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POLÍCIA CIVIL DIVULGA FOTO DE BANDIDO QUE MATOU COMERCIANTE E PEDE AJUDA DA POPULAÇÃO PARA PRENDÊ-LO 5

PREFEITURA NOTIFICA EMPRESA  
POR DEIXAR O TRÂNSITO LENTO

CONTRATO PREVÊ REALIZAÇÃO DE OBRAS NA AVENIDA GUSTAVO PAIVA, EM CRUZ DAS ALMAS, NO PERÍODO DAS 22H ÀS 5H

A Prefeitura de Maceió 
informou que notificou hoje 
a empresa responsável pelas 
obras de esgotamento na 
Avenida Gustavo Paiva, em 

Cruz das Almas. O acordo com 
a empresa seria o de que as obras 
ocorreriam apenas nos horários 
das 22h às 5h. Mas hoje, às 9h, 
homens e máquinas trabalha-

vam no local, gerando o caos 
no trânsito que se estendia do 
local até as Avenidas Fernandes 
Lima, Durval de Góes Monteiro 
e  Menino Marcelo (Via 

Expressa). A empresa infor-
mou que o motivo de “esticar” 
o horário de atuação teria sido 
um defeito mecânico numa das 
máquinas. 4
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Renan fica  
em ‘saia justa’ 
com equívoco  
em ‘notícia’

PM que não  
tira serviço  
seria o ‘xerife’
do Pontal

O cinismo  
explícito na  
votação da  
PEC do Calote

Câmara de  
Maceió ignora  
o trabalho 
de promotora

Renan não  falou em sucessão

PEC DO CALOTE

Seis deputados de Alagoas
votam SIM e três votam NÃO

3

ELEIÇÃO

Em nova  
pesquisa,  
Lula mantém  
a liderança

MEDALHA SILVIO VIANNA

Orgulho dos servidores
O Palácio República dos 

Palmares se tornou ontem 
cenário de um momento espe-
cial para dez dos milhares 
de funcionários públicos de 
Alagoas. Os servidores selecio-

nados foram condecorados com 
a maior honraria do Governo 
de Alagoas: a Medalha Silvio 
Vianna. Receberam a comenda: 
Evanio da Silva (Sesau); Emma-
nuelle Pacheco (PGE): Marivan 

Coutinho (Seplag); José Decy 
e Renato Menezes (Seduc); 
Edla Cardoso e Carlos Vascon-
cellos (Uncisal); Paulo Castro 
e Elizabeth Apolônio (Sefaz); e 
Alexandre Galvão (SSP).6
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Há, desde longo tempo, 
uma máxima dos mais anti-
gos, conservadores e afins, 
nos seguintes termos: -Diz-me 
com quem andas e te direis 
quem és.

O dito popular cai muito 
bem na decisão do presidente 
Jair Bolsonaro se filiar ao PL, 
partido do Centrão, contro-
lado até o último centavo, por 
Waldemar Costa Neto, um 
homem famoso no baixo clero 
da política brasileira. Muito 
mais pelas falcatruas que 
realiza do que pela nobreza de 

caráter.
Eles, Waldemar e Bolso-

naro, agora se juntam na 
mesma legenda, apesar de 
o presidente ter dito, em 
2018, que Waldemar era “um 
corrupto condenado”.

Verdade. Waldemar foi 
condenado na justiça como 
corrupto. Teve decretada 
sentença de prisão de 7 anos e 
10 meses.

Mas, agora, pelo andar 
da carruagem, Costa Neto 
salta – aos olhos de Bolsonaro 
– de corrupto para o ser mais 

honesto do mundo. É o novo 
espelho do chefe do Planalto 
e por isso caminharão juntos e 
misturados.

Nada disso é surpresa para 
quem acompanha bem as falá-
cias do mandatário brasileiro, 
alicerçado em calote dos preca-
tórios e orçamento secreto de 
R$ 16 bilhões para comprar 
parlamentares.

Afinal, assim também 
foi com o senador Fernando 
Collor, de quem Bolsonaro 
dizia que era “um grande 
mentiroso, sem moral e que 

não é digno de confiança”.
Hoje, eles são praticamente 

“irmãos siameses”.
Mas, sobre Waldemar, 

em 2018, Bolsonaro atacou a 
imprensa quando foi noticiado 
que ele estava se aproximando 
do líder máximo do PL. E assim 
declarou nas redes sociais:

“A QUE PONTO CHEGA-
RÃO? Primeiro a imprensa 
mente ao publicar que estive 
com Waldemar da Costa na 
semana passada. Agora diz que 
aceno para corruptos e conde-
nados. É a velha imprensa 

de sempre, não sabem fazer 
outra coisa a não ser mentir e 
mentir”, escreveu.

Mas, logo em seguida, a 
aliança dele com o Centrão foi 
quem lhe impôs a marca de 
mentiroso mor, mais uma vez.

Aliás, o comentário abaixo 
agora foi apagado das redes 
sociais por Carlos Bolsonaro, o 
filho, conhecido como Carluxo.

Sendo assim, é melhor 
ouvir a canção de Noel Rosa: 
Pra que mentir/Pelo teu ódio 
sincero/ou por teu amor 
fingido?

Para Bolsonaro, Valdemar Costa Neto 
agora é o mais honesto do mundo

Jeferson Miola * Integrante do Instituto de Debates, Estudos e Alternativas de Porto Alegre (Idea), foi coordenador-executivo do 5º Fórum Social Mundial Wagner Melo *Jornalista

As eleições de Arthur Lira 
para a presidência da Câmara 
e de Rodrigo Pacheco para a do 
Senado representam o marco 
de instalação da corruptocracia 
verde-oliva, regime de poder 
do partido dos generais base-
ado num esquema bilionário 
de corrupção com as chamadas 
“verbas extras” do orçamento.

A vitória da corruptocracia 
no Congresso foi celebrada em 
badalada festa prestigiada pelo 
general-ministro Luiz Eduardo 
Ramos, que comandou desde 
o Planalto a distribuição do 
butim para a base parlamentar 
comprada.

O adversário direto de 
Lira na eleição da Câmara – 
deputado Baleia Rossi – não 
significava a garantia de impea-
chment do Bolsonaro, mas Lira, 
porém, já indicava a certeza de 
que Bolsonaro ficará blindado 
de qualquer processo de juízo 
político, a despeito da abun-
dância de provas dos bárbaros 
crimes comuns e de responsabi-
lidade cometidos.

Já na largada, para eleger 
Lira e Pacheco em fevereiro 
passado, a corruptocracia 
investiu R$ 3 bilhões na compra 
de apoio de 250 deputados e 35 
senadores – uma média de R$ 
10,5 milhões por cabeça.

Os 3 bilhões de reais eram 
um pequeno aperitivo. O 
esquema conta com R$ 40 
bilhões usados “por fora” dos 
orçamentos de 2021 e 2022, 
significando uma média de R$ 
120 milhões [além das emendas 
impositivas] para cada parla-
mentar da base do governo 

operar sem qualquer controle 
republicano e legal.

Com esta verba, deputados 
e senadores ficam livres para 
promover farra com dinheiro 
público nos seus currais eleito-
rais. Tudo de maneira secreta, 
sem controle legal e sem trans-
parência. O governo corrupto-
crático esconde a destinação 
do dinheiro público, oculta 
a finalidade de aplicação e 
mantém sigilo a respeito dos 
nomes dos parlamentares 
beneficiados com os recursos 
“extras” do orçamento.

No regime corruptocrático 
verde-oliva, a regra no trato 
das verbas públicas é o sigilo, a 
opacidade e o obscurantismo. 
E, evidente, muita corrupção.

O superfaturamento na 
compra de tratores e maquiná-
rios – o chamado “tratoraço” 
– foi o primeiro escândalo 
descoberto. E agora se desco-
briu que a prefeitura gover-
nada pelo pai de Arthur Lira 
no interior de Alagoas foi 

agraciada com R$ 3,8 milhões, 
verba que corresponde a quase 
1/3 da arrecadação própria do 
pequeno município de Barra de 
São Miguel, com 8.064 habitan-
tes [IBGE/2018].

O orçamento secreto é 
essencial para o presente e 
para o futuro da corruptocracia 
verde-oliva. Em ano eleitoral, 
serve como poderoso fermento 
clientelista para o crescimento 
da bancada corruptocrática 
do partido dos generais no 
Congresso.

A  base  par lamentar 
comprada impede o avanço de 
qualquer tentativa de abertura 
do impeachment do Bolso-
naro ou da autorização para o 
Supremo julgá-lo por crimes 
comuns. Além disso, controla 
as comissões, prioriza a trami-
tação dos projetos deletérios 
do governo e blinda os agentes 
do governo em “conflito com a 
lei”, que são muitos.

O caso do ministro offshore 
Paulo Guedes é emblemático. 

A convocação dele para pres-
tar depoimento no plenário 
da Câmara em 12 de outubro 
foi aprovada por 310 votos, 
mas ele não compareceu e, 
tudo indica, não comparecerá. 
Apesar disso, nada aconte-
ceu – salvo, claro, o aumento 
do patrimônio pessoal em R$ 
14 milhões em 2 dias com o 
estouro do dólar –, embora o 
ato de desobediência o sujeite 
à responsabilização por crime 
de responsabilidade [artigo 50 
da Constituição].

“Orçamento secreto” é o 
nome fantasia da corrupto-
cracia verde-oliva, regime de 
corrupção bilionária executada 
no atacado político por meio 
da compra de apoio parla-
mentar no contexto do “presi-
dencialismo de corrupção” do 
governo militar.

Na corruptocracia verde-
-oliva os larápios do chamado 
“centrão” foram promovidos 
de Anões a Gigantes do Orça-
mento.

O que o Movimento Brasil 
Livre (MBL) e a Lava Jato têm 
em comum? Ambos são movi-
mentos políticos que se apresen-
tavam como não políticos.

O MBL elegeu os seus parla-
mentares, como o ridículo do 
Fernando Holiday, Kim Kata-
guiri e Mamão Falei, três peci-
nhas que atacam, diariamente, 
direitos e conquistas da maioria 
dos brasileiros. Já a Lava Jato 
deve vir aí com Moro e Dallagnol.

A economia brasileira tem 
um dos piores desempenhos 
do mundo nessa pandemia? 
Agradeça ao lava-jatismo, que 
destruiu a indústria nacional sob 
o manto do combate à corrupção.

Aliás, Moro se filiou ao 
Podemos, partido que tem dez 
dos seus dezenove parlamen-
tares enrolados com a Justiça, 
segundo levantamento feito por 
uma revista semanal.

O discurso anticorrup-
ção é mais uma mentira que 
comprova ser o ex-juiz fede-
ral uma farsa, assim como o 
ex-patrão dele, Bolsonaro, um 
político com quase 30 anos de 
carreira, que infiltrou a família 
quase toda na política, mas, que 
se elegeu dizendo que não era 
político.

E o povo acreditou.
Que em 2022, os eleitores não 

se deixem levar pela onda do 
conservadorismo, não se iluda 
com subcelebridades e eleja polí-
ticos sérios e com projetos. Ah, e 
que não se esqueça de dar um 
pé na bunda dos políticos que 
dizem não ser políticos.

Estes são os piores.

Os “gigantes do orçamento” 
da corruptocracia verde-oliva

Não confiem em 
políticos que “não 
são políticos”; eles 

são os piores



Com 323 votos 
f a v o r á ve i s 
contra 171, 

a Câmara dos Deputados 
aprovou no 2º turno a PEC 
dos Precatórios, que flexibi-
liza o teto dos gastos, imposto 
pelo golpe, e permite que o 

governo Jair Bolsonaro possa 
realizar algumas políticas 
sociais durante o ano eleitoral 
de 2022, e assim tentar a reelei-
ção. Além disso a PEC reserva 
R$ 20 bilhoes para distribuição 
de emendas entre parlamenta-
resgovernistas. Onze partidos 

deram mais de 80% de seus 
votos a favor da PEC.

No primeiro turno, a PEC 
foi aprovada por um placar 
apertado de 312 votos favorá-
veis e 144 contrários. Se o PDT 
e o PSB não tivessem votado 
a favor, a PEC teria 281 votos 

e não teria sido aprovada - são 
necessários 308 votos favorá-
veis para a aprovação. Neste 
turno os dois partidos orien-
taram contra a PEC. Mesmo 
assim, cinco deputados pede-
tistas e nove do PSB votaram 
a favor. Já o PSDB, que se diz 

oposição a Bolsonaro, apesar 
de ter se colocado contra o 
impeachment, orientou a 
bancada a votar a favor da PEC 
que pode reeleger o atual chefe 
do Executivo.

Veja a seguir como votou 
cada partido:

3O DIA DIGITAL  l  10 de novembro  I  2021

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

Veja como foi a votação de cada 
partido na PEC dos Precatórios

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL foi aprovada por 323 votos contra 172; juntos, PDT e PSB deram 14 votos favoráveis

Avante - oito deputados 
(orientação: Sim)
Sim: 6
Não: 2

Cidadania - sete deputa-
dos (orientação: Não)
Sim: 2
Não: 5

DEM - 26 deputados 
(orientação: Sim)
Sim: 24
Não: 2

MDB - 29 deputados 
(orientação: Não)
Sim: 13
Não: 16

NOVO - oito deputados 
(orientação: Não)
Não: 8

Patriota - seis deputados 
(orientação: Sim)
Sim: 6

PC do B - oito deputados 
(orientação: Não)
Não: 8

PDT - 24 deputados 
(orientação: Não)
Sim: 19
Não: 5

PL - 43 deputados 

(orientação: Sim)
Sim: 41
Não: 2

Podemos - nove depu-
tados (orientação: Não)
Sim: 3
Não: 6

PP - 41 deputados 
(orientação: Sim)
Sim: 41

Pros - nove deputados 
(orientação: Sim)
Sim: 9

PSB - 30 deputados 
(orientação: Não)

Sim: 9
Não: 21

PSC - 11 deputados 
(orientação: Sim)
Sim: 11

PSD - 35 deputados 
(orientação: Sim)
Sim: 30
Não: 5

PSDB - 32 deputados 
(orientação: Sim)
Sim: 21
Não: 11

PSL - 53 deputados 
(orientação: Sim)

Sim: 49
Não: 3
Abstenção: 1

Psol - sete deputados 
(orientação: Não)
Não: 7

PT - 52 deputados 
(orientação: Não)
Não: 52

PTB - dez deputados 
(orientação: Sim)
Sim: 9
Não: 1

PV - quatro deputados 
(sem orientação)

Não: 3
Sim: 1

Rede - um deputado 
(sem orientação)
Não: 1

Republicanos - 30 depu-
tados (orientação: Sim)
Sim: 30

Solidariedade - 13 
deputados (orientação: 
Sim)
Sim: 3

Sem partido - 1 depu-
tado
Não: 1

Arthur Lira (PP-AL) – votou Sim
Isnaldo Bulhões Jr (MDB-AL) – votou Não
Marx Beltrão (PSD-AL) – votou Sim
Nivaldo Albuquerque (PTB-AL) – votou Sim
Paulão (PT-AL) – votou Não
Pedro Vilela (PSDB-AL) – votou Sim
Sergio Toledo (PL-AL) – votou Sim
Severino Pessoa (Republicanos-AL) – votou Sim
Tereza Nelma (PSDB-AL) – votou Não

Votação por partido no segundo turno

Como votaram os deputados de Alagoas



O C o n s ó r c i o 
D C H ,  q u e 
é  r e s p o n -

sável pelas obras de esgota-
mento sanitário que já estão 
em andamento na Avenida 
Gustavo Paiva, foi notificada 
pela Prefeitura de Maceió, 
na manhã de hoje (10), por 
ultrapassar o horário permi-
tido e que vem causando um 
grande congestionamento 
na região. A empresa só tem 
autorização para operar 
entre 21h e 06h da manhã 
e não estava cumprindo a 
determinação.

A Prefeitura de Maceió 
informa que, além da notifi-
cação por descumprimento 
de cláusulas contratuais, 
a empresa será notificada 
por infrações de trânsito, 
já que não tem autorização 
para operar além do horá-
rio permitido. Já os veículos 
foram autuados por estarem 
obstruindo a via em horário 
não autorizado pela Prefei-
tura.

De acordo com Marcelo 

Maia, que é coordenador 
do programa Maceió Tem 
Pressa, as obras foram plane-
jadas para ocorrerem no 
turno da noite, com o obje-
tivo de evitar transtornos 
para sociedade. 

“Planejamos junto com a 
empresa para que as inter-
venções na via aconteces-
sem durante a noite até as 
primeiras horas da manhã, 
mas infelizmente esse prazo 
não está sendo cumprindo”, 
explica Maia. 

A obra, que faz parte 
do Programa Maceió Tem 
Pressa, está sendo feita em 
duas etapas na mesma via, 
sendo a primeira das proxi-
midades da Ladeira  do 
Óleo até a Av. João Davino, 
e a segunda, que ainda será 
iniciada, entre a Avenida 
João Davino e a empresa 
Sococo.

Agentes de trânsito estão 
na Avenida para auxiliar no 
trânsito e semáforos foram 
desligados para dar maior 
fluidez para os veículos.
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Prefeitura notifica empresa 
por causar congestionamento

CONSÓRCIO DCH recebeu notificação da prefeitura por ultrapassar horário permitido para realizar obras

Divulgação

O Novembro Azul , 
um movimento mundial 
criado com a finalidade de 
alertar a sociedade sobre 
a importância da preven-
ção e diagnóstico precoce 
do câncer de próstata, 
também conta com ações 
em Maceió. Para isso, a 
Secretaria Municipal de 
Saúde mobiliza as Unida-
des de Saúde com aten-
dimento exclusivo para o 
público masculino.

D u r a n t e  t o d o  m ê s 
de novembro, além de 
palestras e distribuição 
de material educativo por 
toda capital, a Secretaria 
Municipal de saúde passa 
ofertar, entre os dias 22 e 
26 de novembro, exames e 
atendimento médico para 
os homens, das 17h às 
21h, em oito Unidades de 
Saúde de Maceió.

Maceió tem 160.727 
homens dentro da faixa 
etária de 40 a mais de 80 anos 
– idades que apresentam 
maiores índices da doença. 

Destes, em média 15% são 
diagnosticados com câncer 
de próstata anualmente.

Para Camila Calaça, 
do Programa Saúde do 
Homem na Secretaria 
Municipal de Saúde, a 
procura do público por 
atendimento e realização 
de exames nas Unida-
des de Maceió foi redu-
zida durante a pandemia, 
sendo esse mais um impor-
tante motivo para as ações 
do ‘Novembro Azul’. “O 
homem também deve 
olhar com carinho para a 
própria saúde., e é preciso 
incluir a prevenção na sua 
rotina”.

Segundo o Instituto 
Nacional de Câncer (Inca), 
dentre os fatores associa-
dos ao desenvolvimento 
da doença estão o estilo 
de vida, a idade avan-
çada, hereditariedade, 
obesidade e exposição a 
componentes como fuli-
gem, arsênio e produtos 
derivados de petróleo.

NOVEMBRO AZUL

Unidades de Saúde 
ofertam exames

Em mais uma ação do 
projeto ‘Recicla Maceió’, a 
Superintendência Muni-
cipal de Desenvolvimento 
Sustentável (Sudes) promo-
veu, ontem (09), uma ativi-
dade de educação ambiental 
na  Praça  Raimundo de 
Aguiar Peixoto, no Antares. 
O resultado foi a coleta de 
400 kg de material reciclá-
vel, em apenas um dia de 
trabalho.

A iniciativa, que contou 
com o apoio da Cooprel 
Antares, cooperativa respon-
sável pela coleta seletiva na 
localidade, teve a finalidade 
também de conscientizar 
a população sobre aderir 
a práticas sustentáveis e à 
coleta seletiva.

A ação no bairro do Anta-
res teve ainda a participa-
ção de jovens aprendizes da 
Naturalle, encarregada da 
coleta domiciliar na parte 
baixa da cidade, também 
foram de porta em porta 
orientando a população. 

Para Virgínia Lucena, 
coordenadora de Supervisão 
de Cooperativa e Recicláveis, 
atividades como essa trazem 
o cidadão para perto do 
poder público na limpeza da 
cidade. “Ainda temos muitos 
pontos pela capital  que 
sofrem com o descarte irre-
gular de recicláveis, quando 
esse material poderia ser 
reaproveitado da maneira 
correta”. 

Durante o mês de novem-

bro, a atividade acontecerá 
em outros três bairros e 
terá apoio direto das outras 
cooperativas que trabalham 
em parceria com o Muni-
cípio. São elas: Cooplum, 
Coopvila e Cooprel Benedito 
Bentes, responsáveis pela 
coleta seletiva no corredor 
Vera Arruda, na Ponta Verde; 
no Mirante São Gonçalo, no 
bairro do Farol; e na Praça 
Padre Cícero, no Benedito 
Bentes, respectivamente.

ANTARES

Sudes recolhe 400 kg 
de material reciclável

Ascom Sudes



A Polícia Militar apreen-
deu mais 20 quilos de maconha 
escondidos em uma residência 
no bairro do Feitosa. A apreen-
são ocorreu por volta das 22h30, 
após uma denúncia anônima.

Chegando ao local, a PM 
encontrou dois suspeitos e um 
deles conseguiu fugir da ação 
policial. Já o segundo, iden-
tificado apenas pelas iniciais 
A.B.R., foi alcançado no quin-
tal da residência e preso em 
flagrante. Na casa, PM afirma 
ter apreendido 20 tabletes de 
maconha e um revólver sobre 
o sofá.

O material apreendido e o 
acusado foram levados para 
a Central de Flagrantes para 
os procedimentos cabíveis. A 
PM não repassou à imprensa 
se o acusado já respondia a 
algum processo por tráfico 
de drogas.
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O G o v e r n o 
de Alagoas 
r e a l i z a  a 

nova edição do Arena CRIA. O 
serviço estará disponível a partr 
de hoje e vai até 19 de novembro, 
das 9h às 16h, em cinco pontos 
distribuídos em quatro bairros 
de Maceió. Além da demanda 
espontânea aberta a toda a capi-
tal, em parceria com associações 
e projetos sociais, o serviço será 
executado também por meio de 
busca ativa das potenciais bene-
ficiárias maceioenses.

As arenas estarão localiza-
das nos bairros do Vergel do 
Lago, Santa Amélia, Ipioca e 
Benedito Bentes, este receberá 
dois pontos de cadastramento, 
um deles funcionará de 16 a 19 
de novembro. A expectativa é a 
de que gestantes e mães de crian-
ças de até 60 meses (72 meses no 
caso de Síndrome Congênita 

pelo Zika Vírus), que se encon-
trem em situação de pobreza e 
extrema pobreza, façam o cadas-
tro e passem a receber R$ 100 
mensais até a criança completar 
seis anos de idade. 

As beneficiárias - que aten-
dam ao perfil do programa e 
estejam com os dados atuali-
zados no Cadastro Único para 
Programas Sociais (CadÚnico) 
- devem procurar as arenas 

portando RG, CPF, compro-
vante de residência, Cartão do 
SUS, número do NIS, caderneta 
de gestantes e laudo médico 
para crianças com a Síndrome 
Congênita pelo Zika Vírus. O 
pagamento do benefício passa 
a ser feito um mês após o cadas-
tramento.

“ E s t e  i m p o r t a n t e 
programa social do Governo 
Renan Filho está direcionado 

à Primeira Infância. Ele possui 
um forte impacto socioeco-
nômico, que já começa a se 
fazer presente nos municípios 
do estado. O Cartão CRIA é 
gestado pela Seades, com o 
compromisso de assistir às 
crianças alagoanas, propor-
cionando a elas uma melhor 
qualidade de vida e uma 
infância mais completa”,  
disse Fabiana Pessoa, Secretá-
ria de Estado da Assistência e 
Desenvolvimento Social. 

O Cartão CRIA - parte do 
Programa Criança Alagoana 
(CRIA) - é o maior programa de 
transferência de renda do país 
em nível estadual. Presente 
nos 102 municípios alagoanos, 
faz parte das políticas públicas 
voltadas à Primeira Infância 
- fase de vida de 0 a 6 anos de 
idade -. A meta é chegar a 180 
mil famílias em todo o estado.

CENTRAIS JÁ
O cadastro do Cartão CRIA 

continua a ser feito nas Centrais 
Já da capital, localizadas no 
Parque Shopping, Maceió 
Shopping, Pátio Shopping, 
Shopping Farol e no bairro do 
Centro da cidade. As benefici-
árias devem procurar a Central 
Já próxima à sua residência 
para fazer o cadastro e receber 
o Cartão CRIA concluído até o 
mês de agosto.

Governo realiza nova edição 
do Arena CRIA a partir de hoje

SERVIÇO ESTARÁ em cinco pontos distribuídos em localidades no Vergel do Lago, Santa Amélia, Ipioca e Benedito Bentes

A Polícia Civil de Alagoas 
divulgou, nesta quarta (10) 
a imagem de um suspeito 
de prat icar  um homicí-
d io  no  Con junto  Cle to 
Marques Luz, no Tabuleiro 
dos Martins, parte alta de 
Maceió. Natanael de Melo 
Amancio, conhecido como 
“Tan”, é suspeito de matar 
a tiros Edvânio Antônio da 
Conceição, de 36 anos, em 
dezembro de 2020. Durante o 
atentado, o suspeito também 
feriu a filha do dono do bar.

De acordo com o dele-
gado Fábio Costa, da Delega-
cia de Homicídios e Proteção 
à Pessoa (DHPP), a conclu-
são do caso aponta que o 
suspeito teria se desenten-
dido com a vítima minutos 
antes do crime.

“A vítima percebeu que 
alguns traficantes locais esta-
vam armazenando drogas 
atrás do seu estabelecimento. 
Como “Tan” era apontado 
como o dono do movi-
mento de tráfico de drogas 
da região, Edvânio resolveu 
tirar satisfação com ele. Logo 
após receber o suspeito em 

seu bar, Edvânio foi morto a 
tiros”, explica o delegado.

Segundo a Polícia, Edvâ-
nio foi atraído para fora do 
seu estabelecimento pelo 
suspeito, numa região conhe-
cida como “baixada”. A 
vítima foi morta a tiros e com 
golpes de arma branca. “A 
filha de Edvânio, que traba-
lhava com ele no bar, também 

foi atingida pelos tiros, mas 
conseguiu sobreviver.

A foto de Natanael de 
Melo Amancio está sendo 
divulgada e a Polícia Civil 
pede para que quem tiver 
qualquer informação que 
leve  à  pr isão  de  “Tan” 
ligue: 181. As denúncias são 
feitas de forma totalmente 
anônima.

PC DIVULGA...

...Imagem do acusado 
de matar dono de bar

 Divulgação

Ascom PM

Ascom PF/AL

Cartão Cria agora pode ser feito mais cinco pontos em quatro bairros de Maceió

Serviço
ARENA CRIA
Data: de 10 a 19 de novembro, nos dias 
úteis
Horário: das 9h às 16h
Locais: Vergel do Lago - Papódromo: Av. 
Senador Rui Palmeira 
Santa Amélia - Conj. Colina dos Eucaliptos: 
R. Ernande da Rocha Cavalcante, Praça 
Central
Ipioca - Rua Manoel Florentino dos Santos
Benedito Bentes - Praça Padre Cícero e 
Conjunto Aprígio Vilela: em frente à Vitale 
7 na rotatória (somente de 16 a 19 de 
novembro)

Ontem à tarde, após investi-
gação conjunta da Polícia Fede-
ral e o Serviço de Segurança do 
Correios em Alagoas, foi presa 
uma pessoa, ao receber uma 
correspondência,  que continha 
cédulas falas de R$ 50,00 e R$ 
100,00, totalizando o valor de 
R$ 1.000,00.

As cédulas apresenta-
vam características similares 
às verdadeiras, simulando 
seus elementos de segurança, 
sendo que algumas repetiam o 
mesmo número de série, o que é 
impossível de ocorrer com uma 
nota verdadeira. 

O preso foi autuado em 
flagrante, pelo delito de moeda 
falsa e, após os procedimentos 
de polícia judiciária, será enca-
minhado ao Sistema prisional, 
onde ficará à disposição da 
Justiça Federal.

PELOS CORREIOS TRÁFICO

PF apreende 
R$ 1 mil 
em cédulas 
falsificadas

PM apreende 
mais 20kg 
de maconha 
no Feitosa

“Tan” já esteve preso e agora é procurado pelo assassinato de comerciante

Cédulas falsas vinham pelos Correios Droga e arma estavam sobre o sofá

O C o n s ó r c i o 
D C H ,  q u e 
é  r e s p o n -

sável pelas obras de esgota-
mento sanitário que já estão 
em andamento na Avenida 
Gustavo Paiva, foi notificada 
pela Prefeitura de Maceió, 
na manhã de hoje (10), por 
ultrapassar o horário permi-
tido e que vem causando um 
grande congestionamento 
na região. A empresa só tem 
autorização para operar 
entre 21h e 06h da manhã 
e não estava cumprindo a 
determinação.

A Prefeitura de Maceió 
informa que, além da notifi-
cação por descumprimento 
de cláusulas contratuais, 
a empresa será notificada 
por infrações de trânsito, 
já que não tem autorização 
para operar além do horá-
rio permitido. Já os veículos 
foram autuados por estarem 
obstruindo a via em horário 
não autorizado pela Prefei-
tura.

De acordo com Marcelo 

Maia, que é coordenador 
do programa Maceió Tem 
Pressa, as obras foram plane-
jadas para ocorrerem no 
turno da noite, com o obje-
tivo de evitar transtornos 
para sociedade. 

“Planejamos junto com a 
empresa para que as inter-
venções na via aconteces-
sem durante a noite até as 
primeiras horas da manhã, 
mas infelizmente esse prazo 
não está sendo cumprindo”, 
explica Maia. 

A obra, que faz parte 
do Programa Maceió Tem 
Pressa, está sendo feita em 
duas etapas na mesma via, 
sendo a primeira das proxi-
midades da Ladeira  do 
Óleo até a Av. João Davino, 
e a segunda, que ainda será 
iniciada, entre a Avenida 
João Davino e a empresa 
Sococo.

Agentes de trânsito estão 
na Avenida para auxiliar no 
trânsito e semáforos foram 
desligados para dar maior 
fluidez para os veículos.
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Prefeitura notifica empresa 
por causar congestionamento

CONSÓRCIO DCH recebeu notificação da prefeitura por ultrapassar horário permitido para realizar obras

Divulgação

O Novembro Azul , 
um movimento mundial 
criado com a finalidade de 
alertar a sociedade sobre 
a importância da preven-
ção e diagnóstico precoce 
do câncer de próstata, 
também conta com ações 
em Maceió. Para isso, a 
Secretaria Municipal de 
Saúde mobiliza as Unida-
des de Saúde com aten-
dimento exclusivo para o 
público masculino.

D u r a n t e  t o d o  m ê s 
de novembro, além de 
palestras e distribuição 
de material educativo por 
toda capital, a Secretaria 
Municipal de saúde passa 
ofertar, entre os dias 22 e 
26 de novembro, exames e 
atendimento médico para 
os homens, das 17h às 
21h, em oito Unidades de 
Saúde de Maceió.

Maceió tem 160.727 
homens dentro da faixa 
etária de 40 a mais de 80 anos 
– idades que apresentam 
maiores índices da doença. 

Destes, em média 15% são 
diagnosticados com câncer 
de próstata anualmente.

Para Camila Calaça, 
do Programa Saúde do 
Homem na Secretaria 
Municipal de Saúde, a 
procura do público por 
atendimento e realização 
de exames nas Unida-
des de Maceió foi redu-
zida durante a pandemia, 
sendo esse mais um impor-
tante motivo para as ações 
do ‘Novembro Azul’. “O 
homem também deve 
olhar com carinho para a 
própria saúde., e é preciso 
incluir a prevenção na sua 
rotina”.

Segundo o Instituto 
Nacional de Câncer (Inca), 
dentre os fatores associa-
dos ao desenvolvimento 
da doença estão o estilo 
de vida, a idade avan-
çada, hereditariedade, 
obesidade e exposição a 
componentes como fuli-
gem, arsênio e produtos 
derivados de petróleo.

NOVEMBRO AZUL

Unidades de Saúde 
ofertam exames

Em mais uma ação do 
projeto ‘Recicla Maceió’, a 
Superintendência Muni-
cipal de Desenvolvimento 
Sustentável (Sudes) promo-
veu, ontem (09), uma ativi-
dade de educação ambiental 
na  Praça  Raimundo de 
Aguiar Peixoto, no Antares. 
O resultado foi a coleta de 
400 kg de material reciclá-
vel, em apenas um dia de 
trabalho.

A iniciativa, que contou 
com o apoio da Cooprel 
Antares, cooperativa respon-
sável pela coleta seletiva na 
localidade, teve a finalidade 
também de conscientizar 
a população sobre aderir 
a práticas sustentáveis e à 
coleta seletiva.

A ação no bairro do Anta-
res teve ainda a participa-
ção de jovens aprendizes da 
Naturalle, encarregada da 
coleta domiciliar na parte 
baixa da cidade, também 
foram de porta em porta 
orientando a população. 

Para Virgínia Lucena, 
coordenadora de Supervisão 
de Cooperativa e Recicláveis, 
atividades como essa trazem 
o cidadão para perto do 
poder público na limpeza da 
cidade. “Ainda temos muitos 
pontos pela capital  que 
sofrem com o descarte irre-
gular de recicláveis, quando 
esse material poderia ser 
reaproveitado da maneira 
correta”. 

Durante o mês de novem-

bro, a atividade acontecerá 
em outros três bairros e 
terá apoio direto das outras 
cooperativas que trabalham 
em parceria com o Muni-
cípio. São elas: Cooplum, 
Coopvila e Cooprel Benedito 
Bentes, responsáveis pela 
coleta seletiva no corredor 
Vera Arruda, na Ponta Verde; 
no Mirante São Gonçalo, no 
bairro do Farol; e na Praça 
Padre Cícero, no Benedito 
Bentes, respectivamente.

ANTARES

Sudes recolhe 400 kg 
de material reciclável

Ascom Sudes
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O presidente 
Jair  Bolso-
n a r o  ( s e m 

partido) elevou o teto de renda 
permitido para ingresso no 
novo Bolsa Família a um pata-
mar que não repõe a perda 
inflacionária dos últimos anos 
e ignora o critério internacional 
de pobreza usado por organis-
mos como a ONU (Organiza-
ção das Nações Unidas).

Na prática, a medida limita 
o público do programa.

Desde 2018, durante o 
governo Michel Temer (MDB), 
o Bolsa Família considerava 
como pobre -portanto, elegível 
ao programa- a família com 
renda mensal per capita de até 
R$ 178.

Bolsonaro reajustou o 
montante para R$ 200 na 
última  segunda-feira por meio 
de decreto que regulamentou o 
Auxílio Brasil.

O reajuste concedido por 
Bolsonaro é de 12,3%, enquanto 
a inflação acumulada no perí-
odo foi de 20,8% (medida 
pelo INPC, o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor, o 
mesmo usado para reajustar 
o salário mínimo e benefícios 
como pensões e aposentado-
rias).

Caso a inflação fosse consi-
derada, o valor deveria ser 
reajustado para R$ 215.

Ainda que seguisse a infla-
ção para reajustar o valor de 
2018 até hoje, os valores segui-
riam defasados.

O Bolsa Família foi criado 
originalmente (em 2004) com 
um limite de elegibilidade de 
R$ 100, e o valor deveria ser 
elevado para R$ 263,60 em 2021 
caso a inflação fosse conside-
rada.

Mesmo nesse cenário, crité-
rios internacionais de definição 
da pobreza continuariam mais 
rígidos em relação às regras 
usadas no Brasil. Para corrigir 
a discrepância, seria necessário 
um reajuste acima da inflação.

A ONU e o Banco Mundial, 
por exemplo, consideram estar 
em extrema pobreza a família 
com renda diária de até US$ 
1,90 per capita -equivalente a R$ 
313 mensais, segundo o câmbio 
atual.

É esse o critério usado 
globalmente pela ONU no 
compromisso de erradicar 
a extrema pobreza até 2030, 
adotado em 2015 por 193 
países-membro da entidade.

O governo tomou decisões 
sobre o Auxílio Brasil rodeado 
de incertezas sobre o tamanho 
do programa e sua fonte de 
recursos, conforme mostrou a 
Folha.

Regras fiscais como o teto 
de gastos (que limita o aumento 
das despesas), somadas a 
outros fatores -como a falta de 
revisão de despesas por parte 
de governo e Congresso- afeta-
ram o alcance da medida e 
levaram o governo a planejar 
o drible da legislação sobre as 
contas públicas, alimentando 

temores do mercado e pressio-
nando os juros.

O governo pode ser obri-
gado pelo STF (Supremo Tribu-
nal Federal) a rever os números.

A DPU (Defensoria Pública 
da União), que conquistou 
em 2021 decisão favorável da 
corte para que o governo regu-
lamente corretamente a lei da 
renda básica no país (sancio-
nada em 2004), agora pede 
mudanças justamente nos crité-
rios de renda do programa. O 
tema pode ser analisado ainda 
neste mês.

Na decisão em que deter-
minou que o Executivo regu-
lamente a renda básica, o STF 
chegou a reconhecer a defasa-
gem observada ao longo dos 
anos na linha da pobreza –mas 
não exigiu a correção inflacio-
nária.

Ed Fuloni, coordenador do 
comitê da renda básica da DPU, 
disse que a instituição tem 

embargos de declaração requi-
sitando a exigência. A previsão 
é que o tema seja julgado ainda 
neste mês, até o dia 22.

A DPU reivindica que a 
linha da pobreza seja de meio 
salário mínimo mensal per 
capita (o equivalente, atual-
mente, a R$ 550).

Já para a linha da extrema 
pobreza, definida pelo governo 
atualmente em R$ 100 e que tem 
benefícios maiores, os defenso-
res pedem que seja um quarto 
de salário mínimo per capita 
(equivalente a R$ 275).

Os valores sugeridos são 
resultado de cálculos de um 
grupo de trabalho que analisou 
diferentes levantamentos brasi-
leiros e internacionais sobre o 
tema.

“O fato é que hoje, o que 
equivale a um quarto de salá-
rio mínimo para a pobreza e 
meio para a pobreza encon-
traria ressonância também em 

critérios do Banco Mundial e 
estudos do Ipea [Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada]. 
Então o nosso pedido é esse”, 
disse Fuloni.

Ele lembrou que os dois 
requisitos são aplicados pelo 
governo em outros pagamen-
tos sociais.

Um deles é o BPC (Benefí-
cio de Prestação Continuada, 
para pessoas com deficiência e 
idosos), concedido a quem tem 
renda de até um quarto do salá-
rio mínimo mensal per capita. E 
outro é o auxílio emergencial, 
que foi concedido durante a 
pandemia a quem tinha renda 
de meio salário mínimo mensal 
per capita (entre outros crité-
rios).

Leandro Ferreira, presi-
dente da Rede Brasileira 
de Renda Básica, defende 
ainda que o reajuste da linha 
da pobreza deve ser recor-
rente, respeitando a inflação, 
e de forma que não dependa 
da vontade do governo do 
momento.

Para ele, hoje não está clara 
nem sequer a relação entre o 
valor apresentado pelo governo 
e estudos sobre o tema.

“Seria importante que o 
governo fizesse uma demons-
tração [de como ele chegou 
a] essa linha de pobreza. 
Ela não pode ser uma linha 
apenas administrativa para 
o programa, precisa ser uma 
linha de pobreza efetiva”, afir-
mou.

Jair Bolsonaro limita entrada 
no Programa Auxílio Brasil

USANDO LINHA DE POBREZA que ignora inflação e ONU, medida, na prática, limita o público do novo programa

Getty

O ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva possui 
48% das intenções de voto para 
a Presidência da República em 
2022 contra 21% de Jair Bolso-
naro, aponta pesquisa Genial/
Quaest divulgada hoje pela 
CNN Brasil. Se a eleição fosse 
hoje, Lula quase certamente 
venceria a eleição em primeiro 
turno - ele tem 56% dos votos 
válidos.

Ainda conforme o levan-
tamento, em seguida aparece 
o ex-ministro Sergio Moro – 
condenado por parcialidade 
nos processos contra Lula, 
com 8%; Ciro Gomes (PDT), 

com 6%, o governador de São 
Paulo, João Doria (PSDB), com 
2%; e o presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (PSD), 1%. 
Felipe d’Avila (Novo) não 
pontuou. Os votos brancos, 
nulos e indecisos totalizaram 
14%.

Em um segundo cenário, 
com o governador gaúcho 
Eduardo Leite, Lula também 
lidera com 47%, seguido 
por Bolsonaro (21%). Em 
seguida,estão Sergio Moro 
(8%); Ciro Gomes (7%); 
Rodrigo Pacheco (1%) e 
Eduardo Leite (1%). Felipe 
d’Avila não pontuou. Os votos 

brancos, nulos e indecisos 
também somaram 14% do elei-
torado. 

Lula lidera as intenções 
de voto contra Bolsonaro 
em todas as regiões do país 
com uma distância de  47% 
no Nordeste e 8% no Centro-
-Oeste, região que registra a 
menor diferença. 

No levantamento espon-
tâneo, 49% dos entrevistados 
afirmam estarem indecisos. 
O ex-presidente Lula registra  
29% das intenções de voto, 7 
pontos percentuais a mais do 
que o apontado no levanta-
mento anterior, realizado em 

outubro. Jair Bolsonaro caiu 
um ponto e aparece com 16%. 

Lula também venceria 
todos os demais postulan-
tes em um eventual segundo 
turno venceria em todas. No 
primeiro cenário, com 57% das 
intenções de voto, contra 27% 
de Bolsonaro. Caso disputasse 
com Moro, Lula teria 57% das 
intenções de voto, contra 22% 
do ex-juiz.

A pesquisa ouviu 2.063 
entrevistados entre os dias 3 e 
6 de novembro. A margem de 
erro é de 2,2 pontos percentu-
ais para mais ou para menos e 
o nível de confiança é de 95%.

PESQUISA GENIAL QUAEST

Lula tem 48% dos votos (56% dos 
válidos) e vence no primeiro turno

Bolsonaro reajustou o novo Bolsa Família desconsiderando a inflação acumulada

Ricardo Stuckert

Pesquisa: Lula tem 48% dos votos 



 Isabella Padilha
Repórter

A diversidade 
de itens dos 
1 4  g r u p o s 

produtivos apoiados pelo 
programa Alagoas Maior 
conquistou o coração dos 
clientes que passaram pela 71ª 
edição da Expoagro. As associa-
ções e os produtores alagoanos 
faturaram mais de R$ 24 mil em 
vendas, um aumento de 58% 
se comparado à edição ante-
rior, quando venderam mais 
de R$ 15 mil. O acréscimo nas 
vendas é resultado do apoio e 
dos investimentos feitos através 
do programa, coordenado em 
uma parceria entre a Secretaria 
de Estado do Desenvolvimento 
Econômico e Turismo (Sedetur) 
e o Sebrae Alagoas. 

 Para o secretário de Estado 
do Desenvolvimento Econô-
mico e Turismo, Marcius 
Beltrão, a notícia é motivo de 
comemoração e mostra que 
os produtores estão crescendo 
cada vez mais.  

“Essa notícia nos enche de 
orgulho, e sabemos que é resul-
tado do acompanhamento 
que fazemos com esses grupos 
produtivos e associações. Além 

da entrega de equipamentos, os 
grupos produtivos têm acesso 
a consultorias de rotulagem, 
cursos de boas práticas, gestão 
de vendas e aprimoramento 
do produto. Todas essas ações 
culminam em um resultado 
positivo. O nosso objetivo é 
que esses produtores consi-
gam alcançar cada vez mais”, 
pontua o secretário.

 Participaram desta edição 
a Associação do Algodão, 

do município de Girau do 
Ponciano; a Associação Comu-
nitária do Povoado Tabuleiro 
do Pinto, de São Sebastião; a 
Cooperativa Mista de Produ-
ção e Comércio Camponesa do 
Estado de Alagoas (Coopcam), 
de Palmeira dos Índios; a Asso-
ciação Comunitária do Sítio 
Lagoa da Coroa, do município 
de Estrela de Alagoas; a Asso-
ciação das Doceiras e Artesãs de 
Palmeira dos Índios e a Associa-

ção dos Produtores Rurais, de 
Limoeiro de Anadia. 

 Da região dos Quilombos, 
a Cooperativa Ecoduvale, de 
Santana do Mundaú; o Apiário 
Zumbi dos Palmares, de União 
dos Palmares; a Associação 
ASAUP, também de União; 
e a Associação Dom Helder 
Câmara, do município de 
Santana do Mundaú. 

 Por último, dos grupos 
produtivos do Sertão, marca-

ram presença no evento a 
Cooperativa dos Agricultores 
do Sertão de Alagoas (Cafisa); 
a Cooperativa dos Produtores 
de Mel, Insumos e Derivados 
Apícolas de Alagoas (Coopea-
pis); a Associação de Coopera-
ção Agrícola do Assentamento 
Lameirão - Doces Sertaneja 
e a Associação Municipal de 
Jovens Rurais - Terra Jovem.

 
 ALAGOAS MAIOR 
 Criado em 2019, o Alagoas 

Maior atende mais de 28 
cooperativas e grupos produ-
tivos de três regiões do Estado. 
Desenvolvido pelo Governo 
do Estado, através Sedetur, o 
programa capacita os grupos 
atendidos, gerando desenvolvi-
mento, empregos diretos e indi-
retos e renda para os pequenos e 
médios produtores de Alagoas. 
As ações abrangem cinco ativi-
dades produtivas em 46 muni-
cípios.  Em todo o Estado, o 
Alagoas Maior impacta direta-
mente cerca de 2.180 empreen-
dedores e indiretamente cerca 
de 10.900 pessoas. Dentro da 
Sedetur, as ações com as coope-
rativas são desenvolvidas por 
meio da Superintendência do 
Desenvolvimento Setorial e 
Regional (Suder).
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Expoagro: Grupos do Alagoas 
Maior batem recorde de vendas

ASSOCIAÇÕES E PRODUTORES ALAGOANOS faturaram mais de R$ 24 mil, 58% a mais que na edição anterior

Lucas Meneses
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O presidente 
Jair  Bolso-
n a r o  ( s e m 

partido) elevou o teto de renda 
permitido para ingresso no 
novo Bolsa Família a um pata-
mar que não repõe a perda 
inflacionária dos últimos anos 
e ignora o critério internacional 
de pobreza usado por organis-
mos como a ONU (Organiza-
ção das Nações Unidas).

Na prática, a medida limita 
o público do programa.

Desde 2018, durante o 
governo Michel Temer (MDB), 
o Bolsa Família considerava 
como pobre -portanto, elegível 
ao programa- a família com 
renda mensal per capita de até 
R$ 178.

Bolsonaro reajustou o 
montante para R$ 200 na 
última  segunda-feira por meio 
de decreto que regulamentou o 
Auxílio Brasil.

O reajuste concedido por 
Bolsonaro é de 12,3%, enquanto 
a inflação acumulada no perí-
odo foi de 20,8% (medida 
pelo INPC, o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor, o 
mesmo usado para reajustar 
o salário mínimo e benefícios 
como pensões e aposentado-
rias).

Caso a inflação fosse consi-
derada, o valor deveria ser 
reajustado para R$ 215.

Ainda que seguisse a infla-
ção para reajustar o valor de 
2018 até hoje, os valores segui-
riam defasados.

O Bolsa Família foi criado 
originalmente (em 2004) com 
um limite de elegibilidade de 
R$ 100, e o valor deveria ser 
elevado para R$ 263,60 em 2021 
caso a inflação fosse conside-
rada.

Mesmo nesse cenário, crité-
rios internacionais de definição 
da pobreza continuariam mais 
rígidos em relação às regras 
usadas no Brasil. Para corrigir 
a discrepância, seria necessário 
um reajuste acima da inflação.

A ONU e o Banco Mundial, 
por exemplo, consideram estar 
em extrema pobreza a família 
com renda diária de até US$ 
1,90 per capita -equivalente a R$ 
313 mensais, segundo o câmbio 
atual.

É esse o critério usado 
globalmente pela ONU no 
compromisso de erradicar 
a extrema pobreza até 2030, 
adotado em 2015 por 193 
países-membro da entidade.

O governo tomou decisões 
sobre o Auxílio Brasil rodeado 
de incertezas sobre o tamanho 
do programa e sua fonte de 
recursos, conforme mostrou a 
Folha.

Regras fiscais como o teto 
de gastos (que limita o aumento 
das despesas), somadas a 
outros fatores -como a falta de 
revisão de despesas por parte 
de governo e Congresso- afeta-
ram o alcance da medida e 
levaram o governo a planejar 
o drible da legislação sobre as 
contas públicas, alimentando 

temores do mercado e pressio-
nando os juros.

O governo pode ser obri-
gado pelo STF (Supremo Tribu-
nal Federal) a rever os números.

A DPU (Defensoria Pública 
da União), que conquistou 
em 2021 decisão favorável da 
corte para que o governo regu-
lamente corretamente a lei da 
renda básica no país (sancio-
nada em 2004), agora pede 
mudanças justamente nos crité-
rios de renda do programa. O 
tema pode ser analisado ainda 
neste mês.

Na decisão em que deter-
minou que o Executivo regu-
lamente a renda básica, o STF 
chegou a reconhecer a defasa-
gem observada ao longo dos 
anos na linha da pobreza –mas 
não exigiu a correção inflacio-
nária.

Ed Fuloni, coordenador do 
comitê da renda básica da DPU, 
disse que a instituição tem 

embargos de declaração requi-
sitando a exigência. A previsão 
é que o tema seja julgado ainda 
neste mês, até o dia 22.

A DPU reivindica que a 
linha da pobreza seja de meio 
salário mínimo mensal per 
capita (o equivalente, atual-
mente, a R$ 550).

Já para a linha da extrema 
pobreza, definida pelo governo 
atualmente em R$ 100 e que tem 
benefícios maiores, os defenso-
res pedem que seja um quarto 
de salário mínimo per capita 
(equivalente a R$ 275).

Os valores sugeridos são 
resultado de cálculos de um 
grupo de trabalho que analisou 
diferentes levantamentos brasi-
leiros e internacionais sobre o 
tema.

“O fato é que hoje, o que 
equivale a um quarto de salá-
rio mínimo para a pobreza e 
meio para a pobreza encon-
traria ressonância também em 

critérios do Banco Mundial e 
estudos do Ipea [Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada]. 
Então o nosso pedido é esse”, 
disse Fuloni.

Ele lembrou que os dois 
requisitos são aplicados pelo 
governo em outros pagamen-
tos sociais.

Um deles é o BPC (Benefí-
cio de Prestação Continuada, 
para pessoas com deficiência e 
idosos), concedido a quem tem 
renda de até um quarto do salá-
rio mínimo mensal per capita. E 
outro é o auxílio emergencial, 
que foi concedido durante a 
pandemia a quem tinha renda 
de meio salário mínimo mensal 
per capita (entre outros crité-
rios).

Leandro Ferreira, presi-
dente da Rede Brasileira 
de Renda Básica, defende 
ainda que o reajuste da linha 
da pobreza deve ser recor-
rente, respeitando a inflação, 
e de forma que não dependa 
da vontade do governo do 
momento.

Para ele, hoje não está clara 
nem sequer a relação entre o 
valor apresentado pelo governo 
e estudos sobre o tema.

“Seria importante que o 
governo fizesse uma demons-
tração [de como ele chegou 
a] essa linha de pobreza. 
Ela não pode ser uma linha 
apenas administrativa para 
o programa, precisa ser uma 
linha de pobreza efetiva”, afir-
mou.

Jair Bolsonaro limita entrada 
no Programa Auxílio Brasil

USANDO LINHA DE POBREZA que ignora inflação e ONU, medida, na prática, limita o público do novo programa

Getty

O ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva possui 
48% das intenções de voto para 
a Presidência da República em 
2022 contra 21% de Jair Bolso-
naro, aponta pesquisa Genial/
Quaest divulgada hoje pela 
CNN Brasil. Se a eleição fosse 
hoje, Lula quase certamente 
venceria a eleição em primeiro 
turno - ele tem 56% dos votos 
válidos.

Ainda conforme o levan-
tamento, em seguida aparece 
o ex-ministro Sergio Moro – 
condenado por parcialidade 
nos processos contra Lula, 
com 8%; Ciro Gomes (PDT), 

com 6%, o governador de São 
Paulo, João Doria (PSDB), com 
2%; e o presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (PSD), 1%. 
Felipe d’Avila (Novo) não 
pontuou. Os votos brancos, 
nulos e indecisos totalizaram 
14%.

Em um segundo cenário, 
com o governador gaúcho 
Eduardo Leite, Lula também 
lidera com 47%, seguido 
por Bolsonaro (21%). Em 
seguida,estão Sergio Moro 
(8%); Ciro Gomes (7%); 
Rodrigo Pacheco (1%) e 
Eduardo Leite (1%). Felipe 
d’Avila não pontuou. Os votos 

brancos, nulos e indecisos 
também somaram 14% do elei-
torado. 

Lula lidera as intenções 
de voto contra Bolsonaro 
em todas as regiões do país 
com uma distância de  47% 
no Nordeste e 8% no Centro-
-Oeste, região que registra a 
menor diferença. 

No levantamento espon-
tâneo, 49% dos entrevistados 
afirmam estarem indecisos. 
O ex-presidente Lula registra  
29% das intenções de voto, 7 
pontos percentuais a mais do 
que o apontado no levanta-
mento anterior, realizado em 

outubro. Jair Bolsonaro caiu 
um ponto e aparece com 16%. 

Lula também venceria 
todos os demais postulan-
tes em um eventual segundo 
turno venceria em todas. No 
primeiro cenário, com 57% das 
intenções de voto, contra 27% 
de Bolsonaro. Caso disputasse 
com Moro, Lula teria 57% das 
intenções de voto, contra 22% 
do ex-juiz.

A pesquisa ouviu 2.063 
entrevistados entre os dias 3 e 
6 de novembro. A margem de 
erro é de 2,2 pontos percentu-
ais para mais ou para menos e 
o nível de confiança é de 95%.

PESQUISA GENIAL QUAEST

Lula tem 48% dos votos (56% dos 
válidos) e vence no primeiro turno

Bolsonaro reajustou o novo Bolsa Família desconsiderando a inflação acumulada

Ricardo Stuckert

Pesquisa: Lula tem 48% dos votos 
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Beatriz Rodrigues
Repórter

Di m i n u i r 
d i s t â n c i a , 
criar intera-

ção entre a comunidade escolar, 
agregar conhecimento e refor-
çar as ações da Educação em 
Alagoas. Essas foram algumas 
das ações desenvolvidas nas 
duas edições do Avança Escola 
10 – em Palmeira dos Índios 
e em Piranhas - que reuniu 
alunos, professores, gestores e 
gerentes dos municípios envol-
vidos. 

“Esses momentos servem 
para reforçar a importância e 
o impacto de programas como 
Professor Mentor, Equipe 
Escola, Conecta Professor, 
Mais Merenda, Vem que dá 
Tempo, que vieram para forta-
lecer ainda mais a Educação 
de Alagoas. As caravanas da 
Escola 10 são uma conquista, 
uma certeza de que estamos no 
caminho certo. O investimento 
e as melhorias para o nosso 
estado se fazem com políticas 
públicas, mas, sem dúvida, 
o mérito é, especialmente, de 
quem faz a educação todos os 
dias dentro das salas de aula. 
Foi lindo ver, mais uma vez, a 
vontade, união e dedicação de 
todos pela melhoria da quali-
dade de ensino de Alagoas, 
agora vamos levar às ações por 

todo o estado”, reforça o secre-
tário da Educação, Rafael Brito. 

PROGRAMAÇÃO RECHEADA
Em um dia inteiro de ativi-

dades, os evento ficam divi-
didos em múltiplos espaços, 
como aulões de Língua Portu-
guesa e Matemática focados no 
Enem, apresentações culturais, 
músicas, show de talentos, tira 
dúvida, minicurso e palestras 
sobre a importância das provas 
do SAEB/IDEB, além de espaço 
para jogos, roda de conversa,  e 
um estande onde as escolas da 
região apresentaram projetos 
desenvolvidos ao longo do ano 
letivo.

Laís Nunes , aluna do 
terceiro ano da Escola Esta-
dual Gentil Albuquerque 
Malta, em Mata Grande, 

viajou mais de 50 km para 
estar presente nesta edição da 
caravana Escola 10. No encon-
tro, a estudante preparou um 
vídeo uma homenagem sobre 
as mudanças que vem acon-
tecendo na Educação com o 
lançamento dos novos progra-
mas, e destacou a importância 
de encontros como esse para 
integrar ainda mais os alunos 
e professores. 

“Depois da pandemia rever 
os amigos, poder ter acesso a 
uma programação como essa 
foi incrível, estou aproveitando 
cada detalhe, é uma experiên-
cia muito boa. Acredito que 
essa programação do Escola 
10 reforça nosso compromisso 
com os estudos. Toda essa aten-
ção muda o futuro de muita 
gente daqui.”, conta Laís.

TROCA DE EXPERIÊNCIAS 
Durante a exposição de 

práticas exitosas das unidades 
de ensino da 11ª Gere, a Escola 
Estadual Xingo II, em Piranhas, 
apresentou o projeto integrador 
‘Cultura Nordestina’, um estudo 
sobre Preconceito Nordestino 
e Literatura de Cordel. A ação 
é uma iniciativa da Professora 
de Sociologia e Filosofia Denise 
Gomes, que afirma a impor-
tância da cultura do sertão nas 
aulas. “Aonde tem nordesti-
nos, a Alegria sempre está” é 
o primeiro estrofe de um dos 
cordéis produzidos na pesquisa.

“Por meio dos estudos das 
ciências sociais, construímos 
um debate sobre a questão da 
xenofobia. Em contrapartida, 
também refletimos nossa histó-
ria, como podemos vivenciar 

a nossa cultura para combater 
todo preconceito, e a leitura de 
cordel é isso, algo tipicamente 
nosso e que conta a história do 
nosso povo e que pode ser uma 
forma de combater o precon-
ceito existente.”, acrescenta 
Denise.

Representando o muni-
cípio de Delmiro Gouveia, o 
professor José Carlos, da Escola 
Estadual Watson Gusmão, 
desenvolveu um robô  que usa 
a energia solar ou eólica para 
irrigar uma plantação em um 
clima seco. A ideia ainda está 
em fases de teste, mas está a 
todo o vapor graças a equipe 
de 20 alunos de robótica, que se 
dedicam em prol da sustenta-
bilidade e praticidade quando 
se trata de manter a hidratação 
da horta local por meio de uma 
tecnologia independente.

“Construímos esse sistema 
que irriga toda uma horta com 
uma quantidade de água já 
estabelecida, ou seja, susten-
tável. Além disso a máquina é 
alimentada pela energia solar 
e solar, aqui temos muito sol, 
então essa tecnologia deve 
nos ajudar tanto na própria 
atividade desenvolvida pela 
máquina, que é manter a horta 
irrigada, como na forma que 
ela vai ter de adquirir energia 
para funcionar, é tudo pensado 
para só ter benefícios”, explica o 
professor José Carlos.

Caravana da Educação reúne 
comunidade escolar em AL

‘AVANÇA ESCOLA 10’ reuniu, em Palmeira dos Índios e Piranhas, professores, alunos, gestores e gerentes municipais

 Jonathan Lins/Arquivo

Luan Oliveira
Ascom Semed

]O prazo de inscrição do 
Processo Seletivo Simplifi-
cado (PSS) que visa suprir 576 
vagas na Secretaria Munici-
pal de Educação (Semed) 
está próximo do fim. Os que 
pretendem se candidatar têm 
até amanhã para se inscrever 
e entregar a documenta-
ção requerida. O processo é 
gratuito e totalmente online, 
podendo ser feito por meio 
do site da Semed.

De acordo com o secretá-
rio de Educação do municí-
pio, Elder Maia, o PSS é uma 
oportunidade única na capi-

tal. “Muitos professores e 
assistentes sociais perderam 
o seu emprego em escolas 
particulares que fecharam 
durante a pandemia e, agora, 
vemos uma recuperação 
muito forte em Maceió. Isso 
fica ainda mais claro quando 
observamos que esse é o 
maior processo seletivo da 
gestão até o momento”, 
conta.

A seleção terá espaços 
para as seguintes vagas: 
professor de Artes (20), 
Ciências (20),  Educação 
Física (75), Ensino Religioso 
(16), Geografia (20), Histó-
ria (20), Inglês (20), Língua 
Portuguesa (30), Educação 

Especial/Sala de Recur-
sos (30), Matemática (30) e 
Música (20), Língua Portu-
guesa (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).

A escolha dos convoca-
dos será feita por meio de 
prova de títulos, realizada 
sob a supervisão de uma 
comissão especial da Secre-
taria Municipal de Educação 
(Semed). O edital completo 
está disponível no link (a 
partir da página 4) e seus 
respectivos anexos.

Para realizar a inscrição, 
o interessado deve acessar 
o site e clicar em “cadastre-
-se”,  após concluir esse 
processo, deve-se efetuar o 
login e clicar na aba “creden-
ciamento”, onde o envio da 
documentação ocorre. 

576 VAGAS

Prazo para a inscrição no Processo 
Seletivo Simplicado se encerra amanhã
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O Coritiba volta 
a campo hoje 
com o intuito 

de recuperar a liderança da 
Série B do Campeonato Brasi-
leiro. Para isso, o clube parana-
ense terá que passar pelo Goiás, 
que deseja retomar sua posição 
no G4 – zona de acesso. Os 
goianos ainda terão a concor-
rência de CRB e Guarani, 
outros clubes na briga direta 
por uma das quatro primeiras 
vagas.

RECUPERAÇÃO
Derrotado pelo Náutico 

por 2 a 1, o Coritiba caiu para a 
vice-liderança com 61 pontos, 
a um do Botafogo. O desafio 
contra o Goiás será em Goiâ-
nia, às 21h30. O Goiás saiu do 
G-4 e parou na quinta coloca-
ção com os mesmos 55 pontos 
do CSA que, com um jogo a 
mais, tem 16 vitórias contra 14 
dos goianos. O time do técnico 
Glauber Ramos não perde há 
cinco rodadas, mas empatou 
os últimos quatro jogos.

PRESSÃO
Em Maceió, às 21h30, o 

CRB tentará a reabilitação 

contra o ameaçado Londrina. 
Pressionado pela torcida 
após a derrota para a Ponte 
Preta por 1 a 0, o CRB ficou 
na sexta colocação com 54 
pontos. O Londrina, por 
sua vez, perdeu o confronto 
direto diante do Cruzeiro (1 
a 0) e se manteve na zona de 
rebaixamento, na 17.ª posição 
com 38 pontos.

INSATISFAÇÃO
Em Pelotas, às 19 horas, o 

Guarani quer esquecer o polê-
mico empate por 2 a 2 com o 
Vila Nova para tentar passar 

pelo lanterna e rebaixado 
Brasil-RS. Invicto há três roda-
das, o clube paulista ocupa o 
sétimo lugar com 53 pontos. 
Os gaúchos, derrotados pelo 
Sampaio Corrêa por 2 a 1, 
acumulam 23 pontos.

DECEPÇÃO
No Rio de Janeiro, às 

21h30, o Vasco cumprirá 
tabela contra o Vitória. Atro-
pelado pelo rival Botafogo por 
4 a 0 e vindo de três derrotas 
seguidas, o time do técnico 
Fernando Diniz aparece na 
nona posição com 47 pontos. 

O Vitória, sem vencer há três 
jogos e vindo de empate com 
o Avaí por 1 a 1, amarga a vice-
-lanterna com 34 pontos.

ANTES E DEPOIS
Na última segunda-feira, 

Avaí e CSA empataram por 1 
a 1 em Florianópolis. A rodada 
será encerrada amanhã com 
duas partidas. O líder Bota-
fogo poderá confirmar o 
acesso diante da ameaçada 
Ponte Preta em Campinas. Já 
Sampaio Corrêa e Vila Nova 
fazem confronto de meio de 
tabela. 

Tabela da Segundona pode ter 
mudanças na liderança e no G4

CORITIBA QUER RETOMAR a liderança contra o Goiás; Guarani enfrenta o rebaixado Brasil/RS e CRB pega o Londrina

Sonhando com o acesso, o 
CRB desafia o Londrina hoje, 
às 21h30, no estádio Rei Pelé, 
pela 35ª rodada do Campe-
onato Brasileiro da Série B. 
Diferente do rival, o time 
paranaense quer se afastar da 
zona de rebaixamento.

Após a derrota para o 
Cruzeiro, por 1 a 0, na última 
rodada, o Londrina aparece 
na 17ª colocação, com 38 
pontos, mesma pontuação do 
Brusque, o primeiro fora da 
zona de rebaixamento. O time 
catarinense leva a melhor no 
número de vitórias: 11 a 9.

O CRB, por sua vez, 
perdeu para a Ponte Preta, 
por 1 a 0, no último domingo. 
O revés fez com que ficasse 
na sexta colocação, com 54 
pontos. O CSA, em quarto, 
tem 55.

COMO VEM O GALO?
O técnico Allan Aal não 

poderá contar com o volante 
Claudinei, que recebeu o 
terceiro cartão amarelo e irá 
cumprir suspensão automá-
tica. Marthã treinou no setor e 
iniciará o duelo nesta quarta-
-feira.

A expectativa é que o trei-
nador também faça altera-
ções no ataque. Pablo Dyego 
disputa vaga com Emerson, 
enquanto que Nicolas Careca 
briga com Júnior Brandão 
para iniciar o embate.

“A gente ainda continua 
na briga, continua lutando 

pelo acesso, sonhando com 
esse acesso e ainda depende 
das forças do CRB. Temos 
um jogo em casa, contra o 
Londrina, que é fundamen-
tal, e depois temos uma 
sequência que pode definir 
o nosso acesso até antes da 
última rodada, pela questão 
da tabela dos adversários”, 
falou Allan Aal.

Como o técnico está 
suspenso, ele vai ser substitu-
ído no banco de reservas por 
seu auxiliar técnico: Ander-
son Valiñas. Ele é natural de 
Belo Horizonte, ex-jogador, 
com passagens no futebol 
europeu e asiático. Valiñas, 

hoje é profissional de educa-
ção física, Coach FIFA e gestor 
técnico. 

OLHO NO TUBARÃO
O técnico Márcio Fernan-

des terá alguns problemas 
para escalar o Londrina. O 
treinador não terá o atacante 
Zeca, suspenso. No entanto, 
contará com o lateral Elacio 
C o r d o b a  e  o  z a g u e i r o 
Augusto, que foram liberados 
pelo Departamento Médico.

Elacio Cordoba reassume 
a lateral-direita que vinha 
tendo Matheus Bianqui no 
setor. Já Augusto não teve 
complicações causadas por 

uma distensão muscular e 
seguirá entre os titulares. 
Marcelinho e Caprini dispu-
tam vaga no ataque.

“Os jogadores ficaram 
abatidos depois do jogo 
(contra o Cruzeiro), não espe-
rávamos essa derrota. E por 
tudo que foi o jogo, também 
não merecíamos. É levantar 
o astral, entendermos que 
ainda temos quatro jogos 
pela ‘frente. É hora de a gente 
juntar os cacos e saber que 
temos mais quatro jogos para 
conseguir os pontos impor-
tantes, necessários para a 
gente sair”, disse Márcio 
Fernandes.

HOJE NO REI PELÉ

Galo briga pelo acesso enquanto time
paranaense luta para não ser rebaixado

Divulgação

Galo enfrenta o Londrina hoje no Estádio Rei Pelé e precisa vencer para continuar brigando pelo acesso à Série A

Ficha técnica

CRB
Diogo Silva;
Reginaldo, Gum, Caetano e 
Guilherme Romão; Marthã, Jean 
Patrick e Diego Torres; Jajá, 
Pablo Dyego (Emerson) e Nicolas 
Careca (Júnior Brandão).
Técnico: Anderson Vãlinas 
(auxiliar)

Londrina
César; Elacio Cordoba, Marcon-
des, Augusto (Saimon) e Eltinho; 
João Paulo, Jhonny Lucas e 
Marcelo Freitas; Caprini (Marce-
linho), Salatiel e Roberto. Técnico: 
Márcio Fernandes

Jogos de hoje

CRB x Londrina 
(21h30 no Estádio Rei Pelé)
Brasil/RS x Guarani
(19h no Estádio Bento de Freitas)
Goiás x Coritiba
(21h30 no Estádio da Serrinha)
Vasco x Vitória
(19h em São Januário)

Jogos de amanhã

Sampaio Corrêa x Vila Nova
Ponte Preta x Botafogo
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Beatriz Rodrigues
Repórter

Di m i n u i r 
d i s t â n c i a , 
criar intera-

ção entre a comunidade escolar, 
agregar conhecimento e refor-
çar as ações da Educação em 
Alagoas. Essas foram algumas 
das ações desenvolvidas nas 
duas edições do Avança Escola 
10 – em Palmeira dos Índios 
e em Piranhas - que reuniu 
alunos, professores, gestores e 
gerentes dos municípios envol-
vidos. 

“Esses momentos servem 
para reforçar a importância e 
o impacto de programas como 
Professor Mentor, Equipe 
Escola, Conecta Professor, 
Mais Merenda, Vem que dá 
Tempo, que vieram para forta-
lecer ainda mais a Educação 
de Alagoas. As caravanas da 
Escola 10 são uma conquista, 
uma certeza de que estamos no 
caminho certo. O investimento 
e as melhorias para o nosso 
estado se fazem com políticas 
públicas, mas, sem dúvida, 
o mérito é, especialmente, de 
quem faz a educação todos os 
dias dentro das salas de aula. 
Foi lindo ver, mais uma vez, a 
vontade, união e dedicação de 
todos pela melhoria da quali-
dade de ensino de Alagoas, 
agora vamos levar às ações por 

todo o estado”, reforça o secre-
tário da Educação, Rafael Brito. 

PROGRAMAÇÃO RECHEADA
Em um dia inteiro de ativi-

dades, os evento ficam divi-
didos em múltiplos espaços, 
como aulões de Língua Portu-
guesa e Matemática focados no 
Enem, apresentações culturais, 
músicas, show de talentos, tira 
dúvida, minicurso e palestras 
sobre a importância das provas 
do SAEB/IDEB, além de espaço 
para jogos, roda de conversa,  e 
um estande onde as escolas da 
região apresentaram projetos 
desenvolvidos ao longo do ano 
letivo.

Laís Nunes , aluna do 
terceiro ano da Escola Esta-
dual Gentil Albuquerque 
Malta, em Mata Grande, 

viajou mais de 50 km para 
estar presente nesta edição da 
caravana Escola 10. No encon-
tro, a estudante preparou um 
vídeo uma homenagem sobre 
as mudanças que vem acon-
tecendo na Educação com o 
lançamento dos novos progra-
mas, e destacou a importância 
de encontros como esse para 
integrar ainda mais os alunos 
e professores. 

“Depois da pandemia rever 
os amigos, poder ter acesso a 
uma programação como essa 
foi incrível, estou aproveitando 
cada detalhe, é uma experiên-
cia muito boa. Acredito que 
essa programação do Escola 
10 reforça nosso compromisso 
com os estudos. Toda essa aten-
ção muda o futuro de muita 
gente daqui.”, conta Laís.

TROCA DE EXPERIÊNCIAS 
Durante a exposição de 

práticas exitosas das unidades 
de ensino da 11ª Gere, a Escola 
Estadual Xingo II, em Piranhas, 
apresentou o projeto integrador 
‘Cultura Nordestina’, um estudo 
sobre Preconceito Nordestino 
e Literatura de Cordel. A ação 
é uma iniciativa da Professora 
de Sociologia e Filosofia Denise 
Gomes, que afirma a impor-
tância da cultura do sertão nas 
aulas. “Aonde tem nordesti-
nos, a Alegria sempre está” é 
o primeiro estrofe de um dos 
cordéis produzidos na pesquisa.

“Por meio dos estudos das 
ciências sociais, construímos 
um debate sobre a questão da 
xenofobia. Em contrapartida, 
também refletimos nossa histó-
ria, como podemos vivenciar 

a nossa cultura para combater 
todo preconceito, e a leitura de 
cordel é isso, algo tipicamente 
nosso e que conta a história do 
nosso povo e que pode ser uma 
forma de combater o precon-
ceito existente.”, acrescenta 
Denise.

Representando o muni-
cípio de Delmiro Gouveia, o 
professor José Carlos, da Escola 
Estadual Watson Gusmão, 
desenvolveu um robô  que usa 
a energia solar ou eólica para 
irrigar uma plantação em um 
clima seco. A ideia ainda está 
em fases de teste, mas está a 
todo o vapor graças a equipe 
de 20 alunos de robótica, que se 
dedicam em prol da sustenta-
bilidade e praticidade quando 
se trata de manter a hidratação 
da horta local por meio de uma 
tecnologia independente.

“Construímos esse sistema 
que irriga toda uma horta com 
uma quantidade de água já 
estabelecida, ou seja, susten-
tável. Além disso a máquina é 
alimentada pela energia solar 
e solar, aqui temos muito sol, 
então essa tecnologia deve 
nos ajudar tanto na própria 
atividade desenvolvida pela 
máquina, que é manter a horta 
irrigada, como na forma que 
ela vai ter de adquirir energia 
para funcionar, é tudo pensado 
para só ter benefícios”, explica o 
professor José Carlos.

Caravana da Educação reúne 
comunidade escolar em AL

‘AVANÇA ESCOLA 10’ reuniu, em Palmeira dos Índios e Piranhas, professores, alunos, gestores e gerentes municipais

 Jonathan Lins/Arquivo

Luan Oliveira
Ascom Semed

]O prazo de inscrição do 
Processo Seletivo Simplifi-
cado (PSS) que visa suprir 576 
vagas na Secretaria Munici-
pal de Educação (Semed) 
está próximo do fim. Os que 
pretendem se candidatar têm 
até amanhã para se inscrever 
e entregar a documenta-
ção requerida. O processo é 
gratuito e totalmente online, 
podendo ser feito por meio 
do site da Semed.

De acordo com o secretá-
rio de Educação do municí-
pio, Elder Maia, o PSS é uma 
oportunidade única na capi-

tal. “Muitos professores e 
assistentes sociais perderam 
o seu emprego em escolas 
particulares que fecharam 
durante a pandemia e, agora, 
vemos uma recuperação 
muito forte em Maceió. Isso 
fica ainda mais claro quando 
observamos que esse é o 
maior processo seletivo da 
gestão até o momento”, 
conta.

A seleção terá espaços 
para as seguintes vagas: 
professor de Artes (20), 
Ciências (20),  Educação 
Física (75), Ensino Religioso 
(16), Geografia (20), Histó-
ria (20), Inglês (20), Língua 
Portuguesa (30), Educação 

Especial/Sala de Recur-
sos (30), Matemática (30) e 
Música (20), Língua Portu-
guesa (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).

A escolha dos convoca-
dos será feita por meio de 
prova de títulos, realizada 
sob a supervisão de uma 
comissão especial da Secre-
taria Municipal de Educação 
(Semed). O edital completo 
está disponível no link (a 
partir da página 4) e seus 
respectivos anexos.

Para realizar a inscrição, 
o interessado deve acessar 
o site e clicar em “cadastre-
-se”,  após concluir esse 
processo, deve-se efetuar o 
login e clicar na aba “creden-
ciamento”, onde o envio da 
documentação ocorre. 

576 VAGAS

Prazo para a inscrição no Processo 
Seletivo Simplicado se encerra amanhã



O desrespeito e a violência contra a mulher estão aflorando no serviço público em Arapiraca. Espero que não tenha nada a ver 
com o péssimo exemplo dado pelo deputado Tarcizo Freire recentemente, numa audiência pública na Câmara local, quando 
humilhou uma secretária municipal e uma servidora pública na presença de dezenas de pessoas, inclusive homens. Um bando 
de frouxos. Pois bem, ontem, um servidor descontrolado e valentão, virou uma mesa sobre a secretária Maria Carolina Souza 
Valeriano – de Serviços Públicos de Arapiraca. Ele ficou irritado porque a secretária o mudou de setor. Bem, o caso foi parar na 
Polícia Civil e o servidor violento vai responder a um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) por tentativa de lesão corporal. 

Classe cínica. Juntei essas duas palavras para tentar explicitar o voto dos deputados federais que aprovaram, na calada da 
noite de ontem, em segundo turno, a PEC dos Precatórios, conhecida como PEC do Calote. Classe, porque prevaleceu o 
corporativismo na hora de aprovar a matéria, com uma margem folgada de votos, em comparação com a primeira votação. 
Cínica, porque a atitude deles mostra o desprezo com a lei e com aqueles que mais sofrem os efeitos dela. (Ricardo Rodrigues)

A aprovação da PEC do Calote, que fura o teto de gastos e coloca nas mãos do presidente Jair Bolsonaro mais de R$ 90 
bilhões às vésperas das eleições de 2022, teve um mentor: o deputado federal Arthur Lira (PP/AL), presidente da Câmara 
e líder do Centrão. Sem a articulação do filho de Biu de Lira, na base do toma lá dá cá, a matéria não teria sido aprovada 
duas vezes. Na segunda votação pelo placar folgado de 323 a 172 votos. Agora, a matéria segue para o Senado. (RR)

O vereador é o fiscal do gestor municipal. Tanto na aplicação das finan-
ças quanto na prestação de serviços à população. Notadamente, aqueles 
serviços essenciais. Pois bem, em Palmeira dos Índios, um episódio com 
o vereador licenciado Fábio Targino funcionou como um “sacode lelê”. 
Trafegando todo faceiro no seu carro, pela Rua João Farias, no bairro de 
Vila Maria, o vereador foi “sacudido” por solavancos repentinos. O carro 
dele caiu com a dianteira numa das inúmeras crateras existentes no 
bairro. Numa mesa de bilhar seria: bola na caçapa do canto. Boa parte 
das ruas do bairro não tem calçamento. Vou nem falar em saneamento. 
Pois bem, felizmente os danos foram apenas materiais. Mas, desta vez 
nenhum morador precisa procurar um vereador para denunciar a bura-
queira na sua rua. Fábio Targino é testemunha da situação do bairro.

A Câmara Municipal de Maceió mostra que não tem respeito pelo Ministério Público. A prova disso são as reiteradas enqua-
dradas no Legislativo para cumprir a sua obrigação: votar as leis que garantem a aplicação dos recursos públicos nas áreas 
certas no âmbito da Prefeitura de Maceió. A Mesa Diretora encara os ofícios enviados pela promotora Fernanda Moreira 
como papel de pão. Cansada, a promotora recorreu a uma ACP (Ação Civil Pública) acatada pela Justiça para que as leis 
(Diretrizes Orçamentárias e Orçamentária Anual) fossem votadas. Mas a Mesa Diretora da Casa nem se abalou. Curioso 
nisso tudo é que o prefeito JHC tem a maioria na Casa de Mário Guimarães (que não tem nada ver com isso). O vereador 
Siderlane Mendonça é o líder do prefeito, mas, parece que está sem muita moral com os colegas. Vereadores, se orientem!

Uma interpretação apressada ou equivocada deixou o senador Renan 
Calheiros numa saia justa daquelas. No contexto de uma entrevista, 
em Mata Grande, Renan falava sobre sua amizade com o depu-
tado Antônio Albuquerque e como via a sua atuação parlamentar no 
apreço pelos municípios. Pronto. Não demorou muito e, disso tudo, 
Albuquerque passou à condição de único e preferido candidato de 
Renan Calheiros para o Governo do Estado. Até o deputado sabe que 
não é bem assim. Isso deu uma zuada! Após a confusão criada com 
a informação truncada, até fazer o caminho de volta houve muitos 
aborrecimentos. Certamente, o grupo político que espera o apoio 
de Renan se chateou. Albuquerque, também. E outras pessoas que 
dependem dessa definição ficaram bochechudas com Renan.

Com a ajuda do deputado Ricardo Barros (PP/PR), líder do Governo na Câmara - 
aquele da vacina inexistente -, Arthur Lira ligou o rolo compressor e abriu a mala 
preta, recheada de verbas secretas, para aprovar a PEC do Calote. A proposta 
do Palácio do Planalto contou até com votos de partidos da oposição: PSB e 
PDT. Mesmo sob a ameaça de Ciro Gomes desistir de disputar as eleições 
presidenciais, cinco pedetistas votaram com Bolsonaro. Na primeira votação a 
traição foi maior, 15 deputados do PDT votaram a favor da PEC. (RR)

O dia de ontem foi animado em Brasí-
lia. Enquanto a Câmara aprovava a 
PEC do Calote, o STF barrava o fuá do 
dinheiro público, via verbas secretas. 
Ou seja: o direito dado ao parlamen-
tar governista de usar o dinheiro das 
emendas como bem quer e entende 
sem ter que prestar contas a ninguém. 
Como já fazem com tantos outros 
recursos carimbados como verbas 
públicas. Peguei no sono, quando o 
placar estava em 6 a 1 a favor do voto 
da relatora, ministra Rosa Weber, que 
barrou a safadeza. (RR)

A professora Marília Goulart, do Instituto 
de Química e Biotecnologia da Ufal, 
recusou-se a receber uma medalha de 
mérito científico oferecida pelo Governo 
Federal. Ela e outros 21 cientistas decli-
naram da comenda, após a exclusão de 
dois colegas pesquisadores. “Perde-se 
a honraria, não a honra!”, disse Marília, 
parafraseando o presidente da SBPC, 
professor Renato Janine. Oferecida 
desde 1992, a comenda nunca foi tão 
vilipendiada como na edição deste ano, 
outorgada pelo decreto presidencial de 
3 de novembro. (RR)

A decisão do STJ de inocentar o 
senador Flávio Bolsonaro (Patrio-
tas/RJ), no caso do “escândalo das 
rachadinhas”, é vergonhosa. Como 
pode um poder apanhar tanto dos 
filhos do presidente Bolsonaro e livrar 
o “zero um”, contumaz perdulário, 
das barras da lei? É fato que “rachadinha” existe desde os tempos do impe-
rador, mas foi escancarada após a Nova República e vem se tornando prática 
comum. Acontece em várias casas legislativas, inclusive na nossa combalida 
Assembleia. Com detalhe: o clã Bolsonaro diz que não é corrupto.   (RR)

A Seleção Brasileira está completa, cheia de craques titulares e reservas, 
hospedados em hotel de luxo em São Paulo, concentrados para as duas últi-
mas partidas que vai disputar deste ano, pelas eliminatórios da Copa do Mundo. 
Enquanto isso, o Exame do Ensino Médio (Enem), que é maior seleção de estu-
dantes universitários do País, está completamente desfalcada de técnicos. 
Muitos deles pediram demissão esta semana, o que provocou a convocação 
do ministro da Educação para dar explicações no Congresso. (RR)

Não é de hoje que os políticos lançam 
mão de verbas secretas. Aqui em 
Alagoas foi motivo de racha na base 
governista, quando integrantes do 
próprio governo denunciaram essa 
prática. O governador era Fernando 
Collor, que teria usado a grana para 
pavimentar sua eleição ao Palácio do 
Planalto, nas eleições de 1998, quando 
derrotou o ex-presidente Lula, no 
segundo turno. Além da verba secreta, 
Collor contou com a ajuda do setor 
sucroalcooleiro, em toca do famigerado 
“acordo dos usineiros”. 

Em Carta Aberta, os cientistas avaliaram 
a retirada dos nomes de Adele Schwartz 
Benzaken e Marcus Vinícius Guimarães 
de Lacerda como “uma clara demons-
tração de perseguição a cientistas, 
configurando um novo passo do siste-
mático ataque à Ciência e à Tecnologia 
por parte do governo vigente”. O assunto 
repercutiu até na imprensa mundial. 
Sites como o Le Monde (França), Deuts-
che Welle (Alemanha), NDTV (Índia) e 
BBC (Londres) destacaram a recusa da 
medalha como uma reação ao governo 
Bolsonaro. (RR)
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Um xerife no Pontal!

Ligeirinhas

A coluna recebeu a informação que um policial militar – que não daria um dia de serviço na corporação, mesmo 
lotado na atividade meio; ele pagaria para substituí-lo – transformou o Pontal da Barra num “Condado” e se 
nomeou xerife da comunidade. No local, o homem dá lapada em bêbado, atira em policial, invade área de domí-
nio da Marinha, manda prender e manda soltar. Ele e a família reclamariam até das marolas provocadas pelas 
embarcações que passam pela prainha. Tem jeito uma coisa dessas? A reportagem está apurando isso direitinho. 
Será mesmo que existe essa figura no bairro ou isso é coisa de gente da língua grande? Bem, seja como for, 
onde há fumaça há fogo. A apuração está na fase da 1ª Seção da Polícia Militar, espécie de RH da corporação. 
Pelo que se apurou até agora, o homem seria o “Cão do Segundo Livro” e até a Capitania dos Portos” teria medo 
dele. Eita! O xerife teria éscalado´a pistola na cara de um militar da Marinha em serviço e que teria tentado uma 
conversa pacífica com ele. Cego, mudo e aleijado que não rezar na cartilha dele apanha. Sendo um policial militar 
de patente intermediária e com um currículo desse só tendo o apoio de um oficial estrelado. Um coronel de três 
estrelas douradas seria o peixe do xerife. Em troca de quê? De uns passeios de lancha e Jet-ski. Oficial barato, não 
é? Coronel, tenha vergonha! A Corregedoria da PM estaria na cola desse militar que não enverga o fardamento 
cáqui da briosa há muito tempo. Bem, tudo está sendo apurado. O que for verdadeiro dessa história virá à tona. 
O que for mentiroso vai se perder pelo caminho da apuração. Xerife do Pontal, era só o que faltava! Será, hein!?

» Aviso a quem bebe e vai dirigir: a Operação Lei Seca não está para 
brincadeira. Quase todos os dias ocorrem prisões. Além disso, suspen-
são da CNH por um ano e quase R$ 3 mil de multa. Vale a pena correr 
esse risco?

» E nem adianta fazer cara feia. Não quer soprar? Não é obrigado, mas assuma 
as consequências. Se não andar em linha reta por uns quatro metros vai para o 
xadrez. Se ficar puto é pior.

»  Quando os agentes da Lei Seca param um motorista bêbado e 
tomam-lhe as chaves, evitam várias mortes, inclusive a do bebinho. A 
ameaça para e a vida segue.

Agressão à secretária

Cinismo explícito

Toma lá, dá cá

Carro na “caçapa” do canto 

Cara de paisagem!

Uma confusão daquelas 

Rolo compressor

Verba secreta 1

Medalhas devolvidas 1

“Rachadinha” 

Falta de craques 

Verba secreta 2

Medalhas devolvidas 2


