
O trabalho de investigação que envolve mais de 60 
pesquisadores em diversas áreas mantém ações simul-

tâneas nas cidades visitadas, com coleta de material para 
análise e outros tipos de estudos. A programação em Penedo 

contou ainda com peixamento no Rio São Francisco, no porto 
ribeirinho. Espécies nativas são reintroduzidas para repovo-
amento, ação desenvolvida pela Codevasf que também é 
parte das atividades da Expedição Científica. 

Uma nova Ação Civil 
Pública (ACP) acatada 
pela Justiça determina que 
a Câmara Municipal de 
Maceió (CMM) coloque em 
votação a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e a 

Lei Orçamentária Anual 
(LOA). O não cumprimento 
à ordem judicial implicará 
numa multa diária de R$ 1 
mil. Desde 21 de setembro 
deste ano que o Ministério 
Público de Alagoas cobra da 

Câmara Municipal de Maceió 
a apreciação “imediata” da 
LDO, mas até agora nada. O 
descaso da Mesa Diretora do 
Poder Legislativo Municipal, 
tendo à frente o presidente 
Galba Novaes Netto (MDB), 

fez com que o MP de Alagoas 
fizesse nova investida. A 
reportagem de O Dia procu-
rou ouvir a presidência da 
Câmara, por meio da Asses-
soria de Imprensa da Casa, 
mas a resposta foi lacônica: 

“a Ordem do dia de amanhã 
ainda não saiu”. Na Mesa, 
o entendimento é de que o 
prazo será cumprido e que as 
leis serão votadas, diferente-
mente do que aconteceu no 
ano passado.
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9BOTAFOGO MASSACRA O VASCO COM GOLEADA EM SÃO JANUÁRIO E ASSUME LIDERANÇA NA SÉRIE B

MP/AL ENQUADRA CÂMARA 
POR VOTAÇÃO DE LDO E LOA

MERCADO EMBRIAGADO

Radiologista 
é profissão 
com alta 
demanda

Motorista 
fere duas 
pessoas  
no Farol

810 3
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Fernando Vinícius

Vitor Silva

PROMOTORA DIZ QUE ATRASO NA APRECIAÇÃO DAS LEIS IMPEDE AÇÕES DA PREFEITURA DE MACEIÓ E POPULAÇÃO

ELEIÇÕES NA ORDEM

Advogados querem que OAB/AL não
cobre adimplência para votar dia 19

EXPEDIÇÃO CIENTÍFICA EM PENEDO

Os  novos veículos darão mais conforto para os passageiros na capital e menos agressão ao meio ambiente

Acaba o programa 
de combate à fome

BOLSA FAMÍLIA
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Havia um tempo em que 
ser brasileiro era sensacio-
nal. Éramos vistos no mundo 
como um povo  a legre , 
festeiro e de bem com a vida. 
O Brasil era enaltecido nos 
quatro cantos do planeta. 
Nosso povo sempre foi reco-
nhecido mundo a fora como 
uma coisa boa. Filmes, músi-
cas e outras demonstrações 
culturais realçavam nossa 
gente e nosso jeito de ser.

Infelizmente, depois de 
2018, com a eleição de Jair 

Bolsonaro tudo mudo. Hoje, 
o Brasil se transformou em 
piada internacional, sendo 
humilhado em programas 
de televisão pelo mundo 
todo.

Nos quatro cantos do 
planeta, aquele país rico, 
lindo e de um povo acolhe-
dor, passou a ser um pária. 
Algo que ninguém quer ser. 
Somos hoje uma nação de 
degradados internacionais. 
Temos uma imagem nega-
tiva no mundo.

Ser brasileiro passou a ser 
sinônimo de burrice. Nosso 
outrora país do futuro se 
resume a um amontoado de 
insanos que gritam contra a 
ecologia e o mundo.

Jair Bolsonaro conseguiu 
em poucos meses destruir 
nossa imagem no mundo. O 
Brasil agora é visto como algo 
fora do planeta, longe dos 
bons costumes, prestes a ser 
destruído e destruir nossos 
alicerces de civilidade.

O mundo pergunta como 

um povo tão afável foi capaz 
de colocar no poder uma 
figura nefasta como Jair 
Bolsonaro. Uma figura tão 
vil e desprezível.

O Brasil não merecia isso. 
Somos o país do futebol, das 
praias, da alegria. Não pode-
mos ser vistos como estamos 
agora. Um país como o nosso 
não pode ser feio, triste e 
repulsivo.

Levantem brasileiros e 
brasileiras. Reajam. Não 
podemos ficar deste jeito tão 

sofrível.
Temos a obrigação de 

reerguer nossa auto estima. 
O Brasil não pode ser esse 
país de Bolsonaro e do bolso-
narismo. Temos a obriga-
ção de reestabelecer nossa 
imagem perante o mundo.

Levante a cabeça Brasil. 
Erga seus punhos ao alto. 
Somos maiores do que isso. 
Precisamos reagir, urgente-
mente. O mundo espera isso 
de nós.

Levante.

O Bolsonarismo contaminou e degradou o nosso Brasil

Hildegard Angel *Jornalista, ex-atriz, filha da estilista Zuzu AngelMarcelo Firmino * Jornalista

Escrevi esse texto em 26 junho 
de 2018, na coluna diária de página 
inteira que mantinha no Jornal 
do Brasil, impresso e digital. E 
mais que de repente, com um voo 
trágico alçando à morte Marília 
Mendonça, e a partir de um obitu-
ário desastrado na Folha de São 
Paulo, o assunto é trazido à pauta, 
porém sem sentimento, sem empa-
tia, sem conhecimento de causa.

Por isso, neste domingo 
emocionado, retomo um debate 
proposto há mais de três anos, no 
formato da coluna diária. 

NA OITAVA NOITE de shows 
e festa no palco da cidade de Petro-
lina, Marilia Mendonca fez vibrar 
aquele mundo de fãs com sua nova 
forma física, 15 quilos a menos… 
MARÍLIA E AS “sofrência girls” 
representam muito mais do que 
um estilo musical. Elas surgiram 
como um fenômeno do empode-
ramento feminino no showbiz, 
bem como na estética… 

ELAS PERSONIFICAM a 
boa notícia de que vivemos uma 
época não só de revisão de antigos 
padrões de comportamento, mas 
também de padrões de beleza… 
EM UM PASSADO não tão 
distante, ter um “corpo perfeito” 
já significou ser gordinha, o que 
para a sociedade era sinônimo de 
saúde e fartura econômica… POR 
OUTRO lado, na década de 1990, 
com o advento do “heroin chic” 
e das “super models” magérri-
mas, nos tornamos escravas da 
balança, tentando assumir um 
padrão extremamente ingrato ao 
biotipo avantajado da brasileira… 

LOGO DEPOIS, nos anos 
2000, veio o boom dos silicones, 
com os super seios turbinados, 
influência nítida da cultura norte-
-americana com seu fetiche por 
peitões… EM NOSSA sociedade 
sempre patriarcal, essa busca 
pelo corpo perfeito é extrema-
mente cruel e nos torna, muitas 
vezes, infelizes e frustradas… DE 
FATO, ISSO se tornou cansativo e 
sem graça (eu cansei, e você?)… 

O RENASCIMENTO feminista 
e a atual onda de representativi-
dade são só alguns exemplos níti-
dos impulsionados pelas novas 
gerações Y e Z…  EMPODERA-
DAS, INFORMADAS e ultraco-
nectadas, elas vêm chacoalhando 
o status quo, desafiando para-
digmas. Com isso movimentos, 
como o Body Positive, ganham 
cada vez mais força…. 

LIVRE DE JULGAMENTOS 
sobre padrões estéticos, o que tais 
movimentos pregam é a auto-acei-
tação do corpo e o amor próprio, 
promovendo a pluralidade da 
beleza… LÁ FORA, Beyoncé e 
Kim Kardashian, com suas formas 
curvilíneas e os quadris largos, 
contribuíram para que a mulhe-
rada brasileira resgatasse o orgu-
lho de seu corpo natural… 

POR AQUI, as maiores repre-
sentantes desse novo momento 
empoderado são elas, as nossas 
musas do feminejo, as gloriosas 
da sofrência. Marília Mendonça, 
Maiara e Maraisa, Simone, da 
dupla com Simaria, e Naiara 
Azevedo dão aula de autoestima 
e aceitação… TODAS LINDAS, 
com suas curvas naturalmente 
sensuais e confiantes de si 
mesmas: de minissaia, shorti-
nho, legging, vestidinho, corselet 
e com decotes acentuados, vêm 
influenciando a nossa mulhe-
rada de maneira positiva… POR 
ISSO, minha querida Marília 
Mendonça, se você tiver vontade, 
pode parar seu emagrecimento 
nos 15 quilinhos e ser feliz, 
porque você já impôs sua beleza. 
Não foi a beleza convencional que 
se impôs a você… ESTAMOS, 
FINALMENTE, assumindo 
e tendo orgulho de ser quem 
somos. Vale lembrar, também, 
como diz Rita Lee, que “nem toda 
brasileira é bunda”… ELA ESTÁ 
certa. Nesse caldeirão chamado 
Brasil, há espaço pra todas: pras 
magrinhas, pras gordinhas, pras 
bundudas, pras peitudas… 

NÃO SE PODE negar: nós 

brasileiras sempre fomos avan-
tajadas, e agraciadas, em quadris 
e curvas sinuosas, que sempre 
inspiraram nossos artistas, de Di 
Cavalcanti a Oscar Niemeyer, 
passando pelo caricaturista 
Lan… TODA ESSA exuberância 
natural, fruto da nossa rica misci-
genação, nos torna inigualáveis 
ao resto do mundo, o que agora as 
norte-americanas querem copiar, 
injetando bumbuns fake, como 
fez a Kardashian… 

P O R  M U I T O S  A N O S , 
influenciadas por padrões de 
beleza norte americanos e euro-
peus, renegamos nossa beleza 
única, tentando nos enquadrar 
em formas utópicas… QUE OS 
DEUSES não me ouçam, mas 
a culpa é dos gregos, que, com 
essa obsessão por definir o que é 
belo e não belo, com seus corpos 
milimetricamente proporcio-
nais, nos influenciam até hoje… 
NA GRÉCIA  Antiga já existiam 
concursos de beleza. Um deles, 
o da Aphrodite Kallipygos, 
também conhecida como Afro-
dite de belas nádega, Vênus Cali-
pígia para os íntimos… 

A FIGURA DA deusa Afro-
dite estava fortemente associada 
à beleza, ao amor e à sexualidade. 
Dizem que Zeus proporcionou 
a ela os quadris perfeitos em 
troca de alguns prazeres (para os 
gregos, o bumbum era uma das 
mais belas partes da anatomia 
humana e, para nossa sorte, para 
os brasileiros também é)… NA 
PRÉ-História, a figura feminina 
chegou a ser representada por 
esculturas rechonchudas, com 
quadris, peitos, abdômen e coxas 
exuberantes… ESSAS ESTA-
TUETAS, também chamadas de 
Vênus pelos arqueólogos, eram 
ícones da fertilidade e da abun-
dância, possivelmente represen-
tações de uma Deusa Mãe Terra. 
A mais famosa delas é a Vênus de 
Willendorf, bem gorduchinha. 
Ai, ai, bons tempos aqueles… que 
rápido retornem…

Estou estupefato. Jair Bolso-
naro concedeu a si próprio o 
titulo de cientista.

Ele fez descaso da pandemia 
da Covid-19, disse que era uma 
gripezinha, sem ser médico 
receitou Cloroquina e Ivermec-
tina, com o aval do Conselho 
Federal de Medicina e outros 
tantos, e agora tira onda com o 
mundo inteiro.

Nem parece que no Brasil 
morreram mais de 600 mil 
pessoas em função de toda falta 
de zelo e combate em tempo 
hábil à pandemia. Pouco 
importa, para ele.

Que diabo de País é esse que 
o presidente da República insti-
tui um decreto para conceder a 
si próprio a Medalha de Ordem 
Nacional do Mérito Científico?

Atente-se bem: “Mérito 
Científico”.

Poderia ser mérito da 
mentira, das rachadinhas, da 
milícia armada que mata jovens 
negros e pobres pelo País, da  
homofobia, do genocida, enfim, 
mérito da ignorância explicita.

Mas, teve que ser “mérito 

científico”. Ele cria a outorga 
para ele mesmo. Isso não é 
surrealismo, é pouca vergonha 
e descaramento mesmo.

Imagine a ciência dele ao 
dizer ao povo brasileiro para 
não tomar vacina contra a 
Covid, por que quem tomasse 
viraria jacaré. Achou pouco e 
ainda disse que a vacina estava 
transmitindo AIDS. Tudo isso 
com o silêncio conivente de 
autoridades e uma elite malfa-
zeja.

Ele já medalhou a própria 
mulher Michele, talvez pelos 
R$ 90 mil que recebeu do amigo 
Queiroz, e os filhos Eduardo 
e Flávio, sendo esse último, 
possivelmente, pela organiza-
ção do esquema de corrupção 
das rachadinhas da Alerj. Ou 
quem sabe pela mansão dos R$ 
6 milhões.

Como antes disseram que 
era para aproveitar a pande-
mia e deixar a boiada passar, 
ela então segue seu vagar, 
mugindo em cada canto do 
País.

Dê-se ciência e cumpra-se!

Borbulhando com a musa da sofrência, Marília 
Mendonça agora 15 quilos mais magra…

Nem da mentira, nem genocida, 
Bolsonaro concede a si mesmo 

o título de cientista



Deraldo Francisco
Repórter

A g u a r n i ç ã o 
Força Tarefa 
15 do 4º Bata-

lhão prendeu em flagrante Alan 
Ítalo Leite César, de 29 anos, após 
ele se envolver num acidente 
automobilístico que deixou 
duas pessoas feridas. O acidente 
aconteceu na madrugada de 

hoje, na Avenida Fernandes 
Lima, trecho próximo ao Palato 
Farol. No local do acidente, os 
policiais identificaram que o 
motorista estava com sinais 
de embriaguez e, como prevê 
o Código de Trânsito Brasi-
leiro (CTB), nestes casos, cabe a 
prisão em flagrante.

As vítimas não tiveram os 
nomes revelados pelos poli-
ciais do 4º Batalhão, mas foi 

informado que se trata de uma 
mulher, que teve uma fissura 
no crânio e foi levada para o 
Hospital da Unimed; e um 
homem, com escoriações nas 
pernas e braços, que foi levado 
para o Hospital Geral do Estado 
(HGE). 

Alan Ítalo foi levado para 
a Central de Flagrantes I, no 
Farol, onde foi autuado por 
embriaguez na condução de 

veículo automotor, ferindo 
duas pessoas em consequ-
ência disso. O jovem mora 
no Condomínio Aldebaran 
Beta, seria de uma família de 
empresários e, em março de 
2019 havia sido nomeado para 
o cargo de Assessor Técnico, 
Nível AST-1, do Quadro de 
Lotação Genérica da Secreta-
ria de Estado de Planejamento, 
Gestão e Patrimônio do Serviço 

Civil do Poder Executivo. O 
salário para esse cargo era de 
liquido R$ 1.860,19, bruto R$ 
2.026,03.

No entanto, a reportagem 
não conseguiu confirmar se 
ele continuava no cargo (traba-
lhando ou só recebendo), nem 
se realmente se trata da mesma 
uma vez que, embora muito 
rara, há a possibilidade de se 
tratar de homônimo. 
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Embriagado, motorista fere
duas pessoas em acidente

GUARNIÇÃO DO 4º BATALHÃO  prendeu em flagrante o condutor que causou acidente, na madrugada de hoje

Durante ações distintas, 
guarnições da Polícia Militar 
registraram uma prisão por 
Posse ilegal de arma de fogo e 
outras três prisões por embria-
guez ao volante em Maceió. 
Após uma denúncia recebida 
pelo Centro Integrado de Opera-
ções da Segurança Pública 
(Ciosp), as equipes Canil 01 e 
02, do Batalhão de Operações 
Policiais Especiais (Bope), se 
dirigiram até uma residência do 
conjunto Jardim Royal, no bairro 
Cidade Universitária, na noite 
de sexta-feira (6).

Ao chegar ao local, os mili-
tares informaram ao dono do 
imóvel sobre a denúncia e obti-
veram dele a autorização para 
realizar a busca domiciliar. 
Durante a averiguação, os poli-
ciais encontraram um revólver 
calibre 38 e 10 munições no 
guarda-roupas do infrator, que 
logo assumiu a propriedade 
do material ilícito. Diante dos 
fatos, o homem de 44 anos foi 
então encaminhado à Central 
de Flagrantes I, no bairro do 
Farol, e autuado conforme a 
legislação vigente. Depois, ele 
pagou fiança e foi liberado pela 
autoridade policial.

Ainda pela noite, mas no 
bairro São Jorge, a guarnição 
Rotram 01, pertencente ao 
Batalhão de Polícia de Trânsito 
(BPTran) prendeu um homem 
de 40 anos após constatarem que 

ele estava conduzindo um Fiat 
Toro, de cor branca, após ingerir 
bebida alcoólica. Ele chegou a 
colidir com a viatura durante a 
tentativa de estacionar o veículo. 
O infrator se recusou a fazer o 
teste do etilômetro, no entanto, 
dada a situação apresentada, ele 
foi levado à Central I, onde foi 
lavrado um Termo de Constata-
ção de Embriaguez (TCE) junto 
à Polícia Judiciária.

As outras duas prisões 
por embriaguez ao volante 
foram registraram pelo BPTran 
durante ações da Operação 
Lei Seca, que é coordenada 
pelo Departamento Estadual 
de Trânsito (Detran-AL) e se 
estenderam até a madrugada 
de ontem. As fiscalizações ocor-
reram na parte baixa da Capital, 
principalmente nas Avenidas 
Empresário Carlos da Silva 

Nogueira e Antônio Gomes de 
Barros, no bairro de Jatiúca.

Os dois condutores foram 
presos após realizarem o teste do 
bafômetro e obterem resultado 
de 43 e 55 miligramas de álcool 
por litro de ar alveolar (mg/L), 
respectivamente. Os infratores 
tinham 42 e 38 anos de idade. 
O mais novo é um turista do 
estado do Rio de Janeiro.

As abordagens da operação 
também registraram outros seis 
flagrantes de situação de alcoo-
lemia, sendo duas a partir de 
testes positivos que chegaram 
a 0,26 e 0,31 de mg/L de álcool 
e quatro recusas ao teste, ambas 
com sanções administrativas. 
Lembrando que apenas só se o 
resultado do teste ultrapassar o 
valor de 0,33 mg/L será conside-
rado crime de trânsito e conse-
quentemente poderá haver a 
prisão em flagrante. No total, 
foram 18 autos de infrações 
lavrados.

VEÍCULOS RECUPERADOS
Equipes da PM também 

conseguiram recuperar três 
veículos que tinham sido toma-
dos de seus proprietários nesse 
sábado. Na Capital, o Batalhão 
de Polícia de Guardas (BPGd) 
encontrou uma Honda CG 125 
Fan, de cor preta, abandonada 
no bairro Cidade Universitária 
após denúncias.

FONTE:AL24HORAS

OCORRÊNCIAS POLICIAIS

PM atua: dinheiro, arma 
e carros são apreendidos

A polícia de Alagoas tem 
uma nova linha de investigação 
da morte de Orlando Ferreira 
da Silva, 29 anos, morto a tiros 
na última quinta-feira, (4), 
enquanto caminhava por uma 
das ruas do povoado Santa 
Cruz do Deserto, em Mata 
Grande, Sertão de Alagoas.

A vítima era irmão de um 
homem acusado de matar um 
vereador, em 2013, na cidade de 
Serra Branca, a 240 km de João 
Pessoa (PB).

Marcelo Ferreira da Silva, 
que cumpre pena no sistema 
prisional paraibano, afirma 
ter recebido R$ 4 mil reais, na 
época, para matar o vereador 
Geraldo Caetano de Araújo, 47 
anos, o “Dea”, assassinado com 
cerca de oito tiros, dentro da 
lanchonete da qual era proprie-
tário, na cidade do Cariri parai-
bano.

O mandante, segundo o 
criminoso, teria sido o empre-
sário José Sandro da Silva, 36, 
preso em setembro de 2013 em 
Recife (PE).

Em depoimento à polí-
cia, Marcelo Ferreira, conhe-
cido pistoleiro do Sertão de 
Alagoas, que na época residia 
em Santa Cruz do Deserto, 
falou que o empresário José 
Sandro, que era proprietário 
de uma funerária, em Ibimi-
rim (PE), lhe ofereceu R$ 4 mil, 
mas ele preferiu pegar uma 
pistola como parte do valor e 
R$ 1 mil, em dinheiro.

Com o crime encomendado, 
o empresário teria concedido 
o próprio motorista, Leandro 
Gomes Teixeira, ex-cunhado 
de Marcelo, para leva-lo até a 
cidade onde executaria o vere-
ador.

Em Serra Branca, Lean-

dro Teixeira teria mostrado a 
vítima, que estava dentro de sua 
pequena lanchonete, no centro 
da cidade, quando Marcelo 
teria sacado a arma e descar-
regado contra o vereador que 
foi atingido com vários tiros e 
morreu na hora.

O empresário José Sandro, 
que sempre negou ser o 
mandante do crime, foi conde-
nado a 25 anos, mas conseguiu 
a liberdade. Leandro Gomes, 
o motorista do empresário, foi 
condenado a 22 anos e também 
conseguiu liberdade.

Sobre a motivação da morte 
do vereador a polícia descobriu 
que “Dea” e José Sandro, que é 
ex-policial militar, eram sócios 
na funerária, mas após o vere-
ador desfazer a sociedade o 
empresário começou a perder 
clientes, ficando indignado e 
culpar o ex-sócio.

Policiais que investigam o 
assassinato de Orlando Ferreira 
suspeitam que ele, por ser uma 
pessoa avessa a violência, pode 
ter sido vítima de uma vingança 
contra o irmão e uma das princi-
pais linhas é a trama que resul-
tou na morte do vereador.

FONTE:  GAZETA SERTÃO

MATA GRANDE

Assassinato pode ter 
sido por vingança

Orlando foi executado em via pública

Tráfico: adolescente é morto numa emboscada
Um adolescente de 17 anos foi emboscado e morto 
com um tiro no tórax na noite de ontem no Vale do 
Reginaldo. Segundo o relatório do Centro Integrado de 
Operações da Segurança Pública (Ciosp), o adoles-
cente foi encurralado em uma casa e alvejado com 
disparos de arma de vários calibres, indicando que 

várias pessoas participaram do crime. Apesar dos 
vários disparos, apenas um tiro atingiu a vítima. O 
nome da vítima não foi divulgado nem informações de 
envolvimento com ilícitos ou se o adolescente residia 
no Vale do Reginaldo. O caso deve ser investigado pela 
equipe da Delegacia de Homicídios.

Ascom/Lei Seca

Divulgação

Três pessoas foram pegas no bafômetro
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Havia um tempo em que 
ser brasileiro era sensacio-
nal. Éramos vistos no mundo 
como um povo  a legre , 
festeiro e de bem com a vida. 
O Brasil era enaltecido nos 
quatro cantos do planeta. 
Nosso povo sempre foi reco-
nhecido mundo a fora como 
uma coisa boa. Filmes, músi-
cas e outras demonstrações 
culturais realçavam nossa 
gente e nosso jeito de ser.

Infelizmente, depois de 
2018, com a eleição de Jair 

Bolsonaro tudo mudo. Hoje, 
o Brasil se transformou em 
piada internacional, sendo 
humilhado em programas 
de televisão pelo mundo 
todo.

Nos quatro cantos do 
planeta, aquele país rico, 
lindo e de um povo acolhe-
dor, passou a ser um pária. 
Algo que ninguém quer ser. 
Somos hoje uma nação de 
degradados internacionais. 
Temos uma imagem nega-
tiva no mundo.

Ser brasileiro passou a ser 
sinônimo de burrice. Nosso 
outrora país do futuro se 
resume a um amontoado de 
insanos que gritam contra a 
ecologia e o mundo.

Jair Bolsonaro conseguiu 
em poucos meses destruir 
nossa imagem no mundo. O 
Brasil agora é visto como algo 
fora do planeta, longe dos 
bons costumes, prestes a ser 
destruído e destruir nossos 
alicerces de civilidade.

O mundo pergunta como 

um povo tão afável foi capaz 
de colocar no poder uma 
figura nefasta como Jair 
Bolsonaro. Uma figura tão 
vil e desprezível.

O Brasil não merecia isso. 
Somos o país do futebol, das 
praias, da alegria. Não pode-
mos ser vistos como estamos 
agora. Um país como o nosso 
não pode ser feio, triste e 
repulsivo.

Levantem brasileiros e 
brasileiras. Reajam. Não 
podemos ficar deste jeito tão 

sofrível.
Temos a obrigação de 

reerguer nossa auto estima. 
O Brasil não pode ser esse 
país de Bolsonaro e do bolso-
narismo. Temos a obriga-
ção de reestabelecer nossa 
imagem perante o mundo.

Levante a cabeça Brasil. 
Erga seus punhos ao alto. 
Somos maiores do que isso. 
Precisamos reagir, urgente-
mente. O mundo espera isso 
de nós.

Levante.

O Bolsonarismo contaminou e degradou o nosso Brasil

Hildegard Angel *Jornalista, ex-atriz, filha da estilista Zuzu AngelMarcelo Firmino * Jornalista

Escrevi esse texto em 26 junho 
de 2018, na coluna diária de página 
inteira que mantinha no Jornal 
do Brasil, impresso e digital. E 
mais que de repente, com um voo 
trágico alçando à morte Marília 
Mendonça, e a partir de um obitu-
ário desastrado na Folha de São 
Paulo, o assunto é trazido à pauta, 
porém sem sentimento, sem empa-
tia, sem conhecimento de causa.

Por isso, neste domingo 
emocionado, retomo um debate 
proposto há mais de três anos, no 
formato da coluna diária. 

NA OITAVA NOITE de shows 
e festa no palco da cidade de Petro-
lina, Marilia Mendonca fez vibrar 
aquele mundo de fãs com sua nova 
forma física, 15 quilos a menos… 
MARÍLIA E AS “sofrência girls” 
representam muito mais do que 
um estilo musical. Elas surgiram 
como um fenômeno do empode-
ramento feminino no showbiz, 
bem como na estética… 

ELAS PERSONIFICAM a 
boa notícia de que vivemos uma 
época não só de revisão de antigos 
padrões de comportamento, mas 
também de padrões de beleza… 
EM UM PASSADO não tão 
distante, ter um “corpo perfeito” 
já significou ser gordinha, o que 
para a sociedade era sinônimo de 
saúde e fartura econômica… POR 
OUTRO lado, na década de 1990, 
com o advento do “heroin chic” 
e das “super models” magérri-
mas, nos tornamos escravas da 
balança, tentando assumir um 
padrão extremamente ingrato ao 
biotipo avantajado da brasileira… 

LOGO DEPOIS, nos anos 
2000, veio o boom dos silicones, 
com os super seios turbinados, 
influência nítida da cultura norte-
-americana com seu fetiche por 
peitões… EM NOSSA sociedade 
sempre patriarcal, essa busca 
pelo corpo perfeito é extrema-
mente cruel e nos torna, muitas 
vezes, infelizes e frustradas… DE 
FATO, ISSO se tornou cansativo e 
sem graça (eu cansei, e você?)… 

O RENASCIMENTO feminista 
e a atual onda de representativi-
dade são só alguns exemplos níti-
dos impulsionados pelas novas 
gerações Y e Z…  EMPODERA-
DAS, INFORMADAS e ultraco-
nectadas, elas vêm chacoalhando 
o status quo, desafiando para-
digmas. Com isso movimentos, 
como o Body Positive, ganham 
cada vez mais força…. 

LIVRE DE JULGAMENTOS 
sobre padrões estéticos, o que tais 
movimentos pregam é a auto-acei-
tação do corpo e o amor próprio, 
promovendo a pluralidade da 
beleza… LÁ FORA, Beyoncé e 
Kim Kardashian, com suas formas 
curvilíneas e os quadris largos, 
contribuíram para que a mulhe-
rada brasileira resgatasse o orgu-
lho de seu corpo natural… 

POR AQUI, as maiores repre-
sentantes desse novo momento 
empoderado são elas, as nossas 
musas do feminejo, as gloriosas 
da sofrência. Marília Mendonça, 
Maiara e Maraisa, Simone, da 
dupla com Simaria, e Naiara 
Azevedo dão aula de autoestima 
e aceitação… TODAS LINDAS, 
com suas curvas naturalmente 
sensuais e confiantes de si 
mesmas: de minissaia, shorti-
nho, legging, vestidinho, corselet 
e com decotes acentuados, vêm 
influenciando a nossa mulhe-
rada de maneira positiva… POR 
ISSO, minha querida Marília 
Mendonça, se você tiver vontade, 
pode parar seu emagrecimento 
nos 15 quilinhos e ser feliz, 
porque você já impôs sua beleza. 
Não foi a beleza convencional que 
se impôs a você… ESTAMOS, 
FINALMENTE, assumindo 
e tendo orgulho de ser quem 
somos. Vale lembrar, também, 
como diz Rita Lee, que “nem toda 
brasileira é bunda”… ELA ESTÁ 
certa. Nesse caldeirão chamado 
Brasil, há espaço pra todas: pras 
magrinhas, pras gordinhas, pras 
bundudas, pras peitudas… 

NÃO SE PODE negar: nós 

brasileiras sempre fomos avan-
tajadas, e agraciadas, em quadris 
e curvas sinuosas, que sempre 
inspiraram nossos artistas, de Di 
Cavalcanti a Oscar Niemeyer, 
passando pelo caricaturista 
Lan… TODA ESSA exuberância 
natural, fruto da nossa rica misci-
genação, nos torna inigualáveis 
ao resto do mundo, o que agora as 
norte-americanas querem copiar, 
injetando bumbuns fake, como 
fez a Kardashian… 

P O R  M U I T O S  A N O S , 
influenciadas por padrões de 
beleza norte americanos e euro-
peus, renegamos nossa beleza 
única, tentando nos enquadrar 
em formas utópicas… QUE OS 
DEUSES não me ouçam, mas 
a culpa é dos gregos, que, com 
essa obsessão por definir o que é 
belo e não belo, com seus corpos 
milimetricamente proporcio-
nais, nos influenciam até hoje… 
NA GRÉCIA  Antiga já existiam 
concursos de beleza. Um deles, 
o da Aphrodite Kallipygos, 
também conhecida como Afro-
dite de belas nádega, Vênus Cali-
pígia para os íntimos… 

A FIGURA DA deusa Afro-
dite estava fortemente associada 
à beleza, ao amor e à sexualidade. 
Dizem que Zeus proporcionou 
a ela os quadris perfeitos em 
troca de alguns prazeres (para os 
gregos, o bumbum era uma das 
mais belas partes da anatomia 
humana e, para nossa sorte, para 
os brasileiros também é)… NA 
PRÉ-História, a figura feminina 
chegou a ser representada por 
esculturas rechonchudas, com 
quadris, peitos, abdômen e coxas 
exuberantes… ESSAS ESTA-
TUETAS, também chamadas de 
Vênus pelos arqueólogos, eram 
ícones da fertilidade e da abun-
dância, possivelmente represen-
tações de uma Deusa Mãe Terra. 
A mais famosa delas é a Vênus de 
Willendorf, bem gorduchinha. 
Ai, ai, bons tempos aqueles… que 
rápido retornem…

Estou estupefato. Jair Bolso-
naro concedeu a si próprio o 
titulo de cientista.

Ele fez descaso da pandemia 
da Covid-19, disse que era uma 
gripezinha, sem ser médico 
receitou Cloroquina e Ivermec-
tina, com o aval do Conselho 
Federal de Medicina e outros 
tantos, e agora tira onda com o 
mundo inteiro.

Nem parece que no Brasil 
morreram mais de 600 mil 
pessoas em função de toda falta 
de zelo e combate em tempo 
hábil à pandemia. Pouco 
importa, para ele.

Que diabo de País é esse que 
o presidente da República insti-
tui um decreto para conceder a 
si próprio a Medalha de Ordem 
Nacional do Mérito Científico?

Atente-se bem: “Mérito 
Científico”.

Poderia ser mérito da 
mentira, das rachadinhas, da 
milícia armada que mata jovens 
negros e pobres pelo País, da  
homofobia, do genocida, enfim, 
mérito da ignorância explicita.

Mas, teve que ser “mérito 

científico”. Ele cria a outorga 
para ele mesmo. Isso não é 
surrealismo, é pouca vergonha 
e descaramento mesmo.

Imagine a ciência dele ao 
dizer ao povo brasileiro para 
não tomar vacina contra a 
Covid, por que quem tomasse 
viraria jacaré. Achou pouco e 
ainda disse que a vacina estava 
transmitindo AIDS. Tudo isso 
com o silêncio conivente de 
autoridades e uma elite malfa-
zeja.

Ele já medalhou a própria 
mulher Michele, talvez pelos 
R$ 90 mil que recebeu do amigo 
Queiroz, e os filhos Eduardo 
e Flávio, sendo esse último, 
possivelmente, pela organiza-
ção do esquema de corrupção 
das rachadinhas da Alerj. Ou 
quem sabe pela mansão dos R$ 
6 milhões.

Como antes disseram que 
era para aproveitar a pande-
mia e deixar a boiada passar, 
ela então segue seu vagar, 
mugindo em cada canto do 
País.

Dê-se ciência e cumpra-se!

Borbulhando com a musa da sofrência, Marília 
Mendonça agora 15 quilos mais magra…

Nem da mentira, nem genocida, 
Bolsonaro concede a si mesmo 

o título de cientista



A P r e f e i t u r a 
de  Maceió 
inicia, hoje, a 

partir da meia noite, as inscri-
ções para o Processo Seletivo 
Simplificado da Educação 
(PSS). Para participar, basta 
fazer um cadastro no site 
www.pss.semed.maceio.
al.gov.br e enviar (upload) a 
documentação exigida para 
cada cargo. Serão contratados 
576 novos profissionais, entre 
professores em diferentes 
disciplinas, auxiliares de sala, 
intérpretes de libras, assisten-
tes sociais e psicólogos.

A Semed informa que a 
seleção será por meio das 
avaliações dos títulos dos 
candidatos, que será supervi-
sionada pela comissão espe-
cial da Secretaria Municipal 
de Educação (Semed). O edital 
completo está disponível no 
link (a partir da página 4) e 
seus respectivos anexos.

O Processo Seletivo será 
de única etapa de inscrição, 
onde o candidato deverá 
realizar um cadastro no site 
clicando em “cadastre-se”. 
Após o cadastro, o partici-
pante deverá realizar o login 
no sistema e clicar na aba 
“credenciamento”, e dessa 
forma, realizar e finalizar a 
inscrição.

O PSS terá vagas para 
professor de Artes (20), Ciên-
cias (20), Educação Física (75), 
Ensino Religioso (16), Geogra-
fia (20), História (20), Inglês 
(20), Língua Portuguesa (30), 
Educação Especial/Sala de 
Recursos (30), Matemática 
(30) e Música (20), Língua 
Portuguesa (30), Matemática 
(30), História (20), Geografia 
(20) e Inglês (20). Além disso, 
serão contratados intérpretes 
de libras (15), auxiliares de 
sala (170), assistentes sociais 
(30) e psicólogos (60). 
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PSS da Educação: inscrições 
para 576 vagas iniciam hoje

SERÃO CONTRATADOS professores em diferentes disciplinas, auxiliares de sala, intérpretes de libras, assistentes sociais e psicólogos

Para quem ainda necessita 
de uma colocação no mercado 
de trabalho, o Sine Maceió tem 
uma boa notícia. A partir de 
hoje, está oferecendo 94 vagas 
de emprego em diversas áreas 
de atuação para pessoas do 
ensino fundamental ao supe-
rior completo, sendo três destas 
vagas destinadas ao público 
PCD.

O Sine Maceió informa, 
ainda, que algumas destas 
vagas são destinadas especifi-
camente ao público feminino. 
Os interessados devem enviar o 
currículo para o imosine.semta-
bes@gmail.com. A vaga esco-
lhida deverá estar no assunto 
do e-mail. 

Já para quem optar por 
entregar o documento de forma 
presencial, é necessário fazer o 
agendamento das 12h às 13h30, 
pelo número 0800 082 6205. 

O atendimento presencial é 
realizado na unidade do Sine 
Maceió no 2º piso do Shopping 
Popular, no Centro.

As vagas ofertadas são para 
auxiliar de depósito, auxiliar de 
expedição, auxiliar de manuten-
ção, auxiliar de montagem de 
sistema fotovoltaico, balconista 
de farmácia, cabeleireiro, caldei-
reiro, comercial de vendas, costu-
reiro, cozinheira, desenvolver 
de vendas, mecânico de manu-
tenção II, motorista de entrega, 
operador de caixa, operador de 
produção, operador de utilida-
des e promotor de vendas.

Há ainda vagas para recep-
cionista hospitalar, repositor, 
supervisor de merchandising, 
técnico de asseguração da quali-
dade II, técnico de enfermagem, 
técnico de manutenção elétrica, 
torneiro mecânico, vendedor e 
vendedor interno de peças.

EMPREGO

Sine: 94 vagas em
diferentes áreas

A Secretaria Municipal 
de Assistência Social (Semas) 
informa, as pessoas acima de 
60 anos e com renda mensal 
de até dois salários mínimos, 
que a emissão do Cartão do 
Idoso segue em sua sede. 
Com o Cartão, conforme 
previsto no Estatuto do Idoso 
(Lei 10.741/2003), são reser-
vadas duas vagas gratui-
tas em todos os veículos de 
transporte coletivo interes-
taduais.

Como informa a Semas, 
para ter acesso ao benefício, 

o idoso deve estar inserido 
no Cadastro Único (CadÚ-
nico), e com a carteira, o 
usuário tem desconto inte-
gral no valor das passagens 
em transportes coletivos 
convencionais ou comple-
mentares, inclusive interes-
taduais.

Para emitir o documento, 
o idoso pode procurar o 
Centro de Atendimento 
Socioassistencial (Casa), que 
funciona na Rua Amazonas, 
Nº 90, no bairro do Prado, em 
frente à Praça da Faculdade, 

das 8h às 16h. Para mais 
informações, está disponível 
o telefone 3312-5929.

Após a emissão do cartão, 
os interessados devem reser-
var a passagem com, no 
mínimo, um mês antes da 
data da viagem. São reserva-
dos dois assentos nos ônibus 
convencionais destinados 
para quem possui o Cartão 
do Idoso. Caso as duas vagas 
já tenham sido reservadas, o 
idoso tem o direito a comprar 
uma passagem com 50% de 
desconto.

Conforme publicação no 
Diário Oficial do Município, 
do último dia 21 de outu-
bro, os produtores da Agri-
cultura Familiar só têm, até 
amanhã para enviar a docu-
mentação de participação no 
edital de compra de alimen-

tos para a confecção de kits de 
merenda para os estudantes 
da rede municipal de ensino. A 
Chamada Pública para compra 
dos insumos vai investir R$ 
8,5 milhões. Para participar, o 
agricultor deve seguir as instru-
ções contidas no Edital, que 

pode ser acessado no link. Os 
interessados, Cooperativas e 
Associações, deverão enviar a 
documentação ao e-mail sane@
semed.maceio.al.gov.br, desti-
nados à Comissão de Chamada 
Pública. Mais informações pelo 
fone (82) 3312-5627.

CARTÃO DO IDOSO

AGRICULTURA FAMILIAR

Prefeitura de Maceió 
segue com a emissão

Prazo para aquisição de 
produtos vai até amanhã

Ascom Semtabes

Divulgação
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Janaína Ribeiro
Ascom MP/AL

O Ministér io 
Público do 
E s t a d o  d e 

Alagoas (MPAL) ajuizou Ação 
Civil Pública (ACP) contra a 
Câmara Municipal de Maceió 
devido à demora na aprecia-
ção e votação da Lei de Dire-
trizes Orçamentárias (LDO) 
e a Lei Orçamentária Anual 
(LOA) 2022, importantes 
instrumentos para a execução 
de políticas públicas por parte 
do Poder Executivo. O Judici-
ário acatou o pedido formu-
lado pela 15ª Promotoria de 
Justiça da Capital – Fazenda 

Pública Municipal – e deter-
minou que o presidente da 
Casa de Mário Guimarães, 
vereador Galba Novais de 
Castro Neto, ponha ambos os 
projetos em votação de forma 
imediata, sob pena de multa 
diária de R$ 1 mil.

De acordo com a promo-
tora de Justiça Fernanda 
Moreira, autora da ACP, a 
LDO está parada no Legisla-
tivo desde 14 de maio deste 
ano. “Antes de fazermos a 
propositura da ação, expe-
dimos a Recomendação nº 
06/2021, em setembro último, 
para tentarmos resolver o 
problema extrajudicialmente, 
no entanto, a Câmara resistiu 

em acatar a nossa orientação. 
Vale destacar que a mensa-
gem nº 54/21, onde consta a 
Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias, foi publicada no diário 
oficial no dia 17 de maio deste 
ano, tendo chegado à Câmara 
Municipal logo em seguida. 
Ou seja, já são seis meses com 
o projeto parado, e isso impõe 
dificuldades à prefeitura para 
que ela possa organizar o seu 
planejamento para o ano que 
vem. Inclusive, a Lei Orça-
mentária Anual (LOA), que 
também já foi encaminhada 
àquela Casa em outubro, só 
pode ser discutida após a 
aprovação da LDO. Ou seja, 
as duas estão paralisadas”, 

ressaltou ela.
“Chamo atenção para o 

fato de que são a LDO e a LOA 
que definem as prioridades 
de quanto e onde gastar o 
dinheiro público no período 
de um ano. Constitucional-
mente, elas devem ser apre-
sentadas e votadas no início 
e no meio do ano, primeiro 
e segundo semestre, respec-
tivamente. E isso ocorre 
porque o planejamento do 
município deve ser feito com 
antecedência, no entanto, 
com essa demora da aprecia-
ção por parte da Câmara, o 
orçamento de Maceió acaba 
sendo prejudicado”, disse a 
promotora.

PREJUÍZO À SOCIEDADE
Para o Ministério Público, 

Não há justificativa plausível 
para a Câmara estar adiando 
essas duas votações. “Esta-
mos praticamente no final do 
ano e, até agora, nada, o que 
se configura num verdadeiro 
absurdo. Quero alertar que 
a não aprovação da LDO e 
da LOA resulta em grandes 
prejuízos no tocante à mate-
rialização de políticas públi-
cas, fiscalização e controle 
eficiente dos gastos públicos. 
Por tudo isso, ajuizamos ação 
e tivemos decisão favorável 
do Poder Judiciário”, afir-
mou a promotora de Justiça 
Fernanda Moreira.

MP enquadra novamente a 
Câmara para votar LOA e LDO

PROMOTORA ALERTA QUE DESDÉM DA CÂMARA impede a Prefeitura de se organizar para serviços essenciais em 2022

Diego Silveira 
Dicom TJAL

O Poder Judiciário de 
Alagoas participa, de hoje até 
sexta-feira (8 a 12), de mais uma 
edição da Semana Nacional da 
Conciliação, promovida pelo 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ). Foram pautadas mais 
de 700 audiências, que ocorre-
rão tanto de forma presencial 
quanto virtual. 

O objetivo da força-tarefa é 
dar celeridade aos processos, 
principalmente os que envol-
vem direito de família. Além 
das audiências de conciliação, 
serão realizadas mediações 
para evitar que mais demandas 
cheguem ao Judiciário.

“A mediação trata do 
conflito em seu nascedouro, 
resolvendo-o imediatamente 
antes mesmo de virar processo. 
Uma vez aberto o processo, 
as partes podem conciliar e 
revolver o problema em um 
prazo muito menor”, expli-
cou o desembargador Tutmés 
Airan, que está à frente do 
Núcleo Permanente de Méto-
dos Consensuais de Solução de 
Conflitos (Nupemec).

As audiências ocorrerão das 
8h às 12h e das 14h às 19h, no 
Centro Judicial de Solução de 
Conflitos (Cejusc Processual), 
que funciona no prédio anexo 
ao Fórum de Maceió, no Barro 
Duro. De acordo com a servi-
dora Ana Paula Araújo, serão 

disponibilizadas sete salas para 
audiências presenciais e três 
para virtuais, nos dois turnos. 
Haverá ainda audiências no 
Centro Universitário Tiraden-
tes (Unit), em Cruz das Almas, 
na Casa de Direitos, no bairro 
Jacintinho, e nos Cejuscs e 
unidades judiciárias do interior 
de Alagoas.

“Será uma oportunidade 
para as partes, em comum 
acordo, decidirem qual a 
melhor forma de pôr fim à ação 
judicial, sem a necessidade de 
que uma terceira pessoa, no 
caso o magistrado, decida por 
elas”, reforçou a servidora, 
ressaltando que as partes já 
foram intimadas para partici-
par das audiências.

SEMANA DA CONCILIAÇÃO

Judiciário de Alagoas 
pauta mais de 700 ações 

Um grupo de advogados 
quer que a diretoria da OAB 
Seccional Alagoas se abstenha 
de exigir adimplência da anui-
dade até o ano de 2020 para que 
os profissionais possam votar 
nas eleições marcadas para o 
próximo dia 19. 

Segundo o Mandado de 
Segurança protocolado com o 
nº. 0817001-10.2021.4.05.8000, 
junto à Justiça Federal de 
Alagoas, além de questões de 
natureza regimental, para o 
grupo, “no presente momento 
a manutenção da diferença 
entre adimplentes e inadim-
plentes no processo eleitoral da 
mencionada entidade de classe 
é, além de injusta, um grave 
contrassenso”. 

Consta na peça protocolada 
na justiça federal alagoana: “as 
dificuldades para o exercício 
da advocacia aumentaram 
consideravelmente, levando-
-se, inclusive, a própria enti-
dade no Estado de Alagoas a 
criar mecanismos de assistên-
cia social à advocacia vulnera-
bilizada, como, por exemplo, o 
auxílio funeral.

As dificuldades do cená-
rio pandêmico na advocacia 
alagoana, aliás, foram clara-
mente reconhecidas pela 
OAB/AL em 2020 com a edição 
e publicação da Resolução nº. 
13/2020, em que, preambular-
mente se vê justificar a mesma 
medida pelo ‘alto índice de 
inadimplência, assim como 
a atual situação de pandemia 

causada pelo Covid 19’.  
Seria, portanto, um contras-

senso que a entidade tolhesse o 
grupo mais vulnerável, aquele 
que não conseguiu adimplên-
cia justamente por conta das 
imensas dificuldades impos-
tas pelo cenário agravado em 
2020, de participar da escolha 
de seus legítimos representan-
tes. A atitude parece antide-
mocrática, desproporcional e 
de certo modo até elitista, uma 
vez que só confere o direito ao 
voto aos advogados e advo-
gadas que conseguiram pagar 
suas anuidades no pior ano 
da pandemia, o que, aliás, não 
deixa de nos fazer relembrar a 
odiosa figura do voto censitá-
rio, outrora instituído no Brasil, 
em que critérios econômicos 
determinavam quem poderia 
(e quem não poderia) votar. 

Assim, com o edital, a enti-
dade privilegia quem já se viu 
privilegiado pela capacidade 
de adimplir com a anuidade 
no pior momento da história 
sanitária brasileira.” Ocorre 
que, em decisão proferida neste 
sábado (6/11/2021), o magis-
trado competente indeferiu o 
pedido liminar, determinando 
intimar a OAB/AL para que se 
manifeste. 

Segundo o representante 
do grupo à frente da iniciativa, 
Agnes Cavalcante, a intenção é 
levar a discussão para os tribu-
nais, inclusive até o Supremo 
Tribunal Federal se for esse o 
caso.

MANDADO DE SEGURANÇA

Adimplência na OAB 
gera nova polêmica

Natal premiado será lançado amanhã
A Campanha Natal Premiado 2021 será lançada em um 
café da manhã, amanhã, às 8h30, no tradicional prédio-
-sede da Associação Comercial de Maceió e da Federala-
goas, em Jaraguá. O evento contará com a participação de 
diretores, empresários, gestores públicos, lojistas, consumi-
dores e imprensa. A campanha deste ano espera incentivar o 
movimento no comércio de Maceió e de toda Alagoas, espe-
cialmente neste momento de retomada econômica. Ao final 
da promoção serão sorteados 1 automóvel Tiggo 5x zero km 
e mais 2 caminhões de prêmios Guido, 2 motos e outros 25 
prêmios - que juntos ultrapassam a casa dos R$ 200 mil. O 
sorteio está previsto para 6 de janeiro de 2022. A cada R$ 
50,00 em compras, nas lojas participantes, o consumidor 
ganha um cupom que devidamente preenchido lhe concede 
o direito de concorrer aos prêmios. Outra meta da campanha 
é ultrapassar a marca de 7 milhões de cupons preenchidos 
para o sorteio da edição anterior, que teve a participação 
de mais de 2000 empresas de diversos segmentos, como 
explicou o presidente da Associação Comercial de Maceió 

Kennedy Calheiros. Outro atrativo para o empresariado 
participar da campanha é que a Associação Comercial  
de Maceió pleiteou junto ao Estado de Alagoas um prazo 
especial para recolhimento do ICMS das operações de 
venda realizadas no mês de dezembro, com o propósito de 
melhorar o fluxo financeiro das empresas do setor varejista 
meio à crise econômica. Assim, as empresas que aderirem à 
Campanha Natal Premiado 2021 e se adequem ao  decreto 
poderão ter seu ICMS referente ao mês de Dezembro de 
2021, parcelados em até três vezes. “Nossa campanha 
chega em sua oitava edição totalmente consolidada e sendo 
considerada um sucesso de público. A participação massiva 
dos empresários, dos parceiros, apoiadores e dos consu-
midores rende bons resultados para todos os envolvidos. 
Estamos acreditando bastante neste cenário de retomada 
econômica e de retorno dos consumidores ao dia a dia com 
normalidade. Consideramos importante a manutenção dos 
cuidados com a saúde e lembramos de quanto é importante 
celebrar o Natal e o fim de ano para toda sociedade”.

A P r e f e i t u r a 
de  Maceió 
inicia, hoje, a 

partir da meia noite, as inscri-
ções para o Processo Seletivo 
Simplificado da Educação 
(PSS). Para participar, basta 
fazer um cadastro no site 
www.pss.semed.maceio.
al.gov.br e enviar (upload) a 
documentação exigida para 
cada cargo. Serão contratados 
576 novos profissionais, entre 
professores em diferentes 
disciplinas, auxiliares de sala, 
intérpretes de libras, assisten-
tes sociais e psicólogos.

A Semed informa que a 
seleção será por meio das 
avaliações dos títulos dos 
candidatos, que será supervi-
sionada pela comissão espe-
cial da Secretaria Municipal 
de Educação (Semed). O edital 
completo está disponível no 
link (a partir da página 4) e 
seus respectivos anexos.

O Processo Seletivo será 
de única etapa de inscrição, 
onde o candidato deverá 
realizar um cadastro no site 
clicando em “cadastre-se”. 
Após o cadastro, o partici-
pante deverá realizar o login 
no sistema e clicar na aba 
“credenciamento”, e dessa 
forma, realizar e finalizar a 
inscrição.

O PSS terá vagas para 
professor de Artes (20), Ciên-
cias (20), Educação Física (75), 
Ensino Religioso (16), Geogra-
fia (20), História (20), Inglês 
(20), Língua Portuguesa (30), 
Educação Especial/Sala de 
Recursos (30), Matemática 
(30) e Música (20), Língua 
Portuguesa (30), Matemática 
(30), História (20), Geografia 
(20) e Inglês (20). Além disso, 
serão contratados intérpretes 
de libras (15), auxiliares de 
sala (170), assistentes sociais 
(30) e psicólogos (60). 
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PSS da Educação: inscrições 
para 576 vagas iniciam hoje

SERÃO CONTRATADOS professores em diferentes disciplinas, auxiliares de sala, intérpretes de libras, assistentes sociais e psicólogos

Para quem ainda necessita 
de uma colocação no mercado 
de trabalho, o Sine Maceió tem 
uma boa notícia. A partir de 
hoje, está oferecendo 94 vagas 
de emprego em diversas áreas 
de atuação para pessoas do 
ensino fundamental ao supe-
rior completo, sendo três destas 
vagas destinadas ao público 
PCD.

O Sine Maceió informa, 
ainda, que algumas destas 
vagas são destinadas especifi-
camente ao público feminino. 
Os interessados devem enviar o 
currículo para o imosine.semta-
bes@gmail.com. A vaga esco-
lhida deverá estar no assunto 
do e-mail. 

Já para quem optar por 
entregar o documento de forma 
presencial, é necessário fazer o 
agendamento das 12h às 13h30, 
pelo número 0800 082 6205. 

O atendimento presencial é 
realizado na unidade do Sine 
Maceió no 2º piso do Shopping 
Popular, no Centro.

As vagas ofertadas são para 
auxiliar de depósito, auxiliar de 
expedição, auxiliar de manuten-
ção, auxiliar de montagem de 
sistema fotovoltaico, balconista 
de farmácia, cabeleireiro, caldei-
reiro, comercial de vendas, costu-
reiro, cozinheira, desenvolver 
de vendas, mecânico de manu-
tenção II, motorista de entrega, 
operador de caixa, operador de 
produção, operador de utilida-
des e promotor de vendas.

Há ainda vagas para recep-
cionista hospitalar, repositor, 
supervisor de merchandising, 
técnico de asseguração da quali-
dade II, técnico de enfermagem, 
técnico de manutenção elétrica, 
torneiro mecânico, vendedor e 
vendedor interno de peças.

EMPREGO

Sine: 94 vagas em
diferentes áreas

A Secretaria Municipal 
de Assistência Social (Semas) 
informa, as pessoas acima de 
60 anos e com renda mensal 
de até dois salários mínimos, 
que a emissão do Cartão do 
Idoso segue em sua sede. 
Com o Cartão, conforme 
previsto no Estatuto do Idoso 
(Lei 10.741/2003), são reser-
vadas duas vagas gratui-
tas em todos os veículos de 
transporte coletivo interes-
taduais.

Como informa a Semas, 
para ter acesso ao benefício, 

o idoso deve estar inserido 
no Cadastro Único (CadÚ-
nico), e com a carteira, o 
usuário tem desconto inte-
gral no valor das passagens 
em transportes coletivos 
convencionais ou comple-
mentares, inclusive interes-
taduais.

Para emitir o documento, 
o idoso pode procurar o 
Centro de Atendimento 
Socioassistencial (Casa), que 
funciona na Rua Amazonas, 
Nº 90, no bairro do Prado, em 
frente à Praça da Faculdade, 

das 8h às 16h. Para mais 
informações, está disponível 
o telefone 3312-5929.

Após a emissão do cartão, 
os interessados devem reser-
var a passagem com, no 
mínimo, um mês antes da 
data da viagem. São reserva-
dos dois assentos nos ônibus 
convencionais destinados 
para quem possui o Cartão 
do Idoso. Caso as duas vagas 
já tenham sido reservadas, o 
idoso tem o direito a comprar 
uma passagem com 50% de 
desconto.

Conforme publicação no 
Diário Oficial do Município, 
do último dia 21 de outu-
bro, os produtores da Agri-
cultura Familiar só têm, até 
amanhã para enviar a docu-
mentação de participação no 
edital de compra de alimen-

tos para a confecção de kits de 
merenda para os estudantes 
da rede municipal de ensino. A 
Chamada Pública para compra 
dos insumos vai investir R$ 
8,5 milhões. Para participar, o 
agricultor deve seguir as instru-
ções contidas no Edital, que 

pode ser acessado no link. Os 
interessados, Cooperativas e 
Associações, deverão enviar a 
documentação ao e-mail sane@
semed.maceio.al.gov.br, desti-
nados à Comissão de Chamada 
Pública. Mais informações pelo 
fone (82) 3312-5627.

CARTÃO DO IDOSO

AGRICULTURA FAMILIAR

Prefeitura de Maceió 
segue com a emissão

Prazo para aquisição de 
produtos vai até amanhã

Ascom Semtabes

Divulgação
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É em meio a incer-
tezas sobre seu 
sucessor que 

o Bolsa Família, depois de 18 
anos, chega ao fim. Ao menos 
por enquanto. O programa sai 
de cena revogado pela Medida 
Provisória 1.061, publicada no 
dia 10 de agosto deste ano. A 
MP, que cria o Auxílio Brasil, 
determinou que, 90 dias após a 
sua publicação, seria revogada 
a lei de 2004 que estabeleceu o 
Bolsa Família.

Para os beneficiários – que 
receberam a última parcela 
do bolsa ainda em outubro –, 
ficam as incertezas sobre o novo 
programa, cujos pagamentos 
estão previstos para começar 
este mês, mas que ainda sofrem 
com indefinições sobre valores 
e fonte dos recursos.

O Ministério da Cidadania 
reafirmou em nota na última  
sexta-feiraque os pagamen-
tos do Auxílio Brasil terão 
início no dia 17 e seguirão o 
calendário habitual do Bolsa 
Família. “A operacionalização 
do Auxílio Brasil será regula-
mentada por meio de decreto 
a ser publicado nos próximos 
dias”, acrescentou.

De acordo com a pasta, o 
valor médio do benefício para 
quem já recebe o Bolsa Famí-
lia será corrigido em 17,84% já 
em novembro, com orçamento 
próprio do ministério.

O valor final do Auxílio 
Brasil permanente, no entanto, 
ainda não foi anunciado 
formalmente e o pagamento de 
no mínimo R$ 400 agora virou 
promessa para dezembro e 
continua dependendo da apro-
vação da PEC dos Precatórios.

DÚVIDAS SOBRE 
NOVO PROGRAMA
De acordo com os técni-

cos legislativos, a aprovação 
do projeto é uma formalidade 
necessária para o governo poder 
usar o dinheiro do programa 

antigo na versão nova.
“Em dezembro, após a 

aprovação da PEC dos precató-
rios, o governo federal pagará 
um complemento que garan-
tirá a cada família, até dezem-
bro de 2022, o recebimento de 
pelo menos R$ 400 mensais. 
Quem já está na folha de paga-
mento de novembro do Auxílio 
Brasil receberá o novo valor de 
forma retroativa”, informou a 
Cidadania.

Para arrumar espaço no 
teto de gastos para o benefício 
permanente do Auxílio Brasil, 
a área econômica diz contar 
com mudanças nas regras dos 
precatórios (dívidas da União 
já reconhecidas pela Justiça), 
considerados gastos obrigató-
rios. Mas analistas têm indicado 
que seria possível incrementar o 
programa sem estourar o limite 
para despesas, utilizando, por 
exemplo, recursos destinados 
às emendas parlamentares.

O QUE ACONTECE AGORA
Correndo contra o tempo, 

o governo tem alternativas 
caso o Auxílio Brasil não possa 
ser pago ainda este mês. Uma 
delas é uma nova prorrogação 
do Auxílio Emergencial – que 
também pagou sua última 
parcela em outubro.

Já o Bolsa Família pode 
ser ‘ressuscitado’: uma nova 
medida provisória pode ser 
editada para modificar o prazo 
de revogação do programa. 
Outra possibilidade seria de 
que o Congresso, durante a 
tramitação da MP, suprima o 
trecho que revoga o programa. 
Mas, pelo menos por enquanto, 
é o fim.

Ao longo da última semana, 
as dúvidas sobre o fim do Bolsa 
Família e as regras do novo 
programa social do governo 
provocaram filas nos postos do 
Cadastro Único em cidades de 
todo o país.

O Ministério da Cidadania 

afirma que o Auxílio Brasil irá 
contemplar automaticamente 
as pessoas já cadastradas no 
Bolsa Família e que “não há 
necessidade de recadastra-
mento”.

“Neste mês, serão benefi-
ciadas cerca de 14,6 milhões 
de famílias. Em dezembro, o 
número de famílias atendidas 
passará para 17 milhões, o que 
corresponde a todo o público 
já habilitado e outras famílias 
que atenderem aos critérios 
de elegibilidade do programa, 
zerando a fila de espera”, infor-
mou.

HISTÓRICO DO BOLSA FAMÍLIA
O Bolsa Família foi criado 

em 2003, pelo então presidente 
Lula. Mas sua base veio de 
antes: o programa veio a partir 
da unificação de uma série de 
benefícios já existentes. Lá atrás, 
o valor pago era de R$ 50 por 
família em extrema pobreza, 
com um acréscimo de até R$ 
45 dependendo da composição 
familiar.

Com um custo considerado 
baixo, o Bolsa Família conse-
guiu em seus 18 anos de histó-
ria reduzir a pobreza, diminuir 
a mortalidade infantil, e melho-
rar indicadores de insegurança 
alimentar entre os mais pobres.

“Com um gasto muito 
pequeno, que não chegava 
a meio por cento do PIB, ele 
conseguiu romper o círculo 
vicioso da pobreza”, lembra 
Sandra Brandão, economista 
da fundação Seade. “Ninguém 
imaginava que um programa 
com um custo tão baixo, apli-
cado do país inteiro por um 
volume tão grande de pessoas, 
pudesse dar tão certo”. 

Os gastos públicos com o 
Bolsa Família aumentaram 
sistematicamente entre 2004 e 
2013 — quando atingiu o pico 
de R$ 38,4 bilhões, segundo 
os dados oficiais. No primeiro 
ano da gestão Bolsonaro, em 
2019, somou R$ 33,5 bilhões e, 
no ano passado, caiu para R$ 
10,1 bilhões — pois a popula-
ção carente recebeu parte do 
benefício por meio do auxílio 
emergencial.

Um estudo do Ipea divul-
gado em 2019 apontou que, 
em 2017, as transferências do 
programa retiraram 3,4 milhões 
de pessoas da pobreza extrema 
e outras 3,2 milhões da pobreza. 
E, de 2001 a 2015, o programa 
respondeu por uma redução de 
10% da desigualdade no país.

O mesmo Ipea também 
mostrou que cada real inves-
tido no programa geram R$ 1,8 

no PIB, criando um efeito bené-
fico ao crescimento do país.

A economista Sandra 
Brandão, da Fundação Seada, 
aponta ainda que houve efei-
tos positivos sobre a saúde e a 
educação, com queda de 58% na 
mortalidade infantil, aumento 
da frequência escolar e – graças 
à melhoria na alimentação – na 
altura das crianças.

Um relatório publicado pelo 
Conselho de Monitoramento 
e Avaliação de Políticas Públi-
cas do Ministério da Econo-
mia, já em 2020, apontou que 
“o programa conseguiu com 
sucesso reduzir a pobreza no 
Brasil de modo significativo”.

DEFASAGEM E REAJUSTE DO 
BENEFÍCIO AOS MAIS POBRES
Nos últimos anos, no 

entanto, o benefício vem 
sofrendo forte defasagem. O 
último reajuste foi ainda em 
2017, e a inflação corroeu boa 
parte do poder de compra 
desde então. Segundo o econo-
mista da FGV Marcelo Neri, o 
Bolsa Família precisaria hoje de 
um reajuste de 32,2% apenas 
para recuperar as perdas desde 
2014 – mais do que os 20% anun-
ciados para o Auxílio Brasil.

Sandra Brandão aponta que, 
diante dessa perda, “é absolu-
tamente necessário reajustar” 
o valor do benefício – seja com 
o nome que for –, ainda mais 
diante de uma inflação em alta. 
“Se a gente usasse o parâmetro 
do Banco Mundial significaria 
algo da ordem um benefício de 
R$ 300 o benefício individual”, 
aponta.

As críticas sobre o novo 
programa vêm não em relação 
ao reajuste, mas à forma como 
ele está sendo operacionali-
zado, com o estouro intem-
pestivo do teto de gastos para 
financiar um programa social 
em ano eleitoral, e sem uma 
garantia de recursos para além 
de 2022.

Maior programa de combate à 
fome do mundo chega ao fim

DEPOIS DE 18 ANOS, BOLSA FAMÍLIA SAI DE CENA em meio a incertezas sobre o Auxílio Brasil, seu sucessor

Divulgação
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Ascom Sicredi NNE 

Tendo a educa-
ção financeira 
c o m o  u m a 

das bases para gerar impacto 
positivo na sociedade, o 
Sicredi marca presença na 
8ª edição da Semana Nacio-
nal de Educação Financeira 
(Semana ENEF), uma inicia-
tiva do Fórum Brasileiro de 
Educação Financeira (FBEF), 
que começa hoje e vai até 
o dia 14 de novembro. No 
período, a instituição irá 
intensificar suas ações volta-
das ao tema em todo o país, 
buscando ampliar o impacto 
nas pessoas e comunidades.  

Para iniciar a Semana 
ENEF deste ano, o Sicredi 
promove a live “Vida Finan-
ceira Sustentável”. Com apre-
sentação da jornalista Paula 
Valdez, e os convidados Vera 
Rita de Mello Ferreira, orien-
tadora técnica do Programa 
Cooperação na Ponta do 
Lápis, e Eduardo Amuri, 
autor dos livros “Dinheiro 
sem Medo” e “Finanças para 
Autônomos”. A live abor-
dará a nossa relação com o 
dinheiro, com dicas práticas 
sobre como podem ser desen-

volvidos comportamentos 
que ajudem a alcançar uma 
vida financeira sustentável. 
A apresentação acontece no 
dia 08 de novembro, às 19h30 
horas (horário de Brasília) no 
canal do Sicredi no YouTube.   

Para finalizar a semana, 
no domingo, 14, a partir das 
18h o Sicredi em conjunto 
com a Mauricio de Sousa 
Produções promoverá a live 
Turma da Mônica e Educa-
ção Financeira, a ação tem 
como principal objetivo 
falar com as crianças sobre 
a importância da educação 
financeira e também será 
transmitida no canal da insti-
tuição no YouTube. Além das 
apresentações, durante toda 
a Semana ENEF, as coopera-
tivas que integram o Sicredi 
realizarão inciativas locais e 
regionais em prol do tema.  

“Entendemos a educação 
financeira como um elemento 
fundamental para se ter uma 
vida financeira sustentá-
vel, pois o uso consciente 
do dinheiro é fundamental 
para a conquista de objeti-
vos pessoais e profissionais. 
O Programa Cooperação na 
Ponta do Lápis materializa 
o nosso objetivo de apoiar 

a construção de uma socie-
dade mais próspera finan-
ceira e socialmente”, afirma 
João Tavares, presidente 
executivo do Banco Coope-
rativo Sicredi e diretor presi-
dente da Fundação Sicredi. 

A participação do Sicredi 
na edição deste ano será 
norteada pela  temát ica 
“Juntos a gente desenha uma 
vida mais próspera” mote 
do programa “Cooperação 
na Ponta do Lápis”. Imple-
mentado em 2020 de maneira 
conjunta entre as coopera-
tivas, centrais e a Fundação 
Sicredi, a iniciativa busca 
levar educação financeira 
para os mais de 1,5 mil muní-

cipios em 26 unidades fede-
rativas onde o Sicredi atua, 
apoiando diretamente os 
associados e as comunidades 
locais. 

 Em 2021 foi iniciada a 
segunda fase do Programa, 
desenvolvida para auxiliar 
as pessoas a conquistarem 
uma vida financeira susten-
tável por meio de oficinas 
que focam no contexto e 
interesses dos participan-
tes, traduzindo os conceitos 
em práticas do dia a dia. Por 
meio do Programa, também 
foi lançada a Jornada da 
Educação Financeira nas 
Escolas, com diversos mate-
riais pedagógicos, que serão 

utilizados nas salas de aula 
por profissionais habilitados 
pelo Sicredi a desenvolve-
rem a metodologia e auxiliar 
os educadores a integrar a 
temática ao currículo escolar. 

D u r a n t e  a  S e m a n a 
ENEF 2020, o Sicredi foi 
responsável por 43% do 
total de ações realizadas 
no Brasil, impactando mais 
de 4,3 milhões de pessoas 
em todo o país. Foram cerca 
de 1,4 mil iniciativas em mais 
de 370 municípios de todas 
as regiões do país.  

 
SOBRE O SICREDI 
O Sicredi é uma institui-

ção financeira cooperativa 
comprometida com o cres-
cimento dos seus associados 
e com o desenvolvimento 
das regiões onde atua. O 
modelo de gestão do Sicredi 
valoriza a participação dos 
mais de 5 milhões de associa-
dos, os quais exercem papel 
de donos do negócio. Com 
presença nacional, o Sicredi 
está em 25 estados e no 
Distrito Federal, com mais de 
2.000 agências, e oferece mais 
de 300 produtos e serviços 
financeiros (www.sicredi.
com.br). 

Educação Financeira: Sicredi 
participa da 8ª Semana ENEF  

AÇÕES TERÃO como principal pilar o Programa “Cooperação na Ponta do Lápis” que é destinado para todas as idades

GARANTA JÁ SEUS INGRESSOS!

Venha para a batalha com os Deviantes no Cinesystem!

ETERNOS

EM CARTAZ   EM CARTAZ   EM CARTAZ   EM CARTAZ   EM CARTAZ    EM CARTAZ   EM CARTAZ   EM CARTAZ   EM CARTAZ   EM CARTAZ   EM CARTAZ

6 O DIA DIGITAL  l  8 de novembro  I  2021

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

É em meio a incer-
tezas sobre seu 
sucessor que 

o Bolsa Família, depois de 18 
anos, chega ao fim. Ao menos 
por enquanto. O programa sai 
de cena revogado pela Medida 
Provisória 1.061, publicada no 
dia 10 de agosto deste ano. A 
MP, que cria o Auxílio Brasil, 
determinou que, 90 dias após a 
sua publicação, seria revogada 
a lei de 2004 que estabeleceu o 
Bolsa Família.

Para os beneficiários – que 
receberam a última parcela 
do bolsa ainda em outubro –, 
ficam as incertezas sobre o novo 
programa, cujos pagamentos 
estão previstos para começar 
este mês, mas que ainda sofrem 
com indefinições sobre valores 
e fonte dos recursos.

O Ministério da Cidadania 
reafirmou em nota na última  
sexta-feiraque os pagamen-
tos do Auxílio Brasil terão 
início no dia 17 e seguirão o 
calendário habitual do Bolsa 
Família. “A operacionalização 
do Auxílio Brasil será regula-
mentada por meio de decreto 
a ser publicado nos próximos 
dias”, acrescentou.

De acordo com a pasta, o 
valor médio do benefício para 
quem já recebe o Bolsa Famí-
lia será corrigido em 17,84% já 
em novembro, com orçamento 
próprio do ministério.

O valor final do Auxílio 
Brasil permanente, no entanto, 
ainda não foi anunciado 
formalmente e o pagamento de 
no mínimo R$ 400 agora virou 
promessa para dezembro e 
continua dependendo da apro-
vação da PEC dos Precatórios.

DÚVIDAS SOBRE 
NOVO PROGRAMA
De acordo com os técni-

cos legislativos, a aprovação 
do projeto é uma formalidade 
necessária para o governo poder 
usar o dinheiro do programa 

antigo na versão nova.
“Em dezembro, após a 

aprovação da PEC dos precató-
rios, o governo federal pagará 
um complemento que garan-
tirá a cada família, até dezem-
bro de 2022, o recebimento de 
pelo menos R$ 400 mensais. 
Quem já está na folha de paga-
mento de novembro do Auxílio 
Brasil receberá o novo valor de 
forma retroativa”, informou a 
Cidadania.

Para arrumar espaço no 
teto de gastos para o benefício 
permanente do Auxílio Brasil, 
a área econômica diz contar 
com mudanças nas regras dos 
precatórios (dívidas da União 
já reconhecidas pela Justiça), 
considerados gastos obrigató-
rios. Mas analistas têm indicado 
que seria possível incrementar o 
programa sem estourar o limite 
para despesas, utilizando, por 
exemplo, recursos destinados 
às emendas parlamentares.

O QUE ACONTECE AGORA
Correndo contra o tempo, 

o governo tem alternativas 
caso o Auxílio Brasil não possa 
ser pago ainda este mês. Uma 
delas é uma nova prorrogação 
do Auxílio Emergencial – que 
também pagou sua última 
parcela em outubro.

Já o Bolsa Família pode 
ser ‘ressuscitado’: uma nova 
medida provisória pode ser 
editada para modificar o prazo 
de revogação do programa. 
Outra possibilidade seria de 
que o Congresso, durante a 
tramitação da MP, suprima o 
trecho que revoga o programa. 
Mas, pelo menos por enquanto, 
é o fim.

Ao longo da última semana, 
as dúvidas sobre o fim do Bolsa 
Família e as regras do novo 
programa social do governo 
provocaram filas nos postos do 
Cadastro Único em cidades de 
todo o país.

O Ministério da Cidadania 

afirma que o Auxílio Brasil irá 
contemplar automaticamente 
as pessoas já cadastradas no 
Bolsa Família e que “não há 
necessidade de recadastra-
mento”.

“Neste mês, serão benefi-
ciadas cerca de 14,6 milhões 
de famílias. Em dezembro, o 
número de famílias atendidas 
passará para 17 milhões, o que 
corresponde a todo o público 
já habilitado e outras famílias 
que atenderem aos critérios 
de elegibilidade do programa, 
zerando a fila de espera”, infor-
mou.

HISTÓRICO DO BOLSA FAMÍLIA
O Bolsa Família foi criado 

em 2003, pelo então presidente 
Lula. Mas sua base veio de 
antes: o programa veio a partir 
da unificação de uma série de 
benefícios já existentes. Lá atrás, 
o valor pago era de R$ 50 por 
família em extrema pobreza, 
com um acréscimo de até R$ 
45 dependendo da composição 
familiar.

Com um custo considerado 
baixo, o Bolsa Família conse-
guiu em seus 18 anos de histó-
ria reduzir a pobreza, diminuir 
a mortalidade infantil, e melho-
rar indicadores de insegurança 
alimentar entre os mais pobres.

“Com um gasto muito 
pequeno, que não chegava 
a meio por cento do PIB, ele 
conseguiu romper o círculo 
vicioso da pobreza”, lembra 
Sandra Brandão, economista 
da fundação Seade. “Ninguém 
imaginava que um programa 
com um custo tão baixo, apli-
cado do país inteiro por um 
volume tão grande de pessoas, 
pudesse dar tão certo”. 

Os gastos públicos com o 
Bolsa Família aumentaram 
sistematicamente entre 2004 e 
2013 — quando atingiu o pico 
de R$ 38,4 bilhões, segundo 
os dados oficiais. No primeiro 
ano da gestão Bolsonaro, em 
2019, somou R$ 33,5 bilhões e, 
no ano passado, caiu para R$ 
10,1 bilhões — pois a popula-
ção carente recebeu parte do 
benefício por meio do auxílio 
emergencial.

Um estudo do Ipea divul-
gado em 2019 apontou que, 
em 2017, as transferências do 
programa retiraram 3,4 milhões 
de pessoas da pobreza extrema 
e outras 3,2 milhões da pobreza. 
E, de 2001 a 2015, o programa 
respondeu por uma redução de 
10% da desigualdade no país.

O mesmo Ipea também 
mostrou que cada real inves-
tido no programa geram R$ 1,8 

no PIB, criando um efeito bené-
fico ao crescimento do país.

A economista Sandra 
Brandão, da Fundação Seada, 
aponta ainda que houve efei-
tos positivos sobre a saúde e a 
educação, com queda de 58% na 
mortalidade infantil, aumento 
da frequência escolar e – graças 
à melhoria na alimentação – na 
altura das crianças.

Um relatório publicado pelo 
Conselho de Monitoramento 
e Avaliação de Políticas Públi-
cas do Ministério da Econo-
mia, já em 2020, apontou que 
“o programa conseguiu com 
sucesso reduzir a pobreza no 
Brasil de modo significativo”.

DEFASAGEM E REAJUSTE DO 
BENEFÍCIO AOS MAIS POBRES
Nos últimos anos, no 

entanto, o benefício vem 
sofrendo forte defasagem. O 
último reajuste foi ainda em 
2017, e a inflação corroeu boa 
parte do poder de compra 
desde então. Segundo o econo-
mista da FGV Marcelo Neri, o 
Bolsa Família precisaria hoje de 
um reajuste de 32,2% apenas 
para recuperar as perdas desde 
2014 – mais do que os 20% anun-
ciados para o Auxílio Brasil.

Sandra Brandão aponta que, 
diante dessa perda, “é absolu-
tamente necessário reajustar” 
o valor do benefício – seja com 
o nome que for –, ainda mais 
diante de uma inflação em alta. 
“Se a gente usasse o parâmetro 
do Banco Mundial significaria 
algo da ordem um benefício de 
R$ 300 o benefício individual”, 
aponta.

As críticas sobre o novo 
programa vêm não em relação 
ao reajuste, mas à forma como 
ele está sendo operacionali-
zado, com o estouro intem-
pestivo do teto de gastos para 
financiar um programa social 
em ano eleitoral, e sem uma 
garantia de recursos para além 
de 2022.

Maior programa de combate à 
fome do mundo chega ao fim

DEPOIS DE 18 ANOS, BOLSA FAMÍLIA SAI DE CENA em meio a incertezas sobre o Auxílio Brasil, seu sucessor

Divulgação
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Técnico em radiologia: profissão 
tem alta demanda no mercado

DIA DOS PROFISSIONAIS das técnicas radiológicas é celebrado hoje com aumento de inserção no mercado de trabalho

Ac e s s i b i l i -
d a d e  c o m 
baixo custo 

de curso, mais práticas, 
oportunidade de concurso e 
muitos caminhos são alguns 
dos pontos fortes da quali-
ficação técnica. Com tantas 
qualidades dessa modali-
dade, hoje, celebramos o 
Dia dos Profissionais das 
Técnicas Radiológicas, mais 
especificamente o técnico em 
radiologia. 

Nos últimos anos, a  profis-
são essencial dos técnicos de 
radiologia teve um crescimento 
alto no mercado de trabalho 
e no recrutamento de vagas. 
Segundo a empresa Catho, 
especializada em recrutamento 
profissional de pessoas, o 
aumento pela procura chegou 
a 732%, no primeiro semestre 
de 2020, comparado ao mesmo 
período do ano anterior. 

“O profissional técnico em 
radiologia foi muito requisi-
tado nas unidades hospitala-
res, pois o uso de radiografias 
e tomografias computadoriza-
das serviram como diagnóstico 
por imagem para identificação 
de covid-19. É o  profissional 
que domina as técnicas radio-
gráficas necessárias para execu-

ção de exames de imagens e 
tratamento de radioterapêutico 
com radiação ionizante. Uma 
profissão que sempre estará em 
alta”, destacou Jônatas Carva-
lho, coordenador de radiologia 
do Grau Técnico. 

EMPREGO E  ENSINO TÉCNICO  
Pesquisas apontam que 

a boa capacitação técnica e 
profissional é um dos cami-
nhos para superar o empe-
cilho do “apagão de mão de 
obra”, que consiste em falta 
mão de obra qualificada para 
ocupar vagas em vários seto-
res da economia. De acordo 
com pesquisas do IBGE/
Pnad/2019, entre as vantagens 

do ensino técnico está o fato 
de a taxa de empregabilidade 
dos egressos de cursos técni-
cos ser, em média, de 73%, e 
de a renda per capita familiar 
desse grupo ser 20% superior 
a dos estudantes do ensino 
médio regular. Já a taxa de 
emprego formal (com carteira 
assinada) pode aumentar 38% 

para os jovens que têm forma-
ção técnica. As pesquisas 
também mostram que 90% 
dos jovens acreditam que têm 
mais oportunidades fazendo 
um curso técnico. E 53% deles 
apontam o ingresso mais 
rápido no mercado de traba-
lho como razão para fazer um 
curso técnico. 

Divulgação
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O Campeonato 
Brasileiro da 
Série B tem 

um novo líder. O Botafogo 
goleou o Vasco da Gama, assu-
miu a primeira posição e ficou 
ainda mais próximo do acesso. 
De quebra, praticamente selou 
a permanência do cruz-maltino 
na divisão. Ainda neste 
domingo, no encerramento da 
34ª rodada, o Guarani ficou no 
empate por 2 a 2 em um jogo 
polêmico e sem VAR contra o 
Vila Nova, e a Ponte surpreen-
deu ao bater o CRB, por 1 a 0, no 
Rei Pelé.

GOLEADA DO FOGÃO
No estádio de São Januá-

rio, no Rio de Janeiro, o Bota-
fogo goleou o Vasco por 4 a 0 
e assumiu a liderança da Série 
B do Brasileirão. O Gigante da 
Colina até pressionou no ínicio 
do jogo, aos nove minutos do 
primeiro tempo, em chute de 
Cano, mas foi o Fogão que abriu 
o placar. Aos 11, Marco Antô-
nio recebeu passe de Warley e 
chutou na saída do goleiro. Oito 
minutos depois, o Alvinegro da 
Estrela Solitária fez o segundo. 
Diego Gonçalves cruzou na 
área e Rafael Navarro comple-
tou para o fundo do gol.

O terceiro gol do Botafogo 
saiu antes do intervalo. Marco 
Antônio recebeu excelente 
passe de Oyama, passou pelo 
goleiro e chutou com categoria 

aos 35 minutos. No segundo 
tempo, o Fogão deu números 
finais à partida logo aos oito 
minutos. Diego Gonçalves 
aproveitou cabeçada de Pedro 
Castro e mandou para o fundo 
das redes.

Com a vitória, o Botafogo 
surge na liderança da Série B, 
com 62 pontos. O Vasco aparece 
em nono lugar, com 47 pontos.

EMPATE DO BUGRE
No estádio Onésio Brasi-

leiro Alvarenga, em Goiânia, 
Vila Nova e Guarani empa-
taram em 2 a 2. O Tigre abriu 
o placar aos 37 minutos do 
primeiro tempo. Alesson apro-

veitou cruzamento de Diego 
Tavares e completou para o gol.

Na segunda etapa, o Vila fez 
o segundo aos dois minutos. 
Clayton serviu Alesson na área, 
que não desperdiçou e estufou 
as redes. Mas o Guarani não 
se entregou e diminuiu aos 24 
minutos. Mateus Ludke chutou 
rasteiro na saída do goleiro para 
balançar as redes. E o empate 
do Bugre veio aos 32 minutos. 
Lucão do break aproveitou 
cobrança de escanteio e cabe-
ceou para garantir a igualdade.

O empate deixa o Tigre 
na décima colocação, com 44 
pontos. O Bugre aparece em 
sétimo lugar, com 53 pontos.

BOLÍVIA VENCE!
Em São Luís, no está-

dio Castelão, deu Sampaio 
Corrêa! Os gols do duelo 
aconteceram no segundo 
tempo. Aos oito minutos da 
etapa final, a Bolívia Querida 
abriu o placar com Roney, 
que aproveitou sobra na 
pequena área e balançou as 
redes. O Xavante empatou o 
jogo aos 16 minutos. Erison 
chutou cruzado de dentro 
da área e não deu chance de 
defesa para Luiz Daniel. No 
fim, aos 45, o Sampaio garan-
tiu os três pontos. Maurício 
recebeu passe de Pimentinha 
na área, se livrou da marca-

ção e fez o segundo dos 
mandantes.

Com a vitória, a Bolívia 
Querida fica em 11º lugar, 
com 43 pontos. O Brasil-RS é 
o lanterna da Série B, com 23 
pontos.

OLHA ESSA PONTE!
Em Campinas, no estádio 

Moisés Lucarelli, deu Macaca! 
O Galo arriscou aos 18 minu-
tos do primeiro tempo. Nicolas 
Careca recebeu cruzamento de 
Guilherme Romão e bateu de 
primeira pela linha de fundo. 
A Macaca respondeu aos 25 
minutos, quando Rafael Santos 
chutou forte e acertou a trave 
do CRB. Antes do intervalo, 
a Ponte abriu o placar aos 42 
minutos. Léo Naldi recebeu 
a bola dentro da área, chutou 
rasteiro e balançou as redes.

No segundo tempo, o 
Galo da Pajuçara quase empa-
tou o jogo aos 14 minutos. 
Júnior Brandão chutou forte 
de dentro da área e acertou 
a trave do goleiro Ivan. Três 
minutos depois, o time de 
Campinas respondeu em 
chute de Moisés por cima do 
gol. Aos 51 minutos, o CRB 
assustou. Wesley se livrou da 
marcação dentro da área e 
chutou forte para fora.

Com a vitória em casa, a 
Macaca fica em 14º lugar, com 
42 pontos. O Alvirrubro aparece 
em sexto lugar, com 54 pontos. 

Botafogo massacra o Vasco e 
assume liderança na Série B

BRIGA PELO G4 ESQUENTA com a derrota do CRB para Ponte Preta, vitória do CSA diante do Remo e empate do Guarani

SELEÇÃO DA 34a RODADA DA SÉRIE B
GOLEIRO
Ivan (Ponte Preta) – Sem dúvidas 
o goleiro Ivan foi mais uma vez um 
dos pilares da vitória da Ponte Preta 
em cima do CRB, pelo placar de 1 
a 0, no jogo que marcou o primeiro 
resultado positivo da Macaca diante 
da sua torcida após o retorno da 
pandemia. Com grandes defesas, 
ele segurou a onda lá atrás e fechou 
o gol quando o rival tentava chegar 
ao gol de empate.

LATERAL-DIREITO
Mateus Ludke (Guarani) – Foi 
um dos destaques do Guarani no 
empate por 2 a 2 com o Vila Nova 
e o responsável por iniciar a reação 
do time em Goiânia. As laterais do 
Bugre vêm sendo importante nesta 
boa fase da equipe na competição. 
Tanto Matheus Ludke, quanto Bidu 
estão jogando muita bola.

ZAGUEIRO
Fábio Sanches (Ponte Preta) – 
Depois de marcar o único gol do 
jogo ainda no primeiro tempo com 

Léo Naldi, a Ponte Preta levou pres-
são na etapa final do CRB na busca 
pelo empate. Foi neste momento 
que a defesa da Macaca ganhou 
destaque, com especial  para 
zagueiro Fánio Sanches que foi 
perfeito nos desarmes e não deixou 
o ataque rival chegar com grande 
perigo.

ZAGUEIRO
Rhodolfo (Cruzeiro) – O Cruzeiro 
venceu o Londrina, por 1 a 0, fora 
de casa, e se distanciou da zona 
da degola. Apesar do resultado, 
os mineiros sofreraram pressão e 
contaram com Rhodolfo para não 
levar gol (s). O experiente jogador 
foi bem na marcação e ganhou a 
maioria das bolas pelo alto.

LATERAL-ESQUERDO
Júnior Tavares (Náutico) – As prin-
cipais jogadas do Náutico na vitória 
sobre o Coritiba, por 2 a 1, foram 
pelo lado esquerdo, com Júnior 
Tavares. Não foi a toa que deu a 
assistência para o volante Rhaldney 

marcar o segundo gol alvirrubro na 
partida.

VOLANTE
Luís Oyama (Botafogo) – Simples-
mente dominou o meio-campo e foi 
peça-chave para rápidos contra-
-ataques. Começou a jogada dos 
dois gols de Marco Antônio na gole-
ada por 4 a 0 no clássico diante do 
Vasco.

VOLANTE
Fernando Neto (Vitória) – O Vitória 
conquistou importante empate com 
o Avaí, por 1 a 1, em Florianópolis. 
Experiente, Fernando Neto foi um 
dos jogadores mais lúcidos do time 
baiano, ajudando na marcação e 
também aparecendo no ataque 
para tentar balançar as redes. A 
igualdade no Sul do país veio no 
sufoco, com gol aos 45 minutos do 
segundo tempo.

MEIA
Marco Antônio (Botafogo) – Marco 
Antônio representou o que foi o 

Botafogo na goleada por 4 a 0 
diante do Vasco: objetivo e efetivo. 
O Vasco chegou a ter 70% de posse 
de bola no primeiro tempo, quando 
o marcador já estava 3 a 0 para 
o Bota. Dois desses gols foram 
marcados por Marco Antônio após 
rápidos contra-ataques. Muia frieza 
na frente do goleiro.

ATACANTE
Alesson (Vila Nova) – Foi o artilheiro 
do jogo no empate por 2 a 2 entre 
Vila Nova e Guarani neste domingo. 
Foi logo fazendo os dois gols da 
equipe goiana no OBA. Mostrou 
muito faro de gol e disposição, no 
entanto, o Tigre não conseguiu 
segurar a vitória e acabou cedendo 
o empate.

ATACANTE
Hernane Brocador (Confiança) – Na 
hora que o Confiança mais preci-
sou, brilhou a estrela de Hernane 
Brocador. O experiente atacante fez 
dois gols na vitória de virada sobre 
o Brusque, por 3 a 2, de virada, em 

confronto direto contra o rebai-
xamento. O resultado manteve o 
Dragão com chances de escapar 
da degola.

ATACANTE
Dellatorre (CSA) – O CSA acertou 
na sua contratação. Dellatorre é 
titular absoluto no ataque azulino 
e mostrou mais uma vez o porque 
na vitória sobre o Remo, por 2 a 0. 
Depois de exigir duas boas defesas 
do goleiro adversário, o atacante 
fez o segundo do Azulão com uma 
bonita cabeçada no ângulo.

TÉCNICO
Enderson Moreira (Botafogo) – O 
Botafogo dominou o jogo e demons-
trou saber o que faz em campo. 
Segurou pressão inicial do Vasco e foi 
mortal nos contra-ataques. Matou o 
jogo no segundo tempo e depois só 
controlou o resultado. Quando Ender-
son assumiu, muitos duvidavam que 
o Botafogo ainda teria chances de 
subir. E agora são líderes a apenas 
quatro rodadas do fim.

Vítor Silva/BFR
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Técnico em radiologia: profissão 
tem alta demanda no mercado

DIA DOS PROFISSIONAIS das técnicas radiológicas é celebrado hoje com aumento de inserção no mercado de trabalho

Ac e s s i b i l i -
d a d e  c o m 
baixo custo 

de curso, mais práticas, 
oportunidade de concurso e 
muitos caminhos são alguns 
dos pontos fortes da quali-
ficação técnica. Com tantas 
qualidades dessa modali-
dade, hoje, celebramos o 
Dia dos Profissionais das 
Técnicas Radiológicas, mais 
especificamente o técnico em 
radiologia. 

Nos últimos anos, a  profis-
são essencial dos técnicos de 
radiologia teve um crescimento 
alto no mercado de trabalho 
e no recrutamento de vagas. 
Segundo a empresa Catho, 
especializada em recrutamento 
profissional de pessoas, o 
aumento pela procura chegou 
a 732%, no primeiro semestre 
de 2020, comparado ao mesmo 
período do ano anterior. 

“O profissional técnico em 
radiologia foi muito requisi-
tado nas unidades hospitala-
res, pois o uso de radiografias 
e tomografias computadoriza-
das serviram como diagnóstico 
por imagem para identificação 
de covid-19. É o  profissional 
que domina as técnicas radio-
gráficas necessárias para execu-

ção de exames de imagens e 
tratamento de radioterapêutico 
com radiação ionizante. Uma 
profissão que sempre estará em 
alta”, destacou Jônatas Carva-
lho, coordenador de radiologia 
do Grau Técnico. 

EMPREGO E  ENSINO TÉCNICO  
Pesquisas apontam que 

a boa capacitação técnica e 
profissional é um dos cami-
nhos para superar o empe-
cilho do “apagão de mão de 
obra”, que consiste em falta 
mão de obra qualificada para 
ocupar vagas em vários seto-
res da economia. De acordo 
com pesquisas do IBGE/
Pnad/2019, entre as vantagens 

do ensino técnico está o fato 
de a taxa de empregabilidade 
dos egressos de cursos técni-
cos ser, em média, de 73%, e 
de a renda per capita familiar 
desse grupo ser 20% superior 
a dos estudantes do ensino 
médio regular. Já a taxa de 
emprego formal (com carteira 
assinada) pode aumentar 38% 

para os jovens que têm forma-
ção técnica. As pesquisas 
também mostram que 90% 
dos jovens acreditam que têm 
mais oportunidades fazendo 
um curso técnico. E 53% deles 
apontam o ingresso mais 
rápido no mercado de traba-
lho como razão para fazer um 
curso técnico. 

Divulgação
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Ciência: Expedição chega a 
Penedo e leva ações a escolas

MAIOR EXPEDIÇÃO CIENTÍFICA realizada no Brasil está na cidade ribeirinha trazendo diversas ações educativas

Fernando Vinícius
Decom PMP

A m a i o r 
e x p e d i ç ã o 
c i e n t í f i c a 

realizada no Brasil está em 
Penedo, onde ações educati-
vas estão programadas para 
acontecer nas escolas da rede 
pública municipal hoje.

Parte da equipe formada 
por 66 pesquisadores que 
analisam mais de 30 áreas 
de estudo sobre a região do 
Baixo São Francisco estará 
nas Escolas Douglas Apratto 
Tenório e Professor Wilton 
Lisboa Lucena.

Na unidade de ensino 
do bairro Santo Antônio – o 
primeiro da cidade, comu-
nidade tradicional de pesca-
dores mais conhecida como 
Barro Vermelho –, os expedi-
cionários promovem ativida-
des de educação ambiental, 
saúde bucal e fisioterapia.

A mesma programa-
ção também será realizada 
na Escola Professor Wilton 
Lucena, situada na parte 
alta da cidade, onde também 
serão plantadas mudas de 
árvores.

As ações são realizadas em 
parceria com a Prefeitura de 
Penedo, que irá instalar Ponto 
de Entrega Voluntária (PEV) 

nessas escolas, trabalho da 
Semarh Penedo direcionada 
à coleta seletiva de lixo reci-
clável, trabalho pioneiro da 
gestão Crescendo Com Seu 
Povo que apoia os coletores 
da Recicla Penedo.

RECEPÇÃO
A Expedição Científica é 

liderada pela Universidade 

Federal de Alagoas (Ufal) 
conta basicamente com finan-
ciamento do Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Rio São Fran-
cisco (CBHSF), além do apoio 
de diversas instituições, 
públicas e privadas.

A investigação percorre 
todo o BSF desde o dia 1º de 
novembro, descendo o rio 
a partir da cidade de Pira-

nhas. A chegada em Penedo 
aconteceu na noite do último 
sábado.

Expedicionários, tripulan-
tes das embarcações, pessoal 
de apoio e equipes que estão 
produzindo documentários, 
logo após o desembarque, 
foram recepcionados por 
representantes da Prefeitura 
de Penedo.

O Secretário Munici-
pal de Saúde, Guilherme 
Lopes, representou o Prefeito 
Ronaldo Lopes, no jantar 
oferecido aos pesquisadores, 
onde falou sobre a relação 
do gestor municipal com o 
Rio São Francisco e o Meio 
Ambiente: valorizado na 
administração que apoia a 
ciência e a vida. 

Deywisson Duarte


