ciadas. A recuperação das vias 
urbanas da capital é uma das 
prioridades da gestão. As pavi-
mentações já ultrapassam mais 
de 17,697,61 metros quadrados 
ao total.

De acordo com o crono-
grama da Unidade de Geren-
ciamento do Programa (UGP), 
bairros como Cidade Universi-
tária, Santa Lúcia e Clima Bom, 
na parte alta da capital; e Ipioca, 
Guaxuma, Riacho Doce e Garça 
Torta, no litoral norte, receberão 
pavimentação, esgotamento e 
drenagem. 

“Além dessas obras de pavi-
mentação, faremos também 
a Avenida Alice Carolina, 
que será um segundo acesso 
para a população da Cidade 
Universitária, onde hoje conta 
apenas com o trajeto através 
da a Avenida Durval de Góes 

Monteiro. Estas intervenções 
pretendem diminuir distâncias, 
dando qualidade de vida e faci-
litando o fluxo do maceioense”, 
disse Marcelo Maia, coordena-
dor da UGP.

Mais de 200 ruas destes bair-
ros serão contempladas. Como: 
Travessa Firmino Correia de 
Araújo, Travessa Boa Vista e 
Rua Luz Miguel, entre outras 
do Clima Bom. No Santa Lúcia, 
a Avenida Félix de Oliveira, 
a Rua Alfredo Lins do Nasci-
mento e a Rua Laurentino da 
Silva são algumas das benefi-
ciadas do programa. 

Já no litoral Norte, as 

contempladas serão: Rua 
Doutor Murilo Rocha Mendes, 
Rua Padre Teófanes, Rua proje-
tada – Garça Torta, B, Rua C, 
Rua, Rua D, Rua E e F, todas 
em Guaxuma. Em Ipioca, algu-
mas das ruas beneficiadas são: 
Rua Cinegrafista Cícero Pires 
Gomes, Rua Josefa Gomes, 
Rua João Paulo II, entre tantas 
outras. 

Vale ressaltar que, após a 
conclusão das obras, é neces-
sário que a população espere o 
contato da Prefeitura junto com 
as construtoras para a ligação 
do esgoto das residências para 
a rede coletora.
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Pavimentação e drenagem
em mais de 78 ruas de Maceió

INTERVENÇÕES VÃO BENEFICIAR 200 mil famílias em Maceió; são 70 milhões de dólares oriundos de empréstimo

Maceió é reconhecida nacio-
nalmente como a capital com a 
vacinação mais eficiente do 
país. Um trabalho coletivo que 
possibilitou que a 1ª e 2ª fase 
do Plano Municipal de Imuni-
zação já fossem concluídas e a 
imunização avançasse para a 
3ª fase, que já está vacinando 
pessoas com comorbidades.

De acordo com dados da 
vacinação na capital, 109.015 
idosos já foram imunizados, 
ao menos, com a 1ª dose, o que 
corresponde a 88% do público 
estimado na faixa etária de 60 
anos ou mais.

A vacinação segue já 

em ritmo acelerado para as 
pessoas com síndrome de 
down, doentes renais crôni-
cos em tratamento e usuários 
com comorbidades que têm 59 
anos. Deste público, quase 25% 
já foram vacinados em apenas 
quatro dias.

“Nossa prioridade é salvar 
vidas. Por isso, Maceió tem se 
destacado na vacinação e tem 
avançado cada vez mais rápido. 
As estratégias adotadas e toda 
a dedicação dos nossos servi-
dores vem mostrando que, se 
Deus quiser, logo teremos 
passado por esse momento e 
estaremos com nossa popu-

lação imunizada”, destacou o 
prefeito JHC.

Maceió conta, atualmente, 
com oito pontos de vacinação 
que funcionam todos os dias, 
das 9h às 16h, incluindo feria-
dos. Entre as medidas adota-
das pela Prefeitura também foi 
realizada a primeira vacinação 
24 horas do país, que foi um 
sucesso e é referência para os 
demais estados.

Mesmo com a conclusão 
da 1ª e 2ª fase, os remanescen-
tes dos grupos prioritários que 
não foram vacinados podem 
procurar um dos oito pontos e 
garantir a imunização.

PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO

Maceió conclui vacinação de idosos 
contra Covid-19 e avança para 3ª fase

Polyanna Monteiro/ Ascom Secretaria de Saúde

Em Maceió, vacinação segue em ritmo acelerado; PMI avança para a 3ª fase

Fotos: Secom Maceió

Máquinas e homens nas ruas estão transformando Maceió num canteiro de obras, para melhorar qualidade de vida Só de asfalto novo são mais de 17 mil metros quadrados em diversas vias
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A Companhia 
d e  S a n e a -
m e n t o  d e 

Alagoas (Casal) realizou mais 
uma ação de combate às irre-
gularidades nas adutoras dos 
Sistemas Caçamba e Caran-
gueja, que ligam as cidades 
de Palmeira dos Índios e 
Quebrangulo.

Na ação, foram descober-
tas três ligações clandestinas 
e três ‘ by pass’ (popular-
mente conhecido como “gato 
de água”). Também foram 
encontrados diversos furos 
na adutora Carangueja, os 
quais, segundo técnicos, 
tinham o propósito de irrigar 

pés de bananeiras de fazen-
das da região.

Todas as irregularidades 
foram desfeitas e os respon-
sáveis podem responder a 
penalidades administrativas 
e criminais, além do paga-
mento de multas. Segundo 
a Companhia, a água que 
era furtada da adutora para 
irrigar bananeiras e abaste-
cer fazendas fazia falta na 
cidade, prejudicando milha-
res de moradores de Palmeira 
dos Índios que estão com suas 
ligações regulares e depen-
dem do líquido para suas 
atividades essenciais.

A operação foi coordenada 

pela Unidade de Negócio 
Serrana e pela Superinten-
dência de Negócio do Inte-
rior (Sunei), ambas da Casal, 
em parceria com a Polícia 
Militar de Alagoas (PM/AL) 
e equipes de algumas empre-
sas terceirizadas que prestam 
serviços à Companhia.

A Casal orienta que quem 
quiser denunciar alguma 
irregularidade no consumo 
de água pode ligar para o 
número 0800 082 0195, que 
atende todos os dias, das 7h 
às 20h, a ligação é gratuita e 
o denunciante não precisa se 
identificar.

Casal flagra o furto de água 
para irrigação de bananeiras

FORAM ENCONTRADOS diversos furos em uma das adutoras; irregularidades prejudicaram abastecimento em Palmeira

Beatriz Rodrigues
Sob supervisão da Secom

As inscrições para a 16ª 
Olimpíada Brasileira de 
Matemática das Escolas 
Públicas (OBMEP) já estão 
abertas e podem ser feitas 
até o dia 30 de abril pelo 
site www.obmep.org.br. 
Portando, as unidades de 
ensino que desejam partici-
par do campeonato precisam 
estar cadastradas. Já as que 
fizeram a matrícula no ano 
passado devem apenas atua-
lizar os dados, se necessário. 

“É uma grande oportu-
nidade para que os alunos 
da rede pública possam 
ampliar seus conhecimentos 
em matemática. Ações que 
incentivem o aprendizado da 
disciplina nas escolas públi-
cas são de extrema impor-
tância. A OBMEP faz isso de 
modo diferenciado”, enfatiza 
o superintendente de polí-
ticas educacionais, Ricardo 
Lisboa.

Segundo a organização da 
Olimpíada, o regulamento 
da competição foi submetido 
a mudanças. Uma delas, é 
que a própria escola vai fazer 
a impressão das provas, a 
partir do arquivo disponibi-
lizado pela organização da 
OBMEP. Além disso, a aplica-
ção dos exames passa a ser de 
responsabilidade da própria 

unidade, que deve garantir 
o cumprimento das medidas 
de prevenção à Covid-19.

A prova, que podia ser 
aplicada em dois turnos dife-
rentes, agora vai ser feita num 
só horário. A definição é feita 
pela escola, que pode fazer 
a escolha junto com a comu-
nidade escolar, desde que 
cumpra o calendário oficial 
da Olimpíada. 

Já os procedimentos rela-
cionados ao cartão resposta 
não sofreram alterações. A 
entrega vai ser feita pelos 
Correios.

NOVIDADE
Por causa da pandemia, a 

OBMEP não foi realizada no 
ano passado. Mas para que 
nenhum aluno fique de fora, 
a organização da Olimpíada 

vai permitir que os alunos 
que concluíram o ensino 
médio em 2020 - e já estavam 
inscritos - realizem as provas 
deste ano.

ORGANIZAÇÃO
Em Alagoas, a olimpíada 

é coordenada pela Univer-
sidade Federal de Alagoas 
(Ufal),  em parceria com 
a Secretaria de Estado da 
Educação (Seduc), secreta-
rias municipais de educação, 
Instituto Federal de Alagoas 
(Ifal) e escolas particulares. 
Mais de 350 mil estudan-
tes de 850 escolas públicas e 
particulares participaram da 
primeira fase na última edição 
(2019), que teve adesão de 
100% de adesão das unidades 
da rede estadual de ensino de 
Alagoas.

MATEMÁTICA

Inscrições para OBMEP 
vão até dia 30 de abril

Foram descobertas ligações clandestinas que abasteciam fazendas na região

                                                     

 

 

                                EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003/2021 
 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 

 

             O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Alagoas convoca 
todos os jornalistas da sua base territorial para uma ASSEMBLÉIA GERAL que 
será realizada no dia 22 de abril de 2021, quinta-feira, em formato virtual. Que 
será conduzida por membros da direção em transmissão ao vivo da sede da 
entidade, situada à Rua Sargento Jaime Pantaleão, 370, Prado, Maceió-
Alagoas, para deliberar sobre a seguinte pauta: 
 

1. Discussão e aprovação da proposta de Acordo Coletivo dos Jornalistas 
para o período 2021/2022, a ser encaminhada aos dirigentes das 
empresas de comunicação de Alagoas; 

2. Autorização para que o Sindicato inicie negociações com a representação 
dos empregadores com vistas à celebração do Acordo Coletivo; 

3. Autorização ao Sindicato para instauração do Dissídio Coletivo, caso não 
seja logrado êxito nas negociações com os empregadores; 

4. Autorização para desconto da taxa assistencial. 
 

A assembleia será realizada às 19:30, em primeira convocação, ou às 
20h00, em segunda convocação, obedecido o quórum previsto nos artigos 612 
e 859 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e no artigo 16, parágrafos 1º 
e 2º do Estatuto Social do Sindicato dos Jornalistas, e, a partir dela, os jornalistas 
alagoanos estarão automaticamente convocados para sucessivas assembleias 
gerais enquanto se desenvolver a campanha salarial da categoria. 
 

Essa retificação é decorrente de problemas técnicos, que inviabilizaram a 
participação dos jornalistas durante a transmissão da assembleia online, no 
último dia 13 de abril de 2021. 

 

Maceió, 14 de abril de 2021. 

 

IZAIAS BARBOSA DE OLIVEIRA 

Presidente 

VESTIBULAR 2021: Aprovados na Uncisal pelo Sisu 
têm até sexta-feira para realizar matrícula

Os aprovados no SiSU 2021 têm até sexta-feira (23) para realizar a matrí-
cula na Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (Uncisal). 
As matrículas acontecem de forma online, no site da universidade. O apro-
vado deve acessar o menu do Vestibular/SISU ou entrar direto pelo link 
https://novo.uncisal.edu.br/vestibular-sisu/sisu-2021. Até o próximo dia 
26, o resultado do processo de matrícula será publicado através de uma 
lista contendo o nome do candidato, seu número de inscrição, a modali-
dade (“cotas”, “ampla concorrência”) e o resultado (“matriculado”, “não 
compareceu”, “indeferido”). As vagas remanescentes serão ofertadas para 
os candidatos da lista de espera conforme o curso e a modalidade. De 
acordo com a Pró-Reitoria de Ensino e Graduação (PROEG) e a Controlado-
ria Acadêmica (GACAD) da Uncisal, o candidato que não realizar a matrícula 
no prazo determinado em Edital ou que não enviar os documentos previs-
tos para a efetivação da matrícula, será considerado desistente. 

Valdir Rocha

Olimpíadas de Matemática é oportunidade para ampilação dos conhecimentos

Divulgação
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Folhapress

O pastor José 
Olímpio da 
Silva Filho, 

da Igreja Assembleia de Deus 
de Alagoas, pediu desculpas 
em uma carta destinada ao ator 
e humorista Paulo Gustavo, 
42, após desejar publicamente 
a morte do artista.

“Peço desculpa,  pois 
nunca foi intenção do meu 
coração ferir, ofender ou 
machucar a nenhum dos 
ofendidos (que são aos milha-
res), a começar do ator Paulo 
Gustavo, que foi atingindo 
diretamente, passando por 
seus familiares, amigos, 
admiradores e muitos fãs, 
pois o mesmo é uma pessoa 
querida no mundo artístico”, 
escreveu o líder religioso.

Paulo Gustavo batalha 
pela vida há mais de um mês 
na UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva) de um hospital da 
zona sul do Rio de Janeiro 
por causa de complicações 
da Covid-19. O ator está intu-
bado e, segundo os últimos 
boletins médicos, o estado de 
saúde dele continua grave.

Na semana passada, o 
pastor publicou uma foto de 
Paulo Gustavo caracterizado 
para um personagem atrás de 
um crucifixo. Na legenda da 
foto, Olímpio escreveu: “Esse 
é o ator Paulo Gustavo que 
alguns estão pedindo orações 
e reza. E você vai orar ou 

rezar? Eu oro para que o dono 
dele o leve para junto de si”.

Nas palavras de Olímpio, 
o “dono” do ator seria o diabo 
pelo fato de Paulo Gustavo 
ser gay e casado com outro 
homem, o dermatologista 
Thales Bretas - eles são pais 
de dois meninos.

Como um rastilho de 
pólvora, a manifestação do 
pastor causou revolta e moti-
vou 30 entidades ligadas 
ao movimento LGBTQIA+ 
a repudiarem a atitude do 
líder religioso em um mani-
festo público. O Grupo Gay 
de Alagoas também disse 
à Folha que vai processar o 
pastor pelo crime de homo-
fobia.

Passados quatro dias do 
episódio, José Olímpio afir-
mou estar arrependido pelo 
ato falho e exaltou a família e 
a própria história construída 
na Igreja para dizer que é uma 
pessoa bem-intencionada. 
“Se forem procurar falhas e 
imperfeições em mim, vão 
encontrar muitas, mas, malig-
nas intenções, creio que não 
encontrarão”, disse.

O pastor explicou que a 
sua intenção era defender 
a honra “de meu Deus”. “A 
minha insensatez foi tentar 
defender a honra de meu 
Deus, muitas vezes ultra-
jada de muitos modos e de 
muitas maneiras e por muitas 
pessoas, esquecendo-me eu, 
de que Deus, o Criador do 

céu e da terra não precisa de 
quem defenda a sua honra”, 
afirma.

E continuou: “quão tolo eu 
fui! Por ter escrito a sandice 
que escrevi, mesmo sem no 
meu íntimo desejar a morte 
de ninguém, pois apesar de 
minhas fraquezas, sou um 
cristão convicto”.

Ao final da carta enviada 
ao ator, o pastor pediu perdão 
a Paulo Gustavo mesmo “sem 
ter cometido o pecado de 
desejar verdadeiramente a 
morte de ninguém”.

N u m a  s e q u ê n c i a  d e 
outros perdões, o líder reli-
gioso de Alagoas se dirigiu à 
própria família ao tê-la colo-
cado “numa situação vexató-
ria”, e também ao presidente 
da Igreja Assembleia de Deus 
“que sempre me ensinou e 

ensina a todos os obreiros a 
não perder tempo nas redes 
sociais e nem exporem-se 
nas mesmas. Se tivesse dado 
ouvidos aos seus ensinamen-
tos, não teria caído nessa situ-
ação”, escreveu.

Nildo Correia, presidente 
do Grupo Gay de Alagoas, 
havia dito à Folha neste 
domingo (18), que também 
encaminharia um ofício à 
direção da Assembleia de 
Deus nacional e a do estado 
de Alagoas sobre a conduta 
de Olímpio. “Acreditamos 
que a instituição não deve 
comungar com a postura dele 
como membro”, afirmou.

Na carta em que pede 
desculpas a Paulo Gustavo, 
Olímpio também disse ter 
colocado as funções que 
exercia à disposição para 

análise da Mesa Diretora da 
Convenção dos Ministros da 
Igreja Assembleia de Deus no 
estado de Alagoas.

“Estou solicitando ao 
Conselho Consultivo e de 
Ética da mesma, através de 
documento protocolado 
na secretaria, a análise do 
caso em apreço. Ponho-me 
a disposição do mesmo para 
que me sejam aplicadas as 
penas previstas nas normas 
estatutárias e regimentais de 
minha Convenção Estadual, 
de acordo com o que este 
douto Conselho julga”, disse 
o pastor.

Em uma segunda carta 
enviada ao pastor Severino 
Rodrigues da Silva, presi-
dente da Assembleia de 
Deus de Alagoas, Olímpio 
disse que estava colocando 
as funções que ocupava na 
Igreja porque a postagem 
que fez sobre Paulo Gustavo 
“vem causando grande dano 
à minha pessoa, à minha famí-
lia, à minha Igreja e à minha 
Convenção, entes estes que 
nada têm a ver com minhas 
atitudes pessoais”, explicou.

“Notifico humildemente 
que aceito a punição que me 
for imposta, dentre as que 
estão previstas no ordena-
mento estatutário e regimen-
tal da nossa Convenção”.

Leia, abaixo, a íntegra da 
carta de José Olímpio para o 
ator Paulo Gustavo.

Pastor José Olímpio: ‘Tentei 
defender a honra de Deus’

PASTOR pede perdão ao desejar a morte do autor Paulo Gustavo que se encontra na UTI por complicações da Covid-19

Carta de José Olímpio para o ator Paulo Gustavo
Mediante esta, quero apresentar-me ao 
publico com uma nota dupla: primeiro, 
para pedir desculpas, pois o pedido de 
desculpa deve ocorrer quando se come-
ter um ato falho sem a intenção de ofender 
ao atingido.
Por isto, em primeiro lugar peço descul-
pas, pois, quem me conhece, sabe que 
do meu intimo jamais eu ofenderia propo-
sitalmente alguém, estou dessa idade e 
por aonde passei foi construindo amigos e 
servindo a quem precisa com o que estar 
ao meu alcance.
Para saber quem é a pessoa deve-se 
buscar a começar na família, na vizi-
nhança onde se criou e viveu e na igreja 
onde é membro. Se forem procurar falhas 
e imperfeições em mim, vão encontrar 
muitas, mas, malignas intenções, creio 
que não encontrarão.
Considerando esse preâmbulo peço 
DESCULPA, pois nunca foi intenção do 
meu coração ferir, ofender ou machu-
car a nenhum dos ofendidos (que são 
aos milhares), a começar do ator Paulo 

Gustavo, que foi atingindo diretamente, 
passando por seus familiares, amigos, 
admiradores e muitos fãs, pois o mesmo 
é uma pessoa querida no mundo artístico.
A minha insensatez foi tentar defender a 
honra de meu Deus, muitas vezes ultrajada 
de muitos modos e de muitas maneiras e 
por muitas pessoas, esquecendo-me eu, 
de que Deus, o Criador do céu e da terra 
não precisa de quem defenda a sua honra. 
Quão tolo eu fui! Por ter escrito a sandice 
que escrevi, mesmo sem no meu intimo 
desejar a morte de ninguém, pois apesar de 
minhas fraquezas, sou um cristão convicto.
Peço mil vezes a todos: DESCULPAS, 
DESCULPAS, DESCULPAS. Mas, mesmo 
sem ter cometido no meu intimo o pecado 
de desejar verdadeiramente a morte 
de ninguém, eu também, quero pedir 
PERDÃO.
Perdão aos familiares, amigos, admirado-
res e fãs, porque os feri e principalmente 
ao ator Paulo Gustavo.
Perdão a minha mãe, irmãos, cunhados, 
a minha esposa e aos meus três filhos, 

um jovem e gêmeos adolescentes, por 
coloca-los em uma situação tão vexatória.
Perdão a memoria de meu pai, que me 
ensinou a ser um cidadão de bem. Perdão 
aos meus amigos que ao longo dos anos 
têm posto tanta fé em mim.
Perdão a minha Igreja na qual nasci e 
me criei, que desde a minha infância, 
na Escola Dominical, tem me ensinado o 
caminho reto.
Perdão aos pastores de todo o Brasil, que 
Deus me deu a graça de conhecer, ama-
-los e ser por eles amado.
Perdão aos meus companheiros da briosa 
COMADAL, por ter-lhes causado este 
desconforto.
Perdão as mui dignas Mesas Diretoras da 
IGREJA e da COMADAL, que me deram 
um voto de confiança, consagrando-me 
ao Ministério.
Perdão ao meu pastor presidente, que 
sempre me ensinou e ensina a todos os 
obreiros a não perder tempo nas redes 
sociais e nem exporem-se nas mesmas. 
Se tivesse dado ouvidos aos seus ensina-

mentos, não teria caído nessa situação.
Por fim e principalmente, quero pedir 
PERDÃO ao meu Deus, pois por minha 
causa o seu nome está sendo blasfemado 
entre os gentios (Rom 2:24), sem que Ele, 
nem sua Palavra, nem sua Igreja tenham 
culpa alguma.
Evidenciando o reconhecimento do meu 
erro, junto a esta nota, dou a conhecer 
a quem possa interessar, que volunta-
riamente pus minhas funções à disposi-
ção da Mesa Diretora da Convenção dos 
Ministros da Igreja Evangélica Assembleia 
de Deus no Estado de Alagoas - COMA-
DAL e estou solicitando ao Conselho 
Consultivo e de Ética da mesma, através 
de documento protocolado na secretaria, 
a analise do caso em apreço, ponho-me 
a disposição do mesmo para que me seja 
aplicada as penas previstas nas normas 
estatutárias e regimentais de minha 
Convenção Estadual, de acordo com o 
que este douto Conselho julgar. Termino 
rogando as orações por mim e por minha 
família.

Pastor José Olímpio enviou um pedido de desculpas para o ator Paulo Gustavo

Reprodução
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A Companhia 
d e  S a n e a -
m e n t o  d e 

Alagoas (Casal) realizou mais 
uma ação de combate às irre-
gularidades nas adutoras dos 
Sistemas Caçamba e Caran-
gueja, que ligam as cidades 
de Palmeira dos Índios e 
Quebrangulo.

Na ação, foram descober-
tas três ligações clandestinas 
e três ‘ by pass’ (popular-
mente conhecido como “gato 
de água”). Também foram 
encontrados diversos furos 
na adutora Carangueja, os 
quais, segundo técnicos, 
tinham o propósito de irrigar 

pés de bananeiras de fazen-
das da região.

Todas as irregularidades 
foram desfeitas e os respon-
sáveis podem responder a 
penalidades administrativas 
e criminais, além do paga-
mento de multas. Segundo 
a Companhia, a água que 
era furtada da adutora para 
irrigar bananeiras e abaste-
cer fazendas fazia falta na 
cidade, prejudicando milha-
res de moradores de Palmeira 
dos Índios que estão com suas 
ligações regulares e depen-
dem do líquido para suas 
atividades essenciais.

A operação foi coordenada 

pela Unidade de Negócio 
Serrana e pela Superinten-
dência de Negócio do Inte-
rior (Sunei), ambas da Casal, 
em parceria com a Polícia 
Militar de Alagoas (PM/AL) 
e equipes de algumas empre-
sas terceirizadas que prestam 
serviços à Companhia.

A Casal orienta que quem 
quiser denunciar alguma 
irregularidade no consumo 
de água pode ligar para o 
número 0800 082 0195, que 
atende todos os dias, das 7h 
às 20h, a ligação é gratuita e 
o denunciante não precisa se 
identificar.

Casal flagra o furto de água 
para irrigação de bananeiras

FORAM ENCONTRADOS diversos furos em uma das adutoras; irregularidades prejudicaram abastecimento em Palmeira

Beatriz Rodrigues
Sob supervisão da Secom

As inscrições para a 16ª 
Olimpíada Brasileira de 
Matemática das Escolas 
Públicas (OBMEP) já estão 
abertas e podem ser feitas 
até o dia 30 de abril pelo 
site www.obmep.org.br. 
Portando, as unidades de 
ensino que desejam partici-
par do campeonato precisam 
estar cadastradas. Já as que 
fizeram a matrícula no ano 
passado devem apenas atua-
lizar os dados, se necessário. 

“É uma grande oportu-
nidade para que os alunos 
da rede pública possam 
ampliar seus conhecimentos 
em matemática. Ações que 
incentivem o aprendizado da 
disciplina nas escolas públi-
cas são de extrema impor-
tância. A OBMEP faz isso de 
modo diferenciado”, enfatiza 
o superintendente de polí-
ticas educacionais, Ricardo 
Lisboa.

Segundo a organização da 
Olimpíada, o regulamento 
da competição foi submetido 
a mudanças. Uma delas, é 
que a própria escola vai fazer 
a impressão das provas, a 
partir do arquivo disponibi-
lizado pela organização da 
OBMEP. Além disso, a aplica-
ção dos exames passa a ser de 
responsabilidade da própria 

unidade, que deve garantir 
o cumprimento das medidas 
de prevenção à Covid-19.

A prova, que podia ser 
aplicada em dois turnos dife-
rentes, agora vai ser feita num 
só horário. A definição é feita 
pela escola, que pode fazer 
a escolha junto com a comu-
nidade escolar, desde que 
cumpra o calendário oficial 
da Olimpíada. 

Já os procedimentos rela-
cionados ao cartão resposta 
não sofreram alterações. A 
entrega vai ser feita pelos 
Correios.

NOVIDADE
Por causa da pandemia, a 

OBMEP não foi realizada no 
ano passado. Mas para que 
nenhum aluno fique de fora, 
a organização da Olimpíada 

vai permitir que os alunos 
que concluíram o ensino 
médio em 2020 - e já estavam 
inscritos - realizem as provas 
deste ano.

ORGANIZAÇÃO
Em Alagoas, a olimpíada 

é coordenada pela Univer-
sidade Federal de Alagoas 
(Ufal),  em parceria com 
a Secretaria de Estado da 
Educação (Seduc), secreta-
rias municipais de educação, 
Instituto Federal de Alagoas 
(Ifal) e escolas particulares. 
Mais de 350 mil estudan-
tes de 850 escolas públicas e 
particulares participaram da 
primeira fase na última edição 
(2019), que teve adesão de 
100% de adesão das unidades 
da rede estadual de ensino de 
Alagoas.

MATEMÁTICA

Inscrições para OBMEP 
vão até dia 30 de abril

Foram descobertas ligações clandestinas que abasteciam fazendas na região

                                                     

 

 

                                EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003/2021 
 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 

 

             O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Alagoas convoca 
todos os jornalistas da sua base territorial para uma ASSEMBLÉIA GERAL que 
será realizada no dia 22 de abril de 2021, quinta-feira, em formato virtual. Que 
será conduzida por membros da direção em transmissão ao vivo da sede da 
entidade, situada à Rua Sargento Jaime Pantaleão, 370, Prado, Maceió-
Alagoas, para deliberar sobre a seguinte pauta: 
 

1. Discussão e aprovação da proposta de Acordo Coletivo dos Jornalistas 
para o período 2021/2022, a ser encaminhada aos dirigentes das 
empresas de comunicação de Alagoas; 

2. Autorização para que o Sindicato inicie negociações com a representação 
dos empregadores com vistas à celebração do Acordo Coletivo; 

3. Autorização ao Sindicato para instauração do Dissídio Coletivo, caso não 
seja logrado êxito nas negociações com os empregadores; 

4. Autorização para desconto da taxa assistencial. 
 

A assembleia será realizada às 19:30, em primeira convocação, ou às 
20h00, em segunda convocação, obedecido o quórum previsto nos artigos 612 
e 859 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e no artigo 16, parágrafos 1º 
e 2º do Estatuto Social do Sindicato dos Jornalistas, e, a partir dela, os jornalistas 
alagoanos estarão automaticamente convocados para sucessivas assembleias 
gerais enquanto se desenvolver a campanha salarial da categoria. 
 

Essa retificação é decorrente de problemas técnicos, que inviabilizaram a 
participação dos jornalistas durante a transmissão da assembleia online, no 
último dia 13 de abril de 2021. 

 

Maceió, 14 de abril de 2021. 

 

IZAIAS BARBOSA DE OLIVEIRA 

Presidente 

VESTIBULAR 2021: Aprovados na Uncisal pelo Sisu 
têm até sexta-feira para realizar matrícula

Os aprovados no SiSU 2021 têm até sexta-feira (23) para realizar a matrí-
cula na Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (Uncisal). 
As matrículas acontecem de forma online, no site da universidade. O apro-
vado deve acessar o menu do Vestibular/SISU ou entrar direto pelo link 
https://novo.uncisal.edu.br/vestibular-sisu/sisu-2021. Até o próximo dia 
26, o resultado do processo de matrícula será publicado através de uma 
lista contendo o nome do candidato, seu número de inscrição, a modali-
dade (“cotas”, “ampla concorrência”) e o resultado (“matriculado”, “não 
compareceu”, “indeferido”). As vagas remanescentes serão ofertadas para 
os candidatos da lista de espera conforme o curso e a modalidade. De 
acordo com a Pró-Reitoria de Ensino e Graduação (PROEG) e a Controlado-
ria Acadêmica (GACAD) da Uncisal, o candidato que não realizar a matrícula 
no prazo determinado em Edital ou que não enviar os documentos previs-
tos para a efetivação da matrícula, será considerado desistente. 

Valdir Rocha

Olimpíadas de Matemática é oportunidade para ampilação dos conhecimentos

Divulgação
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Cláudia Leite
Ascom Semtel  e IABS

Os 87 comer-
c iantes  do 
C e n t r o 

Pesqueiro de Jaraguá comer-
cializaram durante as vendas 
da Semana Santa 30.294 kg de 
pescado no balcão de vendas 
e nas bancas da feirinha, que 
equivalem a um faturamento 
de aproximadamente um 
milhão de reais. Os números 
representam um aumento de 
85% em relação ao mesmo 
período do ano passado.  

O levantamento é do Insti-
tuto Brasileiro de Desenvol-
vimento e Sustentabilidade 
(IABS), responsável técnico 
pelo Projeto de Desenvolvi-
mento Econômico Sustentável 
do espaço, coordenado pela 
Prefeitura de Maceió, e foi 
realizado entre os dias 29 de 
março e 2 de abril.

Do volume total de pesca-
dos, 39% foram de camarão; 
50% de peixes; 9% de mariscos 
(filé de siri e sururu) e 2% de 
lula/polvo/lagosta. Os núme-
ros apresentados demonstram, 
ainda, que passaram pelo local 
cerca de  800 clientes por dia. 

De acordo com o secre-
tário municipal de Governo, 
Francisco Sales, a Prefeitura de 
Maceió trabalhou para possi-
bilitar um apoio aos pesca-
dores, principalmente com a 
logística de atendimentos aos 
clientes, o que assegurou esse 

número nas vendas. “Esse 
resultado reforça a importân-
cia do espaço para o desenvol-
vimento econômico da cidade 
e a melhoria de vida dos nossos 
pescadores e marisqueiras”, 
pontou Francisco Sales.

Para o funcionamento 

durante a Semana Santa, os 
vendedores receberam orien-
tações por meio de um curso 
de boas práticas de manipu-
lação de pescado oferecido 
pela Vigilância Sanitária 
Municipal (VISA), implan-
tação de modelo drive-thru 

no estacionamento e reforço 
nos protocolos de segurança, 
com sanitização semanal, 
orientação aos consumidores 
e comerciantes.

Além disso, de acordo 
com os protocolos de segu-
rança vigentes, o espaço 
segue regras de segurança 
diárias, como controle de 
fluxo de entrada e saída de 
pessoas, orientação quanto 
ao uso de máscara, indicação 
no piso de distanciamento 
mínimo, disponibilização de 
álcool 70%, pia para lavagem 
das mãos e aferição de tempe-
ratura na entrada.

O CPJ
Espaço público com infra-

estrutura própria para atender 
os pescadores artesanais do 
Jaraguá, o Centro Pesqueiro do 
Jaraguá foi criado com o intuito 
de valorizar a cadeia produtiva 
da pesca, atividade tradicional 
de Maceió. Para viabilizar o 
projeto de desenvolvimento 
econômico e sustentável, a 
Prefeitura de Maceió celebrou 
um Termo de Parceria com o 
Instituto Brasileiro de Desen-
volvimento e Sustentabilidade 
(IABS).

Centro Pesqueiro comercializa 
cerca de R$ 1 mi em pescados

NA SEMANA SANTA o espaço comercializou mais de 30 toneladas de pescados; aumento no faturamento foi de 85%

Centro Pesqueiro do Jaraguá teve um faturamento de aproximadamente R$ 1 milhão durante a Semana Santa

Divulgação
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Embora o modo 
de operação 
“sucatear para 

privatizar” seja um antigo 
conhecido e denunciado por 
trabalhadores dos Correios, a 
categoria foi pega de surpresa, 
na última segunda-feira, 20, 
com a informação de que o 
presidente da Câmara Fede-
ral, deputado Arthur Lira (PP), 
requereu a votação em caráter 
de urgência sobre a privatiza-
ção da empresa pública. É um 
passo mais concreto, desde a 
entrega do projeto de lei enca-
minhado pelo presidente Jair 
Bolsonaro em fevereiro deste 
ano, com o objetivo de que 
a empresa público se torne 
mista e perca o direito exclu-
sivo na entrega de cartas.

“Fomos pegos de surpresa, 
muito porque no início da 
pandemia o Correios foi 
tratado como serviço essen-
cial”, conta o presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores  
na Empresa de Correios e Telé-
grafos em Alagoas (Sintect-
-AL), Alysson Guerreiro. 
“Temos no mundo apenas 
oito correios privados, e dois 

estão reestatizando, que são 
em Portugal e na Argentina. 
Então a gente sabe que essa 
discussão tem que ser bem 
feita, mostrando para a popu-
lação o prejuízo que vai ocor-
rer se houver a privatização”, 
relata.

Guerreiro também alerta 
sobre os impactos que pode-
riam produzir nos serviços de 
entrega no país. “Se a gente 
somar a área de todos os países 
em que houve essa privatização 
não resultaria nem na metade 
da metade do Brasil. Num 
país continental, a gente sabe 
da dificuldade que é entregar 
correspondência e encomenda 
e chegar nos 5570 municípios. 
Isso não está sendo levado 
em conta pelo presidente da 
Câmara, nem pelo presidente 
do país. É um verdadeiro 
apagão postal que está sendo 
colocado”, atenta.

Os sinais de que a situação 
será pior são postas a partir da 
realidade atual das entregas. 
“Temos concorrentes no setor 
de encomendas, que também 
são nossos clientes, porque 
eles não entregam em todos 
os municípios e recorrem aos 
correios. Nós, sim, temos por 
obrigação chegar em todos os 

rincões do país. Os Correios é 
a maior empresa de logística 
da América Latina e dá lucro. 
Temos um bilhão em caixa do 
lucro do ano passado e esse 
dinheiro ainda está em caixa e 
não foi revertido em melhorias 
e investimentos para o serviço 
dos Correios. Já Sabemos que o 
motivo é este”.

SUCATEAR PARA PRIVATIZAR
Atualmente, segundo Alys-

son Guerreiro, há cerca de 850 
trabalhadores dos Correios em 
Alagoas. No Brasil, o número 
chega a menos de 90 mil funcio-
nários sob risco de demissão. 
“Existe necessidade de equi-
pamentos, mas também prin-
cipalmente de contratação. 
Nós queremos entregar as 
correspondências e encomen-
das em tempo, e há recursos 
em caixa, mas eles não querem 
investir na contratação de mais 
pessoal. É preciso que a popula-
ção também cobre do Governo 
Federal, da Câmara, para que 
esse lucro que é do povo seja 
revertido de fato nos Correios, 
para que possa atender bem a 
população”, explica.

Para o presidente do 
Sintect/AL, não há dúvidas de 
que existe interesse de empre-

sas na compra da Empresa de 
Correios e Telégrafos (ECT). 
“Empresa que dá lucro todo 
mundo quer comprar. Se desse 
prejuízo ninguém queria. 
Então com certeza existe lobby 
de empresas privadas que 
querem ficar com todo esse 
lucro que é da população. Hoje 
a população tem no Correios a 
garantia de que as taxas pagas 
não sejam elevadas, porque o 
Correios faz o balizamento do 
preço das encomendas. Com 
ele privado, com certeza o 
valor vai subir”.

FALTA DE DIÁLOGO E 
URGÊNCIA NA VOTAÇÃO
Segundo o sindicalista, 

mesmo antes da pandemia, 
o deputado Arthur Lira vem 
sendo procurado pela catego-
ria para debater sobre o tema, 
mas não tem dado qualquer 
resposta aos trabalhadores. A 
recepção dessa notícia sobre 
a urgência na votação foi, 
portanto, compreendida pelo 
sindicato como uma negação 
ao diálogo por parte do parla-
mentar.

A Mídia Caeté procurou o 
deputado Arthur Lira, através 
de sua assessoria de comuni-
cação, e recebeu a resposta de 

que o protocolo de “pedido 
de urgência” foi encaminhado 
com base em decisão cole-
tiva pela maioria dos líderes. 
“Todos os assuntos pautados 
em plenário são decididos pela 
maioria dos líderes na reunião 
semanal de quinta-feira. O 
presidente apenas recebe a 
sugestão dos líderes e pauta o 
que a maioria decide. Todos 
os assuntos são discutidos em 
plenário, que é soberano. Se 
não houver acordo de votação 
de qualquer matéria, o assunto 
pode eventualmente sair da 
pauta”.

Lira se restringiu a explicar 
o trâmite da votação, e optou 
por não manifestar nenhum 
posicionamento enquanto 
parlamentar sobre o assunto.

Para Alisson Guerreiro, a 
negação em receber a catego-
ria é mais um sinal de recusa 
ao diálogo. “É justamente por 
isso que ele não quer abrir o 
debate. Ele falta o diálogo com a 
população e a gente vai ter esse 
compromisso em Alagoas de 
passar nos municípios denun-
ciando a postura do Arthur 
Lira. Porque com o debate 
mostraremos o desinteresse por 
parte dele e de alguns outros 
deputados”, diz Guerreiro.

Privatização: “Votação urgente” 
na Câmara surpreende Correios

TRABALHADORES DENUNCIAM que país pode enfrentar apagão postal caso empresa seja entregue à iniciativa privada
Cortesia/Sintect-AL

Sindicato da categoria foi 
surpreendida por pedido 
de “votação urgente” na 
Câmara dos Deputados
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Os 87 comer-
c iantes  do 
C e n t r o 

Pesqueiro de Jaraguá comer-
cializaram durante as vendas 
da Semana Santa 30.294 kg de 
pescado no balcão de vendas 
e nas bancas da feirinha, que 
equivalem a um faturamento 
de aproximadamente um 
milhão de reais. Os números 
representam um aumento de 
85% em relação ao mesmo 
período do ano passado.  

O levantamento é do Insti-
tuto Brasileiro de Desenvol-
vimento e Sustentabilidade 
(IABS), responsável técnico 
pelo Projeto de Desenvolvi-
mento Econômico Sustentável 
do espaço, coordenado pela 
Prefeitura de Maceió, e foi 
realizado entre os dias 29 de 
março e 2 de abril.

Do volume total de pesca-
dos, 39% foram de camarão; 
50% de peixes; 9% de mariscos 
(filé de siri e sururu) e 2% de 
lula/polvo/lagosta. Os núme-
ros apresentados demonstram, 
ainda, que passaram pelo local 
cerca de  800 clientes por dia. 

De acordo com o secre-
tário municipal de Governo, 
Francisco Sales, a Prefeitura de 
Maceió trabalhou para possi-
bilitar um apoio aos pesca-
dores, principalmente com a 
logística de atendimentos aos 
clientes, o que assegurou esse 

número nas vendas. “Esse 
resultado reforça a importân-
cia do espaço para o desenvol-
vimento econômico da cidade 
e a melhoria de vida dos nossos 
pescadores e marisqueiras”, 
pontou Francisco Sales.

Para o funcionamento 

durante a Semana Santa, os 
vendedores receberam orien-
tações por meio de um curso 
de boas práticas de manipu-
lação de pescado oferecido 
pela Vigilância Sanitária 
Municipal (VISA), implan-
tação de modelo drive-thru 

no estacionamento e reforço 
nos protocolos de segurança, 
com sanitização semanal, 
orientação aos consumidores 
e comerciantes.

Além disso, de acordo 
com os protocolos de segu-
rança vigentes, o espaço 
segue regras de segurança 
diárias, como controle de 
fluxo de entrada e saída de 
pessoas, orientação quanto 
ao uso de máscara, indicação 
no piso de distanciamento 
mínimo, disponibilização de 
álcool 70%, pia para lavagem 
das mãos e aferição de tempe-
ratura na entrada.

O CPJ
Espaço público com infra-

estrutura própria para atender 
os pescadores artesanais do 
Jaraguá, o Centro Pesqueiro do 
Jaraguá foi criado com o intuito 
de valorizar a cadeia produtiva 
da pesca, atividade tradicional 
de Maceió. Para viabilizar o 
projeto de desenvolvimento 
econômico e sustentável, a 
Prefeitura de Maceió celebrou 
um Termo de Parceria com o 
Instituto Brasileiro de Desen-
volvimento e Sustentabilidade 
(IABS).

Centro Pesqueiro comercializa 
cerca de R$ 1 mi em pescados

NA SEMANA SANTA o espaço comercializou mais de 30 toneladas de pescados; aumento no faturamento foi de 85%

Centro Pesqueiro do Jaraguá teve um faturamento de aproximadamente R$ 1 milhão durante a Semana Santa

Divulgação



A relação entre Executivo e Legislativo em 
Palmeira dos Índios – que começou o ano 
pegando fogo e prometendo uma guerra – está 
“suave na nave”. O primeiro trimestre foi de 
pau no lombo do prefeito Julio Cézar. Comissão 
de vereadores em obras, em postos de saúde, 
cobrança disso, daquilo. O prefeito aguentou 
tudo calado e foi vendo o que era necessário. 
Bom de voto, de urna e de papo, JC rapidi-
nho encontrou uma saída: ajeitou parentes e 
até amigos dos seus “inimigos” políticos. O 
pai de um aqui; o filho de outro ali; o sobrinho 
daquele, acolá e a tinta da caneta deu até pra 
assinar portaria nomeando amigo de vereador 
para um cargo no Município. Todo mundo acomodado no serviço público. Pronto, agora o prefeito está liberado para 
trabalhar em paz. Pode ter certeza: conte com o apoio da Câmara...Até a vigência das portarias.

Além de gostar de uma birita, Lula também foi o Presidente do Brasil por dois 
mandatos e elegeu a sua sucessora [Presidenta Dilma] em duas eleições. Foi 
condenado por um juiz parcial [juiz ladrão, mesmo], cuja sentença foi anulada 
pela Suprema Corte. Para ajudar o deputado a reconhecer quem é o ex-presi-
dente Lula, a coluna faz aqui um resumo: ao longo de sua trajetória como Presi-
dente do Brasil, Lula foi agraciado com aproximadamente 300 condecorações. 
São diversas medalhas do mérito, prêmios, títulos de cidadão honorário, inúmeras 
palestras. Só como doutor honoris causa, Lula recebeu 36 títulos. Lula foi um 
campeão, dentro e fora do País. Ele edificou uma carreira de líder, colocando o 
Brasil na liderança dos países emergentes. Deu um golpe fatal no G-8, alicer-
çando as bases do G-20, colocando o país na dianteira dos emergentes e um dos 
atores principais da política internacional. Lula deixou um legado de gigante para 
o Brasil. Se precisar, a coluna desenha.

Mantendo a linha negacionista do chefe, o deputado Cabo Bebeto vem prestando 
um grande desserviço a Alagoas quando se coloca no caminho das discussões 
que visam o combate à Covid-19 no Estado. A coluna não vai nem falar da posi-
ção dele [será?] em relação ao uso obrigatório de máscara. Mas, na sessão de 
ontem o deputado disse que “só se morre de Covid agora em Alagoas”. Péssima 
colocação, deputado. Infelizmente, ainda se morre muito em Alagoas de AVC, 
acidentes de trânsito, por armas de fogo e outros males. Mas, se o senhor tem 
dúvidas desses óbitos por Covid, procure familiares de policiais militares (oficiais 
e praças), bombeiros militares (oficiais e praças), delegados e policiais civis. São 
pessoas da sua convivência que, assim como as que não são, também estão 
sofrendo muito com o arrebatamento de seus entes queridos pela Covid-19. Esse 
vírus mata e a ignorância atrofia.

O deputado Davi Maia está 
empenhado em instalar a 
CPI da Covid em Alagoas. 
Ele está na fase de coleta 
de assinaturas. A meta é 
difícil, mas o parlamentar 
gosta de uma encrenca e 
diz que vai tentar as seis 
assinaturas que faltam. 
Hoje, assinam a proposta 
de CPI, além de Davi Maia, 
Cabo Bebeto e Bruno 
Toledo. O deputado afirma 
que a CPI seria para inves-
tigar a compra de respiradores, a situação dos tomógrafos no Estado e o fato de 
Alagoas liderar o ranking das mortes por intubação no Brasil, conforme dados do 
parlamentar. “Muita coisa precisa ser investigada”, disse o deputado. A coluna 
lembra que, embora ainda altos, os números da Covid-19 em Alagoas não são 
desanimadores se comparados aos de outros Estados, maiores ou menores. 
Alagoanos estão adoecendo e morrendo, mas não é por falta de atendimento, 
nem de vagas nos hospitais ou nas UTIs.

A deputada Fátima Canuto apresentou a Indicação nº 840/2021 solicitando ao governador Renan Filho que articule, junto 
aos órgãos e empresas competentes [Casal e Equatorial], a viabilidade da suspensão do corte no fornecimento de água e 
energia por falta de pagamento para os consumidores residenciais, bem como para as unidades de imóveis relacionadas 
às atividades comerciais não essenciais. Na Indicação, a deputada solicita que isso ocorra enquanto Alagoas permanecer 
nas fases laranja e vermelha do protocolo sanitário de distanciamento social. Para a deputada, as medidas adotadas para 
reduzir o número de infectados em Alagoas pela Covid-19 atingem a economia, o que impossibilita as pessoas de honrarem 
com seus compromissos, como o pagamento em dia da conta de água e de luz. A Indicação da deputada foi aprovada na 
sessão de ontem.
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Cycosa vai fechar 

Ligeirinhas

Ap ó s  d é c a d a s  d e 
funcionamento em 

Maceió, empregando, 
gerando renda, vendendo 
carros novos e usados, 
dando ass is tência e 
consertando, a Cycosa 
vai fechar. A empresa 
está se organizando para 
encerrar as suas ativida-
des em junho. E isso não 
tem relação com a pande-
mia, nem com medidas 
sanitárias restritivas. A 
Cycosa vendeu muitos 
carros no primeiro ano da 
pandemia. Pois é, aqueles 
três prédios na Avenida 
Fernandes Lima - com o 
totem gigante da Ford - 
vão servir para outros fins. 
“Ali, perto da Cycosa”, como ponto de referência, vai ficar só na memória. Com a saída da Ford do Brasil, 
a Cycosa ficou trabalhando apenas com os modelos novos (e caros) da Ranger e Territory. Neste primeiro 
momento, foram demitidos 53, dos 103 colaboradores. Agora, o restante ficará desempregado. Parte 
pode ser absorvida pela Laguna, que vai herdar, como clientes, os proprietários de veículos Ford que 
eram atendidos pela Cycosa. Aliás, a Laguna será – não se sabe até quando – a única referência Ford 
em Alagoas. Em Arapiraca, a Mandacaru também vai fechar. A coluna não conseguiu mais informações 
sobre quando isso vai acontecer. Momentos difíceis para os colaboradores dessas empresas.

» O ex-prefeito de Marechal Deodoro, Cristiano Mateus, foi nomeado para Secretário Executivo de Comunica-
ção do Estado. Ele estava cotado para a Presidência da Arsal, mas forças opostas impediram essa nomeação.

» Há quem diga que a proposta de instalação da CPI da Covid em Alagoas passa por uma “briga” pessoal entre 
Davi Maia e o secretário de Saúde, Alexandre Ayres. Acordos políticos de Maia em Marechal Deodoro teriam 
sido desarticulados por Ayres. Então, tá.

» O ministro do STJ Humberto Martins virou o queridinho do senador Flávio Bolsonaro para uma vaga no STF. 
Martins saiu da OAB/AL pelo Quinto Constitucional, foi para o TJ/AL, pegou o avião via STJ e agora mira no STF. 
Desenrolado é ele.

O deputado Cabo Bebeto perdeu a compostura na Assembleia, num aparte à fala 
do deputado Davi Maia, na sessão de ontem. Respondendo, grotescamente, ao 
deputado Ronaldo Medeiros, Bebeto pronunciou palavras de baixo calão quando 
se referiu ao ex-presidente Lula. Foi um palavrão atrás do outro, típico de uma 
conversa entre homens, após uma pelada (futebol), numa mesa de bar. A pala-
vra menos agressiva foi “cachaceiro”, em referência ao ex-presidente Lula. Meu 
Deus! Qual é o nordestino que nunca tomou uma lapadinha de cana? Principal-
mente morando em São Paulo, com aquele friozinho. Tudo isso em defesa do 
Presidente Bolsonaro, que ele insiste em dizer que é melhor para o Brasil que 
Lula. Nem o próprio Bolsonaro acha isso. Deputado, seus amigos estão falando 
do seu comportamento. Foco em Alagoas. Vem gente boa de urna em 2022 e a 
ondinha pode não se repetir.

Tudo certo em Palmeira 

Palavras de Bebeto

Conhecendo Lula 

“Só se morre de Covid?”

Deputado quer CPI 

Sem cortes


