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PESQUISA FECOMÉRCIO REVELA QUE CAI A INTENÇÃO DE COMPRAS PARA O DIA DOS NAMORADOS

INFLAÇÃO DE MAIO

6

Pressionado pelo aumento 
da energia elétrica, o Índice 
Nacional de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA) – a inflação 
oficial do país – ficou em 0,83% 
em maio, 0,52 ponto percen-
tual acima da taxa de 0,31% 
registrada em abril, conforme 
divulgou hoje o Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). “Foi o maior resultado 
para um mês de maio desde 
1996 (1,22%). O acumulado no 
ano foi de 3,22%, e o dos últimos 
12 meses, de 8,06%, acima dos 
6,76% registrados nos 12 meses 
imediatamente anteriores”, 
informou o IBGE. A disparada 
deixa a inflação acumulada em 
12 meses muito acima do teto 
da meta do governo para o ano 
– o centro da meta é de 3,75% 
em 2021, podendo variar entre 
2,25% e 5,25%.

INVESTIMENTOS

Durante a solenidade de posse dos novos gerentes regionais da Educação, Renan Filho fez o anúncio das ações

IBGE DIZ QUE TAXA DE 0,83% FOI A MAIOR DESDE 1996

CHOQUE NA ECONOMIA: ENERGIA ELÉTRICA SALTOU 5,37% E FOI ITEM QUE MAIS PESOU NO ÍNDICE MENSAL

Os números diários rela-
tivos a novos casos de Covid-
19 em Alagoas não baixam. 
Aqueles que se referem a 
óbitos pela doença aumentam. 
Eram 14 e subiu para 21. Desta 
forma, a perspectiva é de que 
não haverá relaxamento na 
fase vermelha mais rigorosa, 
conforme o último Decreto do 
Governo do Estado. Amanhã, 
o governador Renan Filho 
deve renovar a vigência do 
decreto por mais uns dias, 
podendo fechar junho inteiro 
“sem mudar de fase”. Se ocor-
rer flexibilização será bem 
sutil e a mesma avaliação se 
faz para um maior rigor. 

Dez novos programas e um 
investimento de mais de R$ 1 
bilhão na Educação Pública de 
Alagoas foram anunciados pelo 
governador Renan Filho e o 
secretário da Educação, Rafael 
Brito, na solenidade de posse dos 
gerentes regionais de Educação 
para o biênio 2021-2023. A ceri-
mônia restrita ocorreu no Palá-
cio República dos Palmares. Os 
novos programas garantirão: 300 
novos ônibus escolares; constru-
ção de 200 creches; compra de 
equipamentos para estrutura-
ção das 310 escolas; aquisição de 
computadores para professores 
e realização de concurso público 
com três mil vagas. 

FASE VERMELHA

Governador 
deve renovar 
decreto para 
junho inteiro

Programas 
na Educação 
vão custar
R$ 1 bilhão

M
árcio Ferreira
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Na relação entre o Estado e a 
sociedade, garantir a segurança 
individual e coletiva é um prin-
cípio fundamental. Mas, quando 
ocorre a extrapolação dos agentes 
de segurança, o Estado é questio-
nado. Neste sentido, aconteci-
mentos como os que ocorreram 
durante o período da ditadura 
civil-militar, dentre os quais 
o caso do sindicalista Milton 
Coelho que perdeu a visão em 
sessões de tortura, são assusta-
dores – pois os direitos humanos 
são desconsiderados, esqueci-
dos e a confiança da população 
no Estado e em seu poder de 
promover a segurança pública é 
abalada. 

Recentemente, uma mani-
festação democrática e ordeira 
contra posturas, atos e medidas 
do governo federal também 
foi duramente reprimida pelo 
Estado, através de seus órgãos 
de segurança. As duas ações, 
embora ocorridas em momentos 
históricos diferentes e distintos, 
tiveram resultados semelhantes: 
a perda da visão de cidadãos 
indefesos e a afronta aos direi-
tos humanos e à sociedade. O 
primeiro caso, Milton Coelho 
de Carvalho ficou cego, no 
segundo, um cidadão perdeu a 
visão do olho direito e o outro, a 
do esquerdo. Diante destes fatos, 
o que esperar, na atualidade, de 
um governo democrático? 

A não identificação, respon-
sabilização e punição de atos de 
violência política é um risco para 
a democracia. Em torno desta 
reflexão, não bastassem a tragé-
dia das centenas de milhares de 
mortes provocadas pela pande-
mia do Covid-19, temos assistido 

ataques às instituições democrá-
ticas, repressão política baseada 
no espectro da Lei da Segurança 
Nacional e, como consequência, 
ameaças às liberdades coletivas 
e à banalização da vida. Frente a 
esta dura constatação apresenta-
mos uma reflexão acerca dos dois 
acontecimentos acima citados, 
pois possuem profundos signifi-
cados.

 O primeiro deles foi extra-
ído do memorando nº 667/1985, 
enviado pelo Gabinete do Minis-
tro do Sistema Nacional de Infor-
mação (SNI) para o Centro de 
Informações do Exército (CIE), 
mais conhecido como CiEx, 
em 17 maio de 1985. O assunto 
mencionado foi o processo 
movido por Milton Coelho de 
Carvalho – funcionário da Petro-
bras, sindicalista, comunista, 
“ex-preso” político e classificado 
pelos órgãos da segurança e 
informações como “subversivo”. 

Na petição inicial, Carvalho 
requereu do Estado Brasileiro 
indenização pela cegueira perma-
nente da qual foi acometido em 
decorrência do seu sequestro, 
prisão e tortura sofridas por ele 
durante a denominada Operação 
Cajueiro, realizada em Aracaju, 
Sergipe, no dia 20 fevereiro de 
1976, sob as determinações do 
General Adir Fiuza de Castro, 
Comandante da 6ª. Região Mili-
tar do Exército Brasileiro, no 
contexto da ditadura civil-militar.

O referido processo, movido 
junto à 5ª Vara da Justiça Fede-
ral na Bahia, foi apresentado 
pela advogada Romilda Noblat, 
conhecida por desempenhar um 
papel fundamental na defesa 
dos direitos dos presos políticos. 

As testemunhas, neste processo, 
foram o deputado federal Jack-
son Barreto de Lima – no então 
Partido do Movimento Demo-
crático Brasileiro (PMDB/SE) –, o 
advogado e presidente do Clube 
Esportivo Cotinguiba Welling-
ton Dantas Mangueira Marques 
e o candidato a governador do 
Estado Marcélio Bonfim Rocha 
– na época no Partido dos Traba-
lhadores (PT/SE).  Eles, identifica-
ram por unanimidade, conforme 
o memorando, o Coronel “Oscar” 
e o Major “Ribeiro”, que no perí-
odo em que a ação foi movida, 
estavam destacando no I Exér-
cito, no Rio de Janeiro/RJ, como 
responsáveis pelas lesões físicas 
e emocionais deferidas contra 
Carvalho. No memorando, a 
autoridade do SNI registra a afir-
mação das testemunhas quanto 
aos nomes do mencionado Coro-
nel e do Major como “factícios 
(sic)” responsáveis pelos atos de 
tortura, lesão e mutilação.  

O memorando, disponível 
no acervo do Arquivo Nacional, 
também destaca o comentá-
rio atribuído pela imprensa ao 
Procurador da República, João 
Oliveira Maia, que após exami-
nar os autos do processo teria 
dito: “Não havia o que defender”, 
após a audiência transcorrida em 
15 de abril de 1985.  Uma avalia-
ção em si bastante reveladora do 
significado do caso.

A evocação desse ato bárbaro, 
de triste memória, ajuda a 
compreender a gravidade da 
repressão policial imposta, em 
outro acontecimento, a dois cida-
dãos brasileiros, no sábado, 29 de 
maio de 2021, em Recife, Pernam-
buco, por ocasião das manifesta-

ções pacíficas em prol de mais 
vacinas, por auxílio emergência 
de R$ 600,00 e contra a política 
negacionista do atual governo 
federal. 

No episódio ocorrido em 
Pernambuco, em flagrante cena 
de abuso de autoridade uma 
vereadora ficou inconsciente – 
após ser atingida com esprei de 
pimenta – e dois cidadãos que 
transitavam pelo local foram 
atingidos no rosto e sofreram 
mutilações nos olhos. Eles foram 
atingidos sem justificativa, a 
queima roupa e a curta distância 
por balas de borracha disparadas 
por agentes das forças de segu-
rança pública que reprimiam as 
manifestações.

Nos dois lamentáveis acon-
tecimentos – na operação de 
repressão militar denominada de 
“Cajueiro” e nas recentes mani-
festações contra o negacionismo, 
à pandemia e à atual crise econô-
mica-social –, além da mutilação 
física e da, consequente, necessi-
dade de assistência e de indeni-
zação às vítimas, observa-se, em 
ambos, a persistência da sensação 
de impunidade dos responsáveis 
que agem ancorados em um 
falso, distorcido e equivocado 
entendimento das leis, da ordem 
social e do Estado Democrático.

No primeiro acontecimento, 
a operação militar de caráter 
secreto, baseado na Lei de Segu-
rança Nacional, sequestrou, 
prendeu e torturou, conforme 
registros, cerca de 29 pessoas. 
Posteriormente, estes presos 
políticos foram salvos graças 
às denúncias realizadas pela 
imprensa que vazou informações 
dos sequestros promovidos pela 

referida operação. Anos depois, 
alguns dos responsáveis pela 
operação foram “identificados”, 
mas não foram punidos.

 Já no segundo aconteci-
mento, recentemente transcor-
rido sob as lentes dos meios 
convencionais de comunicação 
e das redes sociais, as autori-
dades da segurança pública de 
Pernambuco ainda não anuncia-
ram os agentes responsáveis e, 
sobretudo, não identificaram de 
quem partiu a ordem para repri-
mir, atirar e mutilar transeuntes 
e participantes da manifestação 
democrática, ordeira e pacífica. 

Diante disso, cabem aqui 
alguns questionamentos. Teria 
sido, então, os disparos do esprei 
de pimenta e das balas de borra-
cha um ato de insubordinação? 
Houve omissão do comando e 
das demais autoridades? Quem 
assumirá a responsabilidade pelo 
cerceamento da liberdade de 
manifestação e pelas mutilações?

Seja qual for a razão – indis-
ciplina, comando ou insensatez 
–, os graves atos mencionados 
atentam contra cidadãos indefe-
sos, contra os direitos humanos e 
contra o Estado Democrático de 
Direito. E, como sabemos, não é 
preciso colocar a mão no fogo e 
nem dobrar a aposta, para avaliar 
as consequências de práticas 
de violência política impunes a 
partir de ações de alguns agentes 
de segurança. Não há defesa para 
atos desta natureza, bem como, 
de nenhuma outra forma de 
violência. Portanto, precisamos 
ficar atentos, solidários e dispos-
tos a criticar, rejeitar e se opor a 
todo tipo de barbárie contra cida-
dãos, a sociedade e a democracia.

Roberto Moraes *Engenheiro

A mídia que cobre o setor 
financeiro informou hoje que 
o banco digital Nubank rece-
beu aporte de US$ 500 milhões 
do fundo financeiro de Warren 
Buffet, o Berkshire Hathaway.

Só em 2021, o Nubank 
aumentou em 20% o seu valor 
de mercado em dólar e chegou 
a US$ 30 bilhões. Assim, passou 
a ser o banco digital de maior 
valor no mundo e o quinto 
maior banco no Brasil, em valor 
de mercado, na frente do Banco 
do Brasil e da Caixa Econômica 
Federal.

O Nubank (plataforma-

-digital-financeira) já tem 40 
milhões de clientes e segue 
adicionando 45 mil clientes por 
dia à sua base. O Nubank não 
está na Bolsa e segue com capital 
fechado, fazendo intermedia-
ção financeira por plataforma 
digital, com baixíssimo custos 
de captação e inadimplência e, 
consequentemente, com altís-
simas margens financeira e de 
lucros.

Esses aportes de capitais 
globais mostram o enlace 
desta fração ao capital nacional 
gerando a enorme valorização 
fictícia que os dinheiros de fora 

vêm buscar aqui no setor finan-
ceiro brasileiro.

Observando o valor de 
mercado de outros bancos 
que operam no Brasil, é possí-
vel identificar que o cresci-
mento destes bancos digitais 
se dão basicamente em cima 
dos bancos públicos BB, CEF 
e BNDES, cuja participação no 
mercado financeiro vem caindo 
a cada ano. O BB tem 68 milhões 
de clientes e valor de mercado 
de R$ 104 bilhões, enquanto 
o Nubank chegou a R$ 151 
bilhões.

Os meios de pagamento das 

fintechs são também responsá-
veis por estas mudanças e nos 
últimos anos, eles mais que 
triplicaram no país. A presença 
da Stone e PagSeguro (Folha de 
S.Paulo) na lista abaixo mostra 
o peso dos meios de pagamento 
digitais e ainda dos cartões, que 
em 2021 têm previsão de movi-
mentar R$ 2,3 trilhões, pouco 
mais da metade, em opera-
ções de crédito, sob os quais os 
bancos faturam.

Por tudo isso, repito, o Brasil 
de hoje é bem distinto de duas 
décadas atrás. Os arranjos entre 
os esquemas tradicionais e os 

inovadores da financeirização 
digital, assim como a relação 
entre o esquemas financeiros 
e a economia real - da qual os 
primeiros extraem valor - é o 
assunto que merece ser melhor 
interpretado.

O mercado avançou no 
protagonismo sobre a nossa 
economia e explica, em parte, 
a perda de protagonismo do 
Estado e de sua capacidade de 
intervenção nas políticas econô-
micas e sociais nacionais. Será 
preciso enfrentar essa realidade 
na retomada de um projeto 
nacional-desenvolvimentista.

Caso Nubank e o setor bancário mostram aumento do protagonismo 
dos grupos financeiros privados no Brasil

Brasil, democracia e a violência política 



Nesses primei-
ros dias de 
j u n h o ,  o 

Procon Maceió analisou os 
preços dos produtos mais 
consumidos nas festas juninas, 
como alimentos típicos, acessó-
rios de roupas e festas, além dos 
tradicionais fogos de artifícios. 
O objetivo é alertar aos consu-
midores sobre a importância 
de pesquisar antes de realizar 
qualquer compra.

De acordo com o levanta-
mento feito pelo órgão de prote-
ção e defesa do consumidor, o 
amendoim, um dos alimentos 
mais consumidos nesta época, 
está até 32% mais caro de um 
estabelecimento para outro. 
Também houve uma variação 
de aproximadamente 25% nos 
preços dos acessórios para as 
festas juninas, a exemplo do 
chapéu de palha.

“Antes de qualquer compra, 
é recomendado que o consu-
midor compare os preços dos 
produtos e, quando o paga-
mento for em dinheiro, solicite 
sempre descontos. Em caso 
de problema com qualquer 
fornecedor, a população deve 
denunciar ou reclamar ao órgão 
para que as demandas solicita-
das e feitas às empresas sejam 
resolvidas”, destaca Leandro 
Almeida, diretor executivo do 
Procon Maceió.

O órgão também averiguou 
quanto custa a mão do milho 
nos bairros do Prado e Jacin-
tinho. Os preços variam entre 
R$ 30,00 e R$ 45,00. Para quem 
gosta de decorar sua casa, uma 
boa alternativa são os balões 
grandes que custam entre R$ 
9,10 e R$ 39,90. A pesquisa pode 
ser acessada pelo site da prefei-
tura de Maceió.

ATENDIMENTOS
Para denúncias e recla-

mações, o consumidor deve 
entrar em contato com o Procon 
Maceió pelo telefone 0800 082 
4567 ou no WhatsApp (82) 
98882-8326.

Os atendimentos presen-
ciais estão sendo realizados na 
unidade do Centro Universitá-
rio Uninassau, no bairro Farol. 
Além da sede da antiga FAT, 
atual Centro Universitário 
Mário Pontes Jucá (UMJ), no 
Barro Duro.

O funcionamento é de 
segunda à sexta-feira, das 8h às 
13h. Para formalizar as denún-
cias é necessário entregar as 
cópias do RG, CPF, compro-
vante de residência e demais 
documentos que forem neces-
sários para comprovar as recla-
mações de abuso aos direitos do 
consumidor.
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Procon divulga nova pesquisa 
dos preços para o São João

OBJETIVO é alertar consumidores sobre a importância de pesquisar os melhores preços antes de realizar qualquer compra

Gilca Cinara
Ascom SMG

Jovens com idade entre 18 
e 24 anos com ensino funda-
mental completo poderão se 
inscrever no Programa #Empre-
gaJovemMCZ, que oferta 
cursos profissionalizantes em 
uma parceria entre a Prefeitura 
de Maceió e o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial 
(Senai). O edital de inscrição foi 
publicado pela Secretaria Muni-
cipal de Governo (SMG) através 
da Secretaria Adjunta de Políti-
cas para Juventude, no Diário 
Oficial do Município de hoje. 
A seleção dos interessados já 
começa na próxima sexta-feira e 
segue até o dia 25. 

De acordo com secretá-
rio adjunto da Juventude, 
Rodolfo Barros, nesse primeiro 
momento foram disponibiliza-
das 50 vagas, sendo 25 para o 
curso de almoxarife e mais 25 
para Assistente Administrativo. 
O processo de inscrição terá 
duas etapas, sendo uma delas 
com uma entrevista individual.

Entre os dias 11 e 25 de 
junho, os candidatos devem 
fazer a pré-inscrição online 
através o link da plataforma 
do Google Forms e preencher o 

formulário (http://bit.ly/empre-
gajovemmcz). Rodolfo ressalta 
que a realização da pré-inscri-
ção não garante ao candidato a 
participação no curso profissio-
nalizante escolhido.

A Secretaria Adjunta da 
Juventude disponibilizou 
um número telefônico – 3312 
5813 – para que os interessados 
possam esclarecer suas dúvidas 
durante o período de inscrição. 
As ligações serão atendidas das 
9h às 13h. A primeira fase será 
encerrada no dia 2 de julho. 
O candidato que não declarar 
verdadeiras as informações 
por ele preenchidas na ficha de 
inscrição online será automa-
ticamente desclassificado do 
processo seletivo.

A partir do dia 5 de julho, 
os pré-selecionados seguem 
para segunda etapa quando 
receberão, via WhatsApp, o 
agendamento da entrevista a 

ser realizada pela Secretaria de 
Juventude. A reunião aconte-
cerá por vídeo chamada pelo 
WhatsApp, no número dispo-
nibilizado no ato de inscrição.

O resultado final será dispo-
nibilizado por edital no 15 de 
julho, com o início das aulas 
previsto para o dia 20 de julho. 
De acordo com a sssessora 
especial da Secretaria da Juven-
tude, Amanda Mendonça, o 
programa tem como missão 
promover políticas públicas 
voltadas à geração de emprego, 
renda, desenvolvimento social e 
econômico.

“O #EmpregaJovemMCZ 
inicia com a capacitação do 
jovem por meio de cursos profis-
sionalizantes e do fomento ao 
empreendedorismo, para que 
o jovem possa se enxergar como 
protagonista de sua própria 
carreira”, salienta Amanda 
Mendonça.

#EMPREGAJOVEMMCZ

Programa oferta vagas de 
cursos profissionalizantes

Procon Maceió

Ascom SMG

Procon realizou nova pesquisa de preços dos alimentos típicos do São João

A Superintendência Muni-
cipal de Transportes e Trân-
sito (SMTT) prorrogou, até 
o próximo dia 16 de julho, 
o prazo para que os taxistas 
permissionários em situa-
ção irregular normalizem as 
pendências junto ao órgão. A 
prorrogação é válida somente 
para os casos de pendência de 
renovação de permissão e não 
abrange irregularidades de 
outras naturezas.

De acordo com a Diretora 
de Permissões da SMTT, Paula 
Isanelle, o prazo é mais uma 

oportunidade para que esses 
alvarás sejam regularizados. 
“Entendendo a situação do 
momento com a pandemia que 
nos assola, a SMTT estende o 
prazo para que esses profis-
sionais renovem suas permis-
sões de forma retroativa para 
trafegar em Maceió tranquila-
mente”, assentiu.

A não regularização das 
pendências implica na extinção 
da permissão para prestação 
do serviço de táxi em Maceió, 
conforme estabelece a regula-
mentação.

RENOVAÇÃO DE PERMISSÕES

SMTT prorroga o 
prazo para taxistas

Foram disponibilizadas 50 vagas; processo de inscrição terá duas etapas

Ascom SMTT
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Na relação entre o Estado e a 
sociedade, garantir a segurança 
individual e coletiva é um prin-
cípio fundamental. Mas, quando 
ocorre a extrapolação dos agentes 
de segurança, o Estado é questio-
nado. Neste sentido, aconteci-
mentos como os que ocorreram 
durante o período da ditadura 
civil-militar, dentre os quais 
o caso do sindicalista Milton 
Coelho que perdeu a visão em 
sessões de tortura, são assusta-
dores – pois os direitos humanos 
são desconsiderados, esqueci-
dos e a confiança da população 
no Estado e em seu poder de 
promover a segurança pública é 
abalada. 

Recentemente, uma mani-
festação democrática e ordeira 
contra posturas, atos e medidas 
do governo federal também 
foi duramente reprimida pelo 
Estado, através de seus órgãos 
de segurança. As duas ações, 
embora ocorridas em momentos 
históricos diferentes e distintos, 
tiveram resultados semelhantes: 
a perda da visão de cidadãos 
indefesos e a afronta aos direi-
tos humanos e à sociedade. O 
primeiro caso, Milton Coelho 
de Carvalho ficou cego, no 
segundo, um cidadão perdeu a 
visão do olho direito e o outro, a 
do esquerdo. Diante destes fatos, 
o que esperar, na atualidade, de 
um governo democrático? 

A não identificação, respon-
sabilização e punição de atos de 
violência política é um risco para 
a democracia. Em torno desta 
reflexão, não bastassem a tragé-
dia das centenas de milhares de 
mortes provocadas pela pande-
mia do Covid-19, temos assistido 

ataques às instituições democrá-
ticas, repressão política baseada 
no espectro da Lei da Segurança 
Nacional e, como consequência, 
ameaças às liberdades coletivas 
e à banalização da vida. Frente a 
esta dura constatação apresenta-
mos uma reflexão acerca dos dois 
acontecimentos acima citados, 
pois possuem profundos signifi-
cados.

 O primeiro deles foi extra-
ído do memorando nº 667/1985, 
enviado pelo Gabinete do Minis-
tro do Sistema Nacional de Infor-
mação (SNI) para o Centro de 
Informações do Exército (CIE), 
mais conhecido como CiEx, 
em 17 maio de 1985. O assunto 
mencionado foi o processo 
movido por Milton Coelho de 
Carvalho – funcionário da Petro-
bras, sindicalista, comunista, 
“ex-preso” político e classificado 
pelos órgãos da segurança e 
informações como “subversivo”. 

Na petição inicial, Carvalho 
requereu do Estado Brasileiro 
indenização pela cegueira perma-
nente da qual foi acometido em 
decorrência do seu sequestro, 
prisão e tortura sofridas por ele 
durante a denominada Operação 
Cajueiro, realizada em Aracaju, 
Sergipe, no dia 20 fevereiro de 
1976, sob as determinações do 
General Adir Fiuza de Castro, 
Comandante da 6ª. Região Mili-
tar do Exército Brasileiro, no 
contexto da ditadura civil-militar.

O referido processo, movido 
junto à 5ª Vara da Justiça Fede-
ral na Bahia, foi apresentado 
pela advogada Romilda Noblat, 
conhecida por desempenhar um 
papel fundamental na defesa 
dos direitos dos presos políticos. 

As testemunhas, neste processo, 
foram o deputado federal Jack-
son Barreto de Lima – no então 
Partido do Movimento Demo-
crático Brasileiro (PMDB/SE) –, o 
advogado e presidente do Clube 
Esportivo Cotinguiba Welling-
ton Dantas Mangueira Marques 
e o candidato a governador do 
Estado Marcélio Bonfim Rocha 
– na época no Partido dos Traba-
lhadores (PT/SE).  Eles, identifica-
ram por unanimidade, conforme 
o memorando, o Coronel “Oscar” 
e o Major “Ribeiro”, que no perí-
odo em que a ação foi movida, 
estavam destacando no I Exér-
cito, no Rio de Janeiro/RJ, como 
responsáveis pelas lesões físicas 
e emocionais deferidas contra 
Carvalho. No memorando, a 
autoridade do SNI registra a afir-
mação das testemunhas quanto 
aos nomes do mencionado Coro-
nel e do Major como “factícios 
(sic)” responsáveis pelos atos de 
tortura, lesão e mutilação.  

O memorando, disponível 
no acervo do Arquivo Nacional, 
também destaca o comentá-
rio atribuído pela imprensa ao 
Procurador da República, João 
Oliveira Maia, que após exami-
nar os autos do processo teria 
dito: “Não havia o que defender”, 
após a audiência transcorrida em 
15 de abril de 1985.  Uma avalia-
ção em si bastante reveladora do 
significado do caso.

A evocação desse ato bárbaro, 
de triste memória, ajuda a 
compreender a gravidade da 
repressão policial imposta, em 
outro acontecimento, a dois cida-
dãos brasileiros, no sábado, 29 de 
maio de 2021, em Recife, Pernam-
buco, por ocasião das manifesta-

ções pacíficas em prol de mais 
vacinas, por auxílio emergência 
de R$ 600,00 e contra a política 
negacionista do atual governo 
federal. 

No episódio ocorrido em 
Pernambuco, em flagrante cena 
de abuso de autoridade uma 
vereadora ficou inconsciente – 
após ser atingida com esprei de 
pimenta – e dois cidadãos que 
transitavam pelo local foram 
atingidos no rosto e sofreram 
mutilações nos olhos. Eles foram 
atingidos sem justificativa, a 
queima roupa e a curta distância 
por balas de borracha disparadas 
por agentes das forças de segu-
rança pública que reprimiam as 
manifestações.

Nos dois lamentáveis acon-
tecimentos – na operação de 
repressão militar denominada de 
“Cajueiro” e nas recentes mani-
festações contra o negacionismo, 
à pandemia e à atual crise econô-
mica-social –, além da mutilação 
física e da, consequente, necessi-
dade de assistência e de indeni-
zação às vítimas, observa-se, em 
ambos, a persistência da sensação 
de impunidade dos responsáveis 
que agem ancorados em um 
falso, distorcido e equivocado 
entendimento das leis, da ordem 
social e do Estado Democrático.

No primeiro acontecimento, 
a operação militar de caráter 
secreto, baseado na Lei de Segu-
rança Nacional, sequestrou, 
prendeu e torturou, conforme 
registros, cerca de 29 pessoas. 
Posteriormente, estes presos 
políticos foram salvos graças 
às denúncias realizadas pela 
imprensa que vazou informações 
dos sequestros promovidos pela 

referida operação. Anos depois, 
alguns dos responsáveis pela 
operação foram “identificados”, 
mas não foram punidos.

 Já no segundo aconteci-
mento, recentemente transcor-
rido sob as lentes dos meios 
convencionais de comunicação 
e das redes sociais, as autori-
dades da segurança pública de 
Pernambuco ainda não anuncia-
ram os agentes responsáveis e, 
sobretudo, não identificaram de 
quem partiu a ordem para repri-
mir, atirar e mutilar transeuntes 
e participantes da manifestação 
democrática, ordeira e pacífica. 

Diante disso, cabem aqui 
alguns questionamentos. Teria 
sido, então, os disparos do esprei 
de pimenta e das balas de borra-
cha um ato de insubordinação? 
Houve omissão do comando e 
das demais autoridades? Quem 
assumirá a responsabilidade pelo 
cerceamento da liberdade de 
manifestação e pelas mutilações?

Seja qual for a razão – indis-
ciplina, comando ou insensatez 
–, os graves atos mencionados 
atentam contra cidadãos indefe-
sos, contra os direitos humanos e 
contra o Estado Democrático de 
Direito. E, como sabemos, não é 
preciso colocar a mão no fogo e 
nem dobrar a aposta, para avaliar 
as consequências de práticas 
de violência política impunes a 
partir de ações de alguns agentes 
de segurança. Não há defesa para 
atos desta natureza, bem como, 
de nenhuma outra forma de 
violência. Portanto, precisamos 
ficar atentos, solidários e dispos-
tos a criticar, rejeitar e se opor a 
todo tipo de barbárie contra cida-
dãos, a sociedade e a democracia.

Roberto Moraes *Engenheiro

A mídia que cobre o setor 
financeiro informou hoje que 
o banco digital Nubank rece-
beu aporte de US$ 500 milhões 
do fundo financeiro de Warren 
Buffet, o Berkshire Hathaway.

Só em 2021, o Nubank 
aumentou em 20% o seu valor 
de mercado em dólar e chegou 
a US$ 30 bilhões. Assim, passou 
a ser o banco digital de maior 
valor no mundo e o quinto 
maior banco no Brasil, em valor 
de mercado, na frente do Banco 
do Brasil e da Caixa Econômica 
Federal.

O Nubank (plataforma-

-digital-financeira) já tem 40 
milhões de clientes e segue 
adicionando 45 mil clientes por 
dia à sua base. O Nubank não 
está na Bolsa e segue com capital 
fechado, fazendo intermedia-
ção financeira por plataforma 
digital, com baixíssimo custos 
de captação e inadimplência e, 
consequentemente, com altís-
simas margens financeira e de 
lucros.

Esses aportes de capitais 
globais mostram o enlace 
desta fração ao capital nacional 
gerando a enorme valorização 
fictícia que os dinheiros de fora 

vêm buscar aqui no setor finan-
ceiro brasileiro.

Observando o valor de 
mercado de outros bancos 
que operam no Brasil, é possí-
vel identificar que o cresci-
mento destes bancos digitais 
se dão basicamente em cima 
dos bancos públicos BB, CEF 
e BNDES, cuja participação no 
mercado financeiro vem caindo 
a cada ano. O BB tem 68 milhões 
de clientes e valor de mercado 
de R$ 104 bilhões, enquanto 
o Nubank chegou a R$ 151 
bilhões.

Os meios de pagamento das 

fintechs são também responsá-
veis por estas mudanças e nos 
últimos anos, eles mais que 
triplicaram no país. A presença 
da Stone e PagSeguro (Folha de 
S.Paulo) na lista abaixo mostra 
o peso dos meios de pagamento 
digitais e ainda dos cartões, que 
em 2021 têm previsão de movi-
mentar R$ 2,3 trilhões, pouco 
mais da metade, em opera-
ções de crédito, sob os quais os 
bancos faturam.

Por tudo isso, repito, o Brasil 
de hoje é bem distinto de duas 
décadas atrás. Os arranjos entre 
os esquemas tradicionais e os 

inovadores da financeirização 
digital, assim como a relação 
entre o esquemas financeiros 
e a economia real - da qual os 
primeiros extraem valor - é o 
assunto que merece ser melhor 
interpretado.

O mercado avançou no 
protagonismo sobre a nossa 
economia e explica, em parte, 
a perda de protagonismo do 
Estado e de sua capacidade de 
intervenção nas políticas econô-
micas e sociais nacionais. Será 
preciso enfrentar essa realidade 
na retomada de um projeto 
nacional-desenvolvimentista.

Caso Nubank e o setor bancário mostram aumento do protagonismo 
dos grupos financeiros privados no Brasil

Brasil, democracia e a violência política 



Alagoas participou da 
Operação “Luz na Infância 8” 
deflagrada hoje, pelo Minis-
tério da Justiça e Segurança 
Pública (MJSP), com o objetivo 
de identificar autores de crimes 
de abuso e exploração sexual 
contra crianças e adolescentes 
praticados na internet.

A Delegacia Especializada 
dos Crimes Contra a Criança 
e o Adolescente da Capital 
cumpriu um mandado de busca 
e apreensão no bairro do Tabu-
leiro.

A de legada  Adr iana 
Gusmão, titular da especiali-
zada, informou que a operação 
em Alagoas, ocorreu na capital 
e na cidade de Atalaia. “Foram 
apreendidos equipamentos 
que serão encaminhados para 
o Instituto de Criminalística 
(IC), para a realização de perícia 
técnica em laboratório”, acres-
centou a delegada.

No total, foram cumpri-
dos 176 mandados de busca e 
apreensão no Brasil e em mais 
cinco países: Argentina, Esta-
dos Unidos, Paraguai, Panamá 
e Equador.

A ação contou com a parti-
cipação de policiais civis de 
Alagoas, São Paulo, Rio de 

Janeiro, Pará, Espirito Santo, 
Rondônia, Mato Grosso, Paraná, 
Ceará, Goiás, Mato Grosso do 
Sul, Santa Catarina, Rondônia, 
Piauí, Bahia, Maranhão, Rio 
Grande do Sul e Amazonas.

No Brasil, a operação contou 
com apoio da Polícia Civil. Nos 
demais países, “agentes de apli-
cação da lei” participaram da 
investigação, além de embaixa-
das, segundo o ministério.

As penalidades para os 
crimes investigados variam 
de 1 a 8 anos de prisão. Quem 
armazena material de porno-
grafia infantil pode cumprir 
pena de 1 a 4 anos de reclusão. 
Já para quem compartilha, a 
pena prevista é de 3 a 6 anos. A 
punição para quem produz esse 
tipo de material é de 4 a 8 anos 
de prisão.
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Maria Luíza Ávila*
Agência Tatu

A Companhia 
de Água e 
Saneamento 

de Alagoas era o único órgão 
responsável pelo abasteci-
mento de 75 dos 102 muni-
cípios alagoanos até o ano 
passado. Como vencedora do 
leilão e recebendo a concessão 
dos serviços da região metro-
politana, a BRK passa a ficar 
responsável pelos municí-
pios que acumularam o maior 
volume de reclamações feitas 
à Casal no ano passado. 

De acordo com informa-
ções obtidas via Lei de Acesso 
à Informação e analisadas pela 
Agência Tatu, 60% das 164.975 
reclamações registradas entre 
janeiro e dezembro de 2020 
foram referentes às cidades da 
Região Metropolitana, ou seja, 
os dez municípios que a BRK 
passa a assumir registraram 

98.486 reclamações somente no 
ano passado. 

A maior parte das reclama-
ções são das cidades de Maceió, 
Rio Largo, Pilar, Barra de São 
Miguel, Messias, Paripueira, 
Satuba, Murici, Santa Luzia do 
Norte e Coqueiro Seco. As cida-
des de Atalaia, Barra de Santo 
Antônio e Marechal Deodoro, 
não faziam parte da cobertura 
da Casal, mas foram incluídas 
pela BRK.

As reclamações registradas 
à Casal no último ano repre-
sentam ainda um aumento de 
22 mil em relação ao ano ante-
rior. 2020 também está  entre os 
três anos com maior número de 
reclamações da última década. 
Perdendo para os anos de 2018 
(166.503) e 2017 (165.750).

CONCESSÃO APÓS LEILÃO
Em setembro do ano 

passado, a BRK Ambiental 
foi a vencedora do leilão para 
a concessão dos serviços de 

abastecimento de água e esgo-
tamento sanitário dos municí-
pios da Região Metropolitana 
de Maceió pelos próximos 35 
anos. Desde o mês de janeiro, 
a empresa está em operação 
assistida junto à Casal. A partir 
de julho, a Casal ficará respon-
sável pela captação e trata-
mento da água, mas os serviços 
de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário passam 
a ser realizados pela empresa 
privada.

A reportagem da Agência 
Tatu entrou em contato com a 
assessoria de comunicação da 
BRK Ambiental Alagoas para 
entender quais as estratégias 
que serão tomadas a respeito 
do número de reclamações. Em 
nota, a empresa falou sobre os 
investimentos e a intenção de 
atender a toda a população com 
os serviços de abastecimento de 
água e ampliar o saneamento 
básico em seis anos.

*Estagiária

BRK atenderá cidades com 60%
das reclamações de falta d’água

EMPRESA FOI A VENCEDORA de leilão para a concessão dos serviços da Região Metropolitana de Maceió

Ana Paula Lins
Repórter

O governador Renan Filho 
anunciou, ontem, a retirada 
do desconto previdenciário de 
14% para os servidores inativos 
da Educação de Alagoas, que 
ganham abaixo do teto do INSS. 
O anúncio foi feito durante o 
lançamento de um pacote de 
programas para a área, que 
terão investimento de mais de 
R$ 1 bilhão do Estado.

Entre as melhorias anuncia-
das, também está a criação de 
uma bolsa de R$ 1.500 para os 
professores que queiram atuar 
com mentoria no retorno das 
atividades presenciais.

“Após conversar com os 
secretários George Santoro e 
Fabrício Marques, decidimos 
rever a Reforma da Previdên-
cia e retirar o desconto para 
os aposentados que ganham 
abaixo do teto do INSS, que, no 
caso da Educação, são todos. 
Além disso, com o retorno das 
aulas presenciais, os profes-
sores terão a opção de receber 
uma bolsa de R$ 1.500 ao mês 
para atuar com a mentoria de 

alunos. Quem optar por rece-
ber essa bolsa, vai acompanhar 
um grupo de alunos e trabalhar 
para a evolução destes estudan-
tes”, afirmou o governador.

Em paralelo, o Governo 
do Estado vai buscar formas 
de aumentar os salários dos 
professores da rede estadual 
de ensino em todos os níveis 
da carreira. No momento, a Lei 
Federal 173 impede a elevação 
de salário de servidores públi-
cos, mas o Estado vai, segundo 
Renan Filho, trabalhar para 
a valorização da carreira do 
magistério: “Apesar desta limi-

tação [da lei], nós nos impomos 
o desafio de rever a carreira do 
magistério e elevar salário de 
todos os professores da rede 
estadual de Alagoas, do início 
ao fim da carreira”.

O aumento do salário e a 
bolsa para mentoria elevarão 
o patamar de renda da catego-
ria. “Somando-se esta bolsa à 
melhoria salarial, estaremos 
praticamente dobrando o 
vencimento dos professores da 
rede estadual. Por exemplo, um 
professor de 40 horas que, em 
média, ganha R$ 3 mil, passará 
a ganhar R$ 6 mil”, explicou.

PREVIDÊNCIA DOS APOSENTADOS

Governador anuncia
retirada de desconto

Confira a nota na íntegra

A partir de 1° de julho, a BRK Ambiental assume a operação dos 
sistemas de água e esgoto da Região Metropolitana de Maceió com 
a missão de universalizar o serviço de água até 2027 e atingir 90% 
da universalização do esgotamento sanitário nos primeiros oito 
anos de contrato – hoje, apenas 27% da população possui acesso 
à rede de esgoto na região. Além disso, a empresa tem como meta 
reduzir as perdas de água para no máximo 25% em 20 anos (atual-
mente, há um desperdício de quase 60% da água tratada). 
Para desenvolver esse trabalho, a BRK investirá R$2 bilhões nos 
próximos seis anos, focando em melhorias operacionais como 
automação de sensores de nível dos reservatórios e das principais 
elevações elevatórias, além de limpeza, recuperação e manuten-
ção dos sistemas produtores de água. A empresa conta com uma 
moderna infraestrutura e equipamentos de ponta que permitirão 
melhor gestão do fornecimento, mais eficiência, controle e melho-
ria na qualidade da água entregue à população. 
Paralelamente à qualificação do serviço, a BRK Ambiental também 
vai fortalecer o atendimento ao cliente. Serão disponibilizados 
canais digitais, 0800 24 horas, facilidades para o pagamento da 
fatura (uso de cartão de crédito e até cashback com o PicPay), 18 
lojas físicas em todas as 13 cidades contempladas pela concessão 
e atendimento nas Centrais Já! da capital.

Márcio Ferreira

Ascom PC

“Revemos a Reforma da Previdência e retiramos o desconto para os aposentados”

Delegada e agente durante operação

“LUZ NA INFÂNCIA 8”

Operação cumpre
mandados em AL
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As  v a c i n a s 
são um dos 
m a i o r e s 

avanços em saúde já conquis-
tados pelo homem. Graças 
aos esforços conduzidos 
pelos cientistas, hoje podemos 
comemorar a erradicação de 
doenças, como a varíola e a 
poliomielite. Nesta quarta-
-feira (9), o Brasil celebra o 
Dia Nacional da Imunização, 
que reforça a importância de 
manter a carteira de vacina-
ção atualizada durante toda a 
vida.

E os números mostram 
que essa campanha nunca foi 
tão necessária, já que metade 
dos brasileiros não observa se 
a carteirinha de vacinação está 
em dia, embora 90% da popu-
lação reconheça que a imuni-
zação é importante, segundo 
uma pesquisa realizada pelo 
IBOPE Inteligência. O levan-
tamento também revela que 
uma em cada cinco pessoas 
só se preocupa com a atuali-
zação em casos de solicitação 
médica ou em pandemias e 
epidemias.

RISCO DE ADOECIMENTO 
E MORTE AUMENTA
A imunologista do Sistema 

Hapvida Maceió, Dra. Gisele 
Casado, afirma que o risco de 

adoecimento e morte aumenta 
quando não se recorre à imuni-
zação e que todas as vacinas 
aprovadas e disponibilizadas 
no Brasil são consideradas 
seguras e eficazes.

“A vacinação ajuda o 
sistema imunológico a estabe-
lecer meios de defesa contra 
micro-organismos. Quanto 
mais pessoas forem imuni-
zadas, menor é a chance de 
qualquer uma delas, vacina-

das ou não, ficarem doentes”, 
explica.

VACINAS INDISPENSÁVEIS: 
DA INFÂNCIA À MELHOR IDADE
Desde 1973, o Programa 

Nacional de Imunização (PNI) 
disponibiliza vacinas gratui-
tas para a população brasi-
leira e, ao contrário do que 
muita gente acredita, existem 
imunizantes específicos que 
devem ser tomados de acordo 

com a faixa etária do paciente: 
criança, adulto e idoso.

“As principais vacinas 
infantis são a BCG, meningite, 
tríplice bacteriana, tríplice 
viral, gripe, HPV e hepatites. 
Nos adultos, os reforços das 
tríplices e doses sazonais da 
antigripais são indispensá-
veis. O idoso deve se imunizar 
contra herpes zoster, gripe 
e vacina pneumocócica”, 
destaca a especialista.

A vacina BCG protege 
contra a tuberculose e a 
tríplice viral contra sarampo, 
caxumba e rubéola. A vacina 
tríplice bacteriana, por sua 
vez, é eficaz no combate ao 
tétano, difteria e coqueluche. 
Já a pneumocócica previne 
contra pneumonias, meningi-
tes e otites.

A imunologista lembra 
que, em alguns casos, pode 
se fazer necessário dose de 
reforço, a depender do imuni-
zante. “Com o passar do 
tempo a imunidade cai e, por 
isso, é preciso tomar outra 
dose, para que o sistema de 
defesa imunológico volte a 
fabricar anticorpos contra o 
agente que a vacina se propõe 
a proteger”.

“NÃO LEMBRO SE ME VACINEI, 
O QUE FAZER?”
D r a .  G i s e l e  C a s a d o 

destaca que essa é uma 
dúvida frequente das pessoas 
e explica que, se não há como 
comprovar a vacinação, o ideal 
é que a pessoa seja imunizada.

“Não há riscos para a 
saúde. Lembrando que a 
caderneta de vacinação é um 
documento pessoal e deve ser 
guardado por toda a vida”, 
finaliza a médica do Sistema 
Hapvida Maceió.

Dia Nacional da Imunização
reforça importância da vacina

VACINAS podem ajudar na erradicação de doenças; pesquisa revela que metade dos brasileiros não atenta se proteção está em dia

Divulgação

Imunologista Gisele Casado: “A vacina ajuda o sistema imunológico a estabelecer meios de defesa contra micro-organismos”

Alagoas participou da 
Operação “Luz na Infância 8” 
deflagrada hoje, pelo Minis-
tério da Justiça e Segurança 
Pública (MJSP), com o objetivo 
de identificar autores de crimes 
de abuso e exploração sexual 
contra crianças e adolescentes 
praticados na internet.

A Delegacia Especializada 
dos Crimes Contra a Criança 
e o Adolescente da Capital 
cumpriu um mandado de busca 
e apreensão no bairro do Tabu-
leiro.

A de legada  Adr iana 
Gusmão, titular da especiali-
zada, informou que a operação 
em Alagoas, ocorreu na capital 
e na cidade de Atalaia. “Foram 
apreendidos equipamentos 
que serão encaminhados para 
o Instituto de Criminalística 
(IC), para a realização de perícia 
técnica em laboratório”, acres-
centou a delegada.

No total, foram cumpri-
dos 176 mandados de busca e 
apreensão no Brasil e em mais 
cinco países: Argentina, Esta-
dos Unidos, Paraguai, Panamá 
e Equador.

A ação contou com a parti-
cipação de policiais civis de 
Alagoas, São Paulo, Rio de 

Janeiro, Pará, Espirito Santo, 
Rondônia, Mato Grosso, Paraná, 
Ceará, Goiás, Mato Grosso do 
Sul, Santa Catarina, Rondônia, 
Piauí, Bahia, Maranhão, Rio 
Grande do Sul e Amazonas.

No Brasil, a operação contou 
com apoio da Polícia Civil. Nos 
demais países, “agentes de apli-
cação da lei” participaram da 
investigação, além de embaixa-
das, segundo o ministério.

As penalidades para os 
crimes investigados variam 
de 1 a 8 anos de prisão. Quem 
armazena material de porno-
grafia infantil pode cumprir 
pena de 1 a 4 anos de reclusão. 
Já para quem compartilha, a 
pena prevista é de 3 a 6 anos. A 
punição para quem produz esse 
tipo de material é de 4 a 8 anos 
de prisão.
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Maria Luíza Ávila*
Agência Tatu

A Companhia 
de Água e 
Saneamento 

de Alagoas era o único órgão 
responsável pelo abasteci-
mento de 75 dos 102 muni-
cípios alagoanos até o ano 
passado. Como vencedora do 
leilão e recebendo a concessão 
dos serviços da região metro-
politana, a BRK passa a ficar 
responsável pelos municí-
pios que acumularam o maior 
volume de reclamações feitas 
à Casal no ano passado. 

De acordo com informa-
ções obtidas via Lei de Acesso 
à Informação e analisadas pela 
Agência Tatu, 60% das 164.975 
reclamações registradas entre 
janeiro e dezembro de 2020 
foram referentes às cidades da 
Região Metropolitana, ou seja, 
os dez municípios que a BRK 
passa a assumir registraram 

98.486 reclamações somente no 
ano passado. 

A maior parte das reclama-
ções são das cidades de Maceió, 
Rio Largo, Pilar, Barra de São 
Miguel, Messias, Paripueira, 
Satuba, Murici, Santa Luzia do 
Norte e Coqueiro Seco. As cida-
des de Atalaia, Barra de Santo 
Antônio e Marechal Deodoro, 
não faziam parte da cobertura 
da Casal, mas foram incluídas 
pela BRK.

As reclamações registradas 
à Casal no último ano repre-
sentam ainda um aumento de 
22 mil em relação ao ano ante-
rior. 2020 também está  entre os 
três anos com maior número de 
reclamações da última década. 
Perdendo para os anos de 2018 
(166.503) e 2017 (165.750).

CONCESSÃO APÓS LEILÃO
Em setembro do ano 

passado, a BRK Ambiental 
foi a vencedora do leilão para 
a concessão dos serviços de 

abastecimento de água e esgo-
tamento sanitário dos municí-
pios da Região Metropolitana 
de Maceió pelos próximos 35 
anos. Desde o mês de janeiro, 
a empresa está em operação 
assistida junto à Casal. A partir 
de julho, a Casal ficará respon-
sável pela captação e trata-
mento da água, mas os serviços 
de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário passam 
a ser realizados pela empresa 
privada.

A reportagem da Agência 
Tatu entrou em contato com a 
assessoria de comunicação da 
BRK Ambiental Alagoas para 
entender quais as estratégias 
que serão tomadas a respeito 
do número de reclamações. Em 
nota, a empresa falou sobre os 
investimentos e a intenção de 
atender a toda a população com 
os serviços de abastecimento de 
água e ampliar o saneamento 
básico em seis anos.

*Estagiária

BRK atenderá cidades com 60%
das reclamações de falta d’água

EMPRESA FOI A VENCEDORA de leilão para a concessão dos serviços da Região Metropolitana de Maceió

Ana Paula Lins
Repórter

O governador Renan Filho 
anunciou, ontem, a retirada 
do desconto previdenciário de 
14% para os servidores inativos 
da Educação de Alagoas, que 
ganham abaixo do teto do INSS. 
O anúncio foi feito durante o 
lançamento de um pacote de 
programas para a área, que 
terão investimento de mais de 
R$ 1 bilhão do Estado.

Entre as melhorias anuncia-
das, também está a criação de 
uma bolsa de R$ 1.500 para os 
professores que queiram atuar 
com mentoria no retorno das 
atividades presenciais.

“Após conversar com os 
secretários George Santoro e 
Fabrício Marques, decidimos 
rever a Reforma da Previdên-
cia e retirar o desconto para 
os aposentados que ganham 
abaixo do teto do INSS, que, no 
caso da Educação, são todos. 
Além disso, com o retorno das 
aulas presenciais, os profes-
sores terão a opção de receber 
uma bolsa de R$ 1.500 ao mês 
para atuar com a mentoria de 

alunos. Quem optar por rece-
ber essa bolsa, vai acompanhar 
um grupo de alunos e trabalhar 
para a evolução destes estudan-
tes”, afirmou o governador.

Em paralelo, o Governo 
do Estado vai buscar formas 
de aumentar os salários dos 
professores da rede estadual 
de ensino em todos os níveis 
da carreira. No momento, a Lei 
Federal 173 impede a elevação 
de salário de servidores públi-
cos, mas o Estado vai, segundo 
Renan Filho, trabalhar para 
a valorização da carreira do 
magistério: “Apesar desta limi-

tação [da lei], nós nos impomos 
o desafio de rever a carreira do 
magistério e elevar salário de 
todos os professores da rede 
estadual de Alagoas, do início 
ao fim da carreira”.

O aumento do salário e a 
bolsa para mentoria elevarão 
o patamar de renda da catego-
ria. “Somando-se esta bolsa à 
melhoria salarial, estaremos 
praticamente dobrando o 
vencimento dos professores da 
rede estadual. Por exemplo, um 
professor de 40 horas que, em 
média, ganha R$ 3 mil, passará 
a ganhar R$ 6 mil”, explicou.

PREVIDÊNCIA DOS APOSENTADOS

Governador anuncia
retirada de desconto

Confira a nota na íntegra

A partir de 1° de julho, a BRK Ambiental assume a operação dos 
sistemas de água e esgoto da Região Metropolitana de Maceió com 
a missão de universalizar o serviço de água até 2027 e atingir 90% 
da universalização do esgotamento sanitário nos primeiros oito 
anos de contrato – hoje, apenas 27% da população possui acesso 
à rede de esgoto na região. Além disso, a empresa tem como meta 
reduzir as perdas de água para no máximo 25% em 20 anos (atual-
mente, há um desperdício de quase 60% da água tratada). 
Para desenvolver esse trabalho, a BRK investirá R$2 bilhões nos 
próximos seis anos, focando em melhorias operacionais como 
automação de sensores de nível dos reservatórios e das principais 
elevações elevatórias, além de limpeza, recuperação e manuten-
ção dos sistemas produtores de água. A empresa conta com uma 
moderna infraestrutura e equipamentos de ponta que permitirão 
melhor gestão do fornecimento, mais eficiência, controle e melho-
ria na qualidade da água entregue à população. 
Paralelamente à qualificação do serviço, a BRK Ambiental também 
vai fortalecer o atendimento ao cliente. Serão disponibilizados 
canais digitais, 0800 24 horas, facilidades para o pagamento da 
fatura (uso de cartão de crédito e até cashback com o PicPay), 18 
lojas físicas em todas as 13 cidades contempladas pela concessão 
e atendimento nas Centrais Já! da capital.

Márcio Ferreira

Ascom PC

“Revemos a Reforma da Previdência e retiramos o desconto para os aposentados”

Delegada e agente durante operação

“LUZ NA INFÂNCIA 8”

Operação cumpre
mandados em AL
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Cai a intenção de compras 
para o Dia dos Namorados

APENAS 39% dos consumidores vão presentear na data; peíodo deve movimentar em torno de R$ 32 milhões

As incertezas 
econômicas 
c a u s a d a s 

pelas taxas de desemprego e 
alta da inflação irão impactar 
na troca de presentes no Dia 
dos Namorados. De acordo 
com a pesquisa de Intenção de 
Compras realizada pelo Insti-
tuto Fecomércio AL, apenas 
39% dos consumidores de 
Maceió pretendem presentear 
na data. É o menor desempe-
nho da série histórica do Insti-
tuto, que iniciou este tipo de 
pesquisa em 2012 e vinha regis-
trando uma média de 55% de 
intenções de compras.

Em comparação à 2019 
(53,6%), última vez em que o 
levantamento foi realizado, 
pois em 2020 o período coinci-
diu com a paralisação da maior 
parte das atividades comerciais 
devido à pandemia do Covid-
19 (coronavírus), a intenção de 
presentear recuou 27%. Apesar 
da queda, a data deve movi-
mentar mais de R$ 32 milhões 
na economia de Maceió; um 
aumento de 14,28% em relação 
àquele ano.

Para o assessor econômico 
da Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do 
Estado de Alagoas (Fecomér-

cio AL), Victor Hortencio, o 
incremento econômico reflete 
o elevado custo de vida. “Como 
o consumidor vem sentindo 
a inflação com o aumento dos 
alimentos, combustível, ener-
gia, gás e outros custos, já sabe 
que gastará mais na compra do 
presente. Com isso, apesar de a 
intenção de compras ter recu-
ado, o valor médio a ser desem-
bolsado aumentou, resultando 
numa maior movimentação 
econômica na data”, avalia.

Para o presidente da Feco-
mércio AL, Gilton Lima, 
mesmo com uma perspectiva 
de venda abaixo da média 
dos anos anteriores, a data 
contribuirá para o estímulo 
das vendas e para melhorar 
o faturamento das empresas, 
que ainda sofrem os impactos 
da pandemia. “Compreende-
mos o desafio para se manter 
a saúde coletiva em segurança, 
mas o cenário ideal seria para o 
Comércio em plena atividade 
e os bares e restaurantes auto-
rizados a funcionarem numa 
data tão significativa para 
nossa economia, pois disputa o 
terceiro lugar de vendas com o 
Dia dos Pais. Tudo com respeito 
às regras de distanciamento 
social”, ressalta. 

PESQUISA
De acordo com o levanta-

mento do Instituto Fecomércio 
AL, dos 60% dos entrevistados 
que não irão presentear, 27,78% 
disseram não ter a quem presen-
tear; 17,65% estão mais cautelo-
sos; 17,32% celebram de outra 
forma e 14,38% estão endivida-
dos. O desemprego (3,27%) e os 
cuidados devido à pandemia 
(9,48%) foram outros motivos 
citados. Já 1% dos consumido-
res ainda não se decidiram se 
comprarão mimos na data.

Entre os que optaram pela 
aquisição de presentes, 25,26% 
gastarão entre R$ 51 e R$ 100; 
entre R$ 101 a R$ 150, para 
15,98%; entre R$ 151 a R$ 200, 
para 14,95%; e até R$ 50, para 
12,89%. A pesquisa mostra que 
6,70% dos entrevistados devem 
gastar acima de R$ 400 com 
presente e que 2,98% usarão a 
verba do Auxílio Emergencial. 
O tíquete médio será de R$ 
176,56, movimentando pouco 
mais de R$ 17 milhões.

O Instituto Fecomércio 
também quis saber quan-
tos presentes o consumidor 
pretende comprar e 80,90% 
foram taxativos em afirmar que 
comprarão apenas um. Já 13,57% 
vão escolher dois e, 2,51%, 

quatro. Itens de vestuário serão 
a opção para 25,51% dos apaixo-
nados, seguidos de perfumes e 
cosméticos (18,37%), bijuterias/
joias (9,69%), bolsa e acessórios 
(7,14%), livros (5,61%), calçados 
(3,06%), entre outros.

Ao contrário dos anos ante-
riores, quando o pagamento à 
vista em dinheiro era a opção 
da maioria, este ano a preferên-
cia será pelo o cartão de crédito/
parcelado (50%), seguido da 
modalidade à vista via cartão 
de débito (28%), à vista em 
dinheiro (15%) e cartão de 
crédito/rotativo (7%). Para o 
economista, esta mudança 
de postura reflete a cautela. 
“As pessoas estão optando 
por planejar melhor as contas, 
usando o crédito, para poder 
fazer uma reserva financeira 
ante às incertezas atuais”, fala 
Hortencio.

Os entrevistados afirmaram 
que pretendem realizar suas 
compras em shopping (64,43%), 
internet (8,76%), lojas de rua/
bairro/galeria (3,09%), Centro 
de Maceió (0,52%) e outros 
locais (22,16%). E em época de 
inflação em alta, o preço é o crité-
rio que leva a maioria a entrar 
em uma loja (31,96%), seguido 
das promoções (17,5%), quali-

dade dos produtos (13,92%), 
praticidade (10,31%), variedade 
(7,22%), conforto (3,09%), proxi-
midade (3,09%), entre outros. 

COMEMORAÇÃO
Como a pesquisa foi reali-

zada entre 24 e 26 de maio deste 
ano, período no qual os bares 
e restaurantes estavam autori-
zados a funcionar aos finais de 
semana, bem como o acesso 
a praias e ao calçadão da orla 
estavam permitidos, foi ques-
tionado aos consumidores onde 
pretendiam celebrar a data. À 
época, dos 48% que afirmaram 
que iriam comemorar, 56,55% o 
fariam em casa mesmo; 12,76% 
optariam por restaurantes; 
8,28% iriam viajar e 1,38% 
escolheriam hotel ou motel, 
enquanto 21,03% escolheriam 
outras formas. O tíquete médio 
em comemorações seria de R$ 
161,32, o que representaria uma 
circulação em torno de R$ 15,6 
milhões.

Considerando que o último 
decreto da Fase Vermelha terá 
validade até 10 de junho, caso 
haja mudança no próximo anún-
cio do Governo do Estado, há a 
possibilidade de os enamora-
dos poderem celebrar a data em 
bares e restaurante da cidade.
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Pacote garante mais de R$ 1 bi 
em investimentos na Educação

REALIZADA ONTEM, cerimônia de lançamento também marcou a posse dos novos gerentes regionais de Educação

Severino Carvalho e 
Andressa Alves
Repórteres

De z  n o v o s 
programas e 
um investi-

mento de mais de R$ 1 bilhão na 
Educação Pública de Alagoas 
foram anunciados na manhã 
de ontem pelo governador 
Renan Filho e o secretário de 
Estado da Educação, Rafael 
Brito, durante a solenidade de 
posse dos novos gerentes regio-
nais de Educação para o biênio 
2021-2023. A cerimônia restrita, 
em razão da pandemia, foi 
realizada no Auditório Aqual-
tune do Palácio República dos 
Palmares e transmitida pelos 
canais oficiais do Governo de 
Alagoas nas redes sociais.

“Hoje estamos lançando, 
sem dúvida alguma, o maior 
investimento que a Educação 
Pública de Alagoas já recebeu”, 
afirmou Renan Filho.

Os dez novos programas 
garantirão a entrega de 300 
novos ônibus escolares, a cons-
trução de 200 creches, a compra 
de equipamentos para estrutu-
ração das 310 escolas da rede, 
a aquisição de computadores 
para os professores, a realiza-
ção de concurso público com 
três mil vagas, dentre 
outras ações.

Os programas 
anunciados chegam 
para robustecer as 
ações do Escola 10, 
iniciativa desenvol-
vida pelo Governo 
do  Es tado  em 
parceria com os 
municípios alago-
anos, que propor-
ciona a melhoria 
na aprendizagem 
e nos índices 
educacio-
nais. O 

pacote fortalece, ainda, os 
pilares da Educação Pública 
de Alagoas, calcados na valo-
rização do servidor, no inves-
timento em infraestrutura, na 
descentralização de recursos, 
na melhoria do ensino-apren-
dizagem e numa visão macro 
da área educacional.

Foram anunciados os 
programas: Tv Escola 10, Rumo 
às Aulas, Mais Merenda, Vem 
que dá Tempo, Conecta Profes-
sor, Meu Transporte Novo, 
Creche Cria, Mais Professor, 
Minha Escola Nova e Equipa 
Escola.

“Esse é um momento muito 
diferente para a educação 
de Alagoas com um investi-
mento de mais de R$ 1 bilhão 
em dez programas iniciais, 
que chegam para fortalecer o 
Escola 10. Trata-se, portanto, de 
um momento muito diferente 
com ações abrangentes que 
atendem, desde a merenda do 
aluno, passando pela valoriza-
ção dos servidores e pela infra-
estrutura da escola”, descreveu 
Rafael Brito.

CONHEÇA OS PROGRAMAS
TV ESCOLA 10 – Canal 

aberto de TV com conteú-
dos pedagógicos 

próprios para 
t o d o s  o s 

estudan-
t e s  d a 
r e d e 
e s t a -
dual. 
Terá 

transmissão simultânea para 
dois milhões de alagoanos.

RUMO ÀS AULAS  – 
Garante recurso emergencial 
repassado a todas as 310 esco-
las da rede pública estadual 
e às gerências regionais para 
adequações de infraestrutura 
e aquisição de bens. O investi-
mento será de R$40 milhões.

“Vamos disponibilizar os 
recursos, começar a distribuir os 
cheques aos diretores para que 
comecem a ajeitar as escolas. 
A gente vai vacinar os profis-
sionais da Educação (contra a 
Covid-19) e esperamos fazer 
isso no máximo até o início de 
julho para retomarmos as aulas 
no início do segundo semestre 
com professores imunizados 
e escolas preparadas”, citou o 
governador.

M A I S  M E R E N D A  – 
Repasse complementar de R$ 
20,3 milhões para a compra de 
merenda escolar. A quantia 
atual chegará a ser triplicada 
e Alagoas terá, agora, o maior 
valor de merenda per capita do 
Brasil.

“O Ministério da Educa-
ção manda R$ 0,33 por aluno 

por dia. Nós vamos adicio-
nar a esses R$ 0,33 que o 

Ministério manda R$ 
0,67 para destinar 

R$ 1,00 por aluno 
para a merenda, 

porque o Estado 
entende que 

a merenda 
e s c o -
lar  é  um 
c o m p l e -
m e n t o 
m u i t o 

importante 
na alimenta-
ção das crian-
ças  e  dos 
jovens  de 
baixa renda. 
Trata-se de 
u m a  a ç ã o 
fundamen-

tal”, considerou Renan Filho.
VEM QUE DÁ TEMPO – 

Convocação de jovens e adultos 
para acelerar a escolarização do 
ensino fundamental em todo o 
estado. Investimento de cerca 
de R$ 120 milhões. Inclui ainda 
bolsa-formação para profes-
sores, exame de avaliação e 
aumento da oferta do EJA 
Modular.

CONECTA PROFES-
SOR – Dará suporte aos 10 mil 
professores da rede estadual 
para a compra de equipamen-
tos tecnológicos (computado-
res) e contratação de internet 
contínua por até 24 meses na 
casa desses profissionais. Cada 
um deles receberá R$ 5 mil.

MEU TRANSPORTE 
NOVO – Entrega de 300 
ônibus escolares para Alagoas. 
Cem deles serão de uso próprio 
da rede estadual e 200 entre-
gues aos gestores municipais. 
O investimento será de R$ 60 
milhões.

CRECHE CRIA – Universa-
lização do acesso a creches em 
Alagoas, a partir da construção 
de 200 novas unidades que irão 
atender cerca de 40 mil crianças 
de 0 a 4 anos, em todo o estado. 
Investimento total de R$ 805 
milhões.

“Duzentas creches signifi-
cam 40 mil alunos inseridos na 
educação pública já nos primei-
ros anos de vida. Isso pratica-
mente garantirá o atendimento 
de toda a demanda de creches 
em Alagoas e vai gerar oito mil 
empregos diretos”, pontuou 
Renan Filho.

MAIS PROFESSOR – 
Ampliação da oferta de profis-
sionais da Educação na rede 
estadual, por meio da realiza-
ção de concurso público para 
professores com três mil vagas e 
Processo Seletivo Simplificado 
em diversas áreas de atuação.

MINHA ESCOLA NOVA 
– Melhorias na infraestrutura 
da Educação com a manuten-

ção e construção de novas esco-
las, além da implantação de 
ginásios e Centro Educacional 
Integrado. Investimento de R$ 
470 milhões.

EQUIPA ESCOLA  – 
Entrega de equipamentos para 
estruturação das 310 escolas da 
rede pública estadual. Investi-
mento de cerca de R$ 45 milhões.

POSSE
A solenidade desta terça-

-feira (8) também marcou a 
posse dos gerentes que atua-
rão no biênio 2021-2023 nas 13 
Gerências Regionais de Educa-
ção (Geres) distribuídas pelo 
estado.  

Tomaram posse: 1ª Gere 
(Maceió) – Sandra Vitorino 
do Nascimento; 2ª Gere (São 
Miguel dos Campos) – Alex-
sandra Rodrigues da Costa; 
3ª Gere (Palmeira dos Índios) 
– Ana Paula Soares da Silva 
Barros; 4ª Gere (Viçosa) – Jose-
nildo Maraba da Silva Lima; 5ª 
Gere (Arapiraca) – José Afonso 
de Alcântara; 6ª Gere (Santana 
do Ipanema) – Heloiza Andreia 
Lins Teixeira; 7ª Gere (União 
dos Palmares) – Artur Ferreira 
da Silva Filho; 8ª Gere (Pão de 
Açúcar) – Edivaldo Vieira; 9ª 
Gere (Penedo) – Jorge Luiz dos 
Santos; 10ª Gere (Porto Calvo) – 
Edclea Ataide da Silva; 11ª Gere 
(Piranhas) – Jeorgens Ferreira 
da Silva; 12ª Gere (Rio Largo) – 
José Henrique dos Santos, e 13ª 
Gere (Maceió) – Cássio Costa de 
Lima.

O secretário Rafael Brito 
enfatizou que os novos geren-
tes são escolhidos pelo crité-
rio da meritocracia. “Quem 
participa da gerência da Gere, 
quem se qualifica para partici-
par do processo seletivo são os 
diretores e gestores das escolas 
que, no ano anterior, tiveram 
o melhor resultado no Ideb”, 
pontuou.

Para Afonso Alcântara, 
novo gerente regional da 5ª 
Gere, sediada em Arapiraca, 
chegar ao cargo é um reconheci-
mento pelo trabalho realizado.

“Antes desse processo da 
meritocracia, a gente não podia 
nem sonhar em exercer um 
cargo como esse. Um profes-
sor de sala de aula só poderia 
ser, no máximo, gestor; e hoje 
ele pode sonhar em ser um 
gerente regional, que antes era 
um cargo político. Hoje, a gente 
tem esse reconhecimento pelo 
trabalho realizado. É muito 
gratificante!”, comemorou 
Alcântara.

Fotos: Márcio Ferreira

Renan Filho anunciou investimentos de mais de R$ 1 bilhão para a Educação
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Cai a intenção de compras 
para o Dia dos Namorados

APENAS 39% dos consumidores vão presentear na data; peíodo deve movimentar em torno de R$ 32 milhões

As incertezas 
econômicas 
c a u s a d a s 

pelas taxas de desemprego e 
alta da inflação irão impactar 
na troca de presentes no Dia 
dos Namorados. De acordo 
com a pesquisa de Intenção de 
Compras realizada pelo Insti-
tuto Fecomércio AL, apenas 
39% dos consumidores de 
Maceió pretendem presentear 
na data. É o menor desempe-
nho da série histórica do Insti-
tuto, que iniciou este tipo de 
pesquisa em 2012 e vinha regis-
trando uma média de 55% de 
intenções de compras.

Em comparação à 2019 
(53,6%), última vez em que o 
levantamento foi realizado, 
pois em 2020 o período coinci-
diu com a paralisação da maior 
parte das atividades comerciais 
devido à pandemia do Covid-
19 (coronavírus), a intenção de 
presentear recuou 27%. Apesar 
da queda, a data deve movi-
mentar mais de R$ 32 milhões 
na economia de Maceió; um 
aumento de 14,28% em relação 
àquele ano.

Para o assessor econômico 
da Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do 
Estado de Alagoas (Fecomér-

cio AL), Victor Hortencio, o 
incremento econômico reflete 
o elevado custo de vida. “Como 
o consumidor vem sentindo 
a inflação com o aumento dos 
alimentos, combustível, ener-
gia, gás e outros custos, já sabe 
que gastará mais na compra do 
presente. Com isso, apesar de a 
intenção de compras ter recu-
ado, o valor médio a ser desem-
bolsado aumentou, resultando 
numa maior movimentação 
econômica na data”, avalia.

Para o presidente da Feco-
mércio AL, Gilton Lima, 
mesmo com uma perspectiva 
de venda abaixo da média 
dos anos anteriores, a data 
contribuirá para o estímulo 
das vendas e para melhorar 
o faturamento das empresas, 
que ainda sofrem os impactos 
da pandemia. “Compreende-
mos o desafio para se manter 
a saúde coletiva em segurança, 
mas o cenário ideal seria para o 
Comércio em plena atividade 
e os bares e restaurantes auto-
rizados a funcionarem numa 
data tão significativa para 
nossa economia, pois disputa o 
terceiro lugar de vendas com o 
Dia dos Pais. Tudo com respeito 
às regras de distanciamento 
social”, ressalta. 

PESQUISA
De acordo com o levanta-

mento do Instituto Fecomércio 
AL, dos 60% dos entrevistados 
que não irão presentear, 27,78% 
disseram não ter a quem presen-
tear; 17,65% estão mais cautelo-
sos; 17,32% celebram de outra 
forma e 14,38% estão endivida-
dos. O desemprego (3,27%) e os 
cuidados devido à pandemia 
(9,48%) foram outros motivos 
citados. Já 1% dos consumido-
res ainda não se decidiram se 
comprarão mimos na data.

Entre os que optaram pela 
aquisição de presentes, 25,26% 
gastarão entre R$ 51 e R$ 100; 
entre R$ 101 a R$ 150, para 
15,98%; entre R$ 151 a R$ 200, 
para 14,95%; e até R$ 50, para 
12,89%. A pesquisa mostra que 
6,70% dos entrevistados devem 
gastar acima de R$ 400 com 
presente e que 2,98% usarão a 
verba do Auxílio Emergencial. 
O tíquete médio será de R$ 
176,56, movimentando pouco 
mais de R$ 17 milhões.

O Instituto Fecomércio 
também quis saber quan-
tos presentes o consumidor 
pretende comprar e 80,90% 
foram taxativos em afirmar que 
comprarão apenas um. Já 13,57% 
vão escolher dois e, 2,51%, 

quatro. Itens de vestuário serão 
a opção para 25,51% dos apaixo-
nados, seguidos de perfumes e 
cosméticos (18,37%), bijuterias/
joias (9,69%), bolsa e acessórios 
(7,14%), livros (5,61%), calçados 
(3,06%), entre outros.

Ao contrário dos anos ante-
riores, quando o pagamento à 
vista em dinheiro era a opção 
da maioria, este ano a preferên-
cia será pelo o cartão de crédito/
parcelado (50%), seguido da 
modalidade à vista via cartão 
de débito (28%), à vista em 
dinheiro (15%) e cartão de 
crédito/rotativo (7%). Para o 
economista, esta mudança 
de postura reflete a cautela. 
“As pessoas estão optando 
por planejar melhor as contas, 
usando o crédito, para poder 
fazer uma reserva financeira 
ante às incertezas atuais”, fala 
Hortencio.

Os entrevistados afirmaram 
que pretendem realizar suas 
compras em shopping (64,43%), 
internet (8,76%), lojas de rua/
bairro/galeria (3,09%), Centro 
de Maceió (0,52%) e outros 
locais (22,16%). E em época de 
inflação em alta, o preço é o crité-
rio que leva a maioria a entrar 
em uma loja (31,96%), seguido 
das promoções (17,5%), quali-

dade dos produtos (13,92%), 
praticidade (10,31%), variedade 
(7,22%), conforto (3,09%), proxi-
midade (3,09%), entre outros. 

COMEMORAÇÃO
Como a pesquisa foi reali-

zada entre 24 e 26 de maio deste 
ano, período no qual os bares 
e restaurantes estavam autori-
zados a funcionar aos finais de 
semana, bem como o acesso 
a praias e ao calçadão da orla 
estavam permitidos, foi ques-
tionado aos consumidores onde 
pretendiam celebrar a data. À 
época, dos 48% que afirmaram 
que iriam comemorar, 56,55% o 
fariam em casa mesmo; 12,76% 
optariam por restaurantes; 
8,28% iriam viajar e 1,38% 
escolheriam hotel ou motel, 
enquanto 21,03% escolheriam 
outras formas. O tíquete médio 
em comemorações seria de R$ 
161,32, o que representaria uma 
circulação em torno de R$ 15,6 
milhões.

Considerando que o último 
decreto da Fase Vermelha terá 
validade até 10 de junho, caso 
haja mudança no próximo anún-
cio do Governo do Estado, há a 
possibilidade de os enamora-
dos poderem celebrar a data em 
bares e restaurante da cidade.



Outra figurinha conhecida em Alagoas e que agora se acha o “novinho das redes” é o senador Fenando Collor. Ele é bom 
de tribuna, mas patina nas redes sociais – campo que não domina muito bem, mas se acha o cara. Sempre que posta 
uma bobagem, recebe uma “carreta” de invertidas. Pois bem, para ficar bem na fita e agradar o Presidente Bolsonaro, ele 
criticou com força as manifestações de 29 de maio. No geral, disse que a manifestação foi pequena em Alagoas. E não 
foi. Mas ele pode esperar a do dia 19 de junho. Com a vaga dele a prêmio no Senado, Collor irá de novo bater na porta dos 
eleitores. Ocorre que o eleitor está cansado desse pede-pede danado. “Minha gente, vote em mim!”. “Minha gente, não 
me deixe só!”. Tem eleitor que já está se preparando para dar a resposta quando ele chegar com essa conversinha mole.

Pesquisa Datafolha divulgada ontem traz a opinião dos advogados em relação ao Governo Bolsonaro. Os núme-
ros não bons para o Presidente da República. Conforme a pesquisa, 54% dos operadores do Direito reprovam o 
Governo Bolsonaro. Esse número é maior “do que o verificado entre a população brasileira, que foi de 45%”, de 
acordo com a última pesquisa divulgada em 12 de maio pelo Instituto. De acordo com a Folha, levantamento foi 
feito por telefone entre os dias 26 de fevereiro e 8 de março, 303 advogados das cinco regiões do país foram 
ouvidos. E os resultados foram ponderados por sexo, idade e região.

O senador Flávio Bolsonaro criticou o fato de o técnico Tite ter aparecido, em tempos idos, em fotos com o então 
Presidente Lula. Espírito zombeteiro, mentiroso, engenheiro de obra pronta, o senador disse que Tite seria um puxa-
-saco de Lula e que por isso não serviria para técnico da Seleção Brasileira. À época dessas fotos que ele fala, Lula era 
presidente da República e Tite, técnico do Corinthians, time para o qual Lula torce. Misturando tudo, o senador chamou 
Tite de hipócrita, entre outras indelicadezas. Ontem, o técnico respondeu: “não sou hipócrita nem alienado”. Sobre o 
quesito “foto”, Flávio Bolsonaro se esqueceu que, seu pai, o Presidente da República, foi fotografado há alguns anos, 
com milicianos e bandidos. As imagens que eles não conseguiram apagar continuam lá na Internet. Não é montagem. 
De tanto ser fotografado junto com bandidos e outros milicianos, vosso pai é bandido também, nobre senador? Acima, 
a coluna traz algumas fotos do Presidente da República junto com pessoas reconhecidamente “más companhias”. 

O tiro pode ter saído pela culatra. Ao admitir que metade das pessoas mortas por 
Covid-19, no Brasil, foi por outras causas, usando um relatório falso do Tribunal de 
Contas da União, o presidente Jair Bolsonaro exagerou na dose. Precisou o Tribunal 
divulgar uma nota desmentindo o chefe da Nação. Que vergonha! Isto é o cúmulo do 
negacionismo. E pode custar caro ao Palácio do Planalto, porque a CPI vai convocar 
o autor da mentira para fisgar depois quem a propagou: o Presidente Fake News. E 
e ele continua falando sobre isso e citando o TCU como fonte.(Ricardo Rodrigues)

Os jogadores da Seleção Brasileira divulgaram um manifesto contra a realização 
da Copa América no Brasil. Eles disseram que não apoiam o torneio, mas vão 
disputá-lo em respeito à Seleção. Depois da vitória por 2 a 0 sobre o Paraguai, o 
time se posicionou e disse que entra em campo domingo, contra a Venezuela, no 
Mané Garricha, em Brasília, mas, sob protesto. Os jogadores reclamam do fato de 
não terem sido informados oficialmente do torneio. Nada sobre a pandemia? (RR) 

Se a CPI tivesse um detector de 
mentira, que apitasse toda vem que um 
depoente mentisse, a sessão de ontem 
seria uma zuada arretada, tal a quanti-
dade de vezes que o ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, mentiu. Na ânsia de 
defender o chefe e sua política negacio-
nista, Queiroga desmentiu ele mesmo. 
Disse que partiu dele a desistência pelo 
trabalho da infectologista Luana Araujo; 
quando no primeiro depoimento, havia 
dito que o nome dela fora vetado pelo 
Palácio do Planalto. (RR)

Outra mentira boa dita por Quei-
roga foi quanto ao número de joga-
dores infectados pela Covid-19 no 
Brasil. O ministro disse que apenas 
um atleta teria sido contaminado, 
quando mais de 300 já testaram 
positivo, do início da pandemia para 
cá. Isso sem falar na contaminação 
de técnicos, auxiliares e repórte-
res, que também ficam expostos 
ao contágio a cada campeonato 
disputado, mesmo sem público nos 
estádios.  (RR)

Se a bola vai ou não rolar, quem vai dizer é Supremo Tribunal Federal. O 
assunto está na pauta do STF, que analisa pedido de suspensão da Copa 
América no Brasil. Na sessão extraordinária de amanhã, a ministra Cármen 
Lúcia decide se acata ou não o pedido do PT e do PSB de vetar o torneio no 
Brasil, por conta da pandemia. A matéria será apreciada pelos ministros em 
sessão extraordinária, em votação de caráter emergencial, pois o início da 
competição está previsto para o próximo domingo, dia 13 de junho. (RR)

Cabo eleitoral de muitos candidatos em eleições passadas, o missionário Romildo 
Ribeiro Soares foi hospitalizado no Rio de Janeiro, vítima da Covid-19. Parece 
que a água que ele oferecia aos fiéis para combater o vírus, numa atitude insana 
e negacionista, não foi suficiente para livrá-lo da doença.Após ser intubado em 
consequência da doença, RR Soares apresentou melhora no quadro de saúde 
ao ponto de receber alta médica e voltar para casa. Por enquanto, ele está de 
repouso e se recupera bem. Ainda não falou em contribuição dos fiéis. (RR)
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O “rei” Arthur 

Ligeirinhas

O deputado federal Arthur Lira pode até achar que está nadando de braçadas em Alagoas. Pode. Mas, 
em Brasília, a todo instante, ele sofre pressão e o repúdio dos movimentos sociais, sindicalistas e 

grupos políticos. Hoje mesmo Brasília amanheceu cheia de faixas com “elogios” à atuação dele à frente 
do processo de privatização da Eletrobras e da Reforma Administrativa. Muito próximo do Planalto – e 
dos seus inquilinos – Arthur Lira se acha na crista da onda. Isso coloca o desenho de um alvo bem nas 
costas dele. Como é nas costas, ele não vê, nem é informado. Faz ouvidos moucos para as palavras 
que são proferidas em sua direção. Afinal de contas, os eleitores do Distrito Federal não lhe interessam. 
Mas, quando aterrissa por aqui, as coisas podem se complicar. Presidente da Câmara Federal, ele se 
considera lá no alto. Pertinho das nuvens. Mas, tudo pode dar errado. No território alagoano, agarrados 
com ele mesmo só a Barra de São Miguel e Estrela de Alagoas. Na primeira, o pai [Benedito de Lira] 
descansa como prefeito e na segunda, o “senhor das aposentadorias” manda prender e manda soltar 
há muitos anos. Ocorre que a votação nesses dois “colégios” eleitorais é bem pequena para uma vota-
ção para a Câmara Federal. Há quem diga que Arthur queira ser governador de Alagoas. Será, hein!?

» A OAB Alagoas, em parceria com outras instituições, está 
colhendo assinaturas para o projeto de Iniciativa Popular que 
visa a criação do Conselho da Cidade (contando com a partici-
pação da população) e de requalificação da área afetada pela 
mineração, tornando a região dos bairros afetados em útil para 
a cidade de Maceió.

» Após a luta da Focuarte, a Câmara de Maceió, aprovou ontem a Indica-
ção nº 230/2021, do vereador Fernando Hollanda. A indicação concede 
uma bolsa mensal a 20 grupos da cultura popular como patrimônio vivo. 
O objetivo dessa bolsa é salvaguardar mestres e mestras da cultura 
popular.

» A coluna recebeu a informação de que há forças do atraso 
rondando o Ninho do Galo. Integrantes da gestão passada e até 
radialistas da área esportiva estariam secando a atual gestão. 
Mário Marroquim, o presidente, seria o principal alvo. Os olhos 
teriam crescido no atual nível de organização do clube.

Cantilena de Collor

Advogados reprovam Bolsonaro

Seu pai é bandido, senador? 

Cidadão Fake News

América sob protesto

Lorotas e mentiras 1 Lorotas e mentiras 2

STF é o dono da bola 

Água que não cura

Josinaldo Lucas Freitas, o Djaca – 
acusado na morte de Marielle Franco; 
o outro é o Presidente da República

Ex-sargento Élcio Queiroz, acusado 
na morte de Marielle Franco; o outro 
é o Presidente da República

Ex-PMs presos em operação do 
Ministério Público; o da ponta é 
Presidente da República


