
Em ato assinado e divulgado 
pela Prefeitura de Maceió, hoje, 
o prefeito JHC está zerando 
a alíquota do ISS (Imposto 
Sobre Serviços) do transporte 
público, o que garante a redu-
ção da passagem de ônibus, com 
impacto no bolso do maceioense, 
sobretudo o que mais necessita.  
“Isso significa evitar o aumento 
da passagem, mesmo com a alta 
nos combustíveis. Se os que só 
falam fizessem sua parte, a vida 
do povo seria menos sofrida e a 
passagem do ônibus seria ainda 
mais barata. Vamos manter 
uma tarifa justa para a popula-
ção. Fazer mais com menos nos 
permitiu um espaço. Abrir mão 
do imposto sem desequilíbrio”, 
garante JHC.
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JHC ZERA ISS DE ÔNIBUS
ATO DO PREFEITO CONTRIBUI PARA DESONERAÇÃO DA FOLHA NO SETOR E ESTANCA AUMENTO DE PASSAGENS
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COVID-19

Estado inicia 3a dose para idosos e 
retoma vacinação de adolescentes 

A vacinação contra a 
Covid-19 dos adolescentes 
alagoanos de 12 a 17 anos 
sem comorbidades deve ser 
retomada, imediatamente, 
hoje. Além disso, Alagoas 
também dará início à apli-
cação da dose de reforço 
nos idosos a partir de 70 
anos, imunossuprimidos 
(pessoas com baixa imuni-
dade) e acamados. O anún-
cio foi feito ontem à noite 
pelo governador Renan 
Filho e pelo secretário de 
Estado da Saúde, Alexan-
dre Ayres, por meio das 
redes sociais.

 Márcio Ferreira
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Passando pelas ruas vejo 
carros populares com adesivos 
de apoio ao presidente Jair Bolso-
naro. Olho no interior dos veícu-
los e vejo gente do povo mais 
humilde, que insiste em manter 
apoio ao governo do ex-militar 
que chegou ao poder depois que 
um ex-juiz tirou do páreo o favo-
rito das pesquisas, tendo ainda o 
caso da suposta facada no inte-
rior de Minas Gerais que até hoje 
está envolta em mistério.

Inflação galopante. Desem-
prego desenfreado. Demissões 
em massa. Precarização total 
de pelo menos 25 milhões de 
pessoas. Outros mais de 40 
milhões de brasileiros amar-
gam não ter o básico para 

comer, falta até proteína nas 
refeições diárias. Esta é a atual 
realidade do brasileiro. Isso 
sem falar nos preços da gaso-
lina e do gás de cozinha.

Estamos próximo de alcan-
çar o triste número de 600 mil 
pessoas mortas pela maior 
pandemia da história, onde o 
governo brasileiro atua todos os 
dias para aumentar este número, 
na medida que o presidente e 
seus ministros agem aberta-
mente contra os protocolos sani-
tários, desdenham das vacinas 
e sabotam o Sistema Único de 
Saúde, numa briga desde o início 
contra os governadores.

Enquanto isso, os filhos do 
presidente se encastelam em 

mansões de milhões de reais 
e esbanjam deboche na cara 
de todos nós. Os filhos que são 
chamados de ZERO, formam a 
atual família bolsonarista.

O que leva pessoas do povo 
a ainda apoiar um governo deste 
jeito???

A mais recente papagaiada 
bolsonarista acontece nos Esta-
dos Unidos da América (EUA). 
Bolsonaro, como não tem o 
registro de vacinas, não pode 
entrar em nenhum restaurante 
de Nova York. Pateticamente, ele 
e seus asseclas resolveram comer 
pizza com nas ruas, burlando a 
fiscalização. Não contente, o 
presidente e sua comitiva conse-
guiram um ‘jeitinho’ de um 

restaurante de propriedade de 
brasileiros, que fez um puxadi-
nho para que Bolsonaro pudesse 
comer churrasco meio na rua, 
meio encoberto.

Em todas as áreas o governo 
Bolsonaro, que deve completar 
três longos anos em dezembro, 
figura como o pior de todos 
os tempos. Escalada total de 
desmatamento das florestas 
brasileiras. Mortes e desaloja-
mento de índios, expulsos das 
suas terras por garimpeiros e 
grileiros.

A onda negativa do governo 
Bolsonaro extrapola todos os 
limites do aceitável. Ele não 
governa, apenas demanda aos 
chefes do Centrão os destinos 

do país. Cabe aos caciques do 
Centrão, conglomerado de 
políticos fisiológicos, os desti-
nos dos milhões de brasilei-
ros, enquanto o presidente se 
diverte em motoceatas e atos 
antidemocráticos.

Definitivamente, qualquer 
pessoa com o mínimo de discer-
nimento crítico teria nojo do que 
assiste todos os dias nas redes 
sociais e nas televisões do país.

É inaceitável que pouco 
mais de 20% de brasileiros ainda 
considerem esse governo desas-
troso como bom ou ótimo.

Como diria um amigo meu: 
quem ainda apoia Bolsonaro ou 
é completamente idiota ou mau-
-caráter, ou os dois junto.

Olegário Venceslau da Silva * Advogado e Sócio do Instituto Histórico e Geográfico do ParanáMarcelo Firmino * Jornalista

Os ventos impetuosos ao 
cair da tarde arrastam consigo a 
poeira avermelhada, nas longe-
vas estradas da então bucólica 
vila de Quebrangulo [1906], 
torrão ressequido e sufragado 
pela inclemência temporal, 
que há muito lega ao sertanejo 
uma vida adstrita a pouco pão 
e demasiado labor. Nesta amál-
gama de intempéries e não 
menos dissabores,cujo ofício de 
paupérrimo lavrador de terras se 
confundia amiúde num lídimo 
sacerdócio, surge por entre aque-
las paragens circundadas de 
rasos arbustos, a figura jamais 
olvidada do irrequieto caboclo 
Natalício Tenório Cavalcanti de 
Albuquerque (1906-1987), cujo 
destino já demonstrava que sua 
existência nesta terra comum 
dos homens, ser-lhe-ia de sobres-
saltos, desventuras e reluzentes 
glórias, qual vaticínio de sua geni-
tora quando em dolente despe-
dida entregava seu rebento em 
tenra idade aos cuidados divinos, 
quando de sua partida a então 
capital da Guanabara, numa 
súplica quase que intermitente: 
“No topo do calvário tem uma 
cruz. Travesseiro e cama de meu 
bom Jesus. A cama, de onde meu 
bom Jesus dormiu se deite sobre 
mim. Me defenda de todo perigo. 
Nada contra mim, ninguém 
contra mim. Que meus inimigos 
se afastem de mim, que nenhuma 
bala me mate. Nenhuma faca me 
fira. Não me aconteça mal algum. 
Mal olhado não me enfraqueça e 
o medo não me desvaneça. Meu 
bom Jesus. Amém.”

 A antiqüíssima capital da 
República, banhada diuturna-
mente pelas ondas marulhosas 
do Atlântico, qual cidadela a 
guardar entre seus imponentes 

sobrados do início do século XX 
a história política brasileira, nas 
suas diferentes épocas, vivia uma 
prosaica efervescência pós derro-
cada do regime imperial, cujo 
cenário cosmopolita fluminense 
serviu de palco para ascensão 
cadenciada do jovem Tenório 
Cavalcante, cujo nome pereni-
zou em letras garrafas nos notici-
ários que circulavam na sede do 
Governo Federal, inicialmente 
na condição axiomática de parla-
mentar estadual e após apertado 
pleito como membro eleito para 
o Congresso Nacional, máxime 
da representatividade do povo 
carente da baixada [Caxias]. Se 
os louros do poder político lhe 
ascendiam a fronte, quando dos 
inflamados discursos populistas 
sob os aplausos e o frenesi dos 
gritos da turba que lhe ovacio-

nava, a contrário sensu o intermi-
nável rol de adversários [pessoais, 
principalmente] parecia intu-
mescer em proporções açoda-
das, fazendo valer-se do poder 
bélico da inseparável Lurdinha 
– submetralhadora alemã – que 
escondia sob uma escura capa, 
que trazia consigo por sobre os 
ombros, cujo vestuário inebriava 
de amedrontamento seus dissi-
dentes, legando ao parlamentar 
alagoano, radicado no Rio de 
Janeiro as alcunhas de “homem 
da capa preta e deputado pisto-
leiro” , cuja imagem de insubor-
dinação e destemor refletia a 
velha política, oriunda do coro-
nelismo nordestino da “enxada 
e do voto”, capaz de perpetuar 
o nome de um homem, que no 
imaginário comezinho foi acla-
mado Rei da Baixada.

Assim como o mercado das 
armas tem um fortíssimo lobby no 
Congresso Nacional, financiando 
parlamentares e bancadas que 
defendam seus interesses, a indús-
tria farmacêutica é tão poderosa 
quanto.

O lobby do setor de medi-
camentos também é mundial, 
igualzinho ao das indústrias arma-
mentistas legais e ilegais.

O Brasil hoje é um dos paraísos 
para os lobistas que encontraram 
um governo aberto e parlamenta-
res atraídos pelos dois segmentos, 
de containers recheados, indo e 
voltando.

A indústria farmacêutica, por 
exemplo, e a literatura na área bem 
o diz, não se importa se morrem 600 
mil pessoas e outros milhares ficam 
deficientes. O que importa é que 
seus compostos químicos vendam 
como água corrente.

Para isso contam com acolhe-
dores agentes políticos na defesa 
de seus interesses nos parlamen-
tos mundo afora e nas instâncias 
de poder, tal como acontecem no 
Brasil um dos países cooptados.

Segundo a Ong Médicos Sem 
Fronteiras (MSF), que atua em 
quase todo o mundo com um 
trabalho social respeitado, rotinei-
ramente a “a indústria farmacêu-
tica usa táticas de pressão ou ações 
legais opressivas contra países de 
baixa e média renda, que priorizam 
a saúde das pessoas em detrimento 
dos interesses dela”.

Diz inclusive a MSF que junta-
mente com alguns países ricos, 
a indústria farmacêutica tenta 
influenciar as regras do comércio 
internacional para se beneficiar 
financeiramente, mesmo que isso 
prejudique a saúde pública.

Isso, obviamente, nos remete 
ao caso do chamado “tratamento 
precoce” recomendado pelo 

governo brasileiro agora na pande-
mia da Covid-19. O lobby por trás 
da Cloroquina e Ivermectina, como 
substâncias ativas para tratamento 
de paciente contaminado pelo vírus 
tem, portanto, auto explicação.

Daí a negação para se comprar 
vacina. O mais grave, contudo, 
agora se revela aos povos,  foi o 
conluio do governo Bolsonaro com 
o Plano de Saúde Prevent Senior 
para defender a venda do Kit 
Covid.

E o pior: O plano de saúde 
Prevent Senior ocultou mortes 
de pacientes que participaram de 
um estudo sem autorização legal, 
realizado para testar a eficácia da 
hidroxicloroquina, associada à 
azitromicina, para tratar a Covid-
19, conforme foi denunciado à 
exaustão um dossiê médico na 
imprensa brasileira e na CPI da 
Covid.

E o lamentável: Atores gover-
nistas e grande parte da população 
brasileira sequer se indignaram 
com 600 mil mortes pelo vírus da 
pandemia e muito menos ligaram 
para as cobaias humanas no País, 
vítimas do desrespeito governista 
e da indústria farmacêutica.

O crime é irreparável.
Até parece planejado de forma 

inescrupulosa, oportunista, diante 
de uma sociedade atormentada 
da cabeça. Tudo bem ao gosto 
dos interesses da indústria e seus 
lobistas.

Mas, para quem faz beicinho 
ou acredita que tudo é parte de 
uma teoria da conspiração, vale 
buscar a vasta literatura mundial 
sobre a indústria farmacêutica. 
Há publicações que a tratam como 
“crime organizado” e discorrem 
sobre a forma como ela “corrom-
peu a assistência médica”.

Principalmente nos países 
onde imperam as “republiquetas”.

Deputado Tenório CavalcantiAs 600 mil mortes no Brasil: crime e 
corrupção via indústria farmacêutica

Quero falar com você que ainda apoia o governo Bolsonaro



O d e s t a c a d o 
trabalho da 
Cruz Verme-

lha Brasileira (CVB), durante 
a fase mais crítica da pande-
mia e agora na vacina contra 
a Covid-19, foi reconhecido 
na sessão plenária ordiná-
ria da Câmara Municipal de 
Maceió, de ontem. Os parla-
mentares aprovaram por 
unanimidade a Comenda do 
Mérito Cívico de Maceió para 
a presidente da entidade no 
Estado, Agarina Mendonça 
Vasconcelos e a Comenda 
Mário Guimarães ao presi-
dente Nacional, Júlio Cals de 
Alencar.

 Galba Netto (MDB) fez 
a indicação para Agarina 
enquanto também propôs 
para Júlio a Comenda Mário 
Guimarães, maior honraria da 
Casa. Cals receberá, ainda, o 
título de cidadão honorário da 
capital proposto pelo líder do 
governo na CMM, vereador 
Siderlane Mendonça (PSB) e a 
Comenda do Mérito Cívico de 
Maceió indicada pela verea-
dora Gaby Ronalsa (DEM). Ao 

defender a indicação, o presi-
dente da câmara lembrou que 
Agarina não mediu esfor-
ços para socorrer as vítimas 
mais vulneráveis da doença 
com coragem e determina-
ção.  Segundo Galba Netto 
ela tem uma vida dedicada ao 
trabalho voluntário junto as 

pessoas mais necessitadas de 
Alagoas.

 “Agarina vive a filantropia, 
em especial na Cruz Verme-
lha, com uma história que se 
confunde com a da própria enti-
dade. Ela faz isso com um amor 
e empatia que merece todas as 
homenagens. E no momento 

assustadr da pandemia, lutou 
bravamente salvando vidas. 
Muitas vidas”, enfatizou Galba.

 Sobre a indicação ao presi-
dente Nacional CVB, o presi-
dente disse que num momento 
importante de combate a 
doença, Júlio Cals encaminhou 
o ônibus da vacina para a capi-

tal o que tornou possível imuni-
zar mais de 12 mil pessoas em 
pontos estratégicos da cidade. 
“Poder homenagear com a 
maior honraria dessa casa uma 
pessoa tão importante como 
Júlio Cals que há muitos anos 
se dedica a causas filantrópicas 
pela entidade mais antiga da 
humanidade, que tem como 
missão salvar vidas, é muito 
importante. Ele trouxe para 
Maceió um equipamento que 
nos fez ser primeira capital 
brasileira a ter a vacinação itine-
rante. Imunizamos mais de 12 
mil alagoanos,  salvos pela ação 
direta do presidente da Cruz 
Vermelha” , completou o presi-
dente. 

Galba Netto conheceu 
de perto a estrutura quando 
tomou a primeira dose da 
vacina dentro do ônibus ao lado 
do prefeito JHC (PSB). Ao saber 
que Júlio Cals estará em Maceió, 
na próxima quinta-feira (23), 
quando será homenageado 
pela Prefeitura de Maceió, se 
antecipou em propor a honra-
ria juntamente com os demais 
vereadores. 
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Julio Cals será homenageado 
com título de cidadão honorário

PRESIDENTE DA CRUZ VERMELHA EM ALAGOAS,  Agarina Mendonça Vasconcelos, também receberá homenagens

A  p a s s a g e m  d o  D i a 
Mundial  Sem Carro foi 
lembrada no plenário da Casa 
durante a sessão ordinária de 
hoje. O primeiro a abordar o 
tema foi o deputado Davi Maia 
(DEM), que informou aos 
pares ter vindo ao Parlamento 
de bicicleta. “Saí lá da Gruta de 
Lourdes, fiz um percurso de 
18 km, foi uma viagem muito 
bonita porque essa cidade 
é maravilhosa”, declarou o 
parlamentar, acrescentando 

que faz esse percurso de carro 
em cerca de uma hora, vindo 
pela avenida Fernandes Lima, 
e que de bicicleta gastou 1h20.

Em seguida, o deputado 
Silvio Camelo (PV) parabe-
nizou o colega de plenário 
pela atitude e aproveitou 
o momento para cobrar ao 
prefeito João Henrique Caldas 
a conclusão das obras da 
ciclovia da Fernandes Lima, a 
maior obra ciclística da histó-
ria de Maceió.

SUSTENTABILIDADE

Deputado pede mais 
ciclovias para Maceió

O deputado Davi Maia 
(DEM) fez novas denúncias 
de irregularidades na folha de 
pessoal da Secretaria de Estado 
da Saúde (Sesau). Desta vez, 
o parlamentar cita o caso do 
vereador Jamil Cordeiro de 
Araújo Filho, que enfrenta um 
processo na Câmara Munici-
pal de Delmiro Gouveia, após 
denúncia de que faria parte 
de um suposto esquema que 
beneficia políticos aliados do 
secretário Alexandre Ayres. 
Segundo a denúncia, Jamil 
Cordeiro estaria recebendo 
salário de R$ 5 mil como dire-
tor do Hospital do Sertão, o 
que é ilegal, segundo Davi 
Maia, por ferir a lei orgânica 
do município, que veda ao 
cidadão investido no cargo de 
vereador o acúmulo de cargo 
público. “Chama a atenção 
o processo que corre hoje na 
Câmara  de Delmiro Gouveia 
a respeito do vereador Jamil 
Cordeiro. A assessoria jurí-

dica da Câmara foi induzida 
ao erro por uma declaração da 
Sesau, dizendo que não consta 
em seus arquivos nomeação 
ou pagamento ao vereador 
na unidade hospitalar”, disse 
Davi Maia.

No entanto, o parlamentar 
disse estar de posse da rela-
ção do DATASUS onde consta 
que no dia 7 de julho deste 
ano, pelo Hospital Regional 
do Sertão, o vereador Jamil 
Cordeiro recebeu a impor-
tância de R$ 5 mil. “Toda a 
sua folha salarial está exposta 
no próprio site da Sesau, com 
todos os pagamentos feitos 
a Jamil Cordeiro de Araújo 
Filho, totalizando, só este ano, 
R$ 45 mil”, informou Maia. 
O deputado destacou que as 
informações prestadas pela 
Sesau à Câmara de Delmiro 
Gouveia são falsas. “Isso é falso 
testemunho, é prevaricação, é 
improbidade e acarretará em 
mais uma denúncia que esta-

remos entregando aos órgãos 
de controle e também para 
a Câmara de Vereadores de 
Delmiro Gouveia, informando 
que naquele processo foi indu-
zida ao erro por conta desse 
falso documento”, informou.

“Estamos protocolando 
essa denúncia e esperamos, 
no mínimo, o ressarcimento 
desse valor que foi desviado 
do Fundo Estadual de Saúde 
e dos recursos para combate 
à pandemia”, declarou Davi 
Maia, complementando que 
espera, ao final desse processo, 
a exoneração dos funcionários.

O líder do Governo, depu-
tado Silvio Camelo (PV), 
destacou a atuação de Maia, 
mas avaliou que o colega, por 
vezes, se excede nos discursos. 
“Vamos buscar informações 
sobre essa questão do senhor 
Jamil, mesmo que a Secretaria 
já tenha entrado com o devido 
processo legal para sanar o 
caso”, declarou o governista.

NA SAÚDE

Insistente, Davi Maia 
volta a fazer denúncias

Secom/Maceió

Dicom/CMM

Hoje deveria ser um dia com menos carros nas ruas de Maceió... Deveria

Vereadoes de Maceió aprovaram na sessão de ontem as homenagens aos representantes da Cruz Vermelha Brasileira



Em ato assinado 
e divulgado 
pela Prefeitura 

de Maceió, hoje, o prefeito 
JHC está zerando a alíquota do 
ISS (Imposto Sobre Serviços) 
do transporte público, o que 
garante a redução da passagem 
de ônibus, impactando no bolso 
do maceioense, sobretudo o 
que mais necessita. Projeto de 
Lei neste sentido segue, ainda 
esta semana, para a Câmara de 
Vereadores de Maceió, onde 
será apreciado. 

Como ressalta o prefeito 
JHC, a medida visa evitar o 
aumento da passagem, apesar 
da alta nos combustíveis, e 
baratear os custos para os usuá-
rios do transporte público da 

capital. “Vamos manter uma 
tarifa justa para a população e 
abrir mão do imposto sem dese-
quilíbrio”. Segundo o prefeito, 
fazer mais com menos permitiu 
um espaço. 

O secretário municipal  de 
Economia, João Felipe Borges, 
explicou que o ISS gera um 
custo, por mês, de aproxima-
damente R$ 600 mil a R$ 1 
milhão, o que varia de R$ 7 a R$ 
12 milhões por ano. À medida 
que os ônibus contam com 
mais passageiros, o sistema de 
transporte público arrecada 
mais impostos. Anteriormente 
era pago 5% em cima do fatura-
mento. 

“Quando zeramos essa 
alíquota, diminuímos o custo 

e mantemos o menor preço 
de passagens entre as capitais 
do Brasil. Ao zerarmos esses 
impostos, esse valor não será 
mais repassado para o sistema 

de transporte público, teremos 
o preço da passagem reduzido,  
impactando diretamente no 
bolso do maceioense”, infor-
mou João Felipe.

Para o Siturb, a decisão 
de zerar a alíquota do ISS é 
bastante positiva,  já que a 
iniciativa beneficia direta-
mente os usuários do trans-
porte público.  É uma medida 
que já ocorre em várias cida-
des do país, e ajuda a não 
onerar tanto a tarifa.

Neste mês de setem-
bro, o prefeito implantou o 
Passe-Livre Estudantil, uma 
conquista histórica e uma 
política pública consolidada 
em lei. O passe-livre vai bene-
ficiar mais de 50 mil estudan-
tes de Maceió, que terão 44 
embarques mensais gratui-
tos. Vale destacar que Maceió 
ainda é a capital com a tarifa 
mais barata do país. 
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Prefeito JHC zera alíquota do 
ISS para o transporte público 

MEDIDA EVITARÁ aumento da tarifa mesmo com a alta dos combustíveis e segue para apreciação da Câmara

Dados computados pela 
Coordenação de Fiscalização 
Ambiental da Secretaria Muni-
cipal de Desenvolvimento 
Territorial e Meio Ambiente 
(Sedet) revelam que houve um 
redução no índice de poluição 
sonora em bares e restaurantes 
de Maceió, nos primeiros oito 
meses deste ano. Foram notifi-
cados seis estabelecimentos e 14 
autuados. 

Como explica o secretário-
-adjunto de Meio Ambiente, 
Ismar Macário, as ações educa-
tivas promovidas pela Sedet 
e a paralisação das atividades 
do setor, durante o período da 
pandemia, colaboraram para o 
baixo número de reclamações 
na capital.

Segundo ele, de janeiro a 
agosto, os bairros que regis-
traram mais denúncias foram 
Jatiúca, Pajuçara, Mangabeiras 
e Centro. No total, a Secretaria 
notificou seis estabelecimentos 
para se adequarem às normas 
do Município, e 14 foram autu-
ados por exceder o volume 
sonoro permitido por lei.

“Os representantes de bares 
e restaurantes que tiverem a 
intenção de oferecer música 
ao vivo ou em caixas de som 
podem procurar a Secretaria e 
receber as orientações e possi-
bilidades de regularizar a situa-
ção”, informou Ismar Macário.

POLUIÇÃO SONORA

Fiscalização 
registra baixo 
índice em 
restaurantes Alunos e professores do 

Centro Municipal de Ensino 
Infantil (CMEI) Presidente-
FranciscodePaulaRodrigue-
sAlves, no Benedito Bentes, 
receberam, ontem, a primeira 
edição do projeto Parque nas 
Escolas. Criado pela Prefei-
tura de Maceió, o projeto tem 
como finalidade levar sabe-
doria e consciência ambiental 
para crianças e jovens da rede 
municipal de ensino. 

O evento, em sua primeira 
edição, levou orientações 
e informações a mais de 75 
alunos do ensino fundamen-
tal, repassadas pó servidores e 
estagiários da Superintendên-
cia Municipal de Desenvolvi-
mento Sustentável (Sudes). 
Os temas foram voltados 
para a fauna e flora do Parque 
Municipal. 

Além de material didático 
e palestra, os tecnico ainda 
fizeram o uso de animais 

taxidermizados do museu 
que foram transportados e 
expostos para aprendizado 
dos alunos.

Como informa a Coordena-
dora dos parques de Maceió, 
Rafaela Brito, a edição pioneira 
foi um sucesso de público, e 
acredita que o trabalho de cons-
cientização trará benefícios 
futuros para os participantes. 
“Foi muito gratificante iniciar 
essa atividade, onde conse-
guimos levar conhecimento e 
educação ambiental para essa 
escola aqui no Benedito Bentes, 
e as crianças foram muito parti-
cipativas”.

Para se inscrever e agendar 
a visita do projeto, é necessá-
rio que o diretor ou um profes-
sor da instituição interessada 
entre em contato através do 
WhatsApp 082 98801-3651, 
ou pelo email parquesdema-
ceio@gmail.com em horário 
comercial. 

PARQUE NAS ESCOLAS

Projeto conscientiza 
os alunos do CMEI

Ascom Sudes

Edvan Ferreira/Secom Maceió

Com a participação do 
prefeito de Maceió, JHC, e 
representantes do trade turís-
tico, foi realizada na noite de 
ontem, a solenidade de inaugu-
ração do Hotel Ibis Budget, na 
orla da Pajuçara. O novo empre-
endimento, que vem para forta-
lecer o turismo, vai possibilitar a 
geração de 350 empregos dire-
tos e indiretos na capital alago-
ana. 

Além do incremento na 
economia local e para o setor 
turístico, o novo empreendi-
mento (Hotel Ibis Budget) vai 
aumentar ainda mais a rede 
hoteleira com 225 apartamen-
tos, espaço para estabeleci-
mentos de alimentação dos 
hóspedes, como o restaurante 
Parmegiano, e com capacidade 
para atender em seu ambiente 
interno, 110 pessoas.

O prefeito de Maceió, JHC,  
destacou a instalação do novo 
empreendimento na capital 
e ressaltou a parceria entre o 
Poder público e a iniciativa 

privada para o crescimento do 
Produto Interno Bruto (PIB) da 
capital alagoana. 

“É um momento de compar-
tilhar com grande satisfação 
a chegada desse empreendi-
mento, e nosso propósito é a 
união para que Maceió possa 
se desenvolver cada vez mais”, 
afirmou JHC. Segundo ele,  
Maceió continua alavancando 
o estado de Alagoas no segui-
mento do turismo. 

Para o empresário Alfredo 
Brêda, um dos proprietários do 
empreendimento, a parceria 
entre a  Prefeitura de Maceió e 
os empresários tem fortalecido, 
cada vez mais, os investimentos 
do setor de turismo. 

“A vacina tem sido muito 
importante para que a gente 
consiga retomar com o turismo 
e crescimento da cidade de 
Maceió. Estamos com a cidade 
cheia, os hotéis lotados, e vamos 
passar por um momento ainda 
melhor nos próximos meses”, 
comemorou o empresário.

TURISMO

Novo hotel vai gerar 
mais 350 empregos

Edvan Ferreira

JHC: “Mesmo com a alta nos combustíveis a passagem não vai aumentar”

Crianças recebem orientações sobre a fauna e flora do Parque Municipal
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A p r é - c a n d i -
d a t u r a  d e 
E d n a l d o 

Maiorano e Manuela Gatto 
à presidência da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), 
seccional Alagoas, iniciou 
uma campanha por eleições 
limpas na entidade. Em um 
vídeo gravado por Maiorano 

e Manuela, eles convocam 
a advocacia para se engajar 
nesse movimento em respeito 
à lei, à ética e principalmente 
à Ordem que representa toda 
a classe de advogados e advo-
gadas.

Há um histórico de tentati-
vas de se burlar regras eleitorais 
em eleições à OAB alagoana e 

isso é comprovado na memó-
ria da imprensa local. Este ano, 
já na pré-campanha, Maiorano 
chama a atenção para posta-
gens patrocinadas em redes 
sociais favorecendo uma pré-
-candidatura de oposição. 
“Somos operadores do Direito, 
somos advogados e professo-
res de Direito, somos parte do 

sistema jurídico, como vamos 
silenciar ou seguir práticas que 
ferem leis, que cometem infra-
ções?”, questiona.

“OAB, eleições limpas, essa 
é a bandeira deste movimento 
e ele deve ser apoiado por 
todos os advogados e advo-
gadas, os que estão comigo e 
Manuela e os que não estão. É 

uma campanha pela lisura do 
pleito, porque, como operado-
res do Direito, nos cabe dar o 
exemplo de seguir as normas 
eleitorais do processo”, enfa-
tiza.

A eleição para a OAB 
alagoana está prevista para a 
segunda semana do próximo 
mês de novembro.

Maiorano e Manuela lançam 
campanha por eleições limpas

ALGUMAS DISPUTAS NA ORDEM DOS ADVOGADOS foram marcadas por mentiras e agressões aos candidatos

Severino Carvalho
Repórter

Dando sequência à agenda 
de trabalho no Sertão de 
Alagoas, o governador Renan 
Filho inaugurou, ontem à noite, 
a pavimentação asfáltica de 30 
quilômetros de vias urbanas 
no Bairro Novo, em Delmiro 
Gouveia. Ele também autori-
zou o início das obras do Centro 
Integrado de Segurança Pública 
(CISP) do tipo II e anunciou 
mais investimentos, a exemplo 
da construção de um Centro de 
Convenções, de cinco creches e 
da pavimentação dos acessos 
aos distritos de JK, Alagoinha, 
Alto Bonito, Sinimbu e Porto da 
Barra, por meio do programa 
Alagoas de Ponta a Ponta. 

“Esse é um Governo que se 
esforça bastante para manter 
viva a capacidade de inves-
timento em Alagoas num 
momento de tantas crises que 
vive o país”, ressaltou Renan 
Filho, que fará ao município a 
cessão de uma patrol, de uma 
retroescavadeira e de um cami-
nhão refrigerado, além de novas 
ambulâncias.

Os 30 km de vias urba-
nas inauguradas em Delmiro 
Gouveia, nesta terça-feira, 
foram pavimentadas através 
do programa Pró-Estrada, que 
já chegou a 98% dos municí-
pios alagoanos. As obras em 
Delmiro Gouveia beneficiam 
diretamente mais de 52 mil 
moradores. 

“Essa é a primeira de quatro 
etapas que vão asfaltar toda a 
cidade de Delmiro Gouveia e 
deixarão essa cidade, que já é 
linda, muito mais bonita, e mais 
capaz de receber investimen-
tos”, pontuou o governador. 

Segundo o secretário de 
Estado do Transporte e Desen-
volvimento Urbano, Mosart 

Amaral, as demais etapas do 
Pró-Estrada estão avançadas, 
em fase de licitação. “A cidade 
de Delmiro Gouveia será 
contemplada novamente com o 
Pró-Estrada. Serão muitas ruas 
pavimentadas aqui”, acrescen-
tou. 

CISP
Na solenidade em Delmiro 

Gouveia, Renan Filho e o secre-
tário da Segurança Pública, 
Alfredo Gaspar de Mendonça, 
assinaram a ordem de serviço 
para a construção de um CISP 
do tipo II - a exemplo dos 
Centros Integrados que serão 
construídos em Atalaia e em 
Piranhas. Naquele município, 
as obras já foram iniciadas, na 
semana passada e, neste, come-
çaram hoje, às 10h, com a assina-
tura da ordem de serviço. 

Cada CISP tipo II contará 
com investimento de R$ 10,4 
milhões em recursos do Tesouro 
Estadual. Os prédios são maio-
res do que os do tipo 1. 

“O Centro Integrado dá 
sequência aos investimentos 
em Segurança Pública aqui 
em Delmiro, onde já fizemos o 
Batalhão do Corpo de Bombei-
ros, o Batalhão da Polícia Mili-
tar e agora vamos fazer o CISP 
para integrar as forças policiais, 
aumentar ainda mais o efetivo 
policial para garantir a Delmiro 
mais segurança, que é uma das 
marcas de nosso governo”, 
ressaltou Renan Filho. 

A prefeita de Delmiro 
Gouveia, Ziane Costa, destacou 
a importância das obras para 
o município, principalmente 
do CISP. “Nós fazemos divisa 
com três estados, então o CISP 
é muito importante, inclusive 
para a questão do turismo de 
nossa cidade e região. São obras 
importantes e outras mais estão 
para sair”, revelou a gestora. 

NO SERTÃO

Governador cumpre 
outra pauta positiva

Dicom TJAL

O presidente do Tribunal 
de Justiça de Alagoas Klever 
Loureiro, recebeu represen-
tantes da Assembleia Legis-
lativa de Alagoas e da Ordem 
dos Advogados do Brasil, 
para tratar do andamento dos 
processos de saúde. Recen-
temente, essas ações, que 
estavam concentradas na 30ª 
Vara Cível, começaram a ser 
redistribuídas para varas da 
Fazenda Pública e a 28ª Vara 
da Infância. 

O desembargador Klever 
Loureiro tranquilizou os 
presentes, assegurando que 
o Tribunal está tomando as 
medidas necessárias para 
atender esses tipos de proces-
sos com a urgência que eles 
requerem.

“Com a redistribuição dos 
processos que estavam na 30ª 
Vara, acreditamos que já dare-
mos uma celeridade maior, 
mas empregaremos também 
a Justiça Efetiva, com juízes e 
assessores, para auxiliar essas 
unidades fazendo um mutirão 
que deve colocar em dia esses 

processos de saúde”, explicou 
o presidente.

A deputada estadual Jó 
Pereira, que é integrante da 
Comissão de Saúde e Segu-
ridade Social da Assembleia, 
agradeceu ao Tribunal pelas 
medidas. 

“A gente veio primeiro 
agradecer ao presidente do 
Tribunal pela decisão do Judi-
ciário de modificar a compe-
tência da 30ª Vara, e também 
para alertar e buscar celeri-
dade para esses processos 
que foram redistribuídos, mas 
constatamos que o Tribunal 
de Justiça e a Corregedoria já 
estão agindo nesse sentido, 
com o Justiça Efetiva dando 
apoio aos magistrados que 
receberam esses processos”, 
afirmou a deputada.

Presidente da Comissão 
de Defesa dos Direitos das 
Pessoas com Deficiência da 
Ordem dos Advogados do 
Brasil em Alagoas (OAB/
AL), Elias Ferreira diz que o 
Tribunal está agindo com a 
celeridade e firmeza espera-
das.

“As pessoas com defici-

ência não podem esperar. Eu 
não posso esperar pelo remé-
dio que eu preciso hoje, e esse 
remédio chegar no outro dia, 
ou que as intervenções preco-
ces, da estimulação precoce, 
aconteçam só no ano que vem. 
Vamos aguardar agora que os 
processos cheguem às suas 
conclusões, de que as limina-
res sejam enfrentadas e a gente 
passe a ter uma tramitação 
regular dos processos”, enfa-
tizou Ferreira.

Também participou da 
reunião Alessandra Hora dos 
Santos, presidente da Asso-
ciação Famílias de Anjos, que 
reúne responsáveis por crian-
ças com microcefalia. “A redis-
tribuição dos processos já está 
dando certo e surtindo efeito 
na vida das crianças. Elas 
precisam de medicamentos de 
alto custo, órteses, suplemen-
tos”, comentou.

Um provimento publi-
cado pela Corregedoria-Geral 
de Justiça no último dia 9 de 
setembro determinou que os 
processos da 30ª Vara sejam 
redistribuídos dentro do 
prazo de 30 dias.

COMPROMISSO FIRMADO

TJ/AL garante celeridade 
para as ações de saúde

Caio Loureiro

Deputada Jó Pereira dialoga com presidente Klever Loureiro, nas tratativas para mais celeridade nos processos de saúde

Em ato assinado 
e divulgado 
pela Prefeitura 

de Maceió, hoje, o prefeito 
JHC está zerando a alíquota do 
ISS (Imposto Sobre Serviços) 
do transporte público, o que 
garante a redução da passagem 
de ônibus, impactando no bolso 
do maceioense, sobretudo o 
que mais necessita. Projeto de 
Lei neste sentido segue, ainda 
esta semana, para a Câmara de 
Vereadores de Maceió, onde 
será apreciado. 

Como ressalta o prefeito 
JHC, a medida visa evitar o 
aumento da passagem, apesar 
da alta nos combustíveis, e 
baratear os custos para os usuá-
rios do transporte público da 

capital. “Vamos manter uma 
tarifa justa para a população e 
abrir mão do imposto sem dese-
quilíbrio”. Segundo o prefeito, 
fazer mais com menos permitiu 
um espaço. 

O secretário municipal  de 
Economia, João Felipe Borges, 
explicou que o ISS gera um 
custo, por mês, de aproxima-
damente R$ 600 mil a R$ 1 
milhão, o que varia de R$ 7 a R$ 
12 milhões por ano. À medida 
que os ônibus contam com 
mais passageiros, o sistema de 
transporte público arrecada 
mais impostos. Anteriormente 
era pago 5% em cima do fatura-
mento. 

“Quando zeramos essa 
alíquota, diminuímos o custo 

e mantemos o menor preço 
de passagens entre as capitais 
do Brasil. Ao zerarmos esses 
impostos, esse valor não será 
mais repassado para o sistema 

de transporte público, teremos 
o preço da passagem reduzido,  
impactando diretamente no 
bolso do maceioense”, infor-
mou João Felipe.

Para o Siturb, a decisão 
de zerar a alíquota do ISS é 
bastante positiva,  já que a 
iniciativa beneficia direta-
mente os usuários do trans-
porte público.  É uma medida 
que já ocorre em várias cida-
des do país, e ajuda a não 
onerar tanto a tarifa.

Neste mês de setem-
bro, o prefeito implantou o 
Passe-Livre Estudantil, uma 
conquista histórica e uma 
política pública consolidada 
em lei. O passe-livre vai bene-
ficiar mais de 50 mil estudan-
tes de Maceió, que terão 44 
embarques mensais gratui-
tos. Vale destacar que Maceió 
ainda é a capital com a tarifa 
mais barata do país. 
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Prefeito JHC zera alíquota do 
ISS para o transporte público 

MEDIDA EVITARÁ aumento da tarifa mesmo com a alta dos combustíveis e segue para apreciação da Câmara

Dados computados pela 
Coordenação de Fiscalização 
Ambiental da Secretaria Muni-
cipal de Desenvolvimento 
Territorial e Meio Ambiente 
(Sedet) revelam que houve um 
redução no índice de poluição 
sonora em bares e restaurantes 
de Maceió, nos primeiros oito 
meses deste ano. Foram notifi-
cados seis estabelecimentos e 14 
autuados. 

Como explica o secretário-
-adjunto de Meio Ambiente, 
Ismar Macário, as ações educa-
tivas promovidas pela Sedet 
e a paralisação das atividades 
do setor, durante o período da 
pandemia, colaboraram para o 
baixo número de reclamações 
na capital.

Segundo ele, de janeiro a 
agosto, os bairros que regis-
traram mais denúncias foram 
Jatiúca, Pajuçara, Mangabeiras 
e Centro. No total, a Secretaria 
notificou seis estabelecimentos 
para se adequarem às normas 
do Município, e 14 foram autu-
ados por exceder o volume 
sonoro permitido por lei.

“Os representantes de bares 
e restaurantes que tiverem a 
intenção de oferecer música 
ao vivo ou em caixas de som 
podem procurar a Secretaria e 
receber as orientações e possi-
bilidades de regularizar a situa-
ção”, informou Ismar Macário.

POLUIÇÃO SONORA

Fiscalização 
registra baixo 
índice em 
restaurantes Alunos e professores do 

Centro Municipal de Ensino 
Infantil (CMEI) Presidente-
FranciscodePaulaRodrigue-
sAlves, no Benedito Bentes, 
receberam, ontem, a primeira 
edição do projeto Parque nas 
Escolas. Criado pela Prefei-
tura de Maceió, o projeto tem 
como finalidade levar sabe-
doria e consciência ambiental 
para crianças e jovens da rede 
municipal de ensino. 

O evento, em sua primeira 
edição, levou orientações 
e informações a mais de 75 
alunos do ensino fundamen-
tal, repassadas pó servidores e 
estagiários da Superintendên-
cia Municipal de Desenvolvi-
mento Sustentável (Sudes). 
Os temas foram voltados 
para a fauna e flora do Parque 
Municipal. 

Além de material didático 
e palestra, os tecnico ainda 
fizeram o uso de animais 

taxidermizados do museu 
que foram transportados e 
expostos para aprendizado 
dos alunos.

Como informa a Coordena-
dora dos parques de Maceió, 
Rafaela Brito, a edição pioneira 
foi um sucesso de público, e 
acredita que o trabalho de cons-
cientização trará benefícios 
futuros para os participantes. 
“Foi muito gratificante iniciar 
essa atividade, onde conse-
guimos levar conhecimento e 
educação ambiental para essa 
escola aqui no Benedito Bentes, 
e as crianças foram muito parti-
cipativas”.

Para se inscrever e agendar 
a visita do projeto, é necessá-
rio que o diretor ou um profes-
sor da instituição interessada 
entre em contato através do 
WhatsApp 082 98801-3651, 
ou pelo email parquesdema-
ceio@gmail.com em horário 
comercial. 

PARQUE NAS ESCOLAS

Projeto conscientiza 
os alunos do CMEI

Ascom Sudes

Edvan Ferreira/Secom Maceió

Com a participação do 
prefeito de Maceió, JHC, e 
representantes do trade turís-
tico, foi realizada na noite de 
ontem, a solenidade de inaugu-
ração do Hotel Ibis Budget, na 
orla da Pajuçara. O novo empre-
endimento, que vem para forta-
lecer o turismo, vai possibilitar a 
geração de 350 empregos dire-
tos e indiretos na capital alago-
ana. 

Além do incremento na 
economia local e para o setor 
turístico, o novo empreendi-
mento (Hotel Ibis Budget) vai 
aumentar ainda mais a rede 
hoteleira com 225 apartamen-
tos, espaço para estabeleci-
mentos de alimentação dos 
hóspedes, como o restaurante 
Parmegiano, e com capacidade 
para atender em seu ambiente 
interno, 110 pessoas.

O prefeito de Maceió, JHC,  
destacou a instalação do novo 
empreendimento na capital 
e ressaltou a parceria entre o 
Poder público e a iniciativa 

privada para o crescimento do 
Produto Interno Bruto (PIB) da 
capital alagoana. 

“É um momento de compar-
tilhar com grande satisfação 
a chegada desse empreendi-
mento, e nosso propósito é a 
união para que Maceió possa 
se desenvolver cada vez mais”, 
afirmou JHC. Segundo ele,  
Maceió continua alavancando 
o estado de Alagoas no segui-
mento do turismo. 

Para o empresário Alfredo 
Brêda, um dos proprietários do 
empreendimento, a parceria 
entre a  Prefeitura de Maceió e 
os empresários tem fortalecido, 
cada vez mais, os investimentos 
do setor de turismo. 

“A vacina tem sido muito 
importante para que a gente 
consiga retomar com o turismo 
e crescimento da cidade de 
Maceió. Estamos com a cidade 
cheia, os hotéis lotados, e vamos 
passar por um momento ainda 
melhor nos próximos meses”, 
comemorou o empresário.

TURISMO

Novo hotel vai gerar 
mais 350 empregos

Edvan Ferreira

JHC: “Mesmo com a alta nos combustíveis a passagem não vai aumentar”

Crianças recebem orientações sobre a fauna e flora do Parque Municipal
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‘Maceió Mais Verde’ realiza 
plantio de árvores nos bairros

DE ACORDO COM  o relatório da MapBiomas, foram derrubadas no Brasil 24 árvores por segundo no ano passado

Elzir Souza
Algo Mais Consultoria e Assessoria

A primavera é 
considerada 
a  e s t a ç ã o 

mais bonita do ano. Isso se 
deve ao fato de que é neste 
período que ocorre a flora-
ção de diversas espécies de 
plantas. Mas com o grande 
desmatamento e destruição 
de áreas verdes, a beleza 
que floresce neste período 
do ano está cada vez mais 
ameaçada. Para conter este 
avanço, o projeto Maceió 
Mais Verde, capitaneado por 
professores, alunos e colabo-
radores do Centro Universi-
tário Tiradentes (Unit/AL), 
aproveita o início da estação 
para conscientizar a popula-
ção da importância do plan-
tio de novas árvores e plantas 
para a vida humana.

Segundo o relatório da 
MapBiomas, que é um sistema 
de validação e refinamento 

de alertas de desmatamento, 
degradação e regeneração 
de vegetação nativa com 
imagens de alta resolução, 
aponta um surpreendente 
cálculo da velocidade da 
destruição. Pela primeira vez 
foi possível estimar quanto 
o Brasil perdeu de cobertura 
vegetal nativa a cada dia de 
2020: foram 3.795 hectares 

desmatados em média, o que 
dá uma perda de 24 árvores 
a cada segundo durante todo 
o ano. No dia mais crítico de 
desmatamento, 31 de julho, 
foram desmatados 4.968 
hectares, quase 575 m² por 
segundo.

“O desmatamento pode 
causar diversos impactos 
para o meio ambiente, modi-

ficando o clima, trazendo 
impactos sociais, afetando, 
assim, todos os seres vivos”, 
destaca o professor e coorde-
nador de extensão do Centro 
Universitário Tiradentes 
(Unit/AL), Victor Carnaúba, 
responsável pelo Maceió 
Mais Verde.

MOVIMENTO SUSTENTÁVEL
O projeto Maceió Mais 

Verde,  desenvolvido há 
pouco mais de um ano por 
professores, alunos e cola-
boradores da Unit Alagoas, 
já realizou o plantio de cerca 
de 600 mudas em diversos 
bairros da capital. As ações 
visam incentivar a arboriza-
ção urbana, transformando a 
paisagem e conscientizando 
as pessoas sobre a impor-
tância de valorizar o meio 
ambiente. Desta forma, o 
desenvolvimento sustentá-
vel acontece na prática nas 
comunidades, onde mora-
dores e líderes comunitários, 

também colaboram com a 
ação.

“O projeto Maceió Mais 
Verde tem a missão de incen-
tivar o plantio, colaborando 
com a formação cidadã, ensi-
nando a respeitar e valori-
zar o meio ambiente, que 
promove e melhora nossa 
qualidade de vida”, ressalta 
Victor Carnaúba.

Com a chegada da prima-
vera, o projeto segue reali-
zando ações que ajudam a 
conscientizar os moradores 
e criar novas áreas verdes 
na cidade. A Extensão da 
Unit Alagoas, em parceria 
com a Superintendência de 
Desenvolvimento Susten-
tável (Sudes), realiza nesta 
quarta-feira (22) uma ação de 
plantio de mudas no bairro 
do Benedito Bentes. A inten-
ção é que um grande grupo 
formado por colaborado-
res, estudantes e pessoas da 
comunidade participem do 
evento.

Divulgação

Projeto é desenvolvido por alunos, professores e colaboradores da Unit Alagoas
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A capital alago-
ana ganhou 
nesta terça-

-feira um novo hotel, o Ibis 
Budget, e dá sinais de que 
melhoria da economia vem 
mesmo pelo turismo. É o que 
garante o empresário Gaspar 
Brêda, da Braf Empreendi-
mentos Hoteleiros (uma das 
divisões do Grupo Telesil).  
Ele, que está à frente do novo 
empreendimento, mostra 
otimismo com o papel de 
Maceió neste cenário. “Maceió 
tem tudo para ser o motor 
da retomada econômica do 
Nordeste. Antes da pande-
mia do coronavírus, já era 
um dos principais destinos 
do Brasil e a vocação para os 
vários tipos de turismo estava 
muito clara. Agora, vemos que 
o movimento de turistas esté 
crescendo e movimentando 
todas as áreas de comércio e 
serviços”, declarou.

O Ibis Budget Maceió 
Pajuçara chega pelas mãos do 
Grupo Telesil que, além de 
Gaspar Brêda, conta com os 
empresários Alfredo Brêda 
e Osman Ramires.  As obras 
do grupo são referência no 
mercado imobiliário e todas 

empresas empregam cerca de 
seis mil alagoanos. Durante a 
pandemia, a Telesil conseguiu 
evitar demissões e segurar a 
crise. Agora, o pensamento 
é alçar voos mais altos e o 
segundo empreendimento no 
setor turístimo (o primeiro foi o 
Mercure) vem com a marca de 
confiança na retomada.

Administrado pela rede 
francesa Accor, o Hotel Ibis 

Budget tem como principais 
valores o conforto e o excelente 
custo-benefício. São diárias 
que vão de R$ 140 a R$ 200 
, em períodos do ano. Com 
nove andares, 225 quartos, a 
50 metros da areia da praia da 
Pajuçara e a um quilômetro do 
Centro de Convenções), o hotel 
ainda tem um restaurante no 
térreo do hotel, da rede Parme-
ggiano”.

GASPAR BRÊDA
Formado em Direito, o 

empresário Gaspar Brêda 
descobriu cedo a vocação para 
o empreendedorismo. Inspi-
rado por seu avô e por seu pai, 
ajudou a construir uma histó-
ria de sucesso em mais de 22 
anos de construção civil, em 
Alagoas. Nos últimos 10 anos, 
Gaspar Brêda diversificou os 
investimentos em Alagoas, 

atuando também no mercado 
de securitização e hoteleiro.

Com papel ativo na socie-
dade, Brêda marca presença 
nos debates socioeconômicos 
de Alagoas. Em sua trajetória, se 
aprofundou em pautas estraté-
gicas para o fomento de políticas 
públicas, junto a entidades, asso-
ciações e membros de grupos 
políticos, buscando melhorias 
efetivas para a população.

Brêda: “Maceió tem tudo para 
ser o motor da economia do NE”

EMPRESÁRIO DO GRUPO Telesil inaugura Hotel Ibis Budget e aponta o turismo como caminho da recuperação pós-pandemia 

Divulgação

Empresário Gaspar Brêda, do Grupo Telesil, acredita que Maceió pode estar na vanguarda da retomada econômica na região do Nordeste, no pós-pandemia
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‘Maceió Mais Verde’ realiza 
plantio de árvores nos bairros

DE ACORDO COM  o relatório da MapBiomas, foram derrubadas no Brasil 24 árvores por segundo no ano passado

Elzir Souza
Algo Mais Consultoria e Assessoria

A primavera é 
considerada 
a  e s t a ç ã o 

mais bonita do ano. Isso se 
deve ao fato de que é neste 
período que ocorre a flora-
ção de diversas espécies de 
plantas. Mas com o grande 
desmatamento e destruição 
de áreas verdes, a beleza 
que floresce neste período 
do ano está cada vez mais 
ameaçada. Para conter este 
avanço, o projeto Maceió 
Mais Verde, capitaneado por 
professores, alunos e colabo-
radores do Centro Universi-
tário Tiradentes (Unit/AL), 
aproveita o início da estação 
para conscientizar a popula-
ção da importância do plan-
tio de novas árvores e plantas 
para a vida humana.

Segundo o relatório da 
MapBiomas, que é um sistema 
de validação e refinamento 

de alertas de desmatamento, 
degradação e regeneração 
de vegetação nativa com 
imagens de alta resolução, 
aponta um surpreendente 
cálculo da velocidade da 
destruição. Pela primeira vez 
foi possível estimar quanto 
o Brasil perdeu de cobertura 
vegetal nativa a cada dia de 
2020: foram 3.795 hectares 

desmatados em média, o que 
dá uma perda de 24 árvores 
a cada segundo durante todo 
o ano. No dia mais crítico de 
desmatamento, 31 de julho, 
foram desmatados 4.968 
hectares, quase 575 m² por 
segundo.

“O desmatamento pode 
causar diversos impactos 
para o meio ambiente, modi-

ficando o clima, trazendo 
impactos sociais, afetando, 
assim, todos os seres vivos”, 
destaca o professor e coorde-
nador de extensão do Centro 
Universitário Tiradentes 
(Unit/AL), Victor Carnaúba, 
responsável pelo Maceió 
Mais Verde.

MOVIMENTO SUSTENTÁVEL
O projeto Maceió Mais 

Verde,  desenvolvido há 
pouco mais de um ano por 
professores, alunos e cola-
boradores da Unit Alagoas, 
já realizou o plantio de cerca 
de 600 mudas em diversos 
bairros da capital. As ações 
visam incentivar a arboriza-
ção urbana, transformando a 
paisagem e conscientizando 
as pessoas sobre a impor-
tância de valorizar o meio 
ambiente. Desta forma, o 
desenvolvimento sustentá-
vel acontece na prática nas 
comunidades, onde mora-
dores e líderes comunitários, 

também colaboram com a 
ação.

“O projeto Maceió Mais 
Verde tem a missão de incen-
tivar o plantio, colaborando 
com a formação cidadã, ensi-
nando a respeitar e valori-
zar o meio ambiente, que 
promove e melhora nossa 
qualidade de vida”, ressalta 
Victor Carnaúba.

Com a chegada da prima-
vera, o projeto segue reali-
zando ações que ajudam a 
conscientizar os moradores 
e criar novas áreas verdes 
na cidade. A Extensão da 
Unit Alagoas, em parceria 
com a Superintendência de 
Desenvolvimento Susten-
tável (Sudes), realiza nesta 
quarta-feira (22) uma ação de 
plantio de mudas no bairro 
do Benedito Bentes. A inten-
ção é que um grande grupo 
formado por colaborado-
res, estudantes e pessoas da 
comunidade participem do 
evento.

Divulgação

Projeto é desenvolvido por alunos, professores e colaboradores da Unit Alagoas
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Ap ó s  a 
suspensão 
da aplicação 

da vacina contra a covid-19 
em adolescentes por reco-
mendação do Ministério 
da Saúde, o governador de 
Alagoas, Renan Filho, anun-
ciou na noite de ontem, que o 
Estado vai retomar a aplica-
ção da vacina em adolescen-
tes entre 12 e 17 anos.

O anúncio foi feito pelo 
governador Renan Filho e 
pelo secretário de Estado da 
Saúde, Alexandre Ayres, por 
meio das redes sociais.

Também será iniciada 
hoje,  a aplicação da terceira 
dose em idosos a partir de 
70 anos.“Em razão da atua-
ção errática do Ministério da 
Saúde, anuncio a retomada 
da vacinação a adolescen-
tes de 12 a 17 anos. Amanhã 
Alagoas também inicia a 
aplicação da dose reforço 
para idosos a partir de 70 
anos. Busque outras infor-
mações com a secretaria de 
saúde de sua cidade”, escre-
veu o governador.

De acordo com o secre-
tário da Saúde, o retorno da 
vacinação dos adolescentes 
em Alagoas, suspensa no 

último dia 16, se deve à inde-
finição por parte do Ministé-
rio da Saúde (MS). Apenas os 
adolescentes com deficiência 
permanente, comorbidades, 
ou que estavam privados de 
liberdade haviam continu-
ado recebendo as doses de 
vacinas contra a Covid-19.

Com o reconhecimento, 
por parte do Ministério da 
Saúde, sobre a necessidade 
da dose de reforço, a Secre-
taria de Estado da Saúde 
(Sesau) também tem reivin-
dicado a aplicação da terceira 
dose para os profissionais de 
saúde do Estado, que estão 
na linha de frente comba-
tendo o coronavírus.

BALANÇO
Atualização desta quarta-

- fe ira ,  da Secretaria  de 
Estado da Saúde (Sesau), 
por  meio  do  Programa 
Nacional de Imunização em 
Alagoas (PNI/AL), mostra 
que 3.037.056 doses das 
vacinas contra a Covid-19 
foram aplicadas em Alagoas. 
São 1.993.901 pessoas vaci-
nadas com a primeira dose 
e 1.043.155 já imunizadas 
com a segunda dose ou dose 
única.

Alagoas inicia aplicação da 3ª 
dose em idosos a partir de 70

ANÚNCIO foi feito pelo governador Renan Filho em suas redes sociais; vacinação de adolescentes também é retomada

Gabriel Moreira/ Secom Maceió

xxxxxxxxxxxxxxx

Imunização de adolescentes foi retomada hoje; também será iniciada a terceira dose para idosos acima de 70 anos 
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Seis jogos movi-
m e n t a r a m  a 
2 5 ª  r o d a d a 

do Campeonato Brasileiro 
da Série B nesta terça-feira. 
Destaque para a acirrada 
briga pelo G4 – grupo de 
acesso -, que contou com 
vitórias de CRB, Guarani e 
Avaí. Na parte de baixo da 
tabela, o Londrina venceu 
e o Náutico e Vila Nova e 
Confiança não saíram do 
zero.

BUGRE VENCE SEM 
DIFICULDADES
No primeiro jogo do dia, 

o Guarani não teve dificul-
dades para vencer o Remo, 
por 2 a 0, no estádio Brinco 
de Ouro da Princesa, em 
Campinas (SP). A vitória 
manteve o time paulista na 
quinta posição, agora com 
41 pontos. Enquanto o Remo 
não conseguiu encostar no 
G4 e ficou em 11º, com 33.

CRB SOFRE, MAS VENCE
Quem venceu no sufoco 

foi o CRB, que visitou o 
Brasil de Pelotas e fez 1 a 0, 
no estádio Bento Freitas, em 
Pelotas (RS). Os alagoanos 

se mantiveram na quarta 
posição, com 44 pontos – três 
de vantagem para o Guarani 
(5º). Já o Brasil, cada vez 
mais próximo da Série C, 
segue na lanterna, com 16.

AVAÍ VENCE ‘JOGO 
DE 6 PONTOS’
Num dos confrontos mais 

aguardados do dia, o Avaí 
venceu o Goiás por 1 a 0, na 
Ressacada, em Florianópolis 

(SC). Os catarinenses venceram 
com golaço de Jonathan e apare-
cem em sexto, com 40 pontos. O 
Goiás perdeu a chance de encos-
tar ainda mais no líder Coritiba e 
ficou em segundo, com 45.

BOLÍVIA QUERIDA TROPEÇA
Quem permaneceu longe 

do G4 foi o Sampaio Corrêa, 
que abriu 2 a 0 no placar, mas 
cedeu o empate por 2 a 2 ao 
Brusque, no estádio Castelão, 
em São Luís (MA). O time 
maranhense permaneceu em 
sétimo lugar, com 36 pontos. 
Já o Brusque, com risco de 
rebaixamento, é o 14º, com 29.

TUBARÃO SURPREENDE 
EM RECIFE
Mais à noite, o Londrina 

visitou o Náutico e venceu 
por 2 a 1, nos Aflitos, em 
Recife (PE). Foi a primeira 
vitória do time paranaense 
no returno, que agora aparece 
em 17º lugar, com 24 pontos. 
O Timbu, com uma vitória nos 
últimos 12 jogos, aparece em 
oitavo, com 35.

EMPATE RUIM PARA OS DOIS
Por fim, Vila Nova e 

C o n f i a n ç a  f i z e r a m  u m 
confronto sonolento e empa-
taram por 0 a 0, no Onésio 
Brasileiro Alvarenga, em 
Goiânia (GO). O Vila é o 15º, 
com 27 pontos, enquanto o 
Confiança é o penúltimo colo-
cado, com 18.

CRB vence Brasil de Pelotas por 
placar mínimo e segue no G4

GALO VENCE MAIS UMA fora de casa e mantém diferença de 3 pontos para o Guarani, quinto colocado na Série B

O Botafogo não poderá 
contar com Pedro Castro 
para a partida de quinta-feira 
contra o CSA, fora de casa 
pela Série B. O volante teve 
constatada uma lesão muscu-
lar na panturrilha direita, 
segundo divulgado pelo 
clube, e já está vetado para o 
duelo. Ele não tem previsão 
de retorno.

Pedro Castro sentiu o 
problema muscular logo 

no início da vitória por 3 a 1 
sobre o Náutico, no sábado, 
aos 13 minutos do primeiro 
tempo. Luís Oyama entrou 
em seu lugar e deve ser o 
substituto natural para come-
çar jogando contra o CSA.

Além de Pedro Castro, 
o departamento médico do 
Botafogo também conta com 
Joel Carli. Já Gatito, Ronald e 
Romildo estão em transição 
para a preparação física.

CONTRA O CSA

Volante desfalca o 
Botafogo na quinta

Volmer Perez

Vitória no Rio Grande do Sul por 1 a 0 diante do Brasil de Pelotas garante o Galo no G4 e mantém viva a chance do acesso

Divulgação

Volante Pedro Castro desfalca o 
Botafogo na partida contra o CSA
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Ap ó s  a 
suspensão 
da aplicação 

da vacina contra a covid-19 
em adolescentes por reco-
mendação do Ministério 
da Saúde, o governador de 
Alagoas, Renan Filho, anun-
ciou na noite de ontem, que o 
Estado vai retomar a aplica-
ção da vacina em adolescen-
tes entre 12 e 17 anos.

O anúncio foi feito pelo 
governador Renan Filho e 
pelo secretário de Estado da 
Saúde, Alexandre Ayres, por 
meio das redes sociais.

Também será iniciada 
hoje,  a aplicação da terceira 
dose em idosos a partir de 
70 anos.“Em razão da atua-
ção errática do Ministério da 
Saúde, anuncio a retomada 
da vacinação a adolescen-
tes de 12 a 17 anos. Amanhã 
Alagoas também inicia a 
aplicação da dose reforço 
para idosos a partir de 70 
anos. Busque outras infor-
mações com a secretaria de 
saúde de sua cidade”, escre-
veu o governador.

De acordo com o secre-
tário da Saúde, o retorno da 
vacinação dos adolescentes 
em Alagoas, suspensa no 

último dia 16, se deve à inde-
finição por parte do Ministé-
rio da Saúde (MS). Apenas os 
adolescentes com deficiência 
permanente, comorbidades, 
ou que estavam privados de 
liberdade haviam continu-
ado recebendo as doses de 
vacinas contra a Covid-19.

Com o reconhecimento, 
por parte do Ministério da 
Saúde, sobre a necessidade 
da dose de reforço, a Secre-
taria de Estado da Saúde 
(Sesau) também tem reivin-
dicado a aplicação da terceira 
dose para os profissionais de 
saúde do Estado, que estão 
na linha de frente comba-
tendo o coronavírus.

BALANÇO
Atualização desta quarta-

- fe ira ,  da Secretaria  de 
Estado da Saúde (Sesau), 
por  meio  do  Programa 
Nacional de Imunização em 
Alagoas (PNI/AL), mostra 
que 3.037.056 doses das 
vacinas contra a Covid-19 
foram aplicadas em Alagoas. 
São 1.993.901 pessoas vaci-
nadas com a primeira dose 
e 1.043.155 já imunizadas 
com a segunda dose ou dose 
única.

Alagoas inicia aplicação da 3ª 
dose em idosos a partir de 70

ANÚNCIO foi feito pelo governador Renan Filho em suas redes sociais; vacinação de adolescentes também é retomada

Gabriel Moreira/ Secom Maceió

xxxxxxxxxxxxxxx

Imunização de adolescentes foi retomada hoje; também será iniciada a terceira dose para idosos acima de 70 anos 



Os candidatos a presidente da OAB Seccional Alagoas estão sendo prudentes, cautelosos e econômicos como um Uno Mille. 
Por enquanto, a ordem é gastar pouco e deixar os gastos maiores para a reta final da campanha. Hoje é assim, mas já houve 
campanha mais bem estruturadas. Os marqueteiros Rui França e Renata Melo terão a oportunidade de mostrar o quanto são 
inteligentes, cruéis ou estrategistas na condução da campanha dos seus clientes. Por enquanto, há um entendimento de boca 
de que ninguém vai baixar o nível. A história já mostrou que quem é pego mentindo, manobrando para prejudicar o outro, é 
derrotado nas urnas. Mas, se conseguir morder e assoprar ao mesmo tempo pode ser que a coisa ande dentro do respeito 
mútuo. Mas, a tendência é que a coisa saia  da disputa justa e honesta para algo mais forte, como denúncias e até leviandades.

Está faltando óleo de peroba para passar no rosto do deputado Tarcizo Freire. É 
escandalosa a forma como ele tenta ludibriar a legislação de trânsito para bene-
ficiar o seu CFC (Centro Formador de Condutores) em Arapiraca e, por extensão 
seus futuros eleitores. Esta semana, o jornalista Kléverson Levy postou em seu 
blog uma denúncia grave contra o deputado. Ele estaria pressionando o Detran 
de Alagoas para não implantar o sistema de biometria nos CFCs. E qual é o papel 
desse sistema? Funciona assim: a cada hora/aula, o futuro motorista deve fazer 
o registro da biometria no “aparelhinho” instalado no CFC. Ou seja, ele tem que 
– ao menos – ir ao local “colocar o dedo”. Sem essa de assinar tudo no final do 
processo e receber a CNH em casa e depois sair matando o povo por aí. O trânsito 
já é violento com motoristas inteiros imagine com “meios” motoristas!

Tem tudo para não dar certo essa disputa 
interna na Diretoria do Azulão do Mutange. 
Certamente, os desentendimentos entre 
os diretores vão refletir no elenco. Foi 
assim com outros clubes e não será dife-
rente com o CSA. Sem contar que essa 
disputa para a Presidência do clube tem 
um ingrediente a mais que não interessa: 
a disputa antiga entre os candidatos, que 
vem de tempos idos em outras entidades 
de classe. Parece coisa pessoal. Basta ver 
que um não pronuncia o nome do outro nas entrevistas. Pois bem, o procurador de Estado (advogado público) Omar Coêlho 
é o candidato do presidente Rafael Tenório. O advogado Marcelo Brabo seria o da oposição, com o apoio do dirigente Álvaro 
Almeida (Carajás). Pode-se dizer que há dois grupos antagônicos no Azulão. Isso não é bom e todos sabem disso. Quando se 
quer vencer, juntar sempre foi melhor do que separar. Junta aí, Azulão!

Bastante curioso o fato de o deputado Cabo Bebeto defender o exame oftalmológico nas escolas públicas estaduais todo ano, 
custeado pelo Governo do Estado. Perfeito. Mas é a favor da renovação da CNH num período de dez anos, como instituiu o ídolo 
dele, o Presidente Bolsonaro. Na renovação da CNH são feitos “exames de vista”, tão importante para o condutor de veículo 
automotor como para estudantes. Com uma diferença: um estudante na sala de aulas sem enxergar bem não corre o risco de 
matar ninguém nem de morrer num acidente de carro. É complicado entender esse povo. Dois pesos e duas medidas.

As polícias Civil, Militar e Penal têm uma grande missão pela frente: vasculhar todos os imóveis onde o crime organizado pode 
estar fixado nos bairros que integram a órbita do sistema prisional em Maceió – na Cidade Universitária – e nos povoados e 
cidades que ficam próximos ao Presídio do Agreste. Nestes lugares há esconderijos com toneladas de drogas, basicamente 
maconha e cocaína. De dentro dos presídios, os líderes dão a voz de comando para a “firma” funcionar e fazer viciados e 
dinheiro vivo. O Serviço de Inteligência desses órgãos de segurança trabalham nessa fita há alguns dias.

Publicaram nas redes sociais uma foto do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) 
sentado ao lado do personagem do ator Jack Nicholson – personagem do filme 
“Um Estranho no Ninho”, um clássico do cinema nos anos 70 –, como se louco 
estivesse, logo após o discurso de ontem na abertura anual da Organização das 
Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque, nos EUA. Lembrei-me de uma crônica 
que escrevi, aos 16 anos, inspirado neste filme, cujo título era “Meu mundo não 
louco”. (Ricardo Rodrigues)

No filme, Nicholson faz um prisio-
neiro, que simula estar insano e 
é internado numa instituição para 
doentes mentais. Lá estimula os 
internos a se revoltarem contra as 
normas impostas pela instituição, 
mas não tem ideia do preço que 
iria pagar por desafiá-la. Bolsonaro 
também entrou como insano na 
Presidência, mas completamente 
disfarçado. Na verdade, ele não 
tem nada de louco, mas se faz, para 
continuar enriquecendo, mentindo, 
atentando contra a democracia, 
negando a ciência e conspirando 
contra a soberania nacional. (RR)

O discurso de Bolsonaro na ONU 
deixou o Conselho Federal de Medi-
cina de saia justa. O CFM deve 
uma explicação ao País. Afinal, o 
presidente disse que o tratamento 
precoce contra a Covid-19 – que se 
mostrou ineficaz no combate ao vírus 
e um risco para o paciente – tinha 
o aval do Conselho. Na contramão 
do mundo, que tem apostado nas 
vacinas como única arma capaz de 
deter a pandemia – Bolsonaro disse 
que ele mesmo foi tratado de forma 
preventiva. Resultado: contraiu 
o vírus e continua espalhando a 
doença por onde passa. (RR)

Continua repercutindo nas redes 
sociais a farra com dinheiro público 
promovida pelos vereadores de 
Maceió. A vereadora S i lvan ia 
Barbosa é acusada de tentar burlar 
as regras de gastos, tentando ser 
ressarcida de despesas domésti-
cas, como gastos com provedor de 
internet da sua residência, além de 
pacotes com programas de tevê, 
incluindo programação futebolística. 
De acordo com a postagem, ela teria 
caído numa espécie de pente fino 
do departamento da Câmara que 
controla os ressarcimentos. (RR)

Bolsonaro falta ser punido por afron-
tar as instituições, principalmente o 
STF e seus ministros. Motivos para 
isso não faltam, são mais de 100 
pedidos de impeachment contra ele 
na Câmara e vários processos por 
Crime de Responsabilidade. Além 
do relatório da CPI da Pandemia, 
que tem à frente o senador alago-
ano Renan Calheiros (MDB/AL), que 
deverá enquadrá-lo em pelo menos 
sete crimes cometidos por ele, no 
exercício do cargo. Seria melhor que 
Rei da Fake News tivesse um para-
fuso a menos, mas ele é um estranho 
no ninho. (RR)

A participação de Bolsonaro na 
ONU seria cômica, se não fosse 
trágica. Teve até rodízio de pizza 
em via pública e gestos obsce-
nos em resposta aos protestos 
contra a comitiva presidencial em 
Nova Iorque. Na viagem anterior, 
a comitiva foi contaminada pelo 
vírus, porque não tomou as devidas 
precauções. Nesta vez, o ministro 
da Saúde (pasmem!), Marcelo Quei-
roga, foi quem espalhou o vírus, 
cumprimentando as pessoas sem 
obedecer aos protocolos sanitários, 
pouco antes de testar positivo para 
Covid-19. (RR)

O professor Cícero Ferreira de Albu-
querque, da Universidade Federal de 
Alagoas (Ufal), será um dos pales-
trantes do 2° Seminário “Marechal 
Feliz Cidade”, que será realizado na 
tarde de sexta-feira (24), no auditó-
rio da Galeria do Francês, no trevo 
que dá acesso à cidade. A palestra 
terá como tema “Um plano munici-
pal de educação”. Também consta 
na programação uma segunda 
palestra, com o professor Henrique 
de Oliveira Costa, da Uncisal. Ele irá 
abordar o tema “Um plano munici-
pal de saúde”. (RR)
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A Assembleia de olho no Governo

Ligeirinhas

A Assembleia Legislativa nunca esteve tão envolvida no processo de sucessão do Governo do Estado 
como está hoje, para 2022. É de lá que deve sair o “governador-tampão” caso Renan Filho renuncie ao 

mandato para ser candidato a deputado federal, senador ou vice-presidente da República (é uma possibi-
lidade). Também é da Casa de Tavares Bastos (que não tem nada a ver com isso) que sairá um candidato 
forte ao Governo do Estado. Vamos aos candidatos a candidatos: a deputada Jó Pereira está bem na fita e é 
a preferida do deputado federal Arthur Lira (Presidente da Câmara). Quem não está bem na fita é Lira, que 
insiste em servir a um governo negacionista e desastroso para o País, quando deixa de pautar o pedido de 
impeachment do Presidente da República. Depende dele. Talvez Lira esteja aguardando o termômetro das 
ruas. Na sequência, vem Paulo Dantas que tem uma família tradicional na política alagoana e que vislumbra 
um bom momento para mirar no Palácio República dos Palmares. A campanha dele está nas ruas. Não se 
sabe se à reeleição ou fazendo lembrar seu nome para o Governo do Estado. Mas a surpresa mesmo vem 
lá de Limoeiro de Anadia. O deputado Antônio Albuquerque estaria em campanha para o Governo do Estado. 
Ele teria 20 Prefeituras sob o seu comando (nem sabia que isso existia). Dizem que esse número já foi de 32 
Prefeituras. Com o discurso alinhado com o do Presidente da República, AA colaria a sua campanha na da 
reeleição de Bolsonaro. Não se sabe se seria uma boa escolha. Mas tudo isso que foi dito antes vai depen-
der de uma decisão do governador Renan Filho. Tudo depende do nome do seu agrado para o Governo 
do Estado. Por enquanto, quem está no radar do “gov” é o secretário Alexandre Ayres (para desespero do 
deputado Davi Maia). Como diria um amigo meu lá das bandas de Bebedouro: “pode ser e pode não é”.

» O ex-deputado federal João Caldas vem com a corda toda. Os 
vidros dos carros que circulam em Maceió estão avisando que 
JC vem aí. 

» Quem também está com o bloco na rua é o deputado Paulo Dantas. 
O homem está mais conhecido em Maceió do que as piscinas naturais 
da Pajuçara.

»  Os bolsonaristas trocaram a carranca de Bolsonaro pela 
bandeirinha do Brasil nos carros. Sabe aquela máxima de se 
esconder e deixar o rabo de fora? É bem isso.

» Mas a coluna avisa que a bandeira do Brasil não tem dono. Muito 
menos pertence a 11% da população. Ela é da nação brasileira. O 7 de 
setembro e a camisa da Seleção Brasileira também. Com as mesmas 
cores. Tomem tento!

Diretoria rachada 

Faça isso, não, deputado! 

Junta aí, Azulão!

Dois pesos...

Tentáculos do crime

Entranho no Ninho 1

Estranho no ninho 2

CFM de saia justa

Mordomias na Câmara

Punição já

Espalha vírus

Marechal Feliz Cidade


