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PREFEITO DE 
ESTRELA É 
AFASTADO

JUSTIÇA FEDERAL TAMBÉM AFASTOU ARLINDO GARROTE, EX-PREFEITO E QUE ESTÁ NO CARGO DE COORDENADOR DO DNOCS

10

A Justiça Federal afastou 
hoje do cargo o prefeito Aldo 
Lira, de Estrela de Alagoas. 
Ele também é investigado 
na Operação Aurantium 
(laranja azeda) da Polícia 
Federal que apura o desvio 

de R$ 20 milhões de recursos 
federais destinados a progra-
mas de saúde e de educação 
no município. Além dele, o 
ex-prefeito Arlindo Garrote, 
que ocupa o cargo de coorde-
nador do DNOCS, também 

foi afastado. O vice-prefeito 
Mário Jorge é quem assume o 
cargo. Os três são do Partido 
Progressistas (PP), afilhados 
políticos do Presidente da 
Câmara Federal, deputado 
Arthur Lira. Aldo Lira foi afastado da prefeitura de Estrela de Alagoas pela Justiça Federal

Maceió prossegue 
com a vacinação

GAROTADA DE 13 ANOS

COMÉRCIO NO FERIADO

Confiança é
a mais alta 
dos últimos
15 meses

Mercados e 
feiras livres 
terão horário 
especial

7 4

4

Secretário recebe
medalha do NCIA

RECONHECIMENTO

10

PATROCÍNIO

Governo garante recursos 
para CRB e CSA na Série B

O  g o v e r n a d o r  d e 
Alagoas, Renan Filho, 
manteve o compromisso 
e garantiu o patrocínio 
aos clubes de futebol que 
atuam na Série B do Campe-
onato Brasileiro - CRB e 
CSA. Durante a assina-
tura do repasse, o chefe do 
Executivo também autori-

zou o início da reforma das 
arquibancadas do Rei Pelé e 
anunciou o retorno gradual 
do público aos estádios. O 
recurso destinado aos dois 
clubes, juntos, chega a quase 
R$ 4 milhões, tornando o 
Governo o patrocinador 
máster, segundo os presi-
dentes dos times, Rafael 

Tenório - CSA - e Mário 
Marroquim - CRB. Ambos 
reconhecem o esforço 
da gestão para manter o 
compromisso e afirmam que 
estes recursos serão impres-
cindíveis para o ajuste 
financeiro de cada clube, 
ajudando a trazer resultados 
para Alagoas. 5

Felipe Brasil
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Um jogo de futebol tem 
90min, certo? ERRADO.

O mais  forte  sempre 
vence, certo? ERRADO.

O dinheiro compra uma 
eleição, certo? ERRADO.

Uma partida de futebol 
só termina quando o árbi-
tro apita o final do jogo, 
PREVISTO para dois tempos 
de 45 minutos.

Quando o “TIDO COMO” 
mais fraco vence é porque 
algo não estava como deve-
ria estar, do lado do “TIDO 
COMO” mais forte.

E se dinheiro garantisse 
mandato, todo rico bancava 
sua própria eleição.

Bem... a eleição no muni-
cípio de Campo Grande, no 
Agreste de Alagoas, deixa 

uma GRANDE lição para os 
candidatos que vão às urnas 
em 2022 e seus apoiadores.

Muito mais do que a 
comemoração antecipada, 
antes do TRE decretar a vitó-
ria de Théo Higino (Repu-
blicanos), com 49,83% dos 
votos válidos, contra 49,70% 
de Cícero Pinheiro (MDB); 
mais do que imaginar que 

o apoio do lado mais forte 
garantiria a vitória, e mais 
importante que o dinheiro 
gasto no pleito foi o sinal de 
alerta daquele povo NAS 
URNAS.

2022 está  na porta  e 
sentará nas cadeiras do 
poder (governador, senador, 
deputados federais e esta-
duais) os que tiverem mais 

acertos em suas estratégias. 
Quem pensar diferente corre 
o risco de comemorar “DE 
MANEIRA ANTECIPADA” 
a vitória do rival.

Campo Grande deixa 
uma GRANDE LIÇÃO – não 
pelos 9 votos de diferença de 
Higino para Pinheiro.

Peguei leve, porque o 
vexame foi d+.

Rogério Correia * Deputado federal (PT-MG)Fernanda Furquim * Head de Relacionamentos na MCM Brand Experience

Há muito tempo uma 
grande reportagem, daquelas 
que fazem justiça ao nome, não 
gerava tanto comentário quanto 
este excelente documentário 
“Bolsonaro e Adelio: uma fake-
ada no coração do Brasil”, trans-
mitido pela TV 247.

E como não poderia ser dife-
rente, com tamanha repercus-
são vieram também algumas 
críticas. Sobre elas, é preciso 
dizer: é preciso ser menos ingê-
nuo e conhecer mais a realidade 
brasileira, sobretudo a histó-
ria de farsas que infelizmente 
marcam a história das nossas 
elites.

A frase é velha, mas cabe 
perfeitamente: “teorias da cons-
piração” são ruins e falseiam a 
realidade... o problema é que 
conspirações existem.

Conspirações não faltaram 
na nossa história, sempre lide-
radas pelas elites econômicas 
e políticas e sempre contra os 
interesses maiores do país e do 
seu povo.

Li em algum lugar que o 
assunto da “facada” que elegeu 
Bolsonaro seria proibido, a não 
ser que “surjam evidências em 
contrário”... Outra crítica defen-
dia ser impossível contar uma 
mentira tão grande (a “fake-
ada”) com tanta gente envolvida 
no episódio (médicos, seguran-
ças, policiais, enfermeiros...).

Será mesmo?
Antes de tudo, bom lembrar 

que as demandadas “evidên-
cias em contrário” não surgem 
por geração espontânea. Preci-
sam ser apuradas, investigadas, 
colocadas sob escrutínio cons-
tante da inteligência humana...

E aqui fica talvez o maior 
mérito do documentário e da 
TV 247: finalmente um assunto 
de tamanha importância rece-
beu a devida atenção por parte 
da mídia brasileira.

Aliás,  tívessemos uma 
democracia mais madura e uma 

imprensa mais independente, 
certamente teríamos inúmeros 
outros documentários e repor-
tagens abordando o assunto. 
Não precisa ir longe: nos Esta-
dos Unidos, um episódio seme-
lhante já teria gerado inúmeros 
documentários e dezenas, ou 
centenas, de reportagens inves-
tigativas de fôlego.

Mas e quanto à impossibi-
lidade de contar uma mentira 
da magnitude da “facada” com 
tanta gente envolvida, direta ou 
indiretamente, no episódio?

Ainda que isso deva ser 
levado em conta, não serve 
para desmerecer, de antemão, 
o notável trabalho jornalístico 
feito pelo repórter investiga-
tivo Joaquim de Carvalho, fruto 
de viagens a várias cidades, 
inúmeras entrevistas e uma 
exaustiva pesquisa teórica e de 
campo.

Sobre isso, tenho dúvidas 
se os críticos do documentário 
realmente assistiram ao filme. 
Não há ali um único passo em 
falso, um único “chute” ou 
especulação. Pelo contrário, 
há... evidências, inúmeras, de 
que a história merece urgente-
mente ser “reinvestigada” – ou 
investigada pela primeira vez 
de verdade.

O grande jornalista Juca 
Kfouri costuma lembrar sempre 
uma história interessante: logo 
após o golpe militar, muitos 
foram os que apontaram a 
influência dos Estados Unidos 
no levante que nos trouxe a 
ditadura por mais de 20 anos. 
Por vários anos, essas pessoas, 
lembra Kfouri, eram acusadas de 
“paranoicas”, adeptas de teorias 
conspiratórias e coisas assim. Os 
anos se passaram e hoje sabemos, 
inclusive com provas documen-
tais, do papel central dos ameri-
canos no golpe de 1964.

E o atentado do Riocentro? 
Seria loucura imaginar uma 
trama que vitimou militares 

fosse urdida por... militares?
Este é o país cujas elites 

condenaram o ex-presidente 
mais popular da história por 
convicção. Dizia-se: Lula foi 
acusado pelos promotores 
de Curitiba, foi condenado 
pelo juiz Moro e foi “reconde-
nado” pelos desembargadores 
de Porto Alegre. Como tanta 
gente pode estar aliada numa 
mentira?

Pois estava, como as mensa-
gens obtidas pela Vaza Jato 
revelariam depois, infelizmente 
não a tempo de impedir a vitó-
ria do fascista-miliciano-incom-
petente que hoje nos governa.

Dallagnol amava Moro que 
amava os desembargadores do 
TRF-4, que se amavam e combi-
navam ações e sentenças via 
telefone celular.

Quem se lembra da eleição 
de 2010 e o episódio da bolinha 
de papel? Telejornais da Globo 
ouviram populares, políticos 
presentes naquele ato no Rio e 
policiais: todos afirmavam que 
o então candidato do PSDB, José 
Serra, havia sido vítima de um 
“atentado” desferido por radi-
cais petistas...

Lembram? Até um perito foi 
ao Jornal Nacional para atestar 
a “verdade” do atentado – que 
felizmente foi desmascarado a 
tempo, mesmo com tanta gente 
repetindo a mentira...

Para quem ainda compra 
a versão bolsonarista como 
verdade absoluta a ponto de 
estar imune a uma investigação 
séria, duas dicas: 

A primeira é para estudar 
novamente a nossa história. 
Farsas criadas por nossas elites 
não faltam.

A segunda dica: nunca 
duvidem do que é capaz uma 
família que elogia torturadores 
enquanto compra mansões e 
entrega medalhas a ex-policiais 
corruptos enquanto nega vaci-
nas a um povo que morre.

Falar sobre o Setembro 
Amarelo é, na verdade, abordar 
uma série de questões quando 
temos como propósito pensar 
em pessoas. Principalmente, 
com relação à saúde mental, que 
influencia o comportamento e 
ações das pessoas, mas ainda é 
um tabu em alguns cenários. A 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS) publicou o relatório “ 
Suicide worldwide in 2019 “ 
neste ano, mostrando que, em 
2019, mais de 700 mil pessoas 
morreram por suicídio, ou seja, 
uma em cada 100 mortes.

O dia 10 de setembro foi 
escolhido em 2003, pela OMS, 
como uma data para chamar a 
atenção para a questão do suicí-
dio. A organização observou 
a necessidade de desenvolver 
uma estratégia que abordasse 
o tema sem o tabu envolvido, 
fomentando a informação e a 
conscientização.

Ao longo do ano, a agência 
em que atuo promove ações 
para a qualidade de vida e saúde 
mental dos nossos prestadores 
de serviço, pensando sempre 
na valorização do ser humano. 
Amamos cuidar da nossa gente. 
Em nosso planejamento anual, 
por exemplo, temos o “Sextou”, 
que acontece mensalmente com 
atividades diversas, e “O café 
da manhã com MCM”, que é 
bimestral, onde separamos um 
tempo para falarmos de tudo 
que não seja sobre entrega e 
trabalho. Buscamos sempre 
estar perto das pessoas, enten-
dendo o momento de cada um, 
promovendo atividades moti-
vacionais e dinâmicas com o 
grupo, focando no equilíbrio 
das nossas emoções.

Neste ano lançamos um Guia 
de Saúde Mental, onde desen-
volvemos o tema com vários 
sinais de necessidade de ajuda, 
indicando caminhos para atendi-
mento gratuito e abrindo novos 
canais de suporte. Em setembro, 
em especial, será realizada uma 
série de eventos, como medita-
ções semanais; café da manhã 

especial, um “sextou” com 
dinâmicas de interação e roda 
de conversa com o psicólogo e 
psicanalista com mais de 20 anos 
de experiência na área, Marcos 
Vicente F. Almeida. Além disso, a 
agência está alinhada com os 17 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), sendo uma 
delas a saúde e bem estar de 
todos. Vale ressaltar que esses 
movimentos devem estar presen-
tes no nosso dia a dia, não apenas 
em um mês. O cuidado com a 
saúde mental envolve todas as 
classes e faixas etárias.

No Brasil, o levantamento do 
Anuário Brasileiro de Segurança 
Pública registrou 12.895 suicí-
dios no ano passado, equivalente 
a um caso a cada 41 minutos. 
A quantidade aumentou, se 
comparado com 2019, que apre-
sentou 12.745 ocorrências. Entre 
os estados, São Paulo ficou em 
1º lugar em números absolutos, 
com 20% de todo o país.

Os números revelam dados 
significativos e tristes sobre 
suicídios, é necessário olhar para 
a vida, o cuidado com o outro, 
suas dificuldades, problemas 
e conflitos que, muitas vezes, 
precisa lidar sozinho. Assim, 
aqueles que estão em risco 
encontram apoio, os demais 
descobrem como lidar com essa 
problemática e evitar os fins 
trágicos que os abalos da saúde 
mental podem provocar.

O Centro de Valorização 
da Vida (CVV) oferece suporte 
emocional e realiza a preven-
ção ao suicídio. A organização 
é reconhecida como Utilidade 
Pública Federal desde a década 
de 1970. Os voluntários ficam à 
disposição 24 horas para ofere-
cer atendimento pelo telefone 
188 ou pelo chat online no site. 
O atendimento é anônimo e sob 
sigilo. Além disso, o apoio de um 
profissional, como psicólogo, 
pode ser muito importante para 
superar uma fase difícil ou rece-
ber o diagnóstico correto para um 
tratamento efetivo. Se precisar, 
não hesite em buscar ajuda! 

O documentário da “facada” e as 
farsas da nossa história

Muito além do Setembro Amarelo

Eleição de Campo Grande deixa uma GRANDE lição



Um Projeto de 
Lei votado 
em primeira 

discussão na tarde de ontem, 
de autoria da vereadora Silva-
nia Barbosa (PRTB), quer que 
crianças e adolescentes víti-
mas de exploração sexual 
tenham prioridade no aten-
dimento psicológico na rede 
pública.

O PL tem como obje-
tivo assegurar atendimento 
imediato às vítimas, que 
deverão apresentar docu-
mentos pessoais ,  laudo 
médico e encaminhamento 
ao referido serviço. Na justi-
ficativa do PL, a parlamentar 

lembra que a cada hora, três 
crianças são vítimas de abuso 
sexual no Brasil. Sendo 95% 
desses casos cometidos por 
pessoas do convívio das víti-
mas.

“Muitas vezes a criança 
pode não entender que 
está sofrendo algum tipo 
de violência, por isso é tão 
importante o acompanha-
mento psicológico rápido e 
eficaz”, defendeu a parla-
mentar, que também apre-
sentou projeto para a criação 
de uma campanha municipal 
de conscientização e combate 
à violência contra a criança e o 
adolescente.

“Esse outro PL segue a 
mesma linha do primeiro. É 
por meio de campanhas lúdi-

cas e trazendo o assunto à luz 
do conhecimento das crianças, 
que muitas delas compreen-

dem que estão sendo vítimas 
de violência. Temos que falar 
nesse assunto e educar nossas 
crianças para que elas possam 
se defender. Não é tarefa 
somente da escola e nem dos 
pais em casa. É dever do poder 
público criar mecanismos que 
assegurem o bem-estar dos 
cidadãos, mais ainda, quando 
estes são crianças, incapazes 
de se defender”, explicou a 
vereadora.

O PL deve ser votado em 
segunda discussão na sessão 
ordinária de amanhã (15). Se 
aprovado, deverá ser encami-
nhado ao Executivo Munici-
pal, para sanção ou veto.
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Atendimento psicológico para 
as vítimas de violência sexual

PARE VEREADORA, crianças e adolescentes vítimas de violência sexual devem ter prioridade na rede pública                   

 Tramita na Assembleia 
Legislativa estadual, um projeto 
de lei que autoriza o Poder 
Executivo a instalar cemitérios e 
crematórios de animais domés-
ticos no Estado de Alagoas e 
dá outras providências. Pela 
proposta, será expedida regula-
mentação no sentido de elencar 
todas as espécies de animais 
permitidas para utilização de 
sepultamentos nos lotes e jazi-
gos, ficando expressamente 
proibida a utilização dessas 
áreas por seres humanos.

De autoria do deputado 
Dudu Ronalsa (PSDB), a 
proposição também autoriza a 
exploração por particulares a 
instalarem cemitérios e crema-
tórios para animais domésticos 
desde que tenha licenciamento 
do Poder Executivo que obede-
cerá os seguintes requisitos: 
parecer técnico favorável da 
área municipal competente; 
atendimento às exigências 
previstas quanto ao zonea-
mento do uso do solo; e aspec-

tos sanitários e preservação do 
meio ambiente.

O projeto ainda autoriza o 
Poder Executivo a providen-
ciar o serviço de cemitério e 
de crematório para os animais 
cujos proprietários não tenham 
condições de arcar com as 
despesas. O Poder Executivo 
também fará a regulamenta-
ção desta lei sem se afastar dos 
princípios de responsabilidade 
social, ambiental e ecológica.

“Os municípios de Alagoas 
não têm local específico onde as 
famílias possam cultuar os seus 
animais mortos e essa medida, 
além de possuir um culto senti-
mental tem também um caráter 
ecológico e de saúde pública, 
já que diariamente, dezenas de 
animais são jogados em vias 
públicas em sacos de lixo para 
recolhimento do serviço de 
coleta de lixo municipal, já que 
inexiste a alternativa de enterrá-
-los em local apropriado, o que 
não podemos continuar permi-
tindo”, destacou Dudu Ronalsa.

PL AUTORIZA CEMITÉRIOS...

...E crematórios para 
animais domésticos

Em comemoração aos 204 
anos de emancipação política 
de Alagoas, a Mesa Diretora 
da Assembleia Legislativa e 
a Diretoria de Comunicação 
da Casa relançam hoje, o livro 
“Terra das Alagôas”, de Alberto 
Marroquim. Originalmente 
publicado em 1922, a obra foi 
impressa em Roma, na Itália, e 
fez parte das comemorações, 
aqui no Estado, do Centenário 
da Independência do Brasil. O 
presidente do Poder, deputado 
Marcelo Victor, disse que ao 
decidir relançar esta obra histó-
rica, o Parlamento alagoano 
reitera o sentimento de fomen-
tar a compreensão coletiva do 
passado, no sentido de propor-
cionar melhor entendimento do 
presente e assim contribuir com 
a construção do futuro do nosso 
Estado.

“‘Terra das Alagôas’ é um 
valioso acervo de época, que 
nos remete ao início do século 
passado. Contendo em profu-
são raras imagens fotográficas e 
informações sobre localidades, 
monumentos, empreendimen-
tos e personagens que fazem 
parte da trajetória alagoana, 
a obra auxilia na composição 
da nossa identidade”, observa 
o chefe do Legislativo alago-
ano. “Adalberto Marroquim, 
era pernambucano, mas ainda 
novo se fixou em Alagoas, 
onde ocuparia importantes 
funções públicas, chegando a 
ser vice-governador, em 1928. 

Faleceu jovem, aos 52 anos, 
deixando uma importante 
folha de serviços prestados ao 
Estado”, ressalta Marcelo Victor. 
“Reveste-se, portanto, de signi-
ficado especial o relançamento 
desta obra, pelo seu conteúdo, 
no transcurso dos 204 anos de 
existência do Estado de Alagoas. 
Devo registrar que esta nova 
edição foi sugerida pelo depu-
tado Ricardo Nezinho (MDB), 
a quem agradeço em nome de 
todos que integram a 19ª legisla-
tura”, completou.

Para o presidente da Acade-
mia Alagoana de Letras, Rostand 
Lanverly, “Terra das Alagôas” 
não é simplesmente um livro, 
mas um robusto documento que 
foi entregue ao povo alagoano 
por seu autor. “Coube-me, em 
atendimento ao honroso convite 
efetuado pela presidência do 
Poder Legislativo, apresentar 
esta nova edição do compêndio 

de Adalberto Marroquim, cujo 
teor foi lido em um só folego, 
oferecendo-me a oportunidade 
de ao menos em poucas linhas 
ser igualmente grande como os 
personagens ali retratados e que 
fizeram a história da nossa terra 
no início do Século Vinte”, disse 
Rostand Lanverly, ao prefaciar 
esta terceira edição de “Terra das 
Alagôas”.

O AUTOR
Formado em Direito, Adal-

berto Affonso Marroquim 
nasceu no dia 12 de setembro 
de 1888 na região de Palma-
res. Ingressou na Faculdade 
de Direito do Recife em 1908, 
para se formar em 1911, junta-
mente com os alagoanos Bráu-
lio Cavalcante e Pontes de 
Miranda. Talvez por ser colega 
desses dois alagoanos ilustres, 
já visitava Alagoas ainda nos 
tempos da academia. Em 1915, 
exercia a advocacia em Maceió, 
onde também ocupou o cargo 
de Fiscal Municipal junto à 
Companhia de Bondes Elétri-
cos. Em 19 de fevereiro de 1922, 
embarcou no vapor Itaúba com 
destino ao Rio de Janeiro e, de 
lá, para a Itália, com a missão 
de mandar imprimir o livro. A 
obra chegou a ser reeditada no 
ano de 2000.

“Terra das Alagoas” também 
está à disposição da população 
em sua versão digital. Para tanto, 
basta acessar a biblioteca do site 
oficial do Parlamento alagoano.

EMANCIPAÇÃO POLÍTICA

204 anos: ALE relança 
“Terra das Alagôas” 

Reprodução/ Shutterstock

Assessoria

Ígor Pereira

Obra foi relançada pela Assembleia

Vereadora Silvania Barbosa quer prioridade para crianças e adolescentes 

AL não possui local onde as famílias possam cultuar os seus animais mortos



A P r e f e i t u r a 
de  Maceió 
informa que 

vai estabelecer horário espe-
cial, amanhã, nos Mercados 
e feiras livres da capital, em 
virtude do feriado estadual 
da Emancipação política de 
Alagoas. Mesmo no feriado, 
o consumidor não deixará de 
fazer suas compras. A medida 
também vale para o Shopping 
Popular, no Centro da capital. 

De acordo com a Secretaria 
Municipal do Trabalho, Abas-
tecimento e Economia Soli-
dária (Semtabes), a medida 
também visa ainda garan-
tir a segurança de clientes e 
feirantes, onde todos devem 
utilizar a máscara, distancia-
mento social, além do uso de 

álcool a 70% nas mãos, como 
medidas preventivas contra a 
Covid-19. 

Portanto, amanhã, como 
informa a  Semtabes, o horário 
de funcionamento ficou assim 
definido: Mercado do Artesa-
nato, das 8h às 16h; Mercado 
do Benedito Bentes, das 5h às 
14h; Mercado da Produção, 
das 5h às 14h; Mercado Popu-
lar, das 5h às 14h; Mercado e 
Feira do Jacintinho, das 5h 
às 13h e Mercado e Feira do 
Tabuleiro, das 5h às 14h.

Já o Mercado dos Caetés 
vai funcionar das 5h às 14h;  o 
Shopping Popular, das 9h às 
13h e o Mercado do Jaraguá, 
das 5h às 15h. Na próxima 
sexta-feira (17), os horários 
voltam à rotina de sempre.
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Mercados e feiras livres terão 
horário especial no feriado 

CONSUMIDOR pode realizar compras em horário especial seguindo normalmente os protocolos sanitários

A parceria entre a Prefeitura 
de Maceió e o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial 
(Senai) vai possibilitar a oferta 
de 400 vagas gratuitas de cursos 
profissionalizantes, fruto da 
Jornada 2.0 do #EmpregaJo-
vemMCZ, por meio da Secre-
taria Adjunta de Políticas para 
Juventude. As inscrições estão 
abertas a partir de hoje.

A iniciativa passa beneficiar 
jovens a partir de 14 anos, e os 
interessados em fazer a inscri-
ção devem se apresentar na sede 
do Senai, no bairro do Poço, no 
horário das 8h às 14h. É neces-
sário apresentar cópia de docu-
mento de identificação com foto 
e comprovante de residência.

Cada curso terá 50 alunos 
por turma e as aulas serão no 
formato EAD. A Secretaria 
Adjunta da Juventude disponi-
bilizou um número telefônico 
– 3312 5813 – para que os inte-
ressados possam esclarecer suas 
dúvidas durante o período de 
inscrição.

Entre os cursos ofertados 
estão o de almoxarife, assis-
tente administrativo, assistente 
de contabilidade, assistente de 
recursos humanos, operador 
de telemarketing, controlador 
e programador de produção, 
além de desenhista de bolsas e 
artefatos. 

PREFEITURA

Parceria com 
Senai oferece 
400 vagas 
para cursos O calendário de vacina-

ção da primeira dose contra a 
Covid-19 avança ainda mais, 
hoje, em Maceió, como informa 
a Secretaria Municipal de Saúde. 
A vacina está disponível para 
adolescentes de 13 anos, sem 
comorbidades e com iniciais 
de ‘O’ a ‘Z’. Estarão sendo aten-
didos também remanescentes 
dos demais grupos prioritários 
e faixas etárias. 

A vacina também está 
disponível, em todos os pontos, 
para a população de 12 a 17 
anos com comorbidades ou 
com deficiência permanente, 
para as grávidas e puérperas 
dessa faixa etária com prescri-
ção médica e para adolescentes 
da mesma faixa etária privados 
de liberdade.

Para facilitar ainda mais, a 
Prefeitura de Maceió disponibi-
liza a vacinação nos dois drive-

-thrus de Jaraguá e Serraria,  
com o Corujão funcionando das 
09h às 21h, também nos shop-
pings Maceió e Pátio. Os demais 
pontos funcionam todos os dias 
das 9h às 16h. 

Já os pontos fixos de vacina-
ção funcionam nos drive-thrus 
de Jaraguá e Justiça Fede-
ral (Serraria), nos shoppings 
Maceió (Mangabeiras) e Pátio 
(Cidade Universitária), Praça 
Padre Cícero (Benedito Bentes), 
Terminal do Osman Loureiro 
(Clima Bom), Papódromo 
(Vergel) e Ginásio Arivaldo 
Maia (Jacintinho).

Adolescentes de 12 a 15 anos 
precisam da companhia de pai, 
mãe ou responsável legal para 
se vacinar. Na ausência destes, 
devem estar acompanhados de 
pessoa adulta com declaração de 
autorização assinada pelos pais, 
podendo esta ser escrita à mão.

DE ‘O’ A ‘Z’

Vacina hoje para os 
adolescentes de 13

Gabriel Moreira/Secom Maceió

Itawi Albuquerque/Secom Maceió

Como parte das ações 
de ordenamento dos merca-
dos públicos e feiras livres, a 
Prefeitura de Maceió realiza,  
até a próxima sexta-feira, o 
cadastramento de feirantes 
que comercializam no entorno 
do Mercado da Produção, no 
bairro da Levada. A ação está 
sendo feita pelas equipes da 
Secretaria Municipal do Traba-
lho e Economia Solidária. 

O trabalho,  que teve início 
na última segunda-feira (13), 
visa cadastrar os feirantes que 
comercializam na área do 
Mercado da Produção e todas 
informações vão servir como 
base para o planejamento de 
medidas de ordenamento que 

vêm sendo implantadas no 
local.

A iniciativa da Prefeitura de 
Maceió visa garantir um espaço 
adequado para permissioná-
rios, bem como atrativo para 
o público consumidor. Para 
o cadastramento, a equipe de 
fiscalização da Semtabes, junto 
a administração do Mercado, 
passa nas barracas colhendo os 
dados e identificando os espa-
ços que estão inativos ou aban-
donados.

Além do Mercado da Produ-
ção, os Mercados do Jaraguá, 
Jacintinho, do Artesanato e a 
Feira do Jacintinho já receberam 
a ação de cadastro e recadastra-
mento de permissionários. 

MERCADO DA PRODUÇÃO

Feirantes realizam 
o cadastramento

Victor Vercant/Secom Maceió

Cadastramento de Feirantes do Mercado da Produção segue até sexta-feira
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Pollyana dos Anjos
Repórter

Me s m o 
e m  u m 
momento 

desafiador de crise econômica 
e com a queda da receita do 
Estado durante a pandemia, 
o governador de Alagoas, 
Renan Filho, manteve o 
compromisso e garantiu o 
patrocínio aos clubes de fute-
bol que atuam na Série B do 
Campeonato Brasileiro - CRB 
e CSA. Durante a assinatura 
do repasse, o chefe do Execu-
tivo também autorizou o 
início da reforma das arqui-
bancadas do Rei Pelé e anun-
ciou o retorno gradual do 
público aos estádios. A sole-
nidade foi realizada ontem, 
no Museu Palácio Floriano 
Peixoto.

O recurso destinado aos dois 
clubes, juntos, chega a quase R$ 
4 milhões, tornando o Governo 
de Alagoas o patrocinador 
máster, segundo os presiden-
tes dos times, Rafael Tenório 
- CSA - e Mário Marroquim 
- CRB. Ambos reconhecem o 
esforço da gestão para manter 
o compromisso e afirmam que 
estes recursos serão imprescin-
díveis para o ajuste financeiro 
de cada clube, ajudando a trazer 
resultados para Alagoas.

Marroquim disse que 

o governador Renan Filho 
tem sido um alicerce para o 
desenvolvimento do Estado 
e, em especial, para o esporte 
alagoano. “Estamos hoje 
extremamente felizes com a 
possibilidade de manter esse 
compromisso financeiro, que é 
fundamental para o equilíbrio 
das contas do clube. Que a gente 
consiga transformar isso em 
resultados para o estado, que o 
CRB, esse ano, possa almejar o 
título ou a ascensão à série A”, 
agradeceu confiante.

Já o presidente do CSA 
relembrou que o Governo de 
Alagoas apoia o clube desde 
2016, quando o time dispu-
tava apenas o campeonato 
estadual. Para ele, o governa-

dor Renan Filho é um gestor 
que cuida de todos os setores: 
saúde, educação, infraestru-
tura, mas também do esporte. 
“O Governo do Estado sempre 
foi o patrocinador máster e esse 
sucesso que nós alcançamos, 
durante os seis anos da nossa 
gestão, devemos ao senhor, que 
sempre ajuda ao esporte alago-
ano, não só ao CSA e CRB, mas 
patrocinando todos os demais 
clubes que disputam as compe-
tições nacionais e estaduais”, 
rememorou Rafael Tenório.

Renan Filho lembra que 
durante toda sua gestão cola-
borou, com muita satisfação 
e orgulho, com o desempe-
nho dos principais clubes 
do estado. “Hoje estamos, 

aqui, assinando o patrocínio 
do CSA e do CRB, que vêm 
fazendo grandes campa-
nhas ao longo dos últimos 
anos. O CSA subiu para a 
primeira divisão, dando um 
grande destaque ao estado 
de Alagoas no período, e o 
CRB, hoje, disputa também 
as primeiras posições no atual 
campeonato e com muitas 
chances, o que é uma façanha 
para um estado pequeno do 
Brasil. Um Estado que não 
está colocado dentre os mais 
ricos, mas a valentia do nosso 
povo se apresenta também 
no futebol”, relembrou o 
governador, reforçando que 
o Governo do Estado faz um 
esforço para colaborar com os 

clubes futebolistas alagoanos 
para terem um bom desem-
penho nos campeonatos 
nacionais.

“O esporte mexe com aquilo 
que a gente tem de mais impor-
tante na vida, que é a nossa 
paixão, aquilo que a gente 
dedica os melhores minutos 
do nosso dia. O futebol, certa-
mente, está incluído nos melho-
res minutos do dia do povo 
alagoano”, finalizou o gover-
nador.

A ordem de serviço para a 
recuperação das arquibanca-
das e manutenção do Estádio 
Rei Pelé também foi autorizada 
nesta terça-feira.

RETORNO AOS ESTÁDIOS
Durante a coletiva de 

imprensa realizada na soleni-
dade, o governador  também 
assegurou que, esta semana, 
o setor de eventos em Alagoas 
terá novidades. “Vamos 
ampliar o público para eventos 
e, com isso, gradativamente, 
vamos construir as condições 
sanitárias para o retorno do 
público aos estádios”, finali-
zou, dizendo que encontrará 
o melhor caminho em diálogo 
com os clubes e a sociedade 
alagoana. “Esta reforma [das 
arquibancadas] também será 
levada em consideração para o 
retorno do público”, concluiu 
Renan Filho.

Renan Filho garante patrocínio 
aos clubes alagoanos da ‘B’

GOVERNADOR autoriza reforma do Rei Pelé e anuncia que capacidade de fluxo será ampliada nos eventos

 Felipe Brasil

Governador anunciou ainda que, com condições sanitárias adequadas, será permitido o retorno do público ao estádio

Uma equipe do Núcleo de 
Inteligência (NI) da Polícia Civil 
de Alagoas prendeu na tarde de 
ontem um homem, de 31 anos, 
foragido do estado do Espírito 
Santo.

Ele é acusado de lesão 
corporal, violência doméstica e 
ameaça.

A prisão aconteceu em 
uma obra de construção civil, 
no bairro Santa Amélia, onde 
trabalhava como encarregado 
de carpintaria e armação.

O suspeito teve a prisão 
preventiva decretada pela 6ª 
Vara Criminal da cidade de 
Serra, no Espírito Santo, local 
onde teria, em 12 de dezembro 
do ano passado, agredido a 
mulher, além de ameaçá-la de 
morte.

O homem foi levado para 

a Central de Flagrantes de 
Maceió, n o bairro do Farol, para 
os procedimentos legais.

A polícia capixaba já foi 
informada sobre a prisão, 
devendo o acusado ser transfe-
rido para aquele estado.

EM MACEIÓ

PC prende foragido 
do Espírito Santo

Karina Lima Moraes
Repórter

As equipes da Secretaria 
de Estado da Assistência e 
Desenvolvimento Social 
(Seades) estão realizando 
o cadastro e a entrega 
dos Cartões CRIA para as 
beneficiárias maceioen-
ses em cinco unidades das 
Centrais Já! de Maceió. 
O serviço ocorre nos dias 
úte is ,  nas  centra is  do 
Parque Shopping, Maceió 
Shopping, Shopping Farol, 
Pátio Shopping e Centro. 
Durante o mês de setembro, 
o horário será das 8h às 15h.

O atendimento segue 

os mesmos critérios dos 
demais serviços dispo-
níveis nas Centrais Já! É 
preciso que as beneficiárias 
realizem o agendamento 
na unidade mais próxima 
à sua residência, no ende-
reço https://agendamento.
seplag.al.gov.br/. Quando 
comparecerem ao local, 
precisam estar munidas 
dos documentos neces-
sários ao cadastramento: 
carteira de identidade, CPF,  
comprovante de residência, 
número do NIS, caderneta 
de gestante e Certidão de 
Nascimento - para crianças 
até 60 meses.

A entrega do Cartão 

CRIA cu jos  cadas t ros 
tenham sido realizados 
nas Centrais Já! ocorrerá 
num prazo médio de 80 
dias. Os demais cartões 
já confeccionados estão à 
disposição nas unidades 
do Já! próximas aos bairros 
adjacentes, onde residem as 
beneficiárias. A iniciativa 
de realização de cadastro e 
entrega do Cartão CRIA nas 
Centrais Já! é uma forma de 
contribuir na inserção de 
crianças, mães e gestan-
tes da capital do estado no 
Programa Criança Alago-
ana. Os CRAS da capital 
continuam também reali-
zando o cadastramento.

CARTÃO CRIA

Cadastros podem ser
feitos nas Centrais Já!

A P r e f e i t u r a 
de  Maceió 
informa que 

vai estabelecer horário espe-
cial, amanhã, nos Mercados 
e feiras livres da capital, em 
virtude do feriado estadual 
da Emancipação política de 
Alagoas. Mesmo no feriado, 
o consumidor não deixará de 
fazer suas compras. A medida 
também vale para o Shopping 
Popular, no Centro da capital. 

De acordo com a Secretaria 
Municipal do Trabalho, Abas-
tecimento e Economia Soli-
dária (Semtabes), a medida 
também visa ainda garan-
tir a segurança de clientes e 
feirantes, onde todos devem 
utilizar a máscara, distancia-
mento social, além do uso de 

álcool a 70% nas mãos, como 
medidas preventivas contra a 
Covid-19. 

Portanto, amanhã, como 
informa a  Semtabes, o horário 
de funcionamento ficou assim 
definido: Mercado do Artesa-
nato, das 8h às 16h; Mercado 
do Benedito Bentes, das 5h às 
14h; Mercado da Produção, 
das 5h às 14h; Mercado Popu-
lar, das 5h às 14h; Mercado e 
Feira do Jacintinho, das 5h 
às 13h e Mercado e Feira do 
Tabuleiro, das 5h às 14h.

Já o Mercado dos Caetés 
vai funcionar das 5h às 14h;  o 
Shopping Popular, das 9h às 
13h e o Mercado do Jaraguá, 
das 5h às 15h. Na próxima 
sexta-feira (17), os horários 
voltam à rotina de sempre.
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Mercados e feiras livres terão 
horário especial no feriado 

CONSUMIDOR pode realizar compras em horário especial seguindo normalmente os protocolos sanitários

A parceria entre a Prefeitura 
de Maceió e o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial 
(Senai) vai possibilitar a oferta 
de 400 vagas gratuitas de cursos 
profissionalizantes, fruto da 
Jornada 2.0 do #EmpregaJo-
vemMCZ, por meio da Secre-
taria Adjunta de Políticas para 
Juventude. As inscrições estão 
abertas a partir de hoje.

A iniciativa passa beneficiar 
jovens a partir de 14 anos, e os 
interessados em fazer a inscri-
ção devem se apresentar na sede 
do Senai, no bairro do Poço, no 
horário das 8h às 14h. É neces-
sário apresentar cópia de docu-
mento de identificação com foto 
e comprovante de residência.

Cada curso terá 50 alunos 
por turma e as aulas serão no 
formato EAD. A Secretaria 
Adjunta da Juventude disponi-
bilizou um número telefônico 
– 3312 5813 – para que os inte-
ressados possam esclarecer suas 
dúvidas durante o período de 
inscrição.

Entre os cursos ofertados 
estão o de almoxarife, assis-
tente administrativo, assistente 
de contabilidade, assistente de 
recursos humanos, operador 
de telemarketing, controlador 
e programador de produção, 
além de desenhista de bolsas e 
artefatos. 

PREFEITURA

Parceria com 
Senai oferece 
400 vagas 
para cursos O calendário de vacina-

ção da primeira dose contra a 
Covid-19 avança ainda mais, 
hoje, em Maceió, como informa 
a Secretaria Municipal de Saúde. 
A vacina está disponível para 
adolescentes de 13 anos, sem 
comorbidades e com iniciais 
de ‘O’ a ‘Z’. Estarão sendo aten-
didos também remanescentes 
dos demais grupos prioritários 
e faixas etárias. 

A vacina também está 
disponível, em todos os pontos, 
para a população de 12 a 17 
anos com comorbidades ou 
com deficiência permanente, 
para as grávidas e puérperas 
dessa faixa etária com prescri-
ção médica e para adolescentes 
da mesma faixa etária privados 
de liberdade.

Para facilitar ainda mais, a 
Prefeitura de Maceió disponibi-
liza a vacinação nos dois drive-

-thrus de Jaraguá e Serraria,  
com o Corujão funcionando das 
09h às 21h, também nos shop-
pings Maceió e Pátio. Os demais 
pontos funcionam todos os dias 
das 9h às 16h. 

Já os pontos fixos de vacina-
ção funcionam nos drive-thrus 
de Jaraguá e Justiça Fede-
ral (Serraria), nos shoppings 
Maceió (Mangabeiras) e Pátio 
(Cidade Universitária), Praça 
Padre Cícero (Benedito Bentes), 
Terminal do Osman Loureiro 
(Clima Bom), Papódromo 
(Vergel) e Ginásio Arivaldo 
Maia (Jacintinho).

Adolescentes de 12 a 15 anos 
precisam da companhia de pai, 
mãe ou responsável legal para 
se vacinar. Na ausência destes, 
devem estar acompanhados de 
pessoa adulta com declaração de 
autorização assinada pelos pais, 
podendo esta ser escrita à mão.

DE ‘O’ A ‘Z’

Vacina hoje para os 
adolescentes de 13

Gabriel Moreira/Secom Maceió

Itawi Albuquerque/Secom Maceió

Como parte das ações 
de ordenamento dos merca-
dos públicos e feiras livres, a 
Prefeitura de Maceió realiza,  
até a próxima sexta-feira, o 
cadastramento de feirantes 
que comercializam no entorno 
do Mercado da Produção, no 
bairro da Levada. A ação está 
sendo feita pelas equipes da 
Secretaria Municipal do Traba-
lho e Economia Solidária. 

O trabalho,  que teve início 
na última segunda-feira (13), 
visa cadastrar os feirantes que 
comercializam na área do 
Mercado da Produção e todas 
informações vão servir como 
base para o planejamento de 
medidas de ordenamento que 

vêm sendo implantadas no 
local.

A iniciativa da Prefeitura de 
Maceió visa garantir um espaço 
adequado para permissioná-
rios, bem como atrativo para 
o público consumidor. Para 
o cadastramento, a equipe de 
fiscalização da Semtabes, junto 
a administração do Mercado, 
passa nas barracas colhendo os 
dados e identificando os espa-
ços que estão inativos ou aban-
donados.

Além do Mercado da Produ-
ção, os Mercados do Jaraguá, 
Jacintinho, do Artesanato e a 
Feira do Jacintinho já receberam 
a ação de cadastro e recadastra-
mento de permissionários. 

MERCADO DA PRODUÇÃO

Feirantes realizam 
o cadastramento

Victor Vercant/Secom Maceió

Cadastramento de Feirantes do Mercado da Produção segue até sexta-feira
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‘Não foi negligência, foi política 
pensada’, diz jurista sobre Jair

“BOLSONARO quis colocar a economia à frente da proteção da vida e da saúde pública, o que levou o país aos cemitérios e às UTIs”

O j u r i s t a  e 
ex-ministro 
da  Just iça 

Miguel Reale Jr. disse em 
entrevista à GloboNews 
ontem que o presidente Jair 
Bolsonaro atuou a favor da 
disseminação do corona-
vírus no país ao longo da 
pandemia e que isso não foi 
negligência, mas sim uma 
política pensada.

Reale Jr. afirmou que Bolso-
naro quis colocar a economia 
à frente da proteção da vida e 
da saúde pública, o que levou 
o país aos cemitérios e às UTIs.

O ex-ministro da Justiça 
coordena o grupo de juristas 
que apresentou um parecer à 
CPI da Covid listando os crimes 
cometidos por Bolsonaro na 
pandemia.

“Houve essas medidas, 
política de governo. Não foi 

negligência. Foi uma polí-
tica pensada. Uma ação toda 
ela dirigida à valorização da 
economia. Tanto que em março 
de 2020, a Secom, Secretaria de 

Comunicação da Presidência, 
lança uma campanha: ‘o Brasil 
não pode parar’. E, na verdade, 
ele estava parando no cemité-
rio, nas UTIs”, afirmou Reale Jr. 

Ele disse ainda que a opção 
de Bolsonaro de priorizar a 
economia e descartar medidas 
de contenção do vírus configura 
crime de responsabilidade. E 

que, além do mais, se mostrou 
uma opção errada até do ponto 
de vista econômico, porque os 
países em que a economia avan-
çou após a crise foram aqueles 
que combateram o vírus.

“Era um engano, porque 
as economias ocidentais bem 
mostram que a economia só se 
desenvolve na na medida em 
que houve controle da dissemi-
nação [do vírus]”, continuou o 
jurista.

Para Miguel Reale, Bolso-
naro passou a pandemia 
“conspirando” a favor do coro-
navírus.

“É impressionante. Levan-
tamento que foi feito da conduta 
[de Bolsonaro] do ano passado, 
durante todo o ano passado e 
este ano, conspirando a favor 
do vírus, disseminando o vírus, 
colocando a economia à frente 
da proteção à vida”, completou.

Reprodução/G1

Jurista e ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior diz que presidente comete charlatanismo ao defender cloroquina

PARECER DOS JURISTAS
No parecer entregue à CPI nesta terça-
-feira (14), os juristas apontam os 
seguintes crimes cometidos por Bolso-
naro na pandemia:

CRIME DE RESPONSABILIDADE 
PELA VIOLAÇÃO DE GARANTIAS 
INDIVIDUAIS
As garantias individuais previstas na 
Constituição incluem o direito à vida e à 
saúde. Pelo parecer, o crime de respon-
sabilidade foi cometido por Bolsonaro 
em diversas fases da pandemia ao 
promover aglomerações; incentivar o 
uso de produtos comprovadamente 
ineficazes contra a Covid, como cloro-
quina e ivermectina, e criticar o isola-
mento social.
O relatório aponta que o presidente 
“deixou de comprar vacinas” e compro-
meteu a imunização da população ao 
não responder propostas do Instituto 
Butantan e da Pfizer.
“O Presidente da República deixa 
de cumprir com o dever que lhe 
incumbe, de assumir a coordenação 
do combate à pandemia, dizendo lhe 
ter sido proibida qualquer ação pelo 
Supremo Tribunal Federal, que, como 
ressaltado antes, o desmente, pois 
há competência comum, e devem 
União, Estados e Municípios atuar 

conjuntamente segundo a estrutura 
do Sistema Único de Saúde”, diz o 
documento.

CRIME DE EPIDEMIA
O crime de epidemia está relacionado 
a condutas como ajudar a disseminar 
o coronavírus gerando aglomerações e 
desrespeitando o uso da máscara.
“O Presidente da República praticou 
atos de manifestação pública e atos 
normativos claramente no sentido de 
causar a propagação da epidemia, seja 
para buscar a imunidade de rebanho, 
seja para supostamente privilegiar a 
economia em detrimento da vida e da 
saúde da população brasileira”, aponta 
o parecer.

CRIME DE INFRAÇÃO DE MEDIDA 
SANITÁRIA PREVENTIVA
Este crime é caracterizado quando 
alguém desrespeita medidas que têm 
por objetivo evitar a propagação do 
vírus, como a quarentena ou isolamento.
Nesse ponto, os juristas citaram 
passeios que Bolsonaro fez por Brasília, 
ocasiões em que e o presidente, sem 
máscara, abraçou pessoas.

CHARLATANISMO
O termo se refere ao ato ilegal de anun-

ciar a cura de uma doença por um meio 
secreto.
“O estímulo ao uso de cloroquina e 
outros medicamentos não comprova-
dos cientificamente foi um braço da 
política de estímulo à propagação da 
doença. Ao vender e propagar uma 
pretensa cura para a Covid-19, a partir 
da utilização de medicamentos sem 
eficácia comprovada e com possíveis 
efeitos colaterais sérios, o Presidente 
demonstra um absoluto desprezo à 
saúde dos brasileiros, revelando que a 
sua preocupação está única e exclusi-
vamente voltada ao rápido retorno das 
pessoas ao trabalho”, disse o parecer.

INCITAÇÃO AO CRIME
A conduta apontada no relatório 
também está relacionada ao estímulo 
para que os apoiadores do governo 
desrespeitassem normas municipais, 
estaduais e federais de isolamento e 
proteção.
“O Presidente da República Jair 
Messias Bolsonaro, ao estimular a 
população a se aglomerar, a não usar 
máscara e a não se vacinar, incitou 
a população a infringir determinação 
do poder público destinada a impedir 
a propagação de doença contagiosa”, 
afirmam os juristas.

PREVARICAÇÃO
A prevaricação fica caracterizada 
quando um funcionário público dificulta 
ou atrasa alguma obrigação de seu 
cargo.
A comissão de juristas menciona 
episódio em que o deputado Luis 
Miranda (DEM-DF) e seu irmão, o 
chefe de importação do Departa-
mento de Logística em Saúde do 
Ministério da Saúde, Luis Ricardo 
Miranda, afirmaram ter alertado 
Bolsonaro sobre suspeitas de irre-
gularidades na compra da vacina 
indiana Covaxin. “Diante do conjunto 
fático probatório produzido pela CPI, 
é possível afirmar que os irmãos 
Miranda não faltaram com a verdade 
quando denunciaram fatos graves de 
corrupção no Ministério da Saúde”, 
justificam os juristas.

CRIMES CONTRA A HUMANIDADE
Aqui, os juristas falam em um ataque 
generalizado à população que causa 
danos duradouros à saúde física e 
mental de pacientes.
Neste ponto, o parecer faz referência 
à falta de abastecimento de oxigênio 
na cidade de Manaus e aos surtos de 
contaminação entre as populações 
indígenas.
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Após três altas 
sucessivas, 
a confiança 

do empresário do Comér-
cio de Maceió chegou, em 
agosto, ao maior patamar dos 
últimos 15 meses. De acordo 
com a pesquisa do Índice de 
Confiança do Empresário do 
Comércio (ICEC), realizada 
pelo Instituto Fecomércio AL 
em parceria com a Confede-
ração Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), o indicador atingiu a 
marca de 120,4 pontos.

Esse desempenho repre-
senta uma recuperação das 
expectativas otimistas do 
empresário, “algo parecido 
só foi visto, recentemente, em 
abril de 2020, quando estáva-
mos no início da pandemia 
e seus impactos ainda não 
tinham sido sentidos pelos 
empresários do setor”, avalia 
Victor Hortencio, assessor 
econômico da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de Alagoas 
(Fecomércio AL).

A retomada do otimismo 
começou após a queda de maio, 
mês em que o indicador regis-
trou o pior desempenho de 
2021, ficando em um quadrante 

negativo de 98,9 pontos. Consi-
derando que em agosto de 2020 
o nível de confiança foi mais 
baixo ainda, com apenas 85,7 
pontos, a variação anual traz um 
número positivo, pois o indica-
dor cresceu 40,49%. O baixo 
desempenho do ano passado 
refletia o momento crítico de 
paralisação parcial das ativida-
des econômicas causada pelo 
agravamento da pandemia de 
Covid-19 nos primeiros meses 
daquele ano.

Na variação mensal, entre as 
subcategorias do ICEC, o único 
subíndice que apresentou 
variação negativa foi o da Situ-
ação Atual dos Estoques, com 
queda de 3,3%. “Esse resul-
tado pode ser entendido pela 

proximidade do final do ano, 
fazendo com que os empresá-
rios esperem um pouco mais 
para renovarem seus estoques 
e se organizarem para o perí-
odo mais dinâmico em termos 
de vendas, que é dezembro”, 
explica o economista.

Já na composição setorial 
do indicador, houve cresci-
mento de 14,3% (julho/agosto) 
no subíndice que mensura as 
Condições atuais do Empresá-
rio do Comércio. Isso foi conse-
quência de um crescimento 
simultâneo dos três índices 
secundários: o de Condições 
Atuais do Comércio (15,8%), o 
de Condições Atuais da Econo-
mia (12%) e o de Condições 
Atuais das Empresas Comer-

ciais (14,6%).
Variação positiva também 

na percepção das Condições 
Atuais do Empresário do 
Comércio, que cresceu 122% 
quando comparado ao mesmo 
período de 2020. “Esse cres-
cimento está relacionado ao 
funcionamento, sem muitas 
restrições, do comércio em 
todos o país, somado ao bom 
desempenho da campanha de 
vacinação e à consequente dimi-
nuição dos números de óbitos 
causados por complicações do 
Covid-19”, analisa Victor.

Ele acrescenta que o cres-
cimento, embora de forma 
lenta, do volume de vendas 
do comércio varejista também 
vem contribuindo para a 

construção deste cenário mais 
otimista, já que no acumulado 
do ano (janeiro/julho) houve 
elevação de 5,7% e, nos últi-
mos 12 meses, um aumento de 
5,9% neste volume de vendas, 
evidenciando um resultado 
positivo.

Ainda de acordo com a 
pesquisa do Instituto Fecomér-
cio AL, com desempenho posi-
tivo em todas as suas variantes, 
o subíndice de Expectativas 
do Empresário do Comércio 
cresceu 3,6%. “Certamente as 
expectativas quanto à econo-
mia brasileira estejam sendo 
impactadas pela escalada cres-
cente da inflação dos custos de 
produção, como combustíveis, 
energia elétrica e alimentos”, 
pondera.

Aumento semelhante teve 
o subíndice Investimento do 
Empresário do Comércio com 
3,7%. Em sua composição, 
o indicador que mensura a 
contratação de funcionários foi 
o de melhor desempenho com 
um aumento de 9,3%, refle-
tindo o saldo positivo entre 
contratações e desligamentos 
em Maceió, que, segundo o 
CAGED, é de 4.897 postos de 
trabalho só nos segmentos de 
Comércio e Serviços, até julho.

Confiança do empresário é a 
mais alta dos últimos 15 meses

APÓS TRÊS ALTAS sucessivas, Índice de Confiança do Empresário do Comércio atingiu a marca de 120,4 pontos

Divulgação
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‘Não foi negligência, foi política 
pensada’, diz jurista sobre Jair

“BOLSONARO quis colocar a economia à frente da proteção da vida e da saúde pública, o que levou o país aos cemitérios e às UTIs”

O j u r i s t a  e 
ex-ministro 
da  Just iça 

Miguel Reale Jr. disse em 
entrevista à GloboNews 
ontem que o presidente Jair 
Bolsonaro atuou a favor da 
disseminação do corona-
vírus no país ao longo da 
pandemia e que isso não foi 
negligência, mas sim uma 
política pensada.

Reale Jr. afirmou que Bolso-
naro quis colocar a economia 
à frente da proteção da vida e 
da saúde pública, o que levou 
o país aos cemitérios e às UTIs.

O ex-ministro da Justiça 
coordena o grupo de juristas 
que apresentou um parecer à 
CPI da Covid listando os crimes 
cometidos por Bolsonaro na 
pandemia.

“Houve essas medidas, 
política de governo. Não foi 

negligência. Foi uma polí-
tica pensada. Uma ação toda 
ela dirigida à valorização da 
economia. Tanto que em março 
de 2020, a Secom, Secretaria de 

Comunicação da Presidência, 
lança uma campanha: ‘o Brasil 
não pode parar’. E, na verdade, 
ele estava parando no cemité-
rio, nas UTIs”, afirmou Reale Jr. 

Ele disse ainda que a opção 
de Bolsonaro de priorizar a 
economia e descartar medidas 
de contenção do vírus configura 
crime de responsabilidade. E 

que, além do mais, se mostrou 
uma opção errada até do ponto 
de vista econômico, porque os 
países em que a economia avan-
çou após a crise foram aqueles 
que combateram o vírus.

“Era um engano, porque 
as economias ocidentais bem 
mostram que a economia só se 
desenvolve na na medida em 
que houve controle da dissemi-
nação [do vírus]”, continuou o 
jurista.

Para Miguel Reale, Bolso-
naro passou a pandemia 
“conspirando” a favor do coro-
navírus.

“É impressionante. Levan-
tamento que foi feito da conduta 
[de Bolsonaro] do ano passado, 
durante todo o ano passado e 
este ano, conspirando a favor 
do vírus, disseminando o vírus, 
colocando a economia à frente 
da proteção à vida”, completou.

Reprodução/G1

Jurista e ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior diz que presidente comete charlatanismo ao defender cloroquina

PARECER DOS JURISTAS
No parecer entregue à CPI nesta terça-
-feira (14), os juristas apontam os 
seguintes crimes cometidos por Bolso-
naro na pandemia:

CRIME DE RESPONSABILIDADE 
PELA VIOLAÇÃO DE GARANTIAS 
INDIVIDUAIS
As garantias individuais previstas na 
Constituição incluem o direito à vida e à 
saúde. Pelo parecer, o crime de respon-
sabilidade foi cometido por Bolsonaro 
em diversas fases da pandemia ao 
promover aglomerações; incentivar o 
uso de produtos comprovadamente 
ineficazes contra a Covid, como cloro-
quina e ivermectina, e criticar o isola-
mento social.
O relatório aponta que o presidente 
“deixou de comprar vacinas” e compro-
meteu a imunização da população ao 
não responder propostas do Instituto 
Butantan e da Pfizer.
“O Presidente da República deixa 
de cumprir com o dever que lhe 
incumbe, de assumir a coordenação 
do combate à pandemia, dizendo lhe 
ter sido proibida qualquer ação pelo 
Supremo Tribunal Federal, que, como 
ressaltado antes, o desmente, pois 
há competência comum, e devem 
União, Estados e Municípios atuar 

conjuntamente segundo a estrutura 
do Sistema Único de Saúde”, diz o 
documento.

CRIME DE EPIDEMIA
O crime de epidemia está relacionado 
a condutas como ajudar a disseminar 
o coronavírus gerando aglomerações e 
desrespeitando o uso da máscara.
“O Presidente da República praticou 
atos de manifestação pública e atos 
normativos claramente no sentido de 
causar a propagação da epidemia, seja 
para buscar a imunidade de rebanho, 
seja para supostamente privilegiar a 
economia em detrimento da vida e da 
saúde da população brasileira”, aponta 
o parecer.

CRIME DE INFRAÇÃO DE MEDIDA 
SANITÁRIA PREVENTIVA
Este crime é caracterizado quando 
alguém desrespeita medidas que têm 
por objetivo evitar a propagação do 
vírus, como a quarentena ou isolamento.
Nesse ponto, os juristas citaram 
passeios que Bolsonaro fez por Brasília, 
ocasiões em que e o presidente, sem 
máscara, abraçou pessoas.

CHARLATANISMO
O termo se refere ao ato ilegal de anun-

ciar a cura de uma doença por um meio 
secreto.
“O estímulo ao uso de cloroquina e 
outros medicamentos não comprova-
dos cientificamente foi um braço da 
política de estímulo à propagação da 
doença. Ao vender e propagar uma 
pretensa cura para a Covid-19, a partir 
da utilização de medicamentos sem 
eficácia comprovada e com possíveis 
efeitos colaterais sérios, o Presidente 
demonstra um absoluto desprezo à 
saúde dos brasileiros, revelando que a 
sua preocupação está única e exclusi-
vamente voltada ao rápido retorno das 
pessoas ao trabalho”, disse o parecer.

INCITAÇÃO AO CRIME
A conduta apontada no relatório 
também está relacionada ao estímulo 
para que os apoiadores do governo 
desrespeitassem normas municipais, 
estaduais e federais de isolamento e 
proteção.
“O Presidente da República Jair 
Messias Bolsonaro, ao estimular a 
população a se aglomerar, a não usar 
máscara e a não se vacinar, incitou 
a população a infringir determinação 
do poder público destinada a impedir 
a propagação de doença contagiosa”, 
afirmam os juristas.

PREVARICAÇÃO
A prevaricação fica caracterizada 
quando um funcionário público dificulta 
ou atrasa alguma obrigação de seu 
cargo.
A comissão de juristas menciona 
episódio em que o deputado Luis 
Miranda (DEM-DF) e seu irmão, o 
chefe de importação do Departa-
mento de Logística em Saúde do 
Ministério da Saúde, Luis Ricardo 
Miranda, afirmaram ter alertado 
Bolsonaro sobre suspeitas de irre-
gularidades na compra da vacina 
indiana Covaxin. “Diante do conjunto 
fático probatório produzido pela CPI, 
é possível afirmar que os irmãos 
Miranda não faltaram com a verdade 
quando denunciaram fatos graves de 
corrupção no Ministério da Saúde”, 
justificam os juristas.

CRIMES CONTRA A HUMANIDADE
Aqui, os juristas falam em um ataque 
generalizado à população que causa 
danos duradouros à saúde física e 
mental de pacientes.
Neste ponto, o parecer faz referência 
à falta de abastecimento de oxigênio 
na cidade de Manaus e aos surtos de 
contaminação entre as populações 
indígenas.
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A r e d e  e s t a -
dual  co le -
ciona alunos 

brilhantes, tanto dentro das 
salas de aula, conquistando 
prêmios nas provas e aprova-
ção nos vestibulares, quanto 
fora da escola, onde os estu-
dantes são nota 10 também no 
esporte.  É o caso de Yara Vitó-
ria, de apenas 14 anos. Além 
de aluna exemplar da Escola 
Estadual Alfredo Gaspar, 
Yara já mostrou para todos o 
seu talento com o Karatê. A 
estudante divide sua rotina 

entre treinos e estudos, e, com 
muita dedicação, já conquis-
tou a faixa vermelha na moda-
lidade.

“A paixão pelo Karatê 
nasceu em uma apresentação. 
Um grupo de karatecas visitou 
a escola em 2019, mostrou um 
pouco sobre o esporte e nos 
convidou para uma aula expe-
rimental, no mesmo dia eu já fui 
lá e fiz meu primeiro treino. Fui 
tímida, mas hoje o Karatê faz 
parte da minha rotina, não vivo 
sem”, conta a estudante Yara.

A adolescente já conquistou 
duas medalhas em campeo-
natos locais. Na modalidade 
Kumite, que avalia velocidade 

e reação, Yara ficou em 1° 
lugar. Já na modalidade Kata, 
uma luta sozinha e que avalia 
a defesa, a estudante da rede 
estadual conquistou o 3º lugar.

“A importância que os 
alunos pratiquem esportes, 
vai muito mais além da ques-
tão física. No meio esportivo, 
é possível desenvolver a auto-
confiança, autoconhecimento, 
melhora a socialização, o espí-
rito de equipe e, principalmente, 
desenvolve responsabilidades 
que vão ser essenciais para os 
jovens dentro e fora da escola”, 
explica o Gestor do Centro de 
desporto e recreação, CDR, 
Emanuel Amaral. 

NAS RAMPAS
Recentemente vimos de 

perto um exemplo de supe-
ração e persistência nas Olim-
píadas de Tóquio. O mundo 
assistiu a pequena Raissa 
Leal, também conhecida como 
Fada do Skate, conquistar a 
sua medalha de prata. Aqui na 
rede estadual também temos 
uma grande skatista: Karol 
Silva.

Com apenas 16 anos, a 
aluna da Escola Estadual 
Professora Anaias de Lima 
Andrade já demonstrou sua 
maestria com o esporte. Filha 
de skatista, divide seu tempo 
entre a escola pela manhã e as 

tardes nos treinos. Ela recebe 
todo o apoio da rede estadual 
treinando em sua própria 
unidade de ensino.

Dentre as vitórias e conquis-
tas, a skatista foi campeã brasi-
leira de Skate Street Feminino 
2, competição disputada em 
São Paulo em 2019, e integra a 
equipe da Confederação Brasi-
leira de Skate sub-15 há um ano.

“Desde pequena ando de 
skate, e ele tem um espaço muito 
importante na minha vida. O 
esporte me ajuda a conhecer 
novos lugares e pessoas. Todos 
os dias tenho meu momento 
sagrado de treinar e estudar.” 
comenta a skatista Karol Silva.

Alunas da rede estadual de AL 
se destacam no skate e karatê 

ALUNAS ‘NOTA 10’ dentro e fora da sala de aula, Yara e Karol representam Alagoas nos esportes em ascensão
Fotos: Thiago Ataíde

Karol: “Desde pequena ando 
de skate, e ele tem um espaço 
muito importante na minha vida”

Yara:  “hoje o Karatê 
faz parte da minha 
rotina, não vivo sem”
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Como ficará o mercado de seguros na economia pós-pandemia?

Em 1800, Carl von Clau-
sewitz  refer iu-se  à 
guerra como o reino da 

incerteza. Hoje, algo como a 
névoa da guerra de Clausewitz  
desafia a indústria global de 
seguros.

Com a pandemia Covid-19 
perturbando completamente 
vidas e negócios em todos os 
lugares, as seguradoras estão 
sendo forçadas a agir com 
informações limitadas e visibi-
lidade prejudicada.

Uma das chaves para as 
seguradoras navegarem neste 
novo ambiente será a capa-
cidade de coletar e entender 
dados sobre as mudanças no 
comportamento do consumi-
dor, pois isso pode ajudar as 
empresas a mitigarem a alta 
perda de clientes. 

Com base nos insights 
dessa pesquisa, foram desen-
volvidas diretrizes para estra-
tégias de retenção de clientes. 
Vejamos agora as estratégias 
que as seguradoras podem 
usar para gerenciar os efeitos 
da Covid-19 no comporta-
mento do consumidor. 

RETENÇÃO DE CLIENTES 
E COMPORTAMENTO 
DO CONSUMIDOR
Para seguradoras de todas 

as indústrias, a retenção de 
clientes é a chave para a renta-
bilidade. Quanto mais tempo 
um segurado permanecer na 

carteira, melhor para os negó-
cios. Mas a fidelidade do cliente 
pode ser difícil de alcançar, 
pois muitos não hesitam em 
mudar para outra seguradora 
por uma pequena margem de 
economia no prêmio

Muitas seguradoras entra-
rão em hyperdrive, ou seja, 
concentração no processo de 
retenção, caso um cliente atrase 
um pagamento ou contate-as 
para cancelar uma apólice. 
Ter um melhor entendimento 
do comportamento de adesão 
de seguros dos clientes pode 
ajudar no desenvolvimento de 
uma estratégia mais proativa 
para conter atritos e, conse-
quentemente, eventual perda 
em prêmios.

As pessoas já estão sob 
estresse financeiro e isso tende 
a piorar.

Como um exemplo, no 
estudo Consumer Pulse da 
TransUnion, realizado no dia 
17 de março deste ano com 
1.200 consumidores individu-
ais nos Estados Unidos, 56% 
dos Millennials disseram que 
já haviam experimentado uma 
redução de jornada, enquanto 
42% do mesmo grupo acre-
ditava que já teriam que se 
esforçar para cumprir seus 
compromissos financeiros em 
apenas algumas semanas.

No Brasil o cenário é tão, 
ou mais preocupante, de 
acordo com o mesmo estudo 
realizado também em março, 

com 1.101 consumidores:  
dos 85% de lares brasileiros 
que indicaram que sua renda 
familiar foi afetada negativa-
mente durante o ano passado, 
59% estão sofrendo com essa 
situação até este momento, e 
26% indicaram que sofreram 
impacto negativo em 2020.

Os principais impactos 
relatados foram a perda do 
emprego (45%) ou a redução 
da carga horária de trabalho 
(29%) de alguém no domicílio. 

AS PESSOAS USARÃO 
MENOS OS SEUS CARROS...
Enquanto as pessoas são 

solicitadas a minimizar o 
contato e as viagens, os consu-
midores podem procurar 

produtos do tipo pay-per-
-drive, onde os pagamentos 
estão vinculados à distância 
percorridos em um determi-
nado período de tempo.

…E ESTARÃO MAIS ONLINE
Com mais pessoas traba-

lhando em casa e passando 
tempo online, há uma opor-
tunidade maior de fazer 
compras.

Para atender a esse público 
online, as seguradoras prova-
velmente mudarão seus esfor-
ços de marketing e distribuição 
para plataformas digitais.

CONCLUSÃO
Em suma, com base no 

que foi exposto acima e nas 
percepções circunstanciais 
de seguradoras líderes, de 
que as compras aumentaram 
durante a crise financeira 
de 2008-2009, acredito que a 
comparação de preços tende 
a acelerar entre os grupos 
demográficos, embora possi-
velmente menos nas faixas de 
renda mais baixa.

Gostou do tema de hoje? 
Acompanhe também nosso 
quadro “Momento Seguro” 
todas as quintas feiras na rádio 
98,3 FM, a partir das 7h30 e, na 
TVMAR (Canal 525 NET), a 
partir das 9h. Participem com 
suas perguntas!  Até a próxima 
se Deus quiser! Um grande 
abraço! 
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brilhantes, tanto dentro das 
salas de aula, conquistando 
prêmios nas provas e aprova-
ção nos vestibulares, quanto 
fora da escola, onde os estu-
dantes são nota 10 também no 
esporte.  É o caso de Yara Vitó-
ria, de apenas 14 anos. Além 
de aluna exemplar da Escola 
Estadual Alfredo Gaspar, 
Yara já mostrou para todos o 
seu talento com o Karatê. A 
estudante divide sua rotina 

entre treinos e estudos, e, com 
muita dedicação, já conquis-
tou a faixa vermelha na moda-
lidade.

“A paixão pelo Karatê 
nasceu em uma apresentação. 
Um grupo de karatecas visitou 
a escola em 2019, mostrou um 
pouco sobre o esporte e nos 
convidou para uma aula expe-
rimental, no mesmo dia eu já fui 
lá e fiz meu primeiro treino. Fui 
tímida, mas hoje o Karatê faz 
parte da minha rotina, não vivo 
sem”, conta a estudante Yara.

A adolescente já conquistou 
duas medalhas em campeo-
natos locais. Na modalidade 
Kumite, que avalia velocidade 

e reação, Yara ficou em 1° 
lugar. Já na modalidade Kata, 
uma luta sozinha e que avalia 
a defesa, a estudante da rede 
estadual conquistou o 3º lugar.

“A importância que os 
alunos pratiquem esportes, 
vai muito mais além da ques-
tão física. No meio esportivo, 
é possível desenvolver a auto-
confiança, autoconhecimento, 
melhora a socialização, o espí-
rito de equipe e, principalmente, 
desenvolve responsabilidades 
que vão ser essenciais para os 
jovens dentro e fora da escola”, 
explica o Gestor do Centro de 
desporto e recreação, CDR, 
Emanuel Amaral. 

NAS RAMPAS
Recentemente vimos de 

perto um exemplo de supe-
ração e persistência nas Olim-
píadas de Tóquio. O mundo 
assistiu a pequena Raissa 
Leal, também conhecida como 
Fada do Skate, conquistar a 
sua medalha de prata. Aqui na 
rede estadual também temos 
uma grande skatista: Karol 
Silva.

Com apenas 16 anos, a 
aluna da Escola Estadual 
Professora Anaias de Lima 
Andrade já demonstrou sua 
maestria com o esporte. Filha 
de skatista, divide seu tempo 
entre a escola pela manhã e as 

tardes nos treinos. Ela recebe 
todo o apoio da rede estadual 
treinando em sua própria 
unidade de ensino.

Dentre as vitórias e conquis-
tas, a skatista foi campeã brasi-
leira de Skate Street Feminino 
2, competição disputada em 
São Paulo em 2019, e integra a 
equipe da Confederação Brasi-
leira de Skate sub-15 há um ano.

“Desde pequena ando de 
skate, e ele tem um espaço muito 
importante na minha vida. O 
esporte me ajuda a conhecer 
novos lugares e pessoas. Todos 
os dias tenho meu momento 
sagrado de treinar e estudar.” 
comenta a skatista Karol Silva.

Alunas da rede estadual de AL 
se destacam no skate e karatê 

ALUNAS ‘NOTA 10’ dentro e fora da sala de aula, Yara e Karol representam Alagoas nos esportes em ascensão
Fotos: Thiago Ataíde

Karol: “Desde pequena ando 
de skate, e ele tem um espaço 
muito importante na minha vida”

Yara:  “hoje o Karatê 
faz parte da minha 
rotina, não vivo sem”



A Operação Laranja-Azeda (Auran-
tium) da Polícia Federal teve mais 
reflexos hoje em Estrela de Alagoas. 
Por determinação da Justiça Federal, o 
prefeito Aldo Lira e o ex-prefeito Arlindo 
Garrote, atualmente na Coordenadoria 
Estadual do Departamento Nacional de 
Obras e Secas (DNOCS) foram afasta-
dos dos seus respectivos cargos. Eles 
são investigados pela Polícia Federal 
no caso do desvio de quase R$ 20 
milhões de recursos federais para a 
Saúde e para a Educação da popula-
ção estrelense. É muito dinheiro, minha 
gente. Ontem, os federais estiveram na 
cidade e região para cumprir mandados de busca e apreensão. Foram apreendidos carros que valem R$ 500 mil; uma fazenda 
cujas baias para os cavalos têm melhores instalações que a maioria das casas populares da cidade. Aplicados corretamente, 
R$ 20 milhões dariam um “banho de loja” em Estrela. Ou então, se desse uma doida no prefeito e ele resolvesse dividir esse 
dinheiro com a população, assim mesmo, em espécie, considerando o senso de 2010, daria R$ 1.159,35 para cidadão 
estrelense. Ou seja, um pouco mais do salário mínimo. Seria ilegal, mas não seria imoral. Hoje, a situação envolve: imoralidade, 
ilegalidade e roubalheira. Considerando que a maioria da população vive do Bolsa Família, esse dinheiro seria uma fortuna 
e serviria, em muitos casos, até para abertura de pequenos negócios para geração de renda. Uma família com seis pessoas 
sairia da miséria com quase R$ 10 mil de renda total. É uma pena que isso ainda ocorra nos dias de hoje, quando tudo – ou 
quase tudo – é fiscalizado. E mesmo que não fosse. É aquele povo pobre e sofrido que elege os seus algozes.

A coluna lamenta divulgar esse tipo de informação 
porque, inicialmente, pensa nos trabalhadores da 
empresa. Mas, é o nosso papel. Pois bem, a Equato-
rial passou o alicate no fornecimento de energia do 
estabelecimento Ferreti Pizzaria, que fica na Rua da 
Floresta, 20, no Tabuleiro do Martins. O problema não 
foi com a massa da pizza, mas com a forma como a 
energia estava chegando ao estabelecimento. Não era 
um “gato”, mas um “tigre” gigantesco que roubava 
a energia da rede para iluminar e fazer funcionar a 
pizzaria. Atirar com a p[olvora alheia é muito fácil e 
barato. Pode uma coisa dessas? Roubo de energia é 
crime previsto em lei e com previsão ainda de prisão. 
Ninguém foi preso, mas o estabelecimento recebeu uma multa pesadíssima e, para regularizar a situação, o idono, no caso o Cabo 
PM Kleverton Pinheiro de Oliveira, o polêmico Kel Ferreti, tem que desembolsar dezenas de cédulas estampadas com o jaguar.

O clima está tenso entre o secretário Estadual de Saúde Alexandre Ayres e o deputado Davi Maia. Não será surpresa se, nos 
próximos dias, os dois saírem no braço num restaurante desses da orla de Maceió. Maia elegeu Ayres como a ponte para atin-
gir o governador Renan Filho. Desconsidera o trabalho reconhecido do secretário no combate à pandemia e no atendimento às 
vítimas dessa doença miserável. Prefere chamar de hipocrisia quando Ayres diz que não é hora ainda de escancarar os eventos 
em Alagoas. Ontem, na Associação Comercial de Maceió os dois se encontraram. Cada um no seu cantinho do ringue. Quando 
discursou, Ayres disse que não tinha medo de cara feia, se referindo ao deputado. Depois, saiu do evento. Em seu discurso, 
Davi disse que estava havendo muita hipocrisia no Governo com a questão da Covid-19. Nenhum dos dois apontou  o dedo 
para o outro. Mas, até as flores do arranjo da mesa sabiam que Ayres e Davi e estavam num ringue, esperando o sino soar.

O barco quando começa a afundar, o rato é o primeiro a pular. É o que vem 
acontecendo com a nau do presidente Jair Bolsonaro, o Rei da Fake News. Nem 
o ex-presidente Michel Temer, tarimbado “vampiro brasileiro”, deu jeito à postura 
autoritária do chefe da Nação. O capitão está cada vez mais isolado, com sua ideia 
de golpe. Nem partido tem. Ofereceram o PTB, mas Roberto Jefferson está preso; 
declinou do convite. (Ricardo Rodrigues)

Até o líder do Centrão, deputado federal Arthur Lira (PP/AL), que chegou à 
presidência da Câmara com apoio de Bolsonaro, tem colocado as mangui-
nhas de fora. É outro aliado prestes a pular do barco, levando com ele uma 
pilha de pedidos de impeachment contra o chefe. Pressionado pela opinião 
pública, Lira já apertou o botão amarelo e pode acionar o botão vermelho, 
expulsando de vez o Capitão do campo. (RR).

O prefeito Gilberto Gonçalves diz que não abre nem para o trem que chega 
xiquitado na Estação de Rio Largo. Vai disputar o governo de Alagoas, nas 
eleições de 2022, de todo jeito. Precisa do sinal verde do deputado Arthur 
Lira, que vem dando apoio à sua administração na terra de Gustavo Paiva. 
GG já chegou botando banca, classificando como “fracos” dois eventuais 
adversários: o prefeito JHC (PSB) e o senador Rodrigo Cunha (PSDB). (RR)

O secretário esta-
dual de Comunica-
ção, jornalista Ênio 
Lins, recebeu na 
sexta-feira (10/9) 
a  “ M e d a l h a  d o 
NCIA”, confer ida 
pe l o  Núc l eo  de 
Combate à Impro-
bidade Adminis-
trativa - entidade 
da sociedade civil 
o rgan i zada  que 
atua no controle 
social. A honraria 
foi entregue ao homenageado, na Secom do Estado. Ênio agradeceu a defe-
rência e disse que se sente honrado pelo reconhecimento do trabalho em 
benefício da sociedade alagoana.

Com o barco à deriva, a tropa do 
Capitão vem batendo em retirada. 
Foram muitas as baixas, do início 
do governo para cá. Até o deputado 
Frota, afeito a filmes de sacanagem, 
caiu fora. Saiu atirando, acusa o 
ex-chefe de ter forjado o atentado 
à faca, no auge da campanha presi-
dencial, para ganhar as eleições de 
2018. No entanto, nos últimos dias, 
nem mesmo os aliados de primeira 
hora se mantiveram fiéis. (RR)

O presidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (DEM/MG), eleito com o apoio 
do governo federal, devolveu a MP da 
Fake News – um atentado contra o 
marco zero da internet, proposto por 
Bolsonaro antes das manifestações de 
7 de Setembro. O procurador-geral da 
República, Augusto Aras, outro aliado 
do presidente, também deu para trás 
e rejeitou a MP da Fake News, deto-
nada de vez no STF, pela ministra Rosa 
Weber. (RR)
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OAB/AL tem eleição de ‘vera’

Ligeirinhas

A disputa pela Presidência da OAB Seccional Alagoas está pegando fogo. Engana-se quem pensa que 
se trata de uma eleição de entidade de classe como tantas outras que existem por aí. É não, viu? O 

negócio é pesado por lá. É uma eleição bem estruturada, com marqueteiro e tudo mais. Pois bem, as ruas 
não mostram o termômetro da eleição porque nos dias atuais, as redes sociais falam mais alto. E, nas 
visitas, o corpo a corpo ainda pode decidir Há uma categoria de advogados – os chamados jovens advoga-
dos – que é procurada por todos os candidatos. Também é nesse momento que as Finanças da Ordem se 
equilibram. A inadimplência praticamente zera. Isso porque: para votar precisa estar em dia com a anuidade 
na entidade. Não basta a carteirinha da OAB/AL. Tem que estar limpinho com a Tesouraria. Seja como for, 
em toda eleição isso é resolvido. Quem deve dá um jeito de pagar e ficar apto para votar. Há quem diga que 
candidatos interessados no voto do inadimplente patrocinam o pagamento mas isso nunca se provou e 
fica quase impossível provar. O verdadeiro é que o fenômeno da ́ inadimplência quase zero´ ocorre sempre 
no ano de eleição. Como o mandato é para três anos, os outros dois registram um período, digamos, de 
entressafra. O poder do presidente da OAB/AL é, aparentemente pequeno. No entanto, é de lá que funciona 
a ascensão no Poder Judiciário pelo Quinto Constitucional. Os últimos beneficiados pelo Quinto foram o 
desembargador Tutmés Airan e o ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça), Humberto Martins, cotado 
para o STF (Supremo Tribunal Federal). Além disso, ainda há a força dos três conselheiros federais com 
cadeiras no Conselho Federal da OAB, em Brasília. Fora as prerrogativas da Ordem para decisões junto ao 
STF. As cartas estão na mesa. Os candidatos já começaram a jogar. O mais habilidoso vencerá essa partida.

» Um vereador está como uma pedra no caminho do prefeito JHC. Na 
Câmara, alguns projetos não estariam dando certo por causa desse 
cidadão. Nos próximos dias, as coisas vão azedar para esse vereador.

» Outra informação dá conta de que, se não recebeu ainda, o Ministério Público 
do Estado vai receber uma denúncia contra um vereador por Maceió de enri-
quecimento ilícito. As suspeitas de “dinheiro fácil” seriam fortes e com provas.

»  A imprensa alagoana acaba de ganhar um grande incentivo ao talento 
de seus jornalistas. Foi anunciada a 1ª Edição do Prêmio Ministério 
Público de Jornalismo. A iniciativa premiará os melhores trabalhos 
jornalísticos sobre o MPAL em quatro categorias. Além da premiação 
para os estudantes.

» Amanhã, quando Alagoas comemora 204 anos da sua Emancipação Política, 
o senador Renan Calheiros (MDB/AL) completa 66 anos de idade. Deve come-
morar no final de semana em Maceió, já que trabalha em Brasília, na relatoria 
da CPI da Pandemia. 
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