
A Polícia Militar apre-
e n d e u  o n t e m ,  e m  S ã o 
Miguel dos Milagres, uma 
metralhadora Uzi calibre 
9 milímetros, que estava 
em poder de uma mulher, 
que seria integrante de um 
bando de traficantes. Ela 
estava na garupa da moto-
cicleta de placa ORD/0740/
A L ,  q u e  e r a  p i l o t a d a 
pelo traficante conhecido 
como “Nego Márcio”, que 
também foi preso. A PM 
chegou até o casal de crimi-
nosos após prender outro 

membro do bando identi-
ficado como “Guiado”. Ele 
estava com um revólver 
calibre 38 e, ao ser inter-
rogado, disse onde o casal 
poderia ser encontrado e 
ainda informou que eles 
portavam uma submetra-
lhadora. Com os três, a PM 
encontrou ainda balanças 
de precisão, crack e maco-
nha. Eles foram autuados 
em flagrante por porte 
ilegal de arma e tráfico 
de drogas, pelo delegado 
Rômulo Monteiro.
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MESMO SEM VENCER EM MACEIÓ HÁ OITO JOGOS, CRB SE MANTÉM VIVO NA BUSCA POR VAGA NO G4 DA SÉRIE B 9

ASSEMBLEIA APROVA 
PCCS DA EDUCAÇÃO

REFORMULADO, PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS VAI BENEFICIAR 50 MIL SERVIDORES

Arma estava com os traficantes

O novo Plano de Cargos, 
Carreira e Salários (PCCS) da 
Educação estadual foi apro-
vado ontem pela Assem-
bleia Legislativa de Alagoas 
(ALE). A implantação da 
demanda histórica para a 
categoria vai beneficiar cerca 
de 50 mil servidores – entre 
pessoal administrativo e 
professores aposentados 
e da ativa – e garantir um 
aumento médio de 40% no 
salário inicial dos profissio-
nais da rede pública.  Em 
vídeo publicado nas redes 
sociais, o governador Renan 
Filho comemorou a conquista 
obtida às vésperas do Dia 
do Servidor Público. Com 
o novo Plano, na carreira 
de professor o piso salarial 
inicial sairá de R$ 4.500 e 
poderá alcançar R$ 7.172 – 
para quem chegar ao final de 
carreira com doutorado. Os 
aumentos serão concedidos 

também aos aposentados e 
os secretários escolares terão 
o mesmo tratamento dado 
aos professores no PCCS. Na 
atualização do documento, 
os profissionais que ingres-

saram com nível médio e que 
recebiam um salário inicial 
de R$ 1.122 vão passar a 
receber R$ 1.600 no início de 
carreira e poderão progredir 
até um salário de R$ 3.734. Já 

os que entraram no Estado 
com nível fundamental vão 
passar a ter um salário de 
referência inicial de R$ 1.350, 
chegando em R$ 3.150 ao fim 
de carreira.

BALAIADA

10

Delegados 
vão à luta 
por vaga na  
Assembleia

Diretor de  
escola dá  
alteração  
com aluno

Jó Pereira  
desmente  
informação  
sobre ser vice

Parentes de 
prefeito são  
nomeados por 
antecipação

ESTUDANTES

Aprovado 
na Câmara 
o projeto do 
Passe Livre
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Thiago Prado vai tentar vaga na ALE

Projeto de Lei foi entregue ao Presidente da Casa, Marcelo Victor dia 15/10, e já voltou para sanção do governador 

Felipe Brasil

O Governo do Estado 
credita hoje a remuneração, 
referente ao mês de outubro, 
para os servidores públicos 
incluídos em todas as faixas 
salariais. Por questões técnicas, 
o pagamento será realizado 
hoje devido ao feriado do Servi-
dor Público (28). A Secretaria 
da Fazenda informa que todos 
os servidores ativos e inativos 
recebem na mesma data dentro 
do mês trabalhado. Isso se 
deve ao esforço fiscal realizado 
por Alagoas, desde 2015, para 
garantir o pagamento em dia.

ESTADO

Dinheiro ‘cai’
na conta do  
servidor  
público, hoje

EM MILAGRES

PM prende traficantes e 
apreende submetralhadora
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A esta altura ninguém 
deveria sentir-se no direito de 
se surpreender com a incrível 
capacidade de Jair Messias 
expelir estupidezes cada vez 
que abre a boca. E no entanto 
ele continua exibindo dotes 
olímpicos para se superar de 
maneira formidável.

A mais recente das estupi-
dezes expelida pela boca presi-
dencial conquistou de saída o 
posto de insuperável em rela-
ção a todas as anteriores. Vamos 
ver até quando vai permanecer 
no pódio nada glorioso mas tão 
almejado pelo genocida psico-
pata.  

Na noite da quinta-feira 
passada, na sempre patética 
transmissão que ele faz ao vivo 

nas redes sociais – a tal chamada 
live – Jair Messias mudou suas 
críticas enfermiças e enfermas à 
vacina contra Covid-19.

Agora, quem se vacina já 
não corre apenas o risco de virar 
jacaré, ou de mulher acordar 
com barba no rosto e homem 
passar a ter a voz fininha. Não, 
não: agora quem completa as 
doses de vacina pode rapida-
mente ter AIDS.

Mais que mentira se trata 
de uma boçalidade sem limites. 
Segundo Jair Messias, estudos 
levados a cabo pelo governo 
britânico chegaram a essa 
tremenda conclusão.  

Foi de imediato desmen-
tido pelo governo britânico, por 
médicos e cientistas de tudo 

que é lado, pela Organização 
Mundial da Saúde.  

Dias depois, tanto o Face-
book como o Instagram tiraram 
o vídeo de circulação. E agora 
deputados entram no Supremo 
Tribunal Federal com uma 
queixa-crime sobre o demencial 
mandatário.

E sobre sua mais que dese-
quilibrada cabeça despencou 
uma avalanche de duríssimas 
críticas de médicos, pesquisa-
dores e cientistas.

Separei duas, que resumem 
o grau de indignação diante da 
atitude de Jair Messias.

Carlos Lula (nenhum 
parentesco, vale advertir, com o 
ex-presidente...), presidente do 
Conselho Nacional de Secretá-

rios de Saúde, que reúne repre-
sentantes de todos os estados, 
fuzilou a afirmação de Jair 
Messias, classificando sua fala 
como “absurda, trágica, falsa, 
mentirosa e grotesca”.

Já o doutor Jamal Suleiman, 
infectologista mais que respei-
tado, enfatizou o absurdo da 
declaração presidencial, recor-
dando uma obviedade estron-
dosa: a AIDS se transmite em 
relações sexuais ou no uso 
compartilhado de seringas, 
enquanto a Covid-19 se trans-
mite pelo ar.

E tocou num ponto que 
certamente vai mexer com 
Jair Messias, que se apresenta 
insistentemente como macho-
-muy-macho: disse o doutor 

Suleiman que “o presidente 
tem uma fixação anal e deve ir 
para um divã”.

Farei aqui um tremendo 
atrevimento: não creio, esti-
mado doutor Suleiman, que 
divã algum vá adiantar nesse 
caso específico. A solução está, 
primeiro, em camisa de força. E 
depois, confinamento perma-
nente.

Enquanto isso, a expectativa 
minha e de todos nós é como o 
desequilibradíssimo mandatá-
rio conseguirá superar tama-
nha e tão patética estupidez. 
Pelos antecedentes, Jair Messias 
merece um voto de confiança.

Mas, cá entre nós, desta vez 
a disputa será especialmente 
difícil... 

O insuperável se supera

Carla Teixeira *Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em História Membro do Conselho Editorial da Revista Temporalidades - Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

A Petrobrás, fundada em 
outubro de 1953 pelo governo 
Getúlio Vargas, nasceu como 
uma empresa de forte apelo 
nacionalista. A partir da 
campanha popular “O petró-
leo é nosso”, o Congresso 
Nacional aprovou o mono-
pólio da exploração do petró-
leo, garantindo que o Brasil 
dominaria uma de suas prin-
cipais riquezas naturais. Os 
governos de Juscelino Kubits-
chek, João Goulart, Lula e 
Dilma Rousseff atuaram para 
promover a soberania nacio-
nal, com independência do 
Brasil em relação ao capital 
estrangeiro, tendo como lastro 
para este projeto a exploração 
do petróleo através da Petro-
brás. Vale lembrar que Dilma 
Rousseff, em 2013, aprovou 
lei que garantiu que 75% dos 
royalties do Pré-Sal seriam 
destinados à educação e 25% 
para a saúde. À época, esti-
mava-se que até 2023 a pros-
pecção dessa riqueza somaria 
U$S 112 bilhões. O objetivo 
era claro: superar as desi-
gualdades sociais do Brasil, 
viabilizando um projeto de 
desenvolvimento econômico 
com inclusão social.

Mas então veio a espio-
nagem da Petrobrás, através 
do SNI estadunidense, e logo 
a Lava Jato tratou de aditi-
var os noticiários, diuturna-
mente, com manchetes sobre 
o “Escândalo do Petrolão”, 
associado ao Partido dos 
Trabalhadores como fonte de 
propina para o financiamento 

de campanha. A persegui-
ção travada pelo Ministério 
Público, o Judiciário e a Mídia 
Corporativa garantiram que 
toda a sociedade acreditasse 
na versão que narrava uma 
Petrobrás falida, sem função 
social, que estaria a serviço 
de um partido e seu projeto 
de permanência no poder. 
Hoje sabemos, como revelou 
o jornal francês “Le Monde”, 
a participação crucial e deci-
siva do ex-juiz Sergio Moro e 
do procurador Deltan Dallag-
nol que receberam benefícios 
dos Estados Unidos e treina-
mento junto ao departamento 
de Estado daquele país para 
atuarem a fim de demonizar 
a política brasileira e inviabi-
lizar a indústria pesada nacio-
nal, criando as condições 
políticas ideias para o golpe 
de 2016.

Convém sempre ressaltar 
que o impeachment da Presi-

denta Dilma veio no bojo da 
tentativa de subjugação do 
Brasil aos interesses estadu-
nidenses que, mais uma vez, 
puderam contar com o apoio 
da burguesia (anti)nacional 
– hoje financeirizada – para 
os planos de retirar no tape-
tão o PT do poder Executivo. 
O choque neoliberal que o 
Brasil vive, desde então, pode 
ser medido nos índices de 
desemprego, fome, miséria 
e mortalidade infantil que 
se ampliaram exponencial-
mente. Para coroar o feito 
golpista, a prisão ilegal do 
ex-presidente Lula, em abril 
de 2018, permitiu a vitória 
ilegítima de Jair Bolsonaro 
que atua, na presidência da 
República, como títere dos 
interesses estadunidenses no 
Brasil.

O desmonte da Petrobrás, 
através da paralisação e venda 
de refinarias – viabilizando a 

formação de um monopólio 
regional privado no setor -, 
foi sucedido com o leilão dos 
poços do Pré-Sal que signifi-
cou, na prática, a quebra do 
monopólio da Petrobrás para 
a exploração do petróleo. 
Entregue aos interesses de 
empresas estrangeiras e dos 
acionistas na bolsa de valores, 
o Brasil vive, hoje, altas sema-
nais nos preços dos combus-
tíveis e do gás de cozinha, 
pressionando ainda mais a 
inflação que atinge implaca-
velmente a classe média e os 
mais pobres.

Sob o comando do general 
Joaquim Silva e Luna, que viu 
seus rendimentos saltarem de 
R$ 32,2 mil para R$ 228,2 mil 
depois que assumiu a chefia da 
estatal, a Petrobrás mantém sua 
política draconiana de indexa-
ção dos preços dos combus-
tíveis atrelado ao dólar, o que 
sufoca os brasileiros reféns de 

um real desvalorizado que só 
serve para favorecer os rendi-
mentos em paraíso fiscal do 
sinistro da economia, Paulo 
Guedes. Diante do descala-
bro, a solução encontrada 
por Bolsonaro foi anunciar a 
venda da principal empresa 
estatal brasileira, o que coroará 
os golpistas de 2016 em suas 
piores intenções: tornar o Brasil 
refém dos interesses estaduni-
denses através da imposição 
de uma política neoliberal que 
mata brasileiros.

Os partidos e as mais varia-
das forças políticas democrá-
ticas e nacionalistas devem 
se unir em torno do projeto 
comum: defender a Petrobrás, 
garantindo que suas ativi-
dades estejam voltadas ao 
interesse nacional e às neces-
sidades do povo brasileiro, 
contando com o monopólio da 
exploração do petróleo para 
garantir qualquer projeto de 
desenvolvimento e soberania 
nacional. As principais lide-
ranças devem deixar de lado 
suas diferenças para viabilizar 
uma campanha de mobiliza-
ção popular, a nível nacional, 
em defesa da Petrobrás, do 
petróleo brasileiro e do fim da 
indexação dos preços ao dólar. 
O combustível brasileiro, 
extraído em solo brasileiro, 
refinado e distribuído para 
os brasileiros não deve estar a 
serviço dos rentistas parasitas 
que enriquecem sobre a misé-
ria de milhões. O petróleo é 
nosso! A Petrobrás é nossa! 
Fora Bolsonaro!!

A Petrobrás é nossa!



O deputado Galba Novaes 
(MDB) usou a tribuna da 
Casa para relatar problemas 
no fornecimento de água no 
Estado de Alagoas, em parti-
cular na cidade de Messias. 
“São 11 dias sem água e a BRK 
não explica o motivo à popu-
lação. Uma comissão de mora-
dores daquela cidade esteve 
no meu gabinete e me pediu 
para cobrar explicações e uma 
solução para o problema”, 
disse. Galba Novaes também 
lembrou que a cidade de 

Marechal Deodoro ficou cinco 
dias sem água, problema que 
também atingiu alguns bair-
ros de Maceió.

“Os moradores do bairro 
Jarbas Oiticica, em Rio Largo, 
reclamam que a central de 
tratamento de  esgoto está 
jogando os dejetos nos rios 
Pratagy e Mundaú. Isso é uma 
coisa muito grave”, destaca. 
O deputado disse que a ideia 
da privatização do sistema 
de água e esgoto da Região 
Metropolitana foi com o 

intuito de melhorar o aten-
dimento à população e que 
isso não vem acontecendo. 
“Vamos apurar todos os fatos 
relatados aqui, inclusive no 
que se refere aos valores das 
tarifas, e trazer para esta Casa 
todos os dados para encon-
trarmos uma solução para a 
população”, concluiu.

Em aparte, o deputado 
Cabo Bebeto (PTC) relatou 
que os problemas relaciona-
dos com água e esgoto são 
diversos.

Após a desarticulação de 
uma quadrilha especializada 
em fraudar concursos públi-
cos, o deputado Davi Maia 
(DEM) apelou ao Governo do 
Estado anulação do concurso 
público para a Polícia Mili-
tar de Alagoas, cujas provas 
foram realizadas em agosto 
último. A organização crimi-
nosa foi desarticulada pela 
Operação Loki, deflagrada 
pela Polícia Civil de Alagoas 
na semana passada, e tinha 
como líder um ex-PM alago-

ano. Ao todo foram presas 
12 pessoas e cumpridos 41 
mandados de busca e apre-
ensão realizados em Pernam-
buco, Paraíba e Alagoas. 

De acordo com as inves-
tigações, os criminosos utili-
zavam pontos eletrônicos de 
alta tecnologia e professores 
especializados para fraudar 
as provas. “Vários candida-
tos aprovados sem as condi-
ções mínimas de constar na 
lista de classificados, pontu-
ações altíssimas de pessoas 

sem a mínima qualificação 
para o cargo somente podiam 
ser justificadas pelas fraudes, 
que agora foram descober-
tas”, observou Davi Maia.

“ E s s e  c o n c u r s o  e s t á 
eivado de i legalidade e 
atacado de morte por uma 
organização criminosa, e 
a segurança jurídica está 
p r e j u d i c a n d o  c e n t e n a s 
de candidatos,  os quais 
se prepararam por anos”, 
ressaltou o parlamentar.

O Projeto de Lei 
que formatao 
Passe Livre 

na cidade de Maceió, encami-
nhado há 30 dias com pedido 
de urgência do prefeito JHC 
(PSB), foi aprovado ontem, em 
primeira e segunda discus-
sões, no plenário da Câmara de 
Maceió.

A inclusão da matéria na 
pauta foi feita de forma verbal, 
na sessão ordinária, pelo líder 
do governo, vereador Sider-
lane Mendonça (PSB). Logo em 
seguida,, em sessão extraordi-
nária, os vereadores ratificaram 
a aprovação. 

Por conta do pedido de 
inclusão de pauta, o vereador 

Chico Filho (MDB) foi desig-
nado relator especial da maté-
ria pelo presidente Galba Netto 
(MDB).

O único parlamentar a ques-
tionar apreciação da matéria 
em plenário foi Leonardo Dias 
(PSD). Segundo o vereador, o 
debate na Comissão de Cons-
tituição e Justiça (CCJ) havia 
apontado a necessidade de um 
levantamento de dados sobre 
de onde sairiam os recursos 
para cobrir a dispensa do ISS 
para as empresas de ônibus. E, 
principalmente, qual o parâ-
metro que norteou essa isenção 
que envolve milhões de reais.

“Não me sinto confortável 
em aprovar sem as informa-

ções técnicas importantes, mas 
a Casa é um colegiado”, disse 
Leonardo  ao pedir o adiamento 
da votação por pelo menos 24h. 
A tentativa não prosperou e ele 
se absteve da votação.

Isto porque, com base no 
regimento da Casa, o presi-
dente Galba Neto confirmou 
a entrada da matéria na ordem 
do dia por ter atendido ao 
trâmite legal. Ele lembrou que 
o pedido de urgência feito pelo 
Executivo foi inteiramente 
cumprido. “Sendo assim, 
passados os 30 dias do pedido 
de urgência e com base no regi-
mento a matéria está apta a ser 
apreciada”, garantiu Galba 
Neto. 

Segundo o vereador Cléber 
Costa (PSB), o texto deixa claro 
qual é a origem dos recursos 
para a cobertura do Passe Livre. 
Por isso, defendeu a aprova-
ção da matéria. “O projeto é 
completo e tem sim a indicação 
de onde será”, afirmou.

O 1° secretário, verea-
dor Marcelo Palmeira (PSC), 
também contribuiu com o 
debate em plenário defen-
dendo a legalidade da discus-
são. Conforme explicou, a 
matéria tramitou na Casa e sua 
análise na comissão, podendo 
ser apreciada sem qualquer 
prejuízo. 

“O projeto chegou e dentro 
do prazo regimental foi 

submetido à análise de todos 
os vereadores. Acredito que 
já está amadurecido para sua 
aprovação”, justificou Marcelo 
Palmeira.

Já a vereadora Silvania 
Barbosa (PRTB), reconheceu a 
importância social do projeto, 
porém, por conta do problema 
de transporte no bairro do 
Vergel do Lago, os estudantes 
da região não serão beneficia-
dos pela iniciativa. 

“Não adianta os estudantes 
do Vergel do Lago terem passe 
livre e não contarem com o 
transporte. Eles ficarão sem 
acesso ao benefício. Gostaria 
que o problema fosse resol-
vido”, solicitou Silvania. 
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Câmara de Maceió aprova PL 
que institui o ‘Passe Livre’

PROJETO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL GARANTE transporte de graça para os estudantes nos ônibus urbanos 

ABASTECIMENTO D´ÁGUA

NA ASSEMBLEIA

Na ALE, Galba Novaes 
denuncia deficiência

Deputado volta a solicitar 
a anulação de concurso



A P r e f e i t u r a 
de Maceió, 
p o r  m e i o 

da Secretaria Municipal de 
Saúde, informa que a partir 
desta semana, os pontos de 
vacinação contra a Covid-19 
na capital passarão a funcio-
nar de segunda a sábado, com 
horário estendido das 9h às 
21h, de terça a sexta-feira, nos 
shoppings Maceió e Pátio e 
nos drive-thrus de Jaraguá e 
Serraria.

Ja aos sábados e às segun-
das-feiras, todos os pontos 
funcionarão no horário das 
9h às 16h. Os usuários que 
tiverem doses previstas 
para o domingo não sofre-

rão prejuízos para completar 
seu ciclo vacinal, podendo 
adiantar a vacinação para 
o sábado ou tomar nos dias 
subsequentes.

O coordenador do Gabi-
nete Integrado de Enfrenta-
mento à Covid-19 (GGI Covid), 
Claydson Moura, ressalta que 
os ajustes são decorrentes do 
avanço da cobertura vacinal 
em Maceió, onde os índices 
estão acima dos indicadores 
nacional e estadual. A cober-
tura nacional de D1 é de 71,88% 
e de D2 ou dose única é de 
52,06%. Já os dados estaduais 
são de 66,88% de D1 e 41,95% 
de D2. Em Maceió, a cobertura 
é de 88,12% de D1 e de 65,12% 

de D2.
Segundo Moura, o fecha-

mento dos pontos aos domin-
gos é consequência da baixa 

procura pelo imunizante 
especificamente nesse dia. O 
agendamento para a segunda 
dose nas unidades de saúde 

também será suspenso a partir 
do dia 1º de novembro.

A primeira dose da vacina 
está disponível em todos os 
pontos para adolescentes de 12 
a 17 anos com ou sem comor-
bidades e adultos a partir de 
18 anos; a segunda dose está 
disponível para adultos e 
adolescentes que já comple-
taram 56 dias de intervalo 
da primeira dose; e a dose 
de reforço, para idosos com 
60 anos ou mais e profissio-
nais de saúde com seis meses 
completados desde a aplica-
ção da segunda dose, além de 
imunossuprimidos com pelo 
menos 28 dias da segunda 
dose.

4 O DIA DIGITAL  l  27 de outubro  I  2021

MACEIÓ redação 82 3023.2092
e-mail redacao@odia-al.com.br

Pontos de vacinação contra 
Covid têm horário ampliado

HORÁRIOS passam a valer a partir desta semana; 1a dose da vacina está disponível para adolescentes de 12 anos

Victor Vercant/ SMS

Ponto de vacinação do Maceió Shopping também terá horário estendido

O município de Maceió 
passa pela segunda etapa do 
estudo epidemiológico que é 
feito pelas equipes da Pesquisa 
de Prevalência de Infecção por 
Covid-19 (PrevCov), do Minis-
tério da Saúde (MS). A pesquisa, 
iniciada na última segunda-
-feira, conta com o apoio da 
Secretaria Municipal de Saúde 
e visa esclarecer aspectos que 
ainda não foram explicadas 
sobre a doença, a partir da 
população afetada. 

Nesta fase da pesquisa, será 
estendida agora para mais sete 
bairros da capital. Além da 
Ponta Verde, os moradores resi-
dentes nos bairros do Vergel do 
Lago, Santa Lúcia, Prado, Serra-
ria, Santa Amélia, Cruz das 
Almas e Farol também serão 
convidados a colaborar volun-
tariamente com o estudo, reali-
zando a coleta de dados e de 
amostras de material biológico 

(sangue).
Para realizar esse trabalho 

nas várias regiões da capital 
alagoana, no entanto, as equipes 
do laboratório responsável pela 
pesquisa contarão com a parce-
ria das unidades da Estratégia 
de Saúde da Família (ESF) e dos 
agentes comunitários de saúde, 
que atuarão em suas áreas para 
estimular os moradores a parti-
ciparem da ação.

“Desde o início da pesquisa, 
temos trabalhado em parceria 
para que a equipe do Ministé-
rio da Saúde possa desenvolver 
esse estudo em nosso território, 
de forma que os maceioenses 
possam participar efetivamente 
da iniciativa, que será funda-
mental para aprimorar as 
ações relacionadas ao controle 
e prevenção sobre a Covid-19 
no país”, reitera a Diretora de 
Vigilância em Saúde da SMS, 
Fernanda Rodrigues.

EM MACEIÓ

MS realiza pesquisa 
sobre a Covid-19 

Divulgação Equipe PrevCov

Unidades apoiam também na coleta do material biológico da pesquisa

Após denúncias e uma 
visita técnica pelas equipes de 
fiscais da Secretaria Municipal 
de Segurança Comunitária e 
Convívio Social, a Prefeitura de 
Maceió decidiu efetuar demo-
lições de ocupações irregula-
res e abandonadas às margens 
da Lagoa Mundaú, na região 
do Flexal de Baixo, no bairro 
de Bebedouro. A ação foi feita, 
ontem, pela equipe da Semscs. 

O trabalho de remoção dos 
barracos visa garantir a segu-
rança da população daquela 

região e as construções esta-
vam situadas em uma área 
verde. Além disso, o local onde 
foram identificadas as irre-
gularidades, corre o risco de 
afundamento do solo, o que se 
torna uma ameaça iminente de 
desastre. 

De acordo com o secretário 
Thiago Prado, as fiscalizações 
no local serão permanentes e vai 
cumprir todas recomendações 
dos Ministérios Públicos Fede-
ral e Estadual e ainda vamos 
monitorar o local para evitar 

que outras pessoas venham 
construir na área. “É uma área 
de preservação ambiental, 
também apresenta perigo de 
afundamento e nosso papel é 
preservar as vidas da popula-
ção”.

A Secretaria Municipal 
de Segurança Comunitária e 
Convívio Social informa ainda 
que a população pode ajudar, 
denunciando sobre possíveis 
irregularidades, entrando em 
contato com a Secretaria através 
do disque-denúncia: 3312-5277.

Em publicação na edição 
do Diário Oficial do Muni-
cípio, de ontem, a Comissão 
do Processo Seletivo Simpli-
ficado (PSS) do Programa 
Primeira Infância Cidadã/
Criança Feliz em Maceió 
informa que foi alterada a 
data da divulgação do resul-
tado final do certame. O 
informe, que estava previsto 
para o dia 4 de novembro, 
foi postergado para o dia 
12, em virtude dos números 
de recursos interpostos que 
ainda estão sendo analisados.

No total, 2.310 candida-
tos se inscreveram no PSS 
para concorrer a 36 vagas 
mais cadastro de reserva 
para os cargos de nível 
médio e superior. A seleção 
foi realizada por meio de 
prova de títulos de caráter 
eliminatório e classificató-
rio. Os candidatos aprova-
dos no PSS serão contratados 
por um período de 12 meses, 
admitida a prorrogação, 
desde que a sua duração 
total não ultrapasse o prazo 
de 24 meses.

Após a conclusão do 
julgamento dos recursos 
interpostos pelos partici-
pantes, o resultado final do 
Processo Seletivo Público 
Simplificado será divulgado 
no endereço eletrônico (pssp-
pic.semas.maceio.al.gov.br), 
no Diário Oficial e no site da 
Prefeitura de Maceió.

O Criança Feliz é um 
programa federal que utiliza 
os equipamentos públicos 
municipais como ferramenta 
para que as famílias sejam 
atendidas.

PREFEITURA...

PRIMEIRA INFÂNCIA

...Retira barracos de 
construções irregulares

Resultado do PSS do 
programa é prorrogado
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Marilene Felinto
Tribuna do Sertão

O dia 27 de outu-
bro é a data exata do 
aniversário destes 

dois homens: o escritor Graci-
liano Ramos (1892-1953) e 
o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, 76. Dois escor-
piões, conforme avaliou certa 
vez outro homem do signo de 
escorpião, também nascido 
nesta mesma data de 27 de 
outubro. Muito atento aos 
desígnios da astrologia, esse 
terceiro homem me disse um 
dia: “Somos três escorpiões do 
mesmo dia, e três viúvos ainda 
jovens, nosso carma”.

Nunca esqueci a revela-
ção surpreendente —a coin-
cidência, a superstição, como 
queiram. O astrólogo tinha, de 
fato, ficado viúvo, com quatro 
filhos pequenos. Mesmo caso 
de Graciliano, que enviuvou 
aos 28 anos de idade, de sua 
primeira mulher, morta por 
complicações no parto do 
último de seus quatro filhos. 
Já para Lula, a viuvez veio 
quando ele tinha 24 anos, 
tendo perdido a mulher, 
grávida de oito meses, em 
uma cirurgia cesariana que 
também matou a criança. Com 
a morte de Marisa Letícia, Lula 
da Silva, em 2017, enviuvou 
pela segunda vez.

O suposto enredo astro-
lógico carrega de tintas a 
existência desses homens 
nascidos sob a regência de 
Plutão, o deus dos infernos e 
das profundezas.

“Tormento” pode ser o 
vocábulo que defina certos 
eventos da biografia de 
Graciliano e Lula.

Outras apro-
ximações que 
i m p r e s -
s i o n a m : 
p r e s o s 
i l e g a l -
m e n t e 

vivenciaram a brutalidade 
do Estado autoritário, sem 
nenhuma legitimidade moral 
ou política, tão comum na 
história brasileira.

Presos ilegalmente, no 
Brasil acostumado a viver 
fora da lei. Presos políticos, de 
consciência: Graciliano, em 
1936, preso apenas porque 
jamais abandonou o espírito 
crítico e contestador, nas pala-
vras do crítico Nelson Couti-
nho, de oposição à ditadura 
do Estado Novo.

Grac i l iano,  d iz  seu 
biógrafo, Dênis de Moraes, 
serviu ao país como funcio-
nário público, mas preser-
vando sua integridade moral 
e mantendo-se a milhões de 
léguas da máquina de propa-
ganda ideológica montada 
por Getúlio Vargas. Sua prisão 
tinha base em boatos que o 
envolviam falsamente com a 
revolta tenentista de novem-
bro de 1935, movimento de 
esquerda que se levantou 
contra as oligarquias e o impe-
rialismo.

Pois, no Brasil fora da lei, o 
escritor foi preso sem processo 
nem acusação formal! Nunca 
se provou nada contra “o cida-
dão humilhado nas prisões 
da ditadura Vargas […]; o 
escritor capaz de reconstituir, 
em carne e osso, o ambiente 
lúgubre daqueles depósitos 
de seres vivos”, como afirma 
Moraes, referindo-se também 
ao magistral “Memórias do 
Cárcere”, de Ramos, este que 
amargou dez meses na cadeia 
e saiu doente, debilitado pelos 
maus-tratos desumanos.

Em 1980, a prisão de Lula 
ocorreu sem mandado 

judicial!  Foi 
p r e s o 

porque 
e r a 

líder do Sindicato dos Meta-
lúrgicos do ABC, que articu-
lava longas greves em plena 
ditadura militar. Era vigiado 
o tempo todo, meses antes 
da prisão. Vigiado e punido 
ilegalmente.

Lula, em sua segunda 
prisão ilegal, foi vítima da 
camuflagem, da emboscada, 
do nó que o Judiciário deu na 
Constituição de 1988, segundo 
a qual deveria estar solto, pois 
se encontrava em estado de 
“presunção de inocência”, 
uma garantia constitucional 
explícita (artigo 5º, inciso 57).

A última prisão de Lula foi 
uma fraude, conforme provou 
as gravações da Vaza Jato, uma 
tramoia montada para tirá-lo 
da cena eleitoral.

Do arbítrio, bastaria dizer, 
aliás, que todo presidiário no 
Brasil de hoje encontram-se 
em prisão ilegal.

Em setembro de 2015, o 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) reconheceu o “estado 
de coisas inconstitucional” no 
sistema carcerário brasileiro. 
Como explica o jurista Luís 
Carlos Valois, o STF, a corte 
maior do país, reconheceu que 
nossas prisões são inconstitu-
cionais, ilegais, ferem a digni-
dade da pessoa humana. O 
próprio Judiciário, responsá-
vel por essas prisões, comenta 
Valois, diz “você está preso 
ilegalmente, inconstitucio-
nalmente, mas vai continuar 
preso”.

Que Judiciário é este? Essa 
abstração que ministraria 
justiça? Que STF? Quem são 
as pessoas que constituem 
esses órgãos absurdos? Quem 
as levou até lá? Para que 
servem, senão para 
prestar serviços 
a si mesmos, à 
classe a que 
pertencem, 
à ordem 
burguesa 

e, hoje, à ultradireita insta-
lada no poder? Quem de fato 
entende o saco de gatos em 
que se imbricam essas insti-
tuições obscuras, STF, Minis-
tério Público, Polícia Federal, 
Procuradoria-Geral, polícia 
isso e aquilo?

Da “máquina de propa-
ganda ideológica” de Vargas 
à cobertura midiática com 
foco na Lava Jato, que pren-
deu Lula, nunca se pretendeu 
explicar nada. Pelo contrário, 
a mídia é instância gestada 
para confundir, nublar a infor-
mação. No Brasil fora da lei, 
a criminalização via mídia é 
praxe.

A opção é por tratar o 
fato como espetáculo, cola-
borando com o populismo 
penal: a solução penal rápida, 
ainda que anticonstitucional, 
que opere no imaginário cole-
tivo como “eficiência”, como 
“limpeza” na política. Quem 
não se lembra dos soldados 
armados de metralhadoras 
quando da liberação de Lula 
para o enterro do neto, em 
março de 2017? Aquele show 
bélico, reproduzido ao vivo e 
sem contestação pela mídia, 
legitimava o poder puni-
tivo de um “Estado mínimo 
na afirmação de direitos e 
máximo no controle penal”, 
como escreveu Marcus de 
Melo Gomes.

A imprensa encarregada 
de fiscalizar os excessos do 
poder já não exerce esse papel 
—exatamente porque também 
é o poder, diz Gomes; exata-
mente porque reflete apenas 
versões comprometidas com 

projetos políticos deter-
minados.

O 
jurista 

Nilo 

Batista, em entrevista à revista 
Liberdades-IBCCrim, não 
vacilou em aproximar os 
procedimentos do ex-juiz 
Sergio Moro, comandante da 
prisão de Lula, de práticas 
nazifascistas: “Quando um 
orientando meu […] estu-
dou direito penal nazista no 
doutoramento, eu levava 
um susto com as descober-
tas dele. Porque muita gente 
boa capitulou ali. Eu acho 
isso útil, e é bom ver hoje. 
Porque a gente vê muita gente 
compondo com esse pacote 
anticrime, elaborado de uma 
maneira tão fascista que fez 
questão de dizer que não quer 
saber dos professores. Claro, 
porque aquilo é uma estupi-
dez completa, tosca, rasta-
quera. Eu acho que se iniciou 
um processo, ao qual se pode 
chamar de ‘desmorolização’ 
[em referência a Moro], que 
quanto mais o tempo andar, 
mais ele vai aparecer na sua 
realidade tosca e fascista”.

E foi o que aconteceu. Moro 
foi desmascarado e declarado 
suspeito no julgamento de 
Lula.

Graciliano Ramos indig-
nava-se, chamava de “inca-
pacidades abundantes” os 
procedimentos dos burocra-
tas de direita, dos generais, 
dos integralistas que o perse-
guiam quando era funcioná-
rio da Instrução Pública de 
Alagoas na ditadura Vargas. 
“Essas incapacidades deviam 
aproveitar-se de qualquer 
modo, cantando hinos idiotas, 
emburrando as crianças. O 
emburramento era necessá-
rio. Sem ele, como se poderiam 
aguentar políticos safados e 
generais analfabetos?”

Os escorpiões descem ao 
inferno, mas se recompõem, 
renascem. Em “Memórias do 
Cárcere”, Graciliano diz sobre 
a vida na prisão: “Mas ali, 
ausentando-me do mundo, 
começava a dar às coisas valo-
res novos. Sucedia um desmo-
ronamento. Indispensável 
retirar dele migalhas de vida, 
cultivá-las, ampliá-las”.

Graciliano virou eterno. E 
Lula, guerreiro, continua na 
frente de batalha.

Parabéns.

Graciliano Ramos e Lula, 
as semelhanças e aproximações que impressionam

A P r e f e i t u r a 
de Maceió, 
p o r  m e i o 

da Secretaria Municipal de 
Saúde, informa que a partir 
desta semana, os pontos de 
vacinação contra a Covid-19 
na capital passarão a funcio-
nar de segunda a sábado, com 
horário estendido das 9h às 
21h, de terça a sexta-feira, nos 
shoppings Maceió e Pátio e 
nos drive-thrus de Jaraguá e 
Serraria.

Ja aos sábados e às segun-
das-feiras, todos os pontos 
funcionarão no horário das 
9h às 16h. Os usuários que 
tiverem doses previstas 
para o domingo não sofre-

rão prejuízos para completar 
seu ciclo vacinal, podendo 
adiantar a vacinação para 
o sábado ou tomar nos dias 
subsequentes.

O coordenador do Gabi-
nete Integrado de Enfrenta-
mento à Covid-19 (GGI Covid), 
Claydson Moura, ressalta que 
os ajustes são decorrentes do 
avanço da cobertura vacinal 
em Maceió, onde os índices 
estão acima dos indicadores 
nacional e estadual. A cober-
tura nacional de D1 é de 71,88% 
e de D2 ou dose única é de 
52,06%. Já os dados estaduais 
são de 66,88% de D1 e 41,95% 
de D2. Em Maceió, a cobertura 
é de 88,12% de D1 e de 65,12% 

de D2.
Segundo Moura, o fecha-

mento dos pontos aos domin-
gos é consequência da baixa 

procura pelo imunizante 
especificamente nesse dia. O 
agendamento para a segunda 
dose nas unidades de saúde 

também será suspenso a partir 
do dia 1º de novembro.

A primeira dose da vacina 
está disponível em todos os 
pontos para adolescentes de 12 
a 17 anos com ou sem comor-
bidades e adultos a partir de 
18 anos; a segunda dose está 
disponível para adultos e 
adolescentes que já comple-
taram 56 dias de intervalo 
da primeira dose; e a dose 
de reforço, para idosos com 
60 anos ou mais e profissio-
nais de saúde com seis meses 
completados desde a aplica-
ção da segunda dose, além de 
imunossuprimidos com pelo 
menos 28 dias da segunda 
dose.
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Pontos de vacinação contra 
Covid têm horário ampliado

HORÁRIOS passam a valer a partir desta semana; 1a dose da vacina está disponível para adolescentes de 12 anos

Victor Vercant/ SMS

Ponto de vacinação do Maceió Shopping também terá horário estendido

O município de Maceió 
passa pela segunda etapa do 
estudo epidemiológico que é 
feito pelas equipes da Pesquisa 
de Prevalência de Infecção por 
Covid-19 (PrevCov), do Minis-
tério da Saúde (MS). A pesquisa, 
iniciada na última segunda-
-feira, conta com o apoio da 
Secretaria Municipal de Saúde 
e visa esclarecer aspectos que 
ainda não foram explicadas 
sobre a doença, a partir da 
população afetada. 

Nesta fase da pesquisa, será 
estendida agora para mais sete 
bairros da capital. Além da 
Ponta Verde, os moradores resi-
dentes nos bairros do Vergel do 
Lago, Santa Lúcia, Prado, Serra-
ria, Santa Amélia, Cruz das 
Almas e Farol também serão 
convidados a colaborar volun-
tariamente com o estudo, reali-
zando a coleta de dados e de 
amostras de material biológico 

(sangue).
Para realizar esse trabalho 

nas várias regiões da capital 
alagoana, no entanto, as equipes 
do laboratório responsável pela 
pesquisa contarão com a parce-
ria das unidades da Estratégia 
de Saúde da Família (ESF) e dos 
agentes comunitários de saúde, 
que atuarão em suas áreas para 
estimular os moradores a parti-
ciparem da ação.

“Desde o início da pesquisa, 
temos trabalhado em parceria 
para que a equipe do Ministé-
rio da Saúde possa desenvolver 
esse estudo em nosso território, 
de forma que os maceioenses 
possam participar efetivamente 
da iniciativa, que será funda-
mental para aprimorar as 
ações relacionadas ao controle 
e prevenção sobre a Covid-19 
no país”, reitera a Diretora de 
Vigilância em Saúde da SMS, 
Fernanda Rodrigues.

EM MACEIÓ

MS realiza pesquisa 
sobre a Covid-19 

Divulgação Equipe PrevCov

Unidades apoiam também na coleta do material biológico da pesquisa

Após denúncias e uma 
visita técnica pelas equipes de 
fiscais da Secretaria Municipal 
de Segurança Comunitária e 
Convívio Social, a Prefeitura de 
Maceió decidiu efetuar demo-
lições de ocupações irregula-
res e abandonadas às margens 
da Lagoa Mundaú, na região 
do Flexal de Baixo, no bairro 
de Bebedouro. A ação foi feita, 
ontem, pela equipe da Semscs. 

O trabalho de remoção dos 
barracos visa garantir a segu-
rança da população daquela 

região e as construções esta-
vam situadas em uma área 
verde. Além disso, o local onde 
foram identificadas as irre-
gularidades, corre o risco de 
afundamento do solo, o que se 
torna uma ameaça iminente de 
desastre. 

De acordo com o secretário 
Thiago Prado, as fiscalizações 
no local serão permanentes e vai 
cumprir todas recomendações 
dos Ministérios Públicos Fede-
ral e Estadual e ainda vamos 
monitorar o local para evitar 

que outras pessoas venham 
construir na área. “É uma área 
de preservação ambiental, 
também apresenta perigo de 
afundamento e nosso papel é 
preservar as vidas da popula-
ção”.

A Secretaria Municipal 
de Segurança Comunitária e 
Convívio Social informa ainda 
que a população pode ajudar, 
denunciando sobre possíveis 
irregularidades, entrando em 
contato com a Secretaria através 
do disque-denúncia: 3312-5277.

Em publicação na edição 
do Diário Oficial do Muni-
cípio, de ontem, a Comissão 
do Processo Seletivo Simpli-
ficado (PSS) do Programa 
Primeira Infância Cidadã/
Criança Feliz em Maceió 
informa que foi alterada a 
data da divulgação do resul-
tado final do certame. O 
informe, que estava previsto 
para o dia 4 de novembro, 
foi postergado para o dia 
12, em virtude dos números 
de recursos interpostos que 
ainda estão sendo analisados.

No total, 2.310 candida-
tos se inscreveram no PSS 
para concorrer a 36 vagas 
mais cadastro de reserva 
para os cargos de nível 
médio e superior. A seleção 
foi realizada por meio de 
prova de títulos de caráter 
eliminatório e classificató-
rio. Os candidatos aprova-
dos no PSS serão contratados 
por um período de 12 meses, 
admitida a prorrogação, 
desde que a sua duração 
total não ultrapasse o prazo 
de 24 meses.

Após a conclusão do 
julgamento dos recursos 
interpostos pelos partici-
pantes, o resultado final do 
Processo Seletivo Público 
Simplificado será divulgado 
no endereço eletrônico (pssp-
pic.semas.maceio.al.gov.br), 
no Diário Oficial e no site da 
Prefeitura de Maceió.

O Criança Feliz é um 
programa federal que utiliza 
os equipamentos públicos 
municipais como ferramenta 
para que as famílias sejam 
atendidas.

PREFEITURA...

PRIMEIRA INFÂNCIA

...Retira barracos de 
construções irregulares

Resultado do PSS do 
programa é prorrogado
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O espetáculo teatral “O 
Livro Mágico e Outros 
Segredos” mostra de 

forma lúdica o que há de melhor na 
leitura: a sua possibilidade ampla do estí-
mulo à imaginação. O projeto foi ideali-
zado por Natalhinha Marinho, Magnun 
Angelo e Laís Lira e o texto escrito por 
Bruno Alves. 

A peça será apresentada em quatro 
locais diferentes, sendo três em Maceió e 
um no Passo do Camaragibe, levando em 
consideração todos os cuidados recomen-
dados pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS). O público alvo é de crianças de 6 a 
12 anos, mas a apresentação é gratuita e 
livre para todos os públicos.

No dia 31 de outubro a apresentação 
será no parque em frente ao terminal do 
Graciliano Ramos, dia 02 de novembro na 
Praça principal do bairro de Fernão Velho, 
dia 03 de novembro na vila dos pescado-
res do Trapiche da Barra e 06 de novembro 
no município do Passo de Camaragibe, na 
praça da Barra do Camaragibe, sempre às 
16h. O enredo do espetáculo conta as histó-
rias de três crianças, moradoras do Condo-
mínio Alto da Colina, que se alternam 
entre os “dias sim” e “dias não” de brincar 
no parque, após uma grande “alergia” ser 
causada pela areia do parquinho do local. 

Com a mudança da vizinhança, Guini-
nho, Lali e Lírio mudam as suas rotinas ao 
encontrar um livro mágico. O objeto faz 
com que as crianças embarquem em uma 
viagem repleta de aventuras e autoconhe-
cimento, fazendo-as criar uma nova pers-

pectiva sobre o mundo.
O enredo mistura os dilemas atuais do 

mundo infanto-juvenil. “Queremos que os 
pré-adolescentes enxerguem nos perso-
nagens pessoas semelhantes a eles. Inclu-
ímos o contato com os youtubers, gamers 
e várias outras ferramentas que dialogam 
com esse público. A leitura não pode ser 
uma coisa do passado, é pra essa geração 
também uma possibilidade fértil de imagi-
nação”, afirmou Natalhinha Marinho. 

PROJETO
 “O Livro Mágico e Outros Segredos” 

foi criado com o objetivo de estimular a 
leitura entre as crianças, mostrando que, 
além de uma atividade de lazer, a leitura 
amplia a imaginação. 

O projeto tem apoio financeiro do 
Governo de Alagoas, através da Secre-
taria de Estado da Cultura, via Lei Aldir 
Blanc, direcionada pela Secretaria Espe-
cial da Cultura do Ministério do Turismo, 
Governo Federal. Além da parceria com a 
Sururu Circo.

Espetáculo traz história de 
aventuras e autoconhecimento

A PEÇA TERÁ APRESENTAÇÃO ao ar livre em quatro locais diferentes, sendo três em Maceió e um no interior

Divulgação

Serviço

Espetáculo O Livro Mágico e Outros Segredos
Dia 31 de outubro - Parque em frente ao terminal 
de ônibus do Graciliano Ramos
Dia 02 de novembro na Praça principal do bairro de 
Fernão Velho
Dia 03 de novembro na vila dos pescadores do 
Trapiche da Barra 
06 de novembro no município do Passo de Cama-
ragibe, na praça da Barra do Camaragibe
Sempre às 16h.
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As altas dos 
p r e ç o s 
p u x a d a s 

pela inflação e o crescente 
desemprego vêm impac-
tando o custo de vida de 
muitos brasileiros: em setem-
bro, três em cada quatro 
pessoas passaram a apresen-
tar algum tipo de dívida ou 
compromisso financeiro. Em 
Maceió, a Pesquisa de Endi-
vidamento e Inadimplência 
do Consumidor (PEIC) reali-
zada pelo Instituto Fecomér-
cio AL, em parceria com a 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC), demonstra 
que somente nos últimos seis 
meses, mais de 37 mil pessoas 
contraíram algum tipo de 
dívida, chegando a 71,2%; 
o maior percentual de endi-

vidamento dos últimos 16 
meses e, consequentemente, 
de 2021.

“Para se ter uma ideia, 
a inflação para o mês de 
setembro chegou a 10,25%, 
quando o teto da meta esta-
belecida pelo Banco Central 
era de 5,25%. Estes núme-
ros representam uma perda 
real no poder de compra da 
população e uma alta de 24% 
na cesta básica das famílias, 
afetando, principalmente, 
a população de renda mais 
baixa”, analisa Victor Horten-
cio, assessor econômico da 
Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do 
Estado de Alagoas (Feco-
mércio AL). Soma-se a isso o 
fato de, em Alagoas, 18,8% da 
população economicamente 
ativa está sem trabalhar, 

segundo o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE), configurando uma 
das maiores taxas nacionais 
de desocupação.

PERCENTUAIS
Na comparação mensal 

(ago/set), o percentual de 
endividados subiu 3,48%, 
passando de 68,8% para 
71,2%. Em números absolu-
tos, isso representa um acrés-
cimo de 8 mil pessoas, saindo 
de 208 mil para 216 mil endi-
vidados. “É um cenário que 
acompanha o ritmo nacional. 
Uma pesquisa recente da 
CNC sinaliza que o total de 
endividados, em setembro, 
foi de 74%, repercutindo um 
aumento de 1,5% em relação 
a agosto”, avalia Victor.

Seguindo a tendência 

de maior endividamento, 
o percentual de famílias 
com dívidas em atraso teve 
um incremento de 12 mil 
inadimplentes nos últimos 
seis meses, saltando de 46 
mil pessoas, em abril, para 
58 mil em setembro. Esse 
crescimento equivale a uma 
variação de 26% ou 4,1 pontos 
percentuais (p.p.). Na compa-
ração mensal, 831 maceioen-
ses passaram à situação de 
inadimplentes, uma alta de 
1,43%.

Uma noção  do  quão 
elevado se encontra o nível 
de endividamento na capi-
tal alagoana pode ser perce-
bida pelo fato de que mais de 
59% das famílias estão com 
30,1% da renda comprome-
tidas para pagarem dívidas 
que oneram o orçamento por 

um período médio de três a 
seis meses, como compras 
parceladas ou financiamen-
tos. “É válido lembrar que o 
aconselhável é comprometer, 
no máximo, até 30% da sua 
renda, evitando transtornos 
na condução da saúde finan-
ceira e do orçamento fami-
liar”, reforça o economista.

Dentre os meios de endi-
vidamento,  o  cartão de 
crédito permanece como o 
principal fator gerador de 
dívidas, tendo sido utilizado 
por 98,2% dos consumido-
res, colocando o maceioense 
acima da média nacional de 
84,6%, conforme pesquisa da 
CNC. O carnê, que há alguns 
anos encontrava-se quase em 
desuso, ocuparam a segunda 
posição com 22,6% da prefe-
rência.

Inflação: endividamento alcança 
71,2% das famílias de Maceió

MAIS DE 59% estão com 30,1% do orçamento comprometido com as dívidas; inflação já alcança a marca de dois dígitos

Isabella Padilha e 
Waldson Costa
Repórteres

O secretário de Estado do 
Desenvolvimento Econômico 
e Turismo, Marcius Beltrão, 
visitou na tarde da última 
segunda-feira, as obras de 
instalação da Alquimia Indús-
tria e Comércio de Capachos 
(Kapazi), que está em fase de 
conclusão no Polo Industrial 
Aprígio Vilela, em Marechal 
Deodoro.

A empresa se instala em 
Alagoas graças à política de 
incentivos fiscais implanta-
das pelo Governo do Estado. 
Os benefícios concedidos 
fazem parte do Programa de 
Desenvolvimento Integrado 

(Prodesin) que, a partir da 
modernização, passou a ofere-
cer redução de no pagamento 
do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) na saída dos produ-
tos industrializados, além do 
diferimento do ICMS sobre os 
bens destinados ao ativo fixo, 
sobre a matéria-prima utili-
zada na fabricação de produ-
tos e na aquisição interna de 
energia elétrica e gás natural.

“A cada empresa que se 
instala em Alagoas fortalece-
mos a economia e a geração de 
empregos. É muito bom saber 
que os 50 empregos diretos de 
hoje vão se transformar em 
300 em um futuro próximo”, 
disse o secretário Marcius 
Beltrão.

Com investimentos de 
mais de R$ 48 milhões, a 
Kapazi mantém no canteiro 
de obras cerca de 50 profis-
sionais da construção civil. A 
estimativa da indústria com 

matriz no Paraná é que a filial 
de Alagoas, que começa a 
operar no primeiro semestre 
de 2022, gere 300 empregos 
diretos e outros 500 indiretos.

“Já temos um grupo de 

colaboradores de Alagoas em 
estágio de treinamento na 
fábrica do Paraná. Eles vão 
coordenar as operações da 
nova fábrica que vai atender 
a demanda de mercado no 
Nordeste”, expôs o investidor 
Raphael Kapazi.

KAPAZI
Há mais  de  40  anos 

atuando no mercado nacio-
nal, a indústria, que tem nome 
fantasia Kapazi, fabrica tape-
tes, capachos, passadeiras, 
grama sintética e pisos viníli-
cos, entre outros produtos. A 
empresa nasceu no interior do 
Paraná, e hoje figura entre as 
maiores e mais reconhecidas 
fábricas de tapetes na América 
Latina.

POLO DE MARECHAL DEODORO

Com incentivos fiscais, indústria de carpetes 
vai gerar mais de 800 empregos em Alagoas

 Waldson Costa
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O espetáculo teatral “O 
Livro Mágico e Outros 
Segredos” mostra de 

forma lúdica o que há de melhor na 
leitura: a sua possibilidade ampla do estí-
mulo à imaginação. O projeto foi ideali-
zado por Natalhinha Marinho, Magnun 
Angelo e Laís Lira e o texto escrito por 
Bruno Alves. 

A peça será apresentada em quatro 
locais diferentes, sendo três em Maceió e 
um no Passo do Camaragibe, levando em 
consideração todos os cuidados recomen-
dados pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS). O público alvo é de crianças de 6 a 
12 anos, mas a apresentação é gratuita e 
livre para todos os públicos.

No dia 31 de outubro a apresentação 
será no parque em frente ao terminal do 
Graciliano Ramos, dia 02 de novembro na 
Praça principal do bairro de Fernão Velho, 
dia 03 de novembro na vila dos pescado-
res do Trapiche da Barra e 06 de novembro 
no município do Passo de Camaragibe, na 
praça da Barra do Camaragibe, sempre às 
16h. O enredo do espetáculo conta as histó-
rias de três crianças, moradoras do Condo-
mínio Alto da Colina, que se alternam 
entre os “dias sim” e “dias não” de brincar 
no parque, após uma grande “alergia” ser 
causada pela areia do parquinho do local. 

Com a mudança da vizinhança, Guini-
nho, Lali e Lírio mudam as suas rotinas ao 
encontrar um livro mágico. O objeto faz 
com que as crianças embarquem em uma 
viagem repleta de aventuras e autoconhe-
cimento, fazendo-as criar uma nova pers-

pectiva sobre o mundo.
O enredo mistura os dilemas atuais do 

mundo infanto-juvenil. “Queremos que os 
pré-adolescentes enxerguem nos perso-
nagens pessoas semelhantes a eles. Inclu-
ímos o contato com os youtubers, gamers 
e várias outras ferramentas que dialogam 
com esse público. A leitura não pode ser 
uma coisa do passado, é pra essa geração 
também uma possibilidade fértil de imagi-
nação”, afirmou Natalhinha Marinho. 

PROJETO
 “O Livro Mágico e Outros Segredos” 

foi criado com o objetivo de estimular a 
leitura entre as crianças, mostrando que, 
além de uma atividade de lazer, a leitura 
amplia a imaginação. 

O projeto tem apoio financeiro do 
Governo de Alagoas, através da Secre-
taria de Estado da Cultura, via Lei Aldir 
Blanc, direcionada pela Secretaria Espe-
cial da Cultura do Ministério do Turismo, 
Governo Federal. Além da parceria com a 
Sururu Circo.

Espetáculo traz história de 
aventuras e autoconhecimento

A PEÇA TERÁ APRESENTAÇÃO ao ar livre em quatro locais diferentes, sendo três em Maceió e um no interior

Divulgação

Serviço

Espetáculo O Livro Mágico e Outros Segredos
Dia 31 de outubro - Parque em frente ao terminal 
de ônibus do Graciliano Ramos
Dia 02 de novembro na Praça principal do bairro de 
Fernão Velho
Dia 03 de novembro na vila dos pescadores do 
Trapiche da Barra 
06 de novembro no município do Passo de Cama-
ragibe, na praça da Barra do Camaragibe
Sempre às 16h.
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Saúde bucal: cuidados para 
quem tem doenças crônicas

USO FREQUENTE DE MEDICAMENTOS, alterações no paladar e produção de saliva pedem atenção especial dos pacientes

Cu i d a r  d a 
s a ú d e  d a 
boca  é  tão 

importante quanto cuidar 
da saúde do corpo e da 
mente .  A higiene bucal 
diária é fundamental para 
manter os dentes e gengi-
vas saudáveis. Mas, o que 
muitos ainda desconhecem, 
é que existem alguns fato-
res que podem favorecer o 
aparecimento de doenças 
como gengivite e perio-
dontite. Neste caso, todo 
cuidado é pouco para evitar 
complicações à saúde. 

No Dia do Dentista e Dia 
Nacional da Saúde Bucal, 
datas comemorativas impor-
tantes que são celebradas no 
dia 25 de outubro, o cirur-
gião-dentista do Sistema 
Hapvida Maceió, Cristiano 
Domingos, faz uma alerta: 
é preciso ter atenção redo-
brada com a saúde bucal 
dos pacientes com doenças 
crônicas, como diabetes e 
hipertensão arterial. 

DOENÇAS CRÔNICAS AFETAM
 52% DOS BRASILEIROS
C o n h e c i d a s  t a m b é m 

como “doenças de longa 
duração”, as doenças crôni-

cas geralmente acompa-
nham o indivíduo durante 
toda a vida. Dados do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) apon-
tam que 52% das pessoas 
possuem algum tipo de 
doença crônica no país.

Domingos explica que 
esses pacientes necessitam 
visitar o dentista com regula-
ridade. É que o uso frequente 
de medicações pode gerar 
quadros de hipossalivação, 
quando ocorre a redução do 
fluxo salivar, e, em alguns 
casos, até alterações no pala-
dar. Úlceras, inflamações na 
língua, sensação de gosto 
metálico ou ressecamento na 
boca e crescimento gengival 
também são sintomas relata-
dos.

“Pessoas com diabetes, 
por exemplo, devem estar 
com a doença controlada, 
pois o descontrole da glice-
mia favorece o desenvolvi-
mento de focos de infecção 
na boca”, complementa.

TRATAMENTO ADEQUADO 
E SEGURO
Para garantir um trata-

mento dentário adequado e 
seguro, o cirurgião-dentista 

do Sistema Hapvida Maceió 
afirma que é imprescindível 
estabelecer uma relação de 
confiança entre o profissio-
nal e o paciente.

“É aconselhável conver-
sar com o dentista e avisar 
sobre doenças pré-existen-
tes e sobre seu estado geral 
de saúde. Em alguns casos, 
além da anamnese, também 
se faz necessário solicitar 
exames complementares, 
especialmente em procedi-
mentos odontológicos que 
envolvam cirurgias e raspa-
gens profundas”, destaca. 

Para o profissional, a 
garantia do bem-estar passa, 
obr iga tor iamente ,  pe la 
prevenção.

“A regra de ouro é manter 
uma higiene oral impecável 
todos os dias, o que inclui 
escovar os dentes após as 
refeições, usar o fio dental 
e  real izar  a  l impeza da 
língua. Além disso, também 
é preciso ficar atento aos 
sinais que podem indicar a 
presença de doenças, como 
g e n g i va  a v e r m e l h a d a , 
inchada ou dolorida, perda 
ou quebra de dentes e aftas 
que não cicatrizam”, fina-
liza.“É preciso ter atenção com a saúde bucal dos pacientes com doenças crônicas”

Divulgação
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Com um gol 
aos  quatro 
e outro aos 

nove minutos do segundo 
tempo, CRB e Coritiba empa-
taram, na noite de ontem, por 
1 a 1, no estádio Rei Pelé, em 
Maceió (AL), pela 32ª rodada 
do Campeonato Brasileiro 
da Série B. O confronto era 
direto pelo acesso à Série A 
de 2022.

O resultado acabou sendo 
pior para o CRB, que chegou 
ao quinto jogo sem vitória 
na Série B. O time é o quinto 
colocado, com 51 pontos 
ganhos. Além disso, são 
mais de dois meses sem vitó-
ria como mandante, já que a 
última vez que isso aconte-
ceu foi em 12 de agosto (3 a 0 
contra o Brusque).

Já o Coritiba perdeu a 
chance de se aproximar ainda 
mais do acesso antecipado. 
Ainda assim, o time para-
naense é líder isolado, agora 
com 58 pontos. O detalhe é 
que o Coritiba pode perder a 
primeira posição ainda nesta 
terça, caso o Botafogo (2º) 
vença o Goiás, em Goiânia 
(GO).

CRB MELHOR EM CAMPO
Em campo, o Coritiba 

não fez um bom primeiro 
tempo e viu o CRB se apro-
ximar da abertura no placar. 
O melhor momento do time 
paranaense aconteceu aos 25 
minutos, quando o artilheiro 
Léo Gamalho recebeu cruza-
mento e finalizou forte, pela 
linha de fundo.

Aos poucos o time alago-
ano controlou a partida e 
pelo alto chegou com perigo. 
Aos 37, após escanteio da 
direita, Luciano Castán, do 
Coritiba, desviou contra o 
próprio gol, a bola bateu no 
travessão, na trave e na sequ-
ência Jajá finalizou em cima 
do adversário, numa pressão 
do time da casa.

GOLS NO INÍCIO 
E EMPATE JUSTO
Ao contrário da etapa 

inicial, os dez primeiros 
minutos do segundo tempo 
foram marcados por gols 
dos dois times. Aos quatro, 
Diego Torres cobrou escan-
teio e Gum fez para o CRB. 
Contudo, a resposta do Cori-
tiba foi imediata e empatou 

aos nove, em cruzamento de 
Rafinha e cabeceio de Igor 
Paixão.

A p e s a r  d o s  g o l s ,  o 
confronto seguiu muito equi-
librado e truncado no meio-
-campo. Com dificuldades 
para trocar passes, o CRB 
apostou nos contra-ataques e 
assustou aos 29, quando Pablo 
Dyego recebeu em boas condi-
ções na entrada da área, mas 
chutou por cima do travessão.

Tímido e sem muitas opor-
tunidades, o centroavante 
Léo Gamalho quase garantiu 
a vitória ao Coritiba aos 37 
minutos, quando recebeu bola 
dentro da área, girou sobre a 
marcação e finalizou para exce-
lente defesa de Diogo Silva. O 
empate acabou sendo o resul-
tado mais justo em campo.

PRÓXIMOS JOGOS
O CRB volta a campo na 

quinta-feira, dia 04 de novem-
bro, para enfrentar o Sampaio 
Corrêa, às 21h30, novamente 
no estádio Rei Pelé, em Maceió 
(AL). Já o Coritiba, na quarta, 
dia 03 de novembro, receberá 
o Operário, às 18h30, no Couto 
Pereira, em Curitiba (PR).

Série B: CRB empata com o  
Coxa e se mantém em quinto

EM CASA E JOGANDO MELHOR, Galo só empata com o líder Coritiba; resultado mantém o time na briga pelo acesso

O Botafogo desperdiçou a 
chance de assumir a liderança 
da Série B do Campeonato 
Brasileiro na noite de ontem, 
quando empatou com o Goiás, 
por 1 a 1, no Serrinha, em Goiâ-
nia (GO), pela 32ª rodada. 
Hugo e Joel Carli marcaram os 
gols logo no início do primeiro 
tempo.

Uma simples vitória deixa-
ria o Botafogo na liderança, 
com 58 pontos. Mesma pontu-
ação que o Coritiba, que mais 
cedo empatou com o CRB, por 
1 a 1, em Maceió (AL), mas em 
vantagem pelo número de 
vitórias (ficaria 17 a 16). Como 
empatou, o Botafogo segue em 
segundo lugar, agora com 56 
pontos.

Já o Goiás desperdiçou a 
chance de ganhar folga dentro 
do G4 – grupo de acesso para 
a Série A. Os goianos se manti-
veram em quarto lugar, com 
53 pontos, mesma pontuação 
que o Avaí (3º), mas que ainda 

jogará na rodada e poderá abrir 
vantagem pelo acesso.

BOM INÍCIO DOS DOIS TIMES
Goiás e Botafogo confir-

maram as expectativas de um 
confronto bastante aberto no 
início do primeiro tempo. Logo 
aos quatro minutos, Warley 
recuou mal, Diego Loureiro e 
Daniel Borges vacilaram e Hugo 
só teve o trabalho de completar 
para as redes, abrindo o placar 

para os donos da casa.
O Botafogo não se deses-

tabilizou com o gol e pouco 
tempo depois, aos dez, deixou 
o placar novamente empatado. 
Pedro Castro cobrou falta na 
barreira, mas a bola ainda assim 
voltou para os pés de Hugo, 
que cruzou na área e Joel Carli, 
na segunda trave, cabecear no 
canto esquerdo de Tadeu.

Com 1 a 1 no placar, os dois 
times tentaram ficar com a posse 

de bola e no campo de ataque. 
Só que o Goiás foi mais efetivo, 
tanto é que finalizou mais vezes 
ao gol de Diego Loureiro. Num 
desses lances, aos 24, Hugo, 
autor do primeiro gol, emen-
dou chute da ponta esquerda e 
quase acertou o ângulo.

O Botafogo foi para o inter-
valo com apenas três finaliza-
ções à meta do Goiás, sendo 
que apenas a do gol aconteceu 
dentro da grande área, compro-
vando a dificuldade do time 
carioca em ingressar na área 
adversária.

JOGO FRACO E EMPATE JUSTO
No segundo tempo, o Bota-

fogo melhorou em campo e 
soube bloquear as investidas 
do Goiás. Aos 15 minutos, Chay 
recebeu ótimo lançamento 
de Rafael Navarro e tocou de 
primeira para Diego Gonçalves, 
contudo, o atacante dominou 
errado e finalizou muito mal, 
desperdiçando chance de virar 

o jogo. O confronto ficou fraco 
tecnicamente e com os dois 
times afobados para buscar o 
gol da vitória. Consequente-
mente, foram muitos os passes 
errados e jogadas aéreas sem 
direção. As alterações dos dois 
treinadores, com saídas de joga-
dores mais técnicos, também 
colaboram por um duelo sem 
emoção.

Por isso, o empate foi o 
placar mais justo, porém, 
melhor para os visitantes em 
termos de acesso antecipado no 
campeonato.

PRÓXIMOS JOGOS
O Goiás volta a campo na 

terça-feira para enfrentar a 
Ponte Preta, às 21h30, nova-
mente no Serrinha, em Goiânia 
(GO). Enquanto o Botafogo 
jogará apenas na quarta-feira, 
dia 03 de novembro, quando 
receberá o Confiança, às 19 
horas, no Nilton Santos, no Rio 
de Janeiro.

NO OUTRO JOGO DA NOITE

Botafogo também empata e desperdiça 
chance de pular para a liderança da B

Francisco Cedrim/CRB

Divulgação

8 O DIA DIGITAL  l  27 de outubro  I  2021

SAÚDE redação 82 3023.2092
e-mail redacao@odia-al.com.br

Saúde bucal: cuidados para 
quem tem doenças crônicas

USO FREQUENTE DE MEDICAMENTOS, alterações no paladar e produção de saliva pedem atenção especial dos pacientes

Cu i d a r  d a 
s a ú d e  d a 
boca  é  tão 

importante quanto cuidar 
da saúde do corpo e da 
mente .  A higiene bucal 
diária é fundamental para 
manter os dentes e gengi-
vas saudáveis. Mas, o que 
muitos ainda desconhecem, 
é que existem alguns fato-
res que podem favorecer o 
aparecimento de doenças 
como gengivite e perio-
dontite. Neste caso, todo 
cuidado é pouco para evitar 
complicações à saúde. 

No Dia do Dentista e Dia 
Nacional da Saúde Bucal, 
datas comemorativas impor-
tantes que são celebradas no 
dia 25 de outubro, o cirur-
gião-dentista do Sistema 
Hapvida Maceió, Cristiano 
Domingos, faz uma alerta: 
é preciso ter atenção redo-
brada com a saúde bucal 
dos pacientes com doenças 
crônicas, como diabetes e 
hipertensão arterial. 

DOENÇAS CRÔNICAS AFETAM
 52% DOS BRASILEIROS
C o n h e c i d a s  t a m b é m 

como “doenças de longa 
duração”, as doenças crôni-

cas geralmente acompa-
nham o indivíduo durante 
toda a vida. Dados do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) apon-
tam que 52% das pessoas 
possuem algum tipo de 
doença crônica no país.

Domingos explica que 
esses pacientes necessitam 
visitar o dentista com regula-
ridade. É que o uso frequente 
de medicações pode gerar 
quadros de hipossalivação, 
quando ocorre a redução do 
fluxo salivar, e, em alguns 
casos, até alterações no pala-
dar. Úlceras, inflamações na 
língua, sensação de gosto 
metálico ou ressecamento na 
boca e crescimento gengival 
também são sintomas relata-
dos.

“Pessoas com diabetes, 
por exemplo, devem estar 
com a doença controlada, 
pois o descontrole da glice-
mia favorece o desenvolvi-
mento de focos de infecção 
na boca”, complementa.

TRATAMENTO ADEQUADO 
E SEGURO
Para garantir um trata-

mento dentário adequado e 
seguro, o cirurgião-dentista 

do Sistema Hapvida Maceió 
afirma que é imprescindível 
estabelecer uma relação de 
confiança entre o profissio-
nal e o paciente.

“É aconselhável conver-
sar com o dentista e avisar 
sobre doenças pré-existen-
tes e sobre seu estado geral 
de saúde. Em alguns casos, 
além da anamnese, também 
se faz necessário solicitar 
exames complementares, 
especialmente em procedi-
mentos odontológicos que 
envolvam cirurgias e raspa-
gens profundas”, destaca. 

Para o profissional, a 
garantia do bem-estar passa, 
obr iga tor iamente ,  pe la 
prevenção.

“A regra de ouro é manter 
uma higiene oral impecável 
todos os dias, o que inclui 
escovar os dentes após as 
refeições, usar o fio dental 
e  real izar  a  l impeza da 
língua. Além disso, também 
é preciso ficar atento aos 
sinais que podem indicar a 
presença de doenças, como 
g e n g i va  a v e r m e l h a d a , 
inchada ou dolorida, perda 
ou quebra de dentes e aftas 
que não cicatrizam”, fina-
liza.“É preciso ter atenção com a saúde bucal dos pacientes com doenças crônicas”

Divulgação



Com raras exceções, a bancada federal alagoana no Congresso Nacional marcou passo este ano. Excluem-se desse enten-
dimento o senador Renan Calheiros – relator da CPI da Covid no Senado – e o deputado federal Arthur Lira, presidente da 
Câmara. Lira tem atuado no “time deles”, mas destaque é sempre destaque. A deputada federal Tereza Nelma teve a sua 
atuação parlamentar reconhecida no Prêmio Congresso em Foco. Pronto. Acabou por aí. O senador Fernando Collor merece 
o título de “bajulador do ano”, de tanto mimar o Presidente Bolsonaro. Os demais políticos se esconderam da atuação política. 
Esperava-se muito do senador Rodrigo Cunha, mas a atuação parlamentar dele tem sido discreta. Bem no estilo tucano de 
ser. Outros, o povo alagoano nem lembra que eles existem. Como aquele de Arapiraca. Como é mesmo o nome? 

A deputada Jó Pereira se mostrou bastante incomo-
dada com o fato de ter seu nome citado em matérias 
– na imprensa alagoana – no final de semana passado, 
colocando-a como integrante de chapa majoritária. Nos 
textos, Jó Pereira seria vice na chapa encabeçada por 
Paulo Dantas, apoiada pelo governador Renan Filho e 
pelo deputado Arthur Lira. A deputada usou a tribuna 
da Assembelia para desmentir essa informação. Disse 
que não é candidata em chapa majoritária nenhuma. A 
deputada disse que, por enquanto, não está pensando 
em 2022. “Venho afirmar para todos, eu Jó Pereira, não 
sou nesse momento uma pré-candidata em nenhuma 
chapa majoritária em 2022 como anunciam diver-
sas matérias veiculadas em jornais, blogs e rádios. 
Seja como governadora ou vice governadora desse 
ou daquele político compondo chapa, seja desse ou 
daquele grupo político citado”. O recado foi dado.

Em carta enviada direto de uma cela de Bangu 8, no Rio de Janeiro, o ex-deputado Roberto Jefferson, se afastou da 
Presidência do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Ele entregou o cargo à vice Graciela Nienov, em quem disse acreditar 
para conduzir a legenda na sua ausência. Mas não foi simples assim. Ele saiu ́ atirando´ para tudo quanto é lado. Na carta, 
o grupo composto pelos deputados Nivaldo Albuquerque (PTB-AL), Pedro Geromel (PTB-CE), Wilson Santiago (PTB-PB), 
Emanuel Pinheiro (PTB-MT), José Costa (PTB-PA) e Antônio Albuquerque (PTB-AL) foi chamado de “grupo conspiratório”. O 
ex-deputado fez acusações, xingou, revelou histórias pessoais e apelidos, de forma detalhada, aos seus adversários. E ainda 
fez ameaças:“Os que me acusam não posam para fotos com armas nas mãos. Agem na surdina, encobertos, à espreita, à 
traição, covardemente, e atiram e assassinam vidas humanas. Essas diferenças devem ser ressaltadas aos olhos da justiça”.

Os vereadores por Chã Preta Josivaldo, Israel, 
Patrícia e Ailton encaminharam hoje pela manhã, 
denúncia ao Ministério Público Estadual contra 
o diretor da Escola Municipal José Medeiros, o 
ex-padre Geraldo Pereira Filho, pela acusação 
de ter agredido verbalmente um aluno menor de 
idade em sala de aulas. O diretor teria perguntado 
se o estudante era bandido, drogado ou fazia parte 
de alguma gangue. O interrogatório foi porque o 
aluno usava um casaco na sala. A Secretaria de 
Educação de Chã Preta teria sido informada do 
fato, mas não teria emitido nenhuma nota sobre 
o caso. Cabe agora o MPE tomar as providências.

O banqueiro André Esteves, dono do BTG Pactual e da Editoria Abril, deveria 
prestar mais atenção no que fala, caso contrário vai terminar dando bom 
dia a cavalo. Num áudio que a mídia teve acesso, ele ataca a ex-presidente 
Dilma, elogia Michel Temer e diz que o presidente da Câmara, Arthur Lira 
(PP), o procurou no dia em que vários assessores do Ministério da Fazenda 
pediram demissão, contra a decisão do ministro Paulo Guedes, de furar o teto 
de gastos, para bancar a versão piorada do Bolsa Família. (Ricardo Rodrigues)

Na conversa, gravada por clientes do 
banco, André Esteves diz que o Brasil 
está barato e que a moeda brasileira 
se encontra excessivamente desvalo-
rizada. Na matéria do site Brasil 247, 
ele prevê a derrota do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido), nas eleições 
de 2022. E diz que, mesmo com a 
vitória de Lula, o Brasil terá dois anos 
de Roberto Campos Neto, como presi-
dente do Banco Central. Para Esteves, 
Bolsonaro seria favorito se não falasse 
demais e seus filhos não fizessem 
tantas besteiras. (RR)

A Prefeitura de Joaquim Gomes está 
sendo acusada de nomear parentes do 
prefeito Adriano Barros (PTB), que pres-
taram concurso público, em detrimento 
da lista de classificação do certame. 
Uma pessoa da família do prefeito, clas-
sificada em 169º lugar, foi nomeada e já 
está na folha da Prefeitura, passando na 
frente de outros aprovados, com clas-
sificação melhor. Os candidatos preju-
dicados fizeram um abaixo-assinado 
pedindo providencias às autoridades, 
mas até agora o nepotismo continua 
impune no município. (RR)

O jogador de vôlei Maurício Souza, campeão pela Seleção Brasileira, foi afas-
tado pelo Minas Tênis Clube, após postagem com mensagem homofóbica 
nas redes sociais, no Dia das Crianças. O atleta já se retratou publicamente, 
pedindo desculpas e dizendo que não era sua intenção ofender a opção 
sexual de ninguém, ao comentar a versão gay do Super-homem. No entanto, 
a punição foi mantida, apesar da solidariedade que ele recebe dos colegas 
para continuar no time. (RR)

Na política, perto da eleição, sempre se diz a expressão: o cavalo está passando 
selado. O que significa que o momento é propício para esta ou aquela pessoa 
disputar um cargo eletivo. Pois bem, o senador Fernando Collor já ouviu muito 
isso e montou no cavalo selado. Mas os tempos são outros. Hoje, o que ele escuta 
é: “a coisa tá feia, senador!”. Pois bem, Collor tentou tirar alguns dividendos em 
Alagoas, colando no Presidente Bolsonaro. Por aqui, as coisas não avançaram. 
Collor não decola nas pesquisas. Ele ensaiou uma tentativa de ser o vice de Bolso-
naro. Estaria no páreo, mas sem muita chance. Juntos, eles mais se atrapalham 
do que se ajudam. Mas a reeleição para o Senado está difícil para Collor e ele 
sabe disso. Há duas alternativas. Pela ordem: desistir da política e sair de maneira 
honrosa, ou descer um degrau e arriscar a conquista de uma vaga na Câmara 
Federal. Seja como for, a luz da vida política de Collor está apagando.

Quem pensava que o senador Renan 
Calheiros (MDB) iria deixar de fora do 
relatório da CPI da Pandemia algum 
chefe de Estado quebrou a cara. Entre 
os mais de 80 indiciados pelo rela-
tor está o governador do Amazonas, 
Wilson Lima (PSC), e seu ex-secre-
tário estadual de Saúde Marcellus 
Campêlo. A crise da falta de aparelhos 
de oxigênio em Manaus, que resultou 
em centenas de mortes, foi o motivo 
que levou o relator a enquadrar Lima, 
a pedido do senador amazonense 
Eduardo Braga (MDB). (RR)

O Ministério Público de Alagoas tem 
uma nova procuradora de Justiça: 
Marluce Falcão. A posse dela ocor-
reu na última sexta-feira (22), em 
solenidade no auditório do Tribu-
nal de Contas do Estado, durante 
reunião especial do Colégio de 
Procuradores. A nova procuradora 
assume a vaga deixada pelo procu-
rador de Justiça, Antônio Arecippo, 
que se aposentou. O termo de posse 
foi assinado pelo procurador-geral 
de Justiça, Márcio Roberto Tenório 
de Albuquerque. (RR)
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Delegados na política 

Ligeirinhas

Os delegados de Alagoas pegaram mesmo 
o gosto pela política. Em todas as eleições, 
um monte deles concorre aos mais varia-
dos cargos. Alguns chegam lá e outros 
voltam para as suas delegacias. Mas há 
aqueles que passam pelo teste da urna 
eletrônica e chegam lá. Na Assembleia 
Legislativa tem um (Francisco Tenório), na 
Câmara de Maceió, mais dois (Kelmann 
Vieira e Fábio Costa) e outros tentam entrar 
nesse mundo. Leonam Pinheiro já tentou 
outras vezes e vai novamente à luta. Quem 
também está afoito é o delegado Thiago 
Prado. No cargo de secretário de Segu-
rança Comunitária e Convívio Social, o 
delegado tem aparecido muito em ações 
da Prefeitura. Umas simpáticas, outras nem tanto. O verdadeiro é que, no cargo de secretário, Thiago Prado tem aparecido 
melhor do que na de delegado. Ele ainda não escolheu o partido, mas deve ser algum alinhado com o prefeito JHC, de cuja 
equipe ele faz parte. Outros delegados são vereadores no interior de Alagoas e alguns vão tentar uma cadeira na Casa de 
Tavares Bastos (que não tem nada a ver com isso). O povo é que vai decidir: se o cargo eletivo ou o gabinete de delegado.

» A população da Barra de São Miguel não está muito satisfeita com o 
prefeito Benedito de Lira. A atuação de Biu de Lira estaria quase zerada. 
Bem, em 2024 tem eleição para prefeito. “O povo bota; o povo tira”.

» ...“Por final respondo à pergunta de todos sobre a parentela: filho é igual a 
peido, nós aturamos os nossos”, disse Roberto Jefferson em relação à filha, a 
ex-deputada Cristiane Brasil, na carta de afastamento da Presidência do PTB.

»  Aos poucos, um a um, os patriotas que se iludiram em 2018 estão 
tomando tenência da situação. Uns precisaram ser presos para 
entender o ́ beabá´. Outros estão caladinhos. É melhor, né?
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A reação de Jó Pereira 
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