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TJ DE ALAGOAS TERÁ MAIS  
TRÊS DESEMBARGADORES

PROJETO DE AUTORIA DO PODER JUDICIÁRIO É APROVADO EM SEGUNDO TURNO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
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BALAIADA

10

Gaspar Breda  
vai disputar  
o Governo... 
ou o Senado

Nome do vice 
de Paulo Dantas 
vira ciumeira 
entre políticos 

Adeilson pega 
estrada para  
fortalecer o  
Pros em AL

Depois da  
eleição da 
OAB/AL, vem 
a do Quinto

Gaspar Breda vai à luta em 2022

4

PANDEMIA

Maceió inicia terceira dose 
para imunizar contra Covid

PREVENÇÃO

CREA e Bombeiros promovem 
I Seminário Alagoano amanhã

O Conselho de Engenha-
ria e Agronomia de Alagoas 
(Crea-AL) realizará, em parce-
ria com o Corpo de Bombei-
ros Militar de Alagoas 
(CBMAL), a primeira edição 
do Seminário Alagoano de 

Prevenção Contra Incêndio. 
O encontro acontece amanhã, 
às 14h, no auditório da sede 
do Crea-AL, no Farol. Obje-
tivo é atualizar os profissio-
nais com as novas Instruções 
Técnicas (IT’s) que foram 

publicadas no Diário Oficial 
em julho deste ano. As IT’s 
trazem um conjunto de 
normas com os procedimen-
tos necessários para a segu-
rança contra incêndio, que, 
se seguidas à risca, propor-

cionam todo o embasamento 
para a implantação de proje-
tos que garantam a segurança 
contra emergências. Todo 
evento será transmitido 
online no canal do Crea-AL 
no YouTube.

Seminário será para informar os profissionais que atuam em projetos de Segurança Contra Incêndio e Pânico sobre as atualizações das Instruções Técnicas

Ascom CBM
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Luís Inácio Lula da Silva  * Ex-presidente da República em discurso no Parlamento Europeu, em Bruxelas, na manhã da última segunda-feira, 15 de novembro de 2021

Eu quero começar falando não 
da América Latina, nem da União 
Europeia, nem de algum país, 
continente ou bloco econômico em 
particular, e sim do vasto mundo 
em que vivemos todos nós - latino-
americanos, europeus, africanos, 
asiáticos, seres humanos das mais 
diferentes origens. Vivemos em um 
planeta que tenta a todo momento nos 
alertar de que precisamos de novas 
atitudes e de uns dos outros para 
sobreviver. Que, sozinhos, estamos 
vulneráveis às tragédias ambientais, 
sanitárias e econômicas. Mas que, 
juntos, somos capazes de construir 
um mundo melhor para todos nós. 
No entanto, ignoramos esses alertas. 
Insistimos em não aprender com os 
erros do passado. O resultado da 
nossa falta de compreensão está à vista 
de todos: pandemia, desigualdade, 
fome, emergências climáticas 
que no futuro próximo poderão 
comprometer a sobrevivência da 
espécie humana na Terra. Apesar de 
tudo isso, quero reiterar aqui minha 
crença inabalável na humanidade. 
Não nasci otimista - aprendi a ser. 
Por que vi em vários momentos da 
minha vida o quanto um ser humano 
é capaz de realizar, e o quanto um 
povo é capaz de construir, quando 
existe força de vontade e geração de 
oportunidades. Quem vive hoje no 
Brasil,  ou acompanha o noticiário 
sobre o país, tem todos os motivos 
para estar pessimista. Mas aonde quer 
que eu vá, faço questão de dizer: o 
Brasil tem jeito - apesar do projeto de 
destruição colocado em prática por 
um bando de extremistas de direita 
sem a menor noção do que seja cuidar 
de um país e de seu povo. O Brasil 
tem jeito, apesar dos 19 milhões de 
brasileiros que passam fome. Apesar 
dos 19 milhões de desempregados 
e desalentados, que já desistiram de 
procurar um novo emprego. Apesar 
dos ataques constantes contra a 
população negra e indígena. Apesar 
do avanço da destruição do meio 
ambiente, inclusive na Amazônia. 

E apesar de tudo, digo com total 
convicção: o Brasil tem jeito. Sei disso 
porque num passado muito recente 
nós fomos capazes de reconstruir 
e transformar o país, e temos plena 
capacidade de reconstrui-lo outra vez. 
Da mesma forma que acredito que o 
Brasil tem jeito, acredito também que 
o mundo tem jeito. Apesar dos 750 
milhões de pessoas que passam fome, 
apesar dos 5 milhões de mortos pela 
Covid-19, apesar da desigualdade 
que não para de crescer, apesar 
dos conflitos étnicos, religiosos e 
geopolíticos que não raro alimentam 
as guerras. Como disse no início desta 
fala, meu otimismo não nasce do 
acaso, mas da experiência. Acredito 
que a humanidade tem jeito porque 
estou aqui hoje, neste Parlamento 
Europeu, reunido com representantes 
de países que em meados do século 
20 eram inimigos ferozes no campo 
de batalha, numa das maiores 
carnificinas da história. 60 milhões 
de pessoas morreram na Segunda 
Guerra Mundial. É bem provável que 
os antepassados de vocês tenham 
lutado em lados opostos. Que tenham 
matado, morrido e sofrido na pele 
as atrocidades da guerra. Vocês e 
seus países teriam, portanto, razões 
para se odiarem uns aos outros. No 

entanto, são protagonistas de uma das 
mais extraordinárias experiências da 
história moderna, que foi a construção 
da União Europeia. Vocês estão hoje 
aqui, neste Parlamento Europeu, em 
clima de paz, buscando juntos soluções 
para a construção de uma Europa 
melhor. Conhecemos o imenso poder 
de destruir que o ser humano tem em 
suas mãos, e que ele tantas vezes não 
hesitou em usar. Mas não podemos 
jamais esquecer que a humanidade 
tem também uma extraordinária 
capacidade de construir e reconstruir. 
A União Europeia, o Parlamento 
Europeu e vocês, senhoras e senhores 
eurodeputados, são portanto 
exemplos dessa virtude humana. 
A União Europeia não é perfeita, 
como nada é, mas é um patrimônio 
da humanidade, como exemplo 
de cooperação e construção da paz 
entre os povos. Senhores deputados e 
senhoras deputadas Somos 7 bilhões e 
seiscentos milhões de seres humanos 
habitando este planeta.Homens, 
mulheres, crianças e velhos, ricos e 
pobres, pretos, brancos, gente de todas 
as cores. Cada um de nós carrega 
dentro de si o seu universo particular. 
Somos diferentes uns dos outros, 
cada qual com sua individualidade, 
mas unidos todos por uma certeza 
ancestral: o ser humano não nasceu 
para ser sozinho. O que me faz 
lembrar do pequeno trecho de uma 
das grandes obras primas da Bossa 
Nova, esse gênero musical brasileiro 
que conquistou o mundo. Um verso 
que diz o seguinte: “É impossível ser 
feliz sozinho.” A verdade é que não 
é possível sermos felizes enquanto 
milhões de crianças ao redor do 
mundo vão dormir esta noite com 
fome, e acordarão amanhã sem saber 
se terão o que comer.

Não é possível sermos felizes em 
meio a tamanha desigualdade, que 
cresceu de forma inaceitável em plena 
pandemia. Os ricos ficaram muito 
mais ricos e os pobres, ainda mais 
pobres. A desigualdade entre ricos e 
pobres manifesta-se até mesmo nos 
esforços para a redução das mudanças 
climáticas. O 1 por cento mais rico da 
população do planeta vai ultrapassar 
em 30 vezes o limite necessário 
para evitar que um aumento da 
temperatura global ultrapasse a meta 
de 1,5 grau centígrado até 2030. O 1 
por cento mais rico, que corresponde 
a uma população menor que a da 
Alemanha, está a caminho de emitir 
70 toneladas de gás carbônico per 
capita por ano. Enquanto isso, os 50 
por cento mais pobres do mundo 
emitirão, em média, apenas uma 
tonelada per capta por ano, segundo 
estudo produzido pela ONG Oxfam 
e apresentado recentemente na COP 
26. A luta pela preservação do meio 
ambiente para mim é indissociável da 
luta contra a pobreza e por um mundo 
menos desigual e mais justo. É preciso 
deixar bem claro que o otimismo, a 
esperança e a fé não podem ser jamais 
sinônimos de resignação. Por conta 
disso, eu me considero um otimista 
indignado. Em 2009, os países ricos se 
comprometeram em aumentar para 
100 bilhões de dólares ao ano, a partir 
de 2020, a contrapartida para os países 
em desenvolvimento preservarem a 
natureza e enfrentarem as mudanças 
climáticas. Esse compromisso não 
foi cumprido, e agora está sendo 

postergado para mais dois anos, ou 
seja, a partir de 2023, a transferência 
de 100 bilhões ao ano para enfrentar 
a emergência climática. Iniciativa 
louvável, que merece ser celebrada. 
Mas não podemos esquecer que 
na crise de 2008, os Estados Unidos 
destinaram 700 bilhões de dólares 
para salvar da falência bancos que de 
forma irresponsável investiram em 
títulos imobiliários podres. Na mesma 
época, o G-20 destinou mais 1,1 trilhão 
de dólares aos países emergentes e ao 
comércio mundial, para combater 
os efeitos da crise. É preciso lembrar 
também que os Estados Unidos 
gastaram 8 trilhões de dólares nas 
guerras pós-11 de setembro. Quantia 
suficiente para eliminar a fome no 
mundo e preparar o planeta para lidar 
melhor com as mudanças climáticas. 
E que, no entanto, foi usada para 
causar a morte direta de mais de 900 
mil pessoas em países como Iraque, 
Afeganistão, Síria, Iêmen e Paquistão. 
Sem contar as mortes provocadas pela 
perda de água, esgoto e infraestrutura 
relacionadas com a guerra. Ou seja, 
não faltam recursos para salvar 
bancos e para causar a morte ou o 
deslocamento forçado de milhões de 
seres humanos. Mas na hora de salvar 
vidas humanas ou o próprio planeta 
em que vivemos, a solidariedade dos 
países ricos é dezenas de vezes menor. 
Uma das maiores alegrias que tive 
quando presidente do Brasil, e mesmo 
depois de deixar a Presidência, foi 
percorrer o mundo, a convite dos 
mais diferentes países, para falar 
dos nossos extraordinários avanços 
econômicos e sociais. Tive a honra de 
conduzir o Brasil ao posto de 6ª maior 
economia mundial. E de fazer do país 
um exemplo para o mundo de como é 
possível superar a extrema pobreza e a 
fome, com total respeito à democracia, 
em um curto espaço de tempo. Vocês 
podem, portanto, imaginar o quanto 
dói participar de grandes eventos 
internacionais como este e ter que 
declarar o quanto o Brasil andou para 
trás desde a chegada da extrema-
direita ao poder.

O Brasil vive hoje uma tragédia 
social, econômica, ambiental e 
sanitária sem precedentes. Temos 
2,7 por cento da população mundial. 
No entanto, respondemos por 12 
por cento das mortes por Covid 
registradas no mundo. Choramos a 
morte de mais de 610 mil brasileiros. 
Não chegamos a essa trágica 
estatística por alguma fatalidade, e 
sim pela atitude criminosa do atual 
governo. O atual presidente ironizou 
a gravidade da doença. Zombou dos 
mortos. Atrasou o quanto pôde a 

compra das vacinas. Fez propaganda 
enganosa e distribuiu medicamentos 
comprovadamente ineficazes contra 
o vírus. Deixou faltar oxigênio em 
hospitais. Incentivou e promoveu 
aglomerações. Induziu a população 
à desconfiança quanto à eficácia das 
máscaras. Ajudou a espalhar fake 
news contra as vacinas, chegando a 
dizer que elas podem levar as pessoas 
com HIV a desenvolverem AIDS. 
Experiências com medicamentos 
ineficazes, usando seres humanos 
como cobaias involuntárias, chegaram 
a ser realizados no Brasil, reeditando 
os horrores do nazismo. Além disso, 
cerca de 116 milhões de brasileiros, 
metade da nossa população, vive hoje 
em situação de insegurança alimentar, 
de moderada a muito grave. Desses, 
cerca de 19 milhões, quase duas vezes 
a população da Bélgica, chegam 
a passar um dia inteiro sem ter o 
que comer. Isso está acontecendo 
no Brasil, que é o terceiro maior 
produtor mundial de alimentos. E 
está acontecendo porque o Brasil, que 
em 2014 saiu do Mapa da Fome da 
ONU pela primeira vez na história, 
hoje copia o que o neoliberalismo 
trouxe de pior ao mundo: alta 
concentração de renda, baixa geração 
de empregos, destruição de direitos 
trabalhistas, desmonte das políticas 
sociais, ausência do Estado, abandono 
dos mais pobres à própria sorte. O 
resultado dessa trágica equação não 
poderia ser outro: miséria, fome, 
desesperança. Mas eu estou aqui para 
dizer outra vez a vocês e ao mundo: 
o Brasil tem jeito. Por que ele é muito 
maior do que qualquer um que tente 
destruí-lo. O Brasil é o país que num 
passado muito recente encantou 
o mundo com as suas políticas 
inovadoras,

que retiraram da extrema pobreza 
36 milhões de pessoas - o equivalente 
à soma das populações inteiras 
de Portugal, Suécia, Dinamarca 
e Irlanda. O Brasil é o país que 
assumiu voluntariamente diante do 
mundo o compromisso de reduzir 
em 75 por cento o desmatamento na 
Amazônia, como forma de conter 
a emissão de gases poluentes. E 
cumprimos antecipadamente nossa 
promessa - entre 2004 e 2012, nós, 
de fato, reduzimos em 80 por cento 
o desmatamento da Amazônia, 
contribuindo para minimizar o 
avanço das mudanças climáticas. 
Infelizmente, os países ricos, 
justamente os principais responsáveis 
pela emissão de gases de efeito 
estufa, não cumpriram a sua parte. 
Talvez porque os ricos acreditem 
que tenham como se proteger, e as 

mudanças climáticas afetarão com 
maior intensidade os mais pobres, 
o que é a triste realidade. Mas o que 
eles esqueceram é que todos nós - 
ricos e pobres - precisamos do mesmo 
oxigênio para respirar, precisamos 
de água limpa para sobreviver, 
precisamos de um planeta saudável, 
onde nossos filhos possam viver 
com saúde e paz. Felizmente, essa 
era de trevas que se abateu sobre o 
planeta, por conta da ascensão de 
governos de extrema-direita pelo 
mundo afora, emite claros sinais de 
que está chegando ao fim. Partidos 
e candidatos progressistas vêm 
conquistando importantes vitórias. 
Isso está acontecendo em vários 
países, e estou certo de que vai 
acontecer também no Brasil, a partir 
da eleição presidencial do ano que 
vem. O Brasil voltará a ser uma força 
positiva no mundo. Voltaremos a ser 
criadores de políticas públicas capazes 
de mudar para melhor o nosso 
planeta. Acreditamos num mundo 
multipolar. Voltaremos a ter uma 
política externa altiva e ativa. Vamos 
fortalecer o Mercosul, reconstruir a 
União de Nações Sul-Americanas, a 
Unasul, e ampliar nossas parcerias 
com a União Europeia. Vamos 
aperfeiçoar os termos do acordo 
Mercosul-União Europeia. .Não 
queremos uma América Latina 
voltada exclusivamente para 
o agronegócio e a mineração. 
Temos total capacidade de sermos 
também países industrializados, 
tecnologicamente avançados. O 
acordo hoje se encontra paralisado, 
por conta da desconfiança de países 
europeus quanto ao cumprimento 
dos compromissos ambientais 
assumidos pelo governo brasileiro. 
Temos imensas extensões de terras 
agricultáveis, temos tecnologia, 
pesquisas agropecuárias avançadas. 
Nossa produção de alimentos 
não precisa desmatar a Amazônia 
para exportar soja ou criar gado. 
As atividades criminosas dos que 
destroem o meio ambiente devem ser 
punidas, e não podem prejudicar toda 
a economia brasileira. Temos uma 
biodiversidade extraordinária, e os 
nossos biomas haverão de se regenerar 
após a extinção do atual governo, 
que estimula o desmatamento e as 
queimadas, o avanço do garimpo 
em áreas de proteção ambiental, os 
ataques aos povos indígenas. O povo 
brasileiro não quer que essa destruição 
continue. Os brasileiros querem a 
Amazônia viva e de pé. E, para isso, 
é necessário construir alternativas 
sociais e de desenvolvimento, com 
ciência, tecnologia e o protagonismo 
e respeito aos povos que vivem na 
floresta, seus saberes e sua cultura. 
Meus amigos e minhas amigas, 
Acreditamos num mundo cada vez 
mais plural, unido em torno de valores 
como solidariedade, cooperação, 
humanismo e just iça social . 
Acreditamos numa nova governança 
mundial, começando pela ampliação 
do Conselho de Segurança da ONU, e 
vamos continuar lutando por ela. 

Acreditamos que outro Brasil é 
possível, outra Europa é possível e 
outro mundo é possível - porque, num 
passado muito recente, fomos capazes 
de construí-lo. Podemos ser felizes 
juntos. E seremos. Muito obrigado a 
todos.

Discurso de Lula no Parlamento europeu
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na sessão de hoje, o plená-
rio da Casa discutiu e votou 
12 matérias, dentre elas o 
Projeto de Lei nº 578/2021, 
de autoria do Tribunal de 
Justiça de Alagoas,  que 
transforma cargos de juiz de 
direito, com atribuições de 
auxiliar de 2ª e 3ª entrâncias, 
em cargos de desembarga-
dor, amplia a composição 
de membros do Tribunal de 

Justiça de Alagoas e estabe-
lece a estrutura de pessoal 
desses respectivos gabine-
tes de desembargadores. 
A matéria foi aprovada em 
segundo turno.

Justifica o chefe do Poder 
Judiciário alagoano que o 
elevado fluxo de proces-
sos na segunda instância 
do Tribunal de Justiça tem 
contribuído de forma signi-
ficativa para o aumento da 
taxa de congestionamento, 
com reflexos diretos na carga 

de trabalho dos desembarga-
dores, daí a necessidade da 
transformação de 25% cargos 
de juiz de direito auxiliar em 
três cargos de desembar-
gadores e a criação de uma 
nova câmara civil no Tribu-
nal de Justiça de Alagoas. 
De acordo com parecer da 
Comissão de Orçamento da 
Casa, a proposição trata da 
transformação de cargos e 
não de criação, com recursos 
já previstos dentro da estru-
tura orçamentária do órgão.
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Aprovado projeto que amplia 
número de desembargadores 

MAIS TRÊS GABINETES serão criados na estrutura do Tribunal de Justiça de Alagoas; Pleno reivindicava o “reforço”

Dicom TJ/AL

F o i  a p r o v a d o  p o r 
unanimidade, em primeiro 
turno, o projeto de lei ordinária 
nº 33/2019, de autoria da 
deputada Fátima Canuto 
(PSC), que dispõe sobre 
a obrigatoriedade de os 
estabelecimentos públicos e 
privados do Estado inserirem 
nas placas de atendimento 
prioritário o símbolo mundial 
do autismo. Ao justificar a 
proposta, Fátima Canuto 
observa que o Transtorno 
de Espectro Autista (TEA) 
engloba diferentes síndromes 
marcadas por perturbações do 
desenvolvimento neurológico 
com três características 
fundamentais, que podem 
manifestar-se em conjunto 
ou isoladamente, por uma 
alteração da comunicação 
social e pela presença de 
comportamento repetitivo e 
estereotipado. “O presente 
projeto tem grande relevância 
social e as características físicas 
são imperceptíveis, podendo os 
portadores serem confundidos 
com pessoas tímidas, razão 
pela qual a inserção do 
Símbolo Mundial do Autismo 
deve aparecer nas placas de 
atendimento prioritário”.

AUTISMO

PL obriga 
a inserção 
do símbolo 
mundial

O crescimento da avalia-
ção negativa do governo 
Jair Bolsonaro (sem partido) 
começa a provocar uma 
debandada de potenciais alia-
dos nos estados, incluindo 
desistências de candidaturas 
a governos estaduais e a cons-
trução de palanques que vão 
além do bolsonarismo.

Estimativas realizadas 
pela Quaest Consultoria a 
partir de dados da pesquisa 
Genial/Quaest apontam que o 
governo Bolsonaro é avaliado 
negativamente por mais de 
60% do eleitorado na Bahia e 
Pernambuco e mais de 50% 
em outros 18 estados.

Obtido com exclusividade 
pelo jornal Folha de S.Paulo, 
o relatório da Quaest usa a 
metodologia que estima opini-
ões de pequenos segmentos 
da população, conhecida pela 
sigla em inglês MrP. Foram 
ouvidas 2.063 pessoas, do 
dia 3 ao dia 6 de novembro. 
A margem de erro varia. 
Em geral, os dados são mais 
precisos quanto maior for o 
universo do eleitorado do 
estado.Bolsonaro é avaliado 
negativamente pela maioria 
dos eleitores nos nove esta-
dos do Nordeste. Também 
tem avaliação negativa maior 
que 50% em estados como São 
Paulo e Rio de Janeiro, e até 
mesmo em estados do Centro-
-Oeste ancorados no agrone-
gócio, como Goiás.

A maior avaliação posi-
tiva está em Rondônia, Santa 
Catarina, Tocantins e Distrito 

Federal. Em nenhum estado 
brasileiro, contudo, a avalia-
ção positiva do governo 
Bolsonaro é maior do que a 
negativa.

Os números coincidem 
com um movimento de afasta-
mento de aliados de Bolsonaro 
nos estados. Pré-candidatos a 
governos estaduais em 2022 
desistiram da empreitada ou 
começam a buscar palanques 
mais amplos e diálogo com 
partidos de centro e até da 
esquerda.

O movimento mais emble-
mático aconteceu na Paraíba. 
Principal aliado de Bolsonaro 
no estado desde 2018, quando 
abriu uma dissidência em 
seu partido para apoiá-lo, 
o ex-prefeito de Campina 
Grande, Romero Rodrigues 
(PSD), desistiu de concorrer 
ao governo estadual.

A alta rejeição a Bolsonaro 
no estado foi o fator determi-
nante para a desistência de 
Rodrigues, que tem dito a alia-

dos que concorrer ao governo 
ancorado em Bolsonaro seria 
um movimento arriscado.

Ao mesmo tempo em 
que se afastou do bolsona-
rismo, Rodrigues retomou 
pontes com o governador 
João Azevêdo (Cidadania), 
que disputará a reeleição. A 
ideia é ser candidato a vice de 
Azevêdo e se cacifar para 2026. 
Caso não tenha êxito, deve ser 
candidato a deputado federal.

Com a baixa, a oposição 
deve lançar para o governo 
o deputado federal de Pedro 
Cunha Lima (PSDB), que teria 
mais facilidade em construir 
um palanque mais amplo por 
não ser tão fortemente asso-
ciado ao bolsonarismo.

Movimento semelhante 
aconteceu no Piauí, onde 
o senador licenciado Ciro 
Nogueira (PP) desistiu de 
concorrer ao governo do 
estado depois de assumir a 
chefia da Casa Civil de Bolso-
naro.

Ciro Nogueira vinha 
trabalhando sua candidatura 
desde que foi reeleito para o 
Senado em 2018, movimento 
que ganhou tração após ele 
romper com o governador 
Wellington Dias (PT) em 
agosto do ano passado. Em 
seu lugar, deverá concorrer 
ao governo sua ex-mulher, 
a deputada federal Iracema 
Portela (PP).

Em outros estados do 
Nordeste, pré-candidatos 
com campo da centro-direita 
buscam se afastar do presi-
dente para construir palan-
ques mais amplos, caso de 
Ronaldo Caiado (DEM) em 
Goiás, ACM Neto (DEM) na 
Bahia e Miguel Coelho (DEM) 
em Pernambuco.

Em Goiás, antigo reduto 
do presidente pela influência 
do agronegócio, a avaliação 
negativa do governo Bolso-
naro já supera 50%. O gover-
nador Ronaldo Caiado, que 
disputará a reeleição, tem 
indicado que não deve apoiar 
o presidente em 2022.

“Desde o ano passado 
que Caiado vem se afastando 
do presidente. Fez críticas e 
até o chamou de ignorante, 
adotando medidas na contra-
mão do que o presidente 
pregava na pandemia”, avalia 
o deputado federal bolsona-
rista Major Vitor Hugo (PSL).

Em entrevista ao programa 
Conversa com Bial, da TV 
Globo, Caiado disse que vai 
trabalhar por um candidato ao 
Planalto com perfil de diálogo.

NAVIO AFUNDANDO!

Com alta rejeição, Bolsonaro 
enfrenta debandada de aliados

Getty

Com índice de rejeição nas alturas, Bolsonaro vê aliados saírem da sua “cola”

Com a aprovação do Projeto de Lei, Pelo do TJ/AL terá mais três desembargadores



Em suas redes 
s o c i a i s ,  n a 
noite de ontem, 

o prefeito de Maceió, JHC, 
anunciou que a Secretaria 
Municipal de Saúde passa a 
disponibilizar, a partir de hoje, 
a 3ª dose contra a Covid-19 para 
toda a população adulta que 
completou cinco meses (150 
dias) da 2ª dose das vacinas 
Astrazeneca, Coronavac e 
Pfizer. 

A dose de reforço tem 
inicio, hoje, em todos os pontos 
de vacinação da capital. Quem 
está apto poderá se dirigir, 
das 9h às 21h, aos pontos 
instalados nos Shoppings 

Maceió (Mangabeiras) e Pátio 
(Cidade Universitária) e nos 
drive-thrus de Jaraguá e da 
Justiça Federal.

Os outros quatro pontos – 
Papódromo (Vergel), Ginásio 
Arivaldo Maia (Jacintinho), 
Terminal do Osman Loureiro 
(Clima Bom) e Praça Padre 
Cícero (Benedito Bentes) – 
funcionam todos os dias das 
9h às 16h. Aos sábados e às 
segundas-feiras, os pontos dos 
drive-thrus e dos shoppings 
também funcionam das 9h às 
16h. No domingo, nenhum dos 
pontos funciona.

Para se vacinar, pessoas 
com 18 anos ou mais devem 

a p r e s e n t a r  d o c u m e n t o 
de identificação com foto, 
comprovante de residência 
(não precisa cópia) e o cartão de 
vacinação com as informações 
da etapa anterior. A 3ª dose 
vale para quem tomou as duas 
doses de um dos imunizantes 
da Astrazeneca, Coronavac e 
Pfizer.

De acordo com o Ministério 
da Saúde, quem tomou a Jansen 
deve tomar a 2ª dose após 
dois meses da 1ª do mesmo 
imunizante. Só após cinco 
meses poderá tomar a 3ª dose. 
Maceió aguarda o envio das 
doses de Jansen para vacinar o 
público com a 2ª dose.
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Covid: SMS começa a aplicar 
3ª dose para população adulta

PREFEITO JHC anunciou 3a dose para população adulta que completou cinco meses da 2a dose da Astrazeneca, CoronaVac e Pfizer

Alunos da rede municipal 
de ensino começaram, ontem, 
a fazer as provas do Sistema 
Nacional de Avaliação da 
Educação Básica (Saeb) nas 
escolas da capital. O Saeb 
é composto pela Avaliação 
Nacional da Educação Básica 
(Aneb) ,  pe la  Aval iação 
Nacional do Rendimento 
Escolar (Anresc), conhecida 
como Prova Brasil, e pela 
Ava l i a ç ã o  N a c i o n a l  d e 
Alfabetização (Ana).

Em Maceió, paticipam 
do certame alunos do 2º, 5º 
e 9º anos que estão sendo 
avaliados e o exame está 
sendo aplicado pelo país, 
desde o dia 8 de novembro e 
vai até o dia 10 de dezembro, 
com o agendamento sendo 
feito pelas próprias escolas. 

Por meio de testes  e 
questionários,  aplicados 
a cada dois anos na rede 
pública e em uma amostra da 
rede privada, o Saeb reflete 
os níveis de aprendizagem 
d e m o n s t r a d o s  p e l o s 
e s t u d a n t e s  a v a l i a d o s , 
explicando esses resultados 
a partir de uma série de 
informações contextuais.

De acordo com o secretário 
Elder Maia, a Semed vem 
fazendo uma série de ações, 
c o m o  a  O l í m p i a d a  d e 
Matemática e simulados, 
que fazem diagnósticos e 
servem de treinamento para 
a prova. “A Covid-19 teve 
um grande impacto negativo 
no aprendizado, e estamos 
buscando amenizar esse 
efeito”, pontua.

REDE MUNICIPAL

Provas do SAEB são
aplicadas em Maceió

Com carga horária de 40h, 
a Secretaria Municipal de 
Educação iniciou, ontem, o 
primeiro curso de idiomas de 
larga escala para servidores 
da rede. Os profissionais 
terão a oportunidade de 
participar dos cursos de 
inglês, espanhol e francês, 
todos online pela plataforma 
Google Meet.

A aula inaugural ocorreu 
de forma presencial  no 
auditório Paulo Freire, na 
sede da Semed, e contou com 
a participação de professores, 
coordenadores pedagógicos, 
d i r e t o r e s ,  t é c n i c o s , 

administrativos e demais 
profissionais da educação da 
Rede Municipal. 

Ao todo ,  foram 161 
servidores inscritos, sendo 
17 no curso de francês, 46 em 
espanhol e 98 no curso de 
inglês. O curso é articulado pela 
pela Coordenadoria Geral de 
Centros e Núcleos da Semed, 
em parceria com o Núcleo de 
Línguas estrangeiras da Semed, 
que já promove esse trabalho 
com os alunos e a comunidade 
em geral.

De acordo com Vera 
Pontes, coordenadora Geral de 
Centros e Núcleos da Semed, a 

formação é uma oportunidade 
para que os servidores 
possam potencializar seu 
desenvolvimento profissional, 
p r i n c i p a l m e n t e  n u m a 
sociedade globalizada onde a 
importância de aprender novos 
idiomas é mais presente. 

Segundo a coordenadora, 
a l é m  d e  c a p a c i t a r  o s 
profissionais da educação, 
a formação atinge a própria 
esfera do ensino municipal. 
“Esse curso possibilitará o 
desenvolvimento profissional 
dos nossos servidores com a 
formação complementar em 
língua estrangeira”, afirma.

A partir  de hoje,  um 
trecho da Rua Elói Lemos 
de França,  na Gruta de 
L o u r d e s ,  n o  b a i r r o  d o 
Farol, passa ser interditado 
para serviços de obras de 
saneamento.  De acordo 
com a Superintendência 
Municipal de Transportes 
e  T r â n s i t o  d e  M a c e i ó 
(SMTT), a previsão é que os 
serviços sejam finalizados 
n o  p r ó x i m o  d i a  2 0  d e 
novembro.

A SMTT informa ainda 
que os coletivos que operam 
no Sistema Integrado de 
M o b i l i d a d e  d e  M a c e i ó 
(SIMM) pelo trecho serão 
desviados. As linhas 033 – 
José Tenório/Centro (Via 
Gruta), 606 – José Tenório/
Iguatemi (Via Gruta), 610 – 
Cruz das Almas/Ouro Preto, 
214 Henrique Equelman/
Vergel e 703 – Benedito 
Bentes/Ponta Verde (via 
Gruta) passarão pela Rua 

Doutor Sebastião da Hora.
A obra de melhorias na 

Gruta de Louirdes, como 
informa a Prefeitura de 
Maceió, está sendo executada 
pela Sanema. E conforme 
estabelece  o  Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB), a 
empresa responsável pela 
obra implantará as devidas 
sinalizações na região para 
orientar pedestres, ciclistas 
e demais condutores de 
veículos.

EDUCAÇÃO

MAIS OBRAS

Servidores participam
de cursos de idiomas

Trecho da Gruta de 
Lourdes é interditado

Secom Maceió

População adulta deve ficar atenta aos locais para tomar a terceira dose

Ascom Semed

As provas do SAEB são realizadas anualmente pelo MEC por todo o Brasil
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Polícias Civis 
dos 26 estados 
e do Distrito 

Federal deflagraram hoje a 
Operação Voleur, de repressão 
a crimes contra o patrimônio.

A operação é coordenada 
pelo Conselho Nacional 
dos Chefes de Polícia Civil 
(CONCPC) e integra ações 
policiais desencadeadas em 
todos os estados para reprimir 
crimes de roubo, furto, 
receptação, com cumprimento 
de prisões e de buscas e 
apreensões.

Em Alagoas, a coordenação 

da operação está sendo do 
delegado Valter Nascimento, 
titular da Gerência de Polícia 
Judiciária da Região 1 (GPJ 
1), e a Polícia Civil emprega 
efetivo com policiais de 
várias unidades da capital e 
do interior no cumprimento 
dos mandados, resultado de 
investigações que vem sendo 
coordenadas por delegacias 
distritais, especializadas e 
municipais em diferentes 
regiões do Estado.

O vice-presidente do 
CONCPC e delegado-geral da 
Polícia Civil de Mato Grosso, 

Mário Dermeval Aravéchia 
de Resende, pontua que a 
operação sinaliza o esforço 
investigativo das polícias 
judiciárias estaduais na 
repressão aos crimes que 
impactam diretamente na 
sensação de segurança da 
população, como roubos 
e furtos. “O Conselho dos 
Chefes de Polícia, por meio 
do Comitê Permanente de 
Análise e Repressão a crimes 
contra o patrimônio traçou 
essa operação com todos os 
estados para fazer frente a 
esses delitos e prestar contas 

sobre a repressão qualificada 
e resultados das investigações 
desenvolvidas pela Polícia 
Civil”, observa o delegado, 
que coordena a Operação 
Voleur.

A  d e l e g a d a  N a d i n e 
Farias Anflor, presidente do 
Conselho Nacional dos Chefes 
de Polícia, pontua que a ação 
desencadeada pelas Polícias 
Civis demonstra o compromisso 
das instituições nos estados 
em fazer frente aos crimes 
que causam insegurança ao 
cidadão, especialmente aqueles 
hediondos. “Desencadeamos 

essa operação para analisar e 
reprimir de forma qualificada, 
cada vez mais, os crimes 
de roubos, furtos, roubos e 
cargas e aqueles corriqueiros, 
que também tiram a paz do 
cidadão”, observou a chefe da 
Polícia Civil do Rio Grande do 
Sul.

O balanço final com os 
resultados da Operação Voleur 
será divulgado ainda hoje.

O nome Voleur é uma 
referência a quem pratica 
crimes contra o patrimônio, 
roubando ou furtando para si o 
que não lhe pertence.

Voleur: Polícias Civis deflagram
operação nos 26 Estados e DF 

ESTÃO EM cumprimento mais de 1 mil mandados de prisão, de busca e apreensão nas 27 unidades federativas

Thiago Tarelli
Repórter

As cidades da Região e 
Litoral Norte de Alagoas são 
a sede da mais nova edição 
do Governo Presente, evento 
do executivo estadual que, 
durante os dias 18, 19 e 20 
deste mês, leva uma série de 
ações do Governo do Estado 
à população dos municípios. 
Dentro da programação do 
encontro, a Secretaria de 
Estado da Educação (Seduc) 
autoriza o início de novas 
obras da creche do CRIA 
e promove a 3ª edição da 
caravana Avança Escola 10 na 
região.

Dando a largada nas 
ações da pasta, amanhã, o 
governador Renan Filho 
e o secretário de Estado 
da Educação, Rafael Brito, 
assinam a ordem de serviço 
da 32º unidade da Creche 
CRIA, na cidade de Jacuípe, 
que atenderá 188 meninos e 
meninas em dois turnos. Para 
isso, o Governo do Estado 
está investindo cerca de R$ 
4,5 milhões apenas para a 
implantação desta creche que 
será construída no sistema 
modular pré-fabricado.

Já na próxima sexta-feira, 
a caravana da Educação 
chega a cidade Matriz de 
Camaragibe com mais uma 
edição do Avança Escola 10, 
na Escola Estadual Professora 
Maria Antônio de Oliveira 
Santos. O evento promove 

troca de experiências entre as 
escolas da rede estadual e uma 
programação completa com 
palestras, bate-papo e debate 
entre toda a comunidade 
escolar.

“Será mais uma grande 
edição do Governo Presente, 
e para nós que fazemos a 
Educação terá um gosto 
especial poder levar as ações 
do Avança Escola 10 para a 
região Norte, sobretudo em 
um momento inédito que o 
setor vive na história do estado. 
A equipe está muito motivada 
e unida para promover mais 
essa troca de experiências 
entre diversas escolas e redes 
de ensino, em um intercâmbio 
em que todos unem forças 
para que tenhamos avanços 
no processo de ensino-
aprendizagem”, avalia o 
secretário Rafael Brito. 

N a  t e r c e i r a  e d i ç ã o , 
o evento retorna com a 
dinâmica de  seis espaços 

diferentes distribuídos na 
unidade de ensino, e um leque 
de atividades diversificado.  
Abrindo a programação 
do evento às 13h, no pátio 
principal acontecerá um 
aulão especial de Língua 
Portuguesa e Matemática com 
foco nas provas do Enem. Em 
seguida, o Aprofundamento 
sobre Protagonismo Juvenil 
no Ensino Médio Integral é o 
tema da palestra do professor 
Romário Farias, coordenador 
de protagonismo da rede 
estadual da Paraíba.

O encontro segue sob 
o comando do empresário 
Fernando Perón que traz o 
tema do empreendedorismo 
no bate-papo sobre  “A 
maior empresa do mundo”. 
Em simultâneo, no espaço 
do miniauditório  serão 
realizadas palestras sobre os 
novos programas Professor 
Mentor e Vem que Dá Tempo. 

Com o intuito de estimular 
o protagonismo dos alunos, 
haverá também shows de 
talentos, no espaço lounge, nos 
intervalos das palestras e, além 
disso, os estudantes poderão 
aproveitar os jogos montados 
no espaço interativo e cine 
educativo. A programação 
também contempla palestras 
e workshops voltados para os 
servidores da educação com 
tira dúvidas sobre assuntos 
como valorização de pessoas, 
regime de colaboração e 
orientação nutricional, por 
exemplo.

LITORAL NORTE

Educação autoriza nova 
Creche CRIA em Jacuípe

O Conselho de Sentença do 
1º Tribunal do Júri de Maceió 
condenou Marta Vieira dos 
Santos a 12 anos de reclusão, 
em regime inicialmente 
fechado, pelo homicídio 
cometido contra Andressa 
Sâmara Batista da Hora, em 
2017. O julgamento ocorreu 
ontem e foi conduzido pelo juiz 
Ewerton Carminati, no Fórum 
da Capital.

Os jurados, no entanto, 
acataram a tese de negativa 
de autoria e absolveram o réu 
Ronilson Romero da Silva, 
reconhecendo a materialidade, 
mas não a autoria. O crime 
ocorreu no conjunto Village 
Campestre, numa localidade 
conhecida como “Fazendinha”. 
A vítima foi morta com golpes 
de pedra na cabeça.

Segundo os autos, o crime 

foi motivado porque a vítima 
teria delatado o tráfico de 
entorpecentes do local, o que 
levou à apreensão de drogas 
ilícitas e de uma balança na 
residência da ré. No dia seguinte 
após Marta proferir ameaças 
contra Andressa na frente de 
populares, a acusada foi vista 
levando a vítima em direção 
ao local do crime, juntamente 
com outros indivíduos ainda 
não identificados.

De acordo com a decisão, 
a ré poderá recorrer em 
liberdade, “uma vez que 
assim permaneceu ao longo 
do processo, bem como por 
ser lactante, tendo o Supremo 
Tribunal Federal reconhecido 
a possibilidade de prisão 
domic i l iar  para  presas 
provisórias em tal situação”, 
explicou o magistrado. 

MATOU A EX-CUNHADA

Mulher é condenada 
a 12 anos de prisão

Homem é indiciado por tentar matar 
o padrasto idoso dentro de hospital

O delegado Robervaldo Davino, titular do 6º Distrito da Capital, indiciou na última 
sexta-feira um homem, de 34 anos de idade, que tentou matar o padrasto dentro 
do quarto de um hospital, no Centro de Maceió. O fato se deu no momento em que a 
vítima, Milton Souto Maior, de 71 anos, visitava sua companheira, mãe do acusado, 
internada naquela unidade hospitalar. O registro da ocorrência foi feita no dia 8 de 
outubro passado pelo filho da vítima, Marcelo Adriano Souto Maior. Segundo ele, o 
acusado havia tido um desentendimento com o padrasto que chegou a se separar 
da companheira indo morar provisoriamente no Recife. No dia do crime, a vítima 
entrou no hospital e no quarto com a permissão da companheira e dos seguranças. 
O acusado chegou ao hospital logo depois e, sem permissão, invadiu o quarto, 
fechou a porta e passou a esganar o padrasto. A mãe dele gritou por socorro e os 
funcionários do hospital tiveram dificuldades para abrir a porta, mas ao ingressarem 
no quarto conseguiram evitar o assassinato. O idoso passou mal e teve de ser levado 
para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), sofrendo sequelas. Ficou com parte 
do corpo paralisado. Ao concluir as investigações, o delegado indiciou o acusado 
por tentativa de homicídio e por invasão ao hospital.

 Jonathan Lins

Jacuípe vai ganhar uma Creche CRIA

Em suas redes 
s o c i a i s ,  n a 
noite de ontem, 

o prefeito de Maceió, JHC, 
anunciou que a Secretaria 
Municipal de Saúde passa a 
disponibilizar, a partir de hoje, 
a 3ª dose contra a Covid-19 para 
toda a população adulta que 
completou cinco meses (150 
dias) da 2ª dose das vacinas 
Astrazeneca, Coronavac e 
Pfizer. 

A dose de reforço tem 
inicio, hoje, em todos os pontos 
de vacinação da capital. Quem 
está apto poderá se dirigir, 
das 9h às 21h, aos pontos 
instalados nos Shoppings 

Maceió (Mangabeiras) e Pátio 
(Cidade Universitária) e nos 
drive-thrus de Jaraguá e da 
Justiça Federal.

Os outros quatro pontos – 
Papódromo (Vergel), Ginásio 
Arivaldo Maia (Jacintinho), 
Terminal do Osman Loureiro 
(Clima Bom) e Praça Padre 
Cícero (Benedito Bentes) – 
funcionam todos os dias das 
9h às 16h. Aos sábados e às 
segundas-feiras, os pontos dos 
drive-thrus e dos shoppings 
também funcionam das 9h às 
16h. No domingo, nenhum dos 
pontos funciona.

Para se vacinar, pessoas 
com 18 anos ou mais devem 

a p r e s e n t a r  d o c u m e n t o 
de identificação com foto, 
comprovante de residência 
(não precisa cópia) e o cartão de 
vacinação com as informações 
da etapa anterior. A 3ª dose 
vale para quem tomou as duas 
doses de um dos imunizantes 
da Astrazeneca, Coronavac e 
Pfizer.

De acordo com o Ministério 
da Saúde, quem tomou a Jansen 
deve tomar a 2ª dose após 
dois meses da 1ª do mesmo 
imunizante. Só após cinco 
meses poderá tomar a 3ª dose. 
Maceió aguarda o envio das 
doses de Jansen para vacinar o 
público com a 2ª dose.
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Covid: SMS começa a aplicar 
3ª dose para população adulta

PREFEITO JHC anunciou 3a dose para população adulta que completou cinco meses da 2a dose da Astrazeneca, CoronaVac e Pfizer

Alunos da rede municipal 
de ensino começaram, ontem, 
a fazer as provas do Sistema 
Nacional de Avaliação da 
Educação Básica (Saeb) nas 
escolas da capital. O Saeb 
é composto pela Avaliação 
Nacional da Educação Básica 
(Aneb) ,  pe la  Aval iação 
Nacional do Rendimento 
Escolar (Anresc), conhecida 
como Prova Brasil, e pela 
Ava l i a ç ã o  N a c i o n a l  d e 
Alfabetização (Ana).

Em Maceió, paticipam 
do certame alunos do 2º, 5º 
e 9º anos que estão sendo 
avaliados e o exame está 
sendo aplicado pelo país, 
desde o dia 8 de novembro e 
vai até o dia 10 de dezembro, 
com o agendamento sendo 
feito pelas próprias escolas. 

Por meio de testes  e 
questionários,  aplicados 
a cada dois anos na rede 
pública e em uma amostra da 
rede privada, o Saeb reflete 
os níveis de aprendizagem 
d e m o n s t r a d o s  p e l o s 
e s t u d a n t e s  a v a l i a d o s , 
explicando esses resultados 
a partir de uma série de 
informações contextuais.

De acordo com o secretário 
Elder Maia, a Semed vem 
fazendo uma série de ações, 
c o m o  a  O l í m p i a d a  d e 
Matemática e simulados, 
que fazem diagnósticos e 
servem de treinamento para 
a prova. “A Covid-19 teve 
um grande impacto negativo 
no aprendizado, e estamos 
buscando amenizar esse 
efeito”, pontua.

REDE MUNICIPAL

Provas do SAEB são
aplicadas em Maceió

Com carga horária de 40h, 
a Secretaria Municipal de 
Educação iniciou, ontem, o 
primeiro curso de idiomas de 
larga escala para servidores 
da rede. Os profissionais 
terão a oportunidade de 
participar dos cursos de 
inglês, espanhol e francês, 
todos online pela plataforma 
Google Meet.

A aula inaugural ocorreu 
de forma presencial  no 
auditório Paulo Freire, na 
sede da Semed, e contou com 
a participação de professores, 
coordenadores pedagógicos, 
d i r e t o r e s ,  t é c n i c o s , 

administrativos e demais 
profissionais da educação da 
Rede Municipal. 

Ao todo ,  foram 161 
servidores inscritos, sendo 
17 no curso de francês, 46 em 
espanhol e 98 no curso de 
inglês. O curso é articulado pela 
pela Coordenadoria Geral de 
Centros e Núcleos da Semed, 
em parceria com o Núcleo de 
Línguas estrangeiras da Semed, 
que já promove esse trabalho 
com os alunos e a comunidade 
em geral.

De acordo com Vera 
Pontes, coordenadora Geral de 
Centros e Núcleos da Semed, a 

formação é uma oportunidade 
para que os servidores 
possam potencializar seu 
desenvolvimento profissional, 
p r i n c i p a l m e n t e  n u m a 
sociedade globalizada onde a 
importância de aprender novos 
idiomas é mais presente. 

Segundo a coordenadora, 
a l é m  d e  c a p a c i t a r  o s 
profissionais da educação, 
a formação atinge a própria 
esfera do ensino municipal. 
“Esse curso possibilitará o 
desenvolvimento profissional 
dos nossos servidores com a 
formação complementar em 
língua estrangeira”, afirma.

A partir  de hoje,  um 
trecho da Rua Elói Lemos 
de França,  na Gruta de 
L o u r d e s ,  n o  b a i r r o  d o 
Farol, passa ser interditado 
para serviços de obras de 
saneamento.  De acordo 
com a Superintendência 
Municipal de Transportes 
e  T r â n s i t o  d e  M a c e i ó 
(SMTT), a previsão é que os 
serviços sejam finalizados 
n o  p r ó x i m o  d i a  2 0  d e 
novembro.

A SMTT informa ainda 
que os coletivos que operam 
no Sistema Integrado de 
M o b i l i d a d e  d e  M a c e i ó 
(SIMM) pelo trecho serão 
desviados. As linhas 033 – 
José Tenório/Centro (Via 
Gruta), 606 – José Tenório/
Iguatemi (Via Gruta), 610 – 
Cruz das Almas/Ouro Preto, 
214 Henrique Equelman/
Vergel e 703 – Benedito 
Bentes/Ponta Verde (via 
Gruta) passarão pela Rua 

Doutor Sebastião da Hora.
A obra de melhorias na 

Gruta de Louirdes, como 
informa a Prefeitura de 
Maceió, está sendo executada 
pela Sanema. E conforme 
estabelece  o  Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB), a 
empresa responsável pela 
obra implantará as devidas 
sinalizações na região para 
orientar pedestres, ciclistas 
e demais condutores de 
veículos.

EDUCAÇÃO

MAIS OBRAS

Servidores participam
de cursos de idiomas

Trecho da Gruta de 
Lourdes é interditado

Secom Maceió

População adulta deve ficar atenta aos locais para tomar a terceira dose

Ascom Semed

As provas do SAEB são realizadas anualmente pelo MEC por todo o Brasil
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Inaugurado há 
pouco mais de 
um mês com o 

intuito de dar continuidade 
ao tratamento dos pacientes 
acometidos pelo Acidente 
Vascular Cerebral (AVC), 
o Ambulatório Pós-AVC já 
atendeu 19 pacientes e tem 
capacidade para atender 
seis pessoas por semana. 
Localizado no Hospital 
Metropolitano de Alagoas 
(HMA),  em Maceió,  no 
bairro Cidade Universitária, 
o serviço conta com equipe 
multiprofissional e contempla 
os pacientes do Programa 
AVC Dá Sinais que ficaram 
internados no HMA.

O objetivo do Ambulatório 
P ó s - AV C  é  r e a l i z a r  a 
reabilitação dos pacientes, uma 
vez que o AVC pode deixar 
graves sequelas neurológicas, 
como dificuldade em falar, 
dificuldade em deglutir e 
desequilíbrio. Além disso, a 
continuidade do tratamento 
no ambulatório é importante 
para impedir a recorrência de 
um novo evento.

João Manuel da Silva Filho, 
57 anos, sofreu um AVC no 
dia 17 de setembro e precisou 

ficar internado no Hospital 
Metropolitano de Alagoas. 
Ele chegou ao hospital sem 
conseguir falar, com o lado 
direito paralisado e a pressão 
alta. No hospital, a equipe 
da Unidade de AVC realizou 
um procedimento chamado 
trombólise para a dissolução 
do coágulo  que  es tava 
provocando o AVC e João 
Manuel recebeu alta no dia 22 
do mesmo mês.

S u a  f i l h a ,  R a y a n e 
Daniele Rodrigues da Silva, 
21  anos ,  professora  de 
língua portuguesa, explica 
que  o  a tendimento  do 
Ambulatório Pós-AVC do 
HMA está sendo essencial 
para a recuperação do seu 
pai. “Todos os profissionais 
foram muito prestativos e 
focados na recuperação do 
meu pai. Sempre que eu ia 
visitá-lo, sabia de todas as 
informações detalhadamente 
e pude observar de perto o 
tratamento maravilhoso e o 
cuidado com ele. Inclusive, 
gostaria de parabenizar toda 
equipe e dizer que meu pai 
e eu ficamos muito felizes 
e gratos por tudo”, afirma 
Rayane.

“Ele está se recuperando 
bem. Fomos para o retorno 
c o m  a  f o n o a u d i ó l o g a , 

fisioterapeuta e neurologista, 
no dia 21 de outubro, e elas 
ficaram surpresas com a 
recuperação dele. Meu pai já 
fala bem, já anda, mexe a mão e 
os dedos”, comemora Rayane.

R e b e c a  T e i x e i r a , 
neurologista vascular e 
supervisora da Unidade de 
AVC do HMA, esclarece 
que o ambulatório conta 
com neurologista vascular, 
fisioterapeuta, fonoaudióloga 
e enfermeira.  “Além da 
solicitação de exames de 
investigação, aferição de 
pressão e glicemia, contamos 
com auxílio e orientações 
para os pacientes e familiares 
sobre os cuidados e o que eles 
podem fazer para ajudar na 
reabilitação desses pacientes”, 
esclarece Rebeca.

“O número de faltas é bem 
pequeno, os pacientes têm 
voltado com evolução muito 
boa, aderentes às medicações 
utilizadas e determinados a 
mudar alguns hábitos de vida 
para reduzir o risco de um 
novo AVC”, afirma a médica.

PROGRAMA AVC DÁ SINAIS
O Programa criado pela 

Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesau) presta atendimento 
aos pacientes acometidos pelo 
AVC agudo em Alagoas. O 

AVC Dá Sinais é pioneiro no 
Brasil e conta com aplicativo 
de telemedicina, quatro 
hospitais de referência (todos 
com tomógrafo) e equipe 
capacitada a  real izar  a 
trombólise e a trombectomia 
mecânica, que são as duas 
terapias reperfusionais ponto-
chave para evitar a morte e as 
graves sequelas. A trombólise 
é a injeção de uma medicação 
para a dissolução do coágulo 
e a trombectomia mecânica é 
a retirada do coágulo que está 
obstruindo o vaso, através 
de uma punção feita na veia 
femoral ou radial com o uso de 
um cateter.

Vale lembrar que a janela 
de tempo para a trombólise 
é de quatro horas e meia do 
início dos sintomas. Depois 
desse tempo até a oitava hora 
do início dos sintomas, faz-se 
a trombectomia mecânica. E 
quando o paciente procura 
ajuda fora da janela de tempo 
ideal, outras condutas são 
definidas pela equipe.

Em pouco mais de dois 
meses de implantação do 
Programa AVC Dá Sinais, 
foram discutidos 383 casos 
pelo  apl icat ivo .  Foram 
realizadas 13 trombectomias 
mecânicas e 50 trombólises. 
Importante ressaltar que nem 

todos os casos discutidos 
pelo aplicativo são AVC, 
alguns acabam sendo casos de 
hipoglicemia, crise convulsiva, 
ou até pico pressórico.

SOBRE O AVC
O Acidente Vascular 

Cerebral  é  uma doença 
cerebrovascular caracterizada 
por uma alteração súbita do 
fluxo sanguíneo cerebral, que 
compromete a circulação de 
sangue em alguma região do 
cérebro. Isso ocorre por um 
entupimento ou vazamento 
nas artérias.

Os sintomas do AVC 
são alteração da fala e do 
movimento dos membros, 
tontura ,  dor  de cabeça 
repentina, náuseas, vômitos, 
rebaixamento do nível de 
consciência e sonolência, 
d o r m ê n c i a  n o s  b r a ç o s 
e pernas e boca torta ao 
falar ou sorrir. Caso sejam 
identificados esses sintomas, 
o Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu), 
cujo número é 192, deve ser 
acionado imediatamente. 
Mas, o paciente pode também 
se dirigir a uma Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) ou 
diretamente a um dos hospitais 
de referência, desde que seja 
porta de entrada.

Ambulatório pós-AVC do HM 
reforça tratamento de pacientes 

UNIDADE tem capacidade de atender seis pessoas por semana; 19 já receberam assistência nos primeiros 30 dias de implantação
Divulgação
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Te r  u m 
Planejamento 
Tributário é 

uma medida fundamental para 
garantir vida longa às empresas, 
sobretudo, às de pequeno e 
médio portes. A avaliação é do 
contador consultivo Fabiano 
Azevedo. Segundo ele, o 
Planejamento Tributário é uma 
ferramenta inteligente para 
solução tributária de forma 
legal, tecnicamente chamada 
de elisão fiscal. 

“É bem difícil que empresas 
com esse perfil (pequenas e 
médias) tenham condição 
financeira de ter um contador 
e um advogado residentes 
em seus negócios para fazer 
um trabalho mais detalhado 
sobre questões tributárias, por 
exemplo. Por isso, é de vital 
importância que os empresários 
entendam a necessidade de 
ter um contador consultivo 
que vai fazer o Planejamento 
Tributário, uma ferramenta 
que, uma vez implantada, 
levará economia justamente 
em tr ibutos pagos sem 
necessidade. O planejamento 
vai, mais à frente, garantir mais 

lucratividade”, explica Fabiano 
Azevedo.

O contador consultor, 
inclusive, é pioneiro no Brasil 
na elaboração e prática das 
cinco fases do Planejamento 
Tributário, que são essenciais 
no trabalho de ‘arrumação da 
casa’.

“Criamos as cinco etapas 
para implementação do 
Planejamento Tributário, que 
são anamnese, investigação, 
planejamento, execução e 
resultados. Com esse roteiro 
técnico sendo respeitado, com 
o planejamento sendo posto em 

prática, a empresa vai conseguir 
o lucro para tocar o negócio”, 
diz o contador consultor. 

Azevedo afirma, ainda, 
que uma das reclamações mais 
constantes dos empresários 
de pequeno e médio portes 
é que as empresas faturam, 
mas não têm lucro. Ele explica 
porque isso é comum no dia 
a dia dos negócios que ainda 
não adotaram o Planejamento 
Tributário.

“Esse é um aspecto que 
reside em problema como o 
pagamento de diversos tributos 
que não deveriam ser pagos caso 

a empresa tivesse contratado 
um contador consultivo 
para realizar o Planejamento 
Tributário. Às vezes, a empresa 
vende muito, mas não tem 
lucro justamente por não haver 
organização. Outro aspecto que 
contribui com esse problema é 
que muitos empresários ainda 
não entenderam que lucro é o 
que sobra depois de tudo pago 
no mês”, alerta. 

A i n d a  c o n f o r m e  o 
especialista, o empresário acaba 
se perdendo diante da realidade 
de seus negócios, obrigações 
tributárias, faturamento e 

lucratividade porque deixa de 
fazer o ‘dever de casa’. Fabiano 
Azevedo avalia que sem adotar 
as estratégias adequadas no 
que diz respeito aos tributos, 
dificilmente as empresas, 
principalmente as de pequeno 
e médio portes, vão prosperar. 

Embaixador da Omie
F a b i a n o  A z e v e d o  é 

embaixador da Omie, empresa 
brasileira que é responsável 
pelo desenvolvimento e 
administração de um sistema 
online de gestão completo para 
atender tanto os empresários 
do comércio, quanto indústria 
e serviços. 

C r i a d a  p e l o s 
empreendedores Rafael 
Olmos e Marcelo Lombardo 
em 2013, a Omie aposta em 
educação, inteligência artificial, 
facilidade de uso e serviços 
agregados para se diferenciar 
de outros softwares de gestão 
para pequenas, médias e 
grandes empresas. A startup 
investe na convergência entre 
o software de gestão e os 
serviços bancários, com linhas 
de crédito para seus clientes, 
além do serviço de antecipação 
de recebíveis de boletos, entre 
outras facilidades.
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Especialista explica importância 
de um planejamento tributário 

CONTADOR CONSULTIVO, Fabiano Azevedo, diz que muitas empresas não conseguem distinguir o faturamento do lucro
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Inaugurado há 
pouco mais de 
um mês com o 

intuito de dar continuidade 
ao tratamento dos pacientes 
acometidos pelo Acidente 
Vascular Cerebral (AVC), 
o Ambulatório Pós-AVC já 
atendeu 19 pacientes e tem 
capacidade para atender 
seis pessoas por semana. 
Localizado no Hospital 
Metropolitano de Alagoas 
(HMA),  em Maceió,  no 
bairro Cidade Universitária, 
o serviço conta com equipe 
multiprofissional e contempla 
os pacientes do Programa 
AVC Dá Sinais que ficaram 
internados no HMA.

O objetivo do Ambulatório 
P ó s - AV C  é  r e a l i z a r  a 
reabilitação dos pacientes, uma 
vez que o AVC pode deixar 
graves sequelas neurológicas, 
como dificuldade em falar, 
dificuldade em deglutir e 
desequilíbrio. Além disso, a 
continuidade do tratamento 
no ambulatório é importante 
para impedir a recorrência de 
um novo evento.

João Manuel da Silva Filho, 
57 anos, sofreu um AVC no 
dia 17 de setembro e precisou 

ficar internado no Hospital 
Metropolitano de Alagoas. 
Ele chegou ao hospital sem 
conseguir falar, com o lado 
direito paralisado e a pressão 
alta. No hospital, a equipe 
da Unidade de AVC realizou 
um procedimento chamado 
trombólise para a dissolução 
do coágulo  que  es tava 
provocando o AVC e João 
Manuel recebeu alta no dia 22 
do mesmo mês.

S u a  f i l h a ,  R a y a n e 
Daniele Rodrigues da Silva, 
21  anos ,  professora  de 
língua portuguesa, explica 
que  o  a tendimento  do 
Ambulatório Pós-AVC do 
HMA está sendo essencial 
para a recuperação do seu 
pai. “Todos os profissionais 
foram muito prestativos e 
focados na recuperação do 
meu pai. Sempre que eu ia 
visitá-lo, sabia de todas as 
informações detalhadamente 
e pude observar de perto o 
tratamento maravilhoso e o 
cuidado com ele. Inclusive, 
gostaria de parabenizar toda 
equipe e dizer que meu pai 
e eu ficamos muito felizes 
e gratos por tudo”, afirma 
Rayane.

“Ele está se recuperando 
bem. Fomos para o retorno 
c o m  a  f o n o a u d i ó l o g a , 

fisioterapeuta e neurologista, 
no dia 21 de outubro, e elas 
ficaram surpresas com a 
recuperação dele. Meu pai já 
fala bem, já anda, mexe a mão e 
os dedos”, comemora Rayane.

R e b e c a  T e i x e i r a , 
neurologista vascular e 
supervisora da Unidade de 
AVC do HMA, esclarece 
que o ambulatório conta 
com neurologista vascular, 
fisioterapeuta, fonoaudióloga 
e enfermeira.  “Além da 
solicitação de exames de 
investigação, aferição de 
pressão e glicemia, contamos 
com auxílio e orientações 
para os pacientes e familiares 
sobre os cuidados e o que eles 
podem fazer para ajudar na 
reabilitação desses pacientes”, 
esclarece Rebeca.

“O número de faltas é bem 
pequeno, os pacientes têm 
voltado com evolução muito 
boa, aderentes às medicações 
utilizadas e determinados a 
mudar alguns hábitos de vida 
para reduzir o risco de um 
novo AVC”, afirma a médica.

PROGRAMA AVC DÁ SINAIS
O Programa criado pela 

Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesau) presta atendimento 
aos pacientes acometidos pelo 
AVC agudo em Alagoas. O 

AVC Dá Sinais é pioneiro no 
Brasil e conta com aplicativo 
de telemedicina, quatro 
hospitais de referência (todos 
com tomógrafo) e equipe 
capacitada a  real izar  a 
trombólise e a trombectomia 
mecânica, que são as duas 
terapias reperfusionais ponto-
chave para evitar a morte e as 
graves sequelas. A trombólise 
é a injeção de uma medicação 
para a dissolução do coágulo 
e a trombectomia mecânica é 
a retirada do coágulo que está 
obstruindo o vaso, através 
de uma punção feita na veia 
femoral ou radial com o uso de 
um cateter.

Vale lembrar que a janela 
de tempo para a trombólise 
é de quatro horas e meia do 
início dos sintomas. Depois 
desse tempo até a oitava hora 
do início dos sintomas, faz-se 
a trombectomia mecânica. E 
quando o paciente procura 
ajuda fora da janela de tempo 
ideal, outras condutas são 
definidas pela equipe.

Em pouco mais de dois 
meses de implantação do 
Programa AVC Dá Sinais, 
foram discutidos 383 casos 
pelo  apl icat ivo .  Foram 
realizadas 13 trombectomias 
mecânicas e 50 trombólises. 
Importante ressaltar que nem 

todos os casos discutidos 
pelo aplicativo são AVC, 
alguns acabam sendo casos de 
hipoglicemia, crise convulsiva, 
ou até pico pressórico.

SOBRE O AVC
O Acidente Vascular 

Cerebral  é  uma doença 
cerebrovascular caracterizada 
por uma alteração súbita do 
fluxo sanguíneo cerebral, que 
compromete a circulação de 
sangue em alguma região do 
cérebro. Isso ocorre por um 
entupimento ou vazamento 
nas artérias.

Os sintomas do AVC 
são alteração da fala e do 
movimento dos membros, 
tontura ,  dor  de cabeça 
repentina, náuseas, vômitos, 
rebaixamento do nível de 
consciência e sonolência, 
d o r m ê n c i a  n o s  b r a ç o s 
e pernas e boca torta ao 
falar ou sorrir. Caso sejam 
identificados esses sintomas, 
o Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu), 
cujo número é 192, deve ser 
acionado imediatamente. 
Mas, o paciente pode também 
se dirigir a uma Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) ou 
diretamente a um dos hospitais 
de referência, desde que seja 
porta de entrada.

Ambulatório pós-AVC do HM 
reforça tratamento de pacientes 

UNIDADE tem capacidade de atender seis pessoas por semana; 19 já receberam assistência nos primeiros 30 dias de implantação
Divulgação
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Assessoria

Estão abertas as 
inscrições para 
a Residência 

Mira Latina, laboratório de 
fotografia do projeto latino-
americano Mira Latina, 
que acontecerá no próximo 
mês de janeiro em formato 
imersivo e gratuito na praia 
de São Miguel dos Milagres, 
norte de Alagoas. O projeto 
vai selecionar oito pessoas 
para participar, durante 
20 dias, de um programa 
intensivo de atividades que 
inclui acompanhamentos 
individuais, ciclo de diálogos 
com artistas e curadores, uma 
intervenção urbana na cidade, 
entre outras. As inscrições 
começaram ontem e vão até as 
23h59 do dia 05 de dezembro 
pelo endereço: https://linktr.
ee/miralatinalab.

P o d e m  s e  i n s c r e ve r 
fotógrafas/os, artistas e pessoas 
em geral maiores de 18 anos, 
nascidos na América Latina, 
que utilizem a fotografia 
como linguagem e queiram 
desenvolver uma ideia ou 
projeto durante a Residência. 
Para participar, é necessário ter 
domínio da prática fotográfica e 
alguma experiência e trajetória 
nos campos da fotografia, artes 
visuais ou outros relacionados 
– a atividade não é indicada 
para iniciantes. Por conta da 
pandemia de Covid-19, é 
obrigatório que os participantes 
estejam com o esquema vacinal 
completo.

O resultado da seleção 
será divulgado até o dia 10 
de dezembro. A Residência 
vai de 10 a 31 de janeiro de 

2022 e será realizada nos 
idiomas português, espanhol e 
“portunhol”. Os participantes 
receberão gratuitamente, além 
das atividades do programa, 
a hospedagem e alimentação 
(café da manhã e almoço) em 
casa compartilhada, além de 
ajuda de custo para produção de 
obras a serem apresentadas no 
projeto coletivo de intervenção 
urbana na cidade. A iniciativa é 
subsidiada pela Lei Aldir Blanc 
(nº 14.017/2020).

S o b  a  c o n d u ç ã o  d a 
curadora Maíra Gamarra, 
fotógrafa e pesquisadora, a 
primeira edição da Residência 
é parte do projeto Mira Latina, 
um laboratório de criação e 
desenvolvimento de ideias 
que, a partir da fotografia como 
linguagem, promove ações 
e experiências artísticas para 
impulsionar novos espaços de 
diálogo e redes entre criadores 
de diferentes países.

 “A Residência  Mira 
Latina será uma experiência 
de intercâmbio cultural, 
num ambiente colaborativo, 
onde os participantes farão 
uma imersão em processos 
criativos, reflexivos e críticos. 
É um verdadeiro laboratório 
coletivo, no qual a agenda 
de atividades vai estimular 
a produção fotográfica e 
a construção conjunta de 
conhecimento”, explica Maíra 
Gamarra. “O ambiente será 
preparado para fomentar, 
ainda, as colaborações entre as 
pesquisas e experimentações 
d o s  p a r t i c i p a n t e s  e  o 
compartilhamento das suas 
trajetórias”. 

INSCRIÇÕES E CRONOGRAMA
O s  i n t e r e s s a d o s 

devem preencher e enviar 
devidamente o formulário 
de inscrição disponível 
a q u i :  h t t p s : / / l i n k t r . e e /

miralatinalab, até o dia 
05 de dezembro, e anexar 
um documento PDF com 
a documentação solicitada 
na convocatória, onde estão 
descritos todos os detalhes e 
condições para a participação. 
É importante se certificar sobre 
a disponibilidade de participar 
durante toda a Residência de 
maneira integral, imersiva e 
exclusiva pelos 20 dias. Serão 
selecionadas até oito pessoas 
para participar do laboratório, 
sendo duas vagas exclusivas 
para alagoanas/os. Após a 
divulgação do resultado, que 
acontecerá até 10 de dezembro, 
os convocados terão cinco 
dias corridos para confirmar 
a participação e mais cinco 
dias para entregar o termo de 
compromisso assinado.

 
SOBRE MAÍRA GAMARRA
Idealizadora e curadora 

do Mira Latina, a fotógrafa e 

pesquisadora Maíra Gamarra 
é graduada em fotografia e 
mestra em Estudos Latino-
Americanos. Foi coordenadora 
de operações do Museu Paço do 
Frevo, em Recife (PE) e gerente 
de projetos na Art.Monta 
Design, especializando-se na 
elaboração, gestão e montagem 
de eventos e exposições. Atua 
como pesquisadora convidada 
no projeto Redlafoto, do Centro 
de Fotografia de Montevidéu; 
é cocriadora e curadora do 
coletivo 7Fotografia e do 
festival Mesa7; e uma das 
coordenadoras do Grupo de 
Estudos Imagens e Feminismos 
– GIF. Seu trabalho está 
centrado na investigação sobre 
a fotografia latino-americana e 
a problematização de questões 
sobre as práticas e discursos 
fotográficos, a construção 
d e  n a r r a t i va s  v i s u a i s , 
processos criativos, gênero e 
descolonização da imagem.

Milagres: Inscrições abertas 
para Residência Fotográfica

MIRA LATINA vai selecionar 8 participantes para imersão artística de 20 dias de duração subsidiada pela Lei Aldir Blanc

Fotos: Divulgação

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
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Tr ê s  j o g o s 
movimentaram 
a 36ª rodada da 

Série B do Brasileiro no início da 
tarde desta segunda-feira (15). 
No Rio de Janeiro, jogando no 
Nilton Santos, o Botafogo bateu 
o Operário-PR por 2 a 1, de 
virada, e garantiu seu retorno à 
Série A de maneira antecipada. 
Já no Estádio do Café, em 
Londrina (PR), os donos da 
casa venceram a Ponte Preta 
pelo mesmo placar. Enquanto 
no Augusto Baüer, em Brusque 
(SC), o Quadricolor fez 1 a 0 no 
CRB-AL e deixou o Z-4.

Dois jogos movimentaram 
a 36ª rodada da Série B do 
Brasileiro no início da noite 
desta segunda-feira (15). Em 
confronto realizado nos Aflitos, 
em Recife (PE), o Náutico 
superou o Sampaio Corrêa por 
2 a 1. Já no Onésio Brasileiro 
Alvarenga,  em Goiânia 
(GO), Vila Nova-GO e Vasco 
empataram por 2 a 2 em partida 
agitada.

FOGÃO SUBIU
No Nilton Santos, na cidade 

do Rio de Janeiro, o Botafogo 
bateu o Operário-PR e garantiu 
seu retorno à Série A. O 
primeiro tempo terminou sem 
gols. Na etapa final, quem abriu 
o placar foi o Fantasma: aos 16, 
Fabiano ficou com a sobra de 
bola na área, após cobrança de 
escanteio, finalizou de canhota 

e balançou as redes do Glorioso.
Na altura dos 28 minutos, 

Pedro Castro deixou tudo igual 
no marcador. Chay dominou 
pelo lado direito e levantou 
na primeira trave, o volante 
apareceu na frente da defesa, 
e testou com força no canto. Já 
aos 36, a virada veio: Matheus 
Frizzo recebeu o passe na 
esquerda, cruzou, Navarro 
fechou na primeira trave e 
desviou para o gol, dando 
números finais ao confronto.

Garantido na Série A 
em 2022, o Glorioso segue 
na liderança, com 66 pontos 
somados. Já o Fantasma está em 
12º, com 45 pontos.

DEU RUIM, PONTE
No Estádio do Café, em 

Londrina (PR), o Tubarão 
bateu a Ponte Preta por 2 a 1. 
A equipe paulista inaugurou 
o marcador logo no início da 
partida. Na altura dos dois 
minutos, Camilo cobrou uma 
falta pelo lado esquerdo, 
Moisés venceu a defesa pelo 
alto e tocou de cabeça para o 
fundo do gol. Porém, quando 
o relógio apontava 20 minutos, 
Zeca, de pênalti, assinalou 
para o Tubarão e deixou tudo 
igual.

A virada aconteceu na reta 
final da segunda etapa: quando 
o relógio marcava 41 minutos, 
Córdoba levantou na área, 
Salatiel chegou e desviou para 

o fundo do gol, decretando a 
vitória dos donos da casa.

Na tabela, o Londrina está 
em 17º, com 41 pontos somados. 
Já a Ponte fica em 14º, com 43.

BRUSQUE VENCE
Jogando no Augusto Baüer 

em Brusque (SC), o Quadricolor 
bateu o CRB-AL por 1 a 0. O gol 
da partida saiu aos 38 minutos: 
Foguinho serviu Thiago 
Alagoano entre os zagueiros, na 
área, e o atacante apenas tirou 
do goleiro Diogo Silva para 
assinalar o gol que garantiu os 
três pontos.

N a  c l a s s i f i c a ç ã o ,  o 
Quadricolor está em 15º, com 
41 pontos somados. Já o Galo 
fica em sexto, com 57 pontos 
conquistados.

EMPATE
Duelando no Onésio 

Brasileiro Alvarenga, em 
Goiânia (GO), Vila Nova-GO 
e Vasco ficaram no empate. 
O Vila abriu o placar no 
primeiro tempo: na altura dos 
13 minutos, após cobrança de 
escanteio, Riquelme afastou, 
mas a bola sobrou limpa para 
Pedro Bambu, na área, que 
encheu o pé, contou com um 
desvio em Morato, onde a bola 
subiu e foi morrer no fundo das 
redes.

Logo no minuto inicial 
da segunda etapa o Vasco 
empatou: após bela trama com 
Daniel Amorim, Nenê invadiu 
a área e serviu Morato, que 
apenas empurrou para o gol. A 
virada vascaína veio quando o 
relógio marcava sete minutos: 
o goleiro Georgemy tentou 
afastar a bola de cabeça, mas 
ela encontrou o pé de Daniel 
Amorim, que de primeira, 

chutou para fazer um belo gol e 
deixar o Vasco na frente.

Porém, na altura dos oito 
minutos, Clayton recebeu 
o passe de Dudu, chutou 
cruzado, marcou o gol e deu 
números finais ao confronto.

Na classificação, o Vila 
Nova chega aos 45 pontos e 
está em 13º. Já o Cruzmaltino 
permanece em nono, somando 
48 pontos.

TIMBU VENCE
O Náutico bateu o Sampaio 

Corrêa-MA por 2 a 1, jogando 
nos Aflitos, em Recife. Após 
primeiro tempo sem gols, o 
Timbu abriu o placar aos 23 
minutos da segunda etapa: 
Camatunga tocou na bola 
chutada por Juninho, matou 
o goleiro e inaugurou o 
marcador. Já na altura dos 27, 
Jean Carlos finalizou, a bola 
desviou em Álvaro e foi morrer 
no fundo do gol, ampliando o 
placar.

A  B o l í v i a  Q u e r i d a 
descontou aos 41 minutos, 
quando Éder Lima levantou na 
área e Gabriel Popó cabeceou 
para o gol. Mas, a equipe 
visitante não conseguiu o 
empate e os três pontos ficaram 
com o Timbu.

O Náutico está agora com 
52 pontos e em oitavo lugar 
na tabela de classificação. Já o 
Sampaio fica em 10º, com 46 
pontos somados.

Botafogo e Coritiba carimbam
o passaporte para a Série A

CINCO TIMES, entre eles CSA e CRB, brigam pelas duas vagas restantes; briga no Z-4 também está acirrada

A Seleção FI da Série B 
da 36ª jogadores tem alguns 
‘inclusos’ da Série A. Botafogo 
e Coritiba conquistaram o tão 

sonhado acesso e colocaram na 
equipe três atletas: o zagueiro 
Kanu, o volante Willian Farias 
e o atacante Léo Gamalho.

Restam apenas duas vagas e 
muitos times sonhando, os mais 
cotados são: Guarani, Goiás, 
Avaí e CRB, mas outros correm 

por fora. A briga promete 
esquentar nas rodada finais.

O técnico escolhido para 
comanda a equipe na 36ª 

rodada é Daniel Paulista, que 
vem realizando um grande 
trabalho no comando do 
Guarani.

DESTAQUES

Confira a seleção da 36a rodada da Série B

Botafogo está de volta à elite do futebol brasileiro após vencer o Operário 

Goleiro: Rafael Santos (Confiança)
O Confiança foi amassado pelo CSA no Rei Pelé e só manteve 
vivo o sonho de escapar do rebaixamento porque Rafael Santos 
estava em uma noite inspirada. O goleiro fez pelo menos três 
grandes defesas e terminou a partida elogiado até mesmo pelos 
adversários.

Lateral-direito: Edilson (Brusque)
O jogador foi seguro defensivamente para segurar o ataque do 
CRB, que queria a vitória para entrar no G-4. Na vitória por 1 
a 0 do Brusque, Edilson também apoiou o ataque. Em um dos 
lances, fez cruzamento perfeito para Edu, que cabeceou na trave.

Zagueiro: Kanu (Botafogo)
Teve mais trabalho do que todo mundo esperava. O Operário foi 
superior ao Botafogo durante boa parte do jogo e, principalmente 
no segundo tempo, criou algumas chances. A boa atuação de 
Kanu coroa o grande campeonato feito pelo defensor.

Zagueiro: Reynaldo (Goiás)
O Goiás foi ‘cirúrgico’ na noite desta segunda-feira e venceu 

o Remo, por 1 a 0, em Belém. Reynaldo sofreu bastante 
com os atacantes rivais e mostrou tranquilidade para aplicar 
os desarmes. Atuação impecável dos goianos em termos 
defensivos, recolocando o time no G4 da Série B.

Lateral-esquerdo: Roberto (Vitória)
Assim como todo o time, cresceu de produção na reta final. Na 
vitória sobre o Cruzeiro, Roberto pintou e bordou para cima do 
Norberto. A assistência para o segundo gol, inclusive, foi sua após 
uma grande jogada individual na linha de fundo.

Volante: William Farias (Coritiba)
O Coritiba sofreu, mas venceu o Brasil-RS por 2 a 1, no Couto 
Pereira. Um dos melhores em campo foi o experiente Willian 
Farias, volante bom de bola e que teve atuação impecável, 
sobretudo no quesito marcação. Não deu espaço aos adversários 
e ainda tentou ajudar no ataque.

Meia: Thiago Alagoano (Brusque)
Grande nome do time catarinense, Thiago Alagoano foi 
novamente decisivo na vitória do Brusque por 1 a 0 diante do 

CRB. O jogador saiu do banco de reservas para resolver com 
gol. Ele mesmo iniciou a jogada, correu para área e completou 
cruzamento perfeito de Foguinho. Foi seu 50º gol com a camisa 
do Brusque – o maior artilheiro do clube.

Meia: Jean Carlos (Náutico)
É o grande nome do Náutico na temporada. Na vitória por 2 
a 1 diante do Sampaio Corrêa não foi diferente. Jean Carlos 
participou dos dois gols e foi o destaque da partida. O Timbu 
depende muito de seu craque e ele costuma fazer a diferença.

Atacante: Lucão do Break (Guarani)
O atacante foi o nome da goleada do Guarani. Titular, Lucão 
do Break deu uma assistência para Júlio César e marcou 
dois gols que ajudaram o Bugre a vencer a ‘decisão’ contra o 
Avaí e entrar no G4. O atacante ainda era um dos pendurados 
e conseguiu passar incólume, ficando apto para a nova 
‘decisão’ contra o Goiás.

Atacante: Léo Gamalho (Coritiba)
Léo Gamalho fez o gol da vitória do Coritiba sobre o Brasil-RS, 

por 2 a 1, no Couto Pereira. O gol saiu apenas aos 48 minutos 
do segundo tempo, que fez o Coxa vencer e comemorar nesta 
segunda-feira o acesso à Série A de 2022. Gamalho divide 
a artilharia da Série B com Edu, do Brusque, ambos com 16 
gols.

Atacante: David (Vitória)
O prata da casa parece realmente disposto a evitar o 
rebaixamento do Vitória para a Série C do Brasileiro. 
Fazendo a função de centroavante, David foi muito contra 
o Cruzeiro e marcou dois dos três rubronegros como um 
verdadeiro camisa 9.

Técnico: Daniel Paulista (Guarani)
Daniel Paulista chegou desacreditado e, com muito 
trabalho, está fazendo algo impensado. Mesmo com tanta 
torcida contra, ele blindou seus jogadores e jogo a jogo 
deixa o Guarani mais próximo da Série A. São cinco jogos 
de invencibilidade e 13 pontos conquistados nos últimos 
15. Daniel Paulista está a dois duelos de recolocar o Bugre 
na elite.
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Assessoria

Estão abertas as 
inscrições para 
a Residência 

Mira Latina, laboratório de 
fotografia do projeto latino-
americano Mira Latina, 
que acontecerá no próximo 
mês de janeiro em formato 
imersivo e gratuito na praia 
de São Miguel dos Milagres, 
norte de Alagoas. O projeto 
vai selecionar oito pessoas 
para participar, durante 
20 dias, de um programa 
intensivo de atividades que 
inclui acompanhamentos 
individuais, ciclo de diálogos 
com artistas e curadores, uma 
intervenção urbana na cidade, 
entre outras. As inscrições 
começaram ontem e vão até as 
23h59 do dia 05 de dezembro 
pelo endereço: https://linktr.
ee/miralatinalab.

P o d e m  s e  i n s c r e ve r 
fotógrafas/os, artistas e pessoas 
em geral maiores de 18 anos, 
nascidos na América Latina, 
que utilizem a fotografia 
como linguagem e queiram 
desenvolver uma ideia ou 
projeto durante a Residência. 
Para participar, é necessário ter 
domínio da prática fotográfica e 
alguma experiência e trajetória 
nos campos da fotografia, artes 
visuais ou outros relacionados 
– a atividade não é indicada 
para iniciantes. Por conta da 
pandemia de Covid-19, é 
obrigatório que os participantes 
estejam com o esquema vacinal 
completo.

O resultado da seleção 
será divulgado até o dia 10 
de dezembro. A Residência 
vai de 10 a 31 de janeiro de 

2022 e será realizada nos 
idiomas português, espanhol e 
“portunhol”. Os participantes 
receberão gratuitamente, além 
das atividades do programa, 
a hospedagem e alimentação 
(café da manhã e almoço) em 
casa compartilhada, além de 
ajuda de custo para produção de 
obras a serem apresentadas no 
projeto coletivo de intervenção 
urbana na cidade. A iniciativa é 
subsidiada pela Lei Aldir Blanc 
(nº 14.017/2020).

S o b  a  c o n d u ç ã o  d a 
curadora Maíra Gamarra, 
fotógrafa e pesquisadora, a 
primeira edição da Residência 
é parte do projeto Mira Latina, 
um laboratório de criação e 
desenvolvimento de ideias 
que, a partir da fotografia como 
linguagem, promove ações 
e experiências artísticas para 
impulsionar novos espaços de 
diálogo e redes entre criadores 
de diferentes países.

 “A Residência  Mira 
Latina será uma experiência 
de intercâmbio cultural, 
num ambiente colaborativo, 
onde os participantes farão 
uma imersão em processos 
criativos, reflexivos e críticos. 
É um verdadeiro laboratório 
coletivo, no qual a agenda 
de atividades vai estimular 
a produção fotográfica e 
a construção conjunta de 
conhecimento”, explica Maíra 
Gamarra. “O ambiente será 
preparado para fomentar, 
ainda, as colaborações entre as 
pesquisas e experimentações 
d o s  p a r t i c i p a n t e s  e  o 
compartilhamento das suas 
trajetórias”. 

INSCRIÇÕES E CRONOGRAMA
O s  i n t e r e s s a d o s 

devem preencher e enviar 
devidamente o formulário 
de inscrição disponível 
a q u i :  h t t p s : / / l i n k t r . e e /

miralatinalab, até o dia 
05 de dezembro, e anexar 
um documento PDF com 
a documentação solicitada 
na convocatória, onde estão 
descritos todos os detalhes e 
condições para a participação. 
É importante se certificar sobre 
a disponibilidade de participar 
durante toda a Residência de 
maneira integral, imersiva e 
exclusiva pelos 20 dias. Serão 
selecionadas até oito pessoas 
para participar do laboratório, 
sendo duas vagas exclusivas 
para alagoanas/os. Após a 
divulgação do resultado, que 
acontecerá até 10 de dezembro, 
os convocados terão cinco 
dias corridos para confirmar 
a participação e mais cinco 
dias para entregar o termo de 
compromisso assinado.

 
SOBRE MAÍRA GAMARRA
Idealizadora e curadora 

do Mira Latina, a fotógrafa e 

pesquisadora Maíra Gamarra 
é graduada em fotografia e 
mestra em Estudos Latino-
Americanos. Foi coordenadora 
de operações do Museu Paço do 
Frevo, em Recife (PE) e gerente 
de projetos na Art.Monta 
Design, especializando-se na 
elaboração, gestão e montagem 
de eventos e exposições. Atua 
como pesquisadora convidada 
no projeto Redlafoto, do Centro 
de Fotografia de Montevidéu; 
é cocriadora e curadora do 
coletivo 7Fotografia e do 
festival Mesa7; e uma das 
coordenadoras do Grupo de 
Estudos Imagens e Feminismos 
– GIF. Seu trabalho está 
centrado na investigação sobre 
a fotografia latino-americana e 
a problematização de questões 
sobre as práticas e discursos 
fotográficos, a construção 
d e  n a r r a t i va s  v i s u a i s , 
processos criativos, gênero e 
descolonização da imagem.

Milagres: Inscrições abertas 
para Residência Fotográfica

MIRA LATINA vai selecionar 8 participantes para imersão artística de 20 dias de duração subsidiada pela Lei Aldir Blanc

Fotos: Divulgação

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



A Assembleia Legislativa estaria com “meio problema” resolvido para a chapa majoritária representando a Casa para 2022. 
Paulo Dantas é o nome de consenso e das pesquisas, além de ser o preferido do presidente, Marcelo Victor. O problema 
é o nome do vice. Deram um nó cego do estopô nessa questão. A deputada Jó Pereira seria a indicação de Arthur Lyra. A 
deputada até já soltou um nota com um misto de arrogância e ego inflado desmentindo a informação de que seria “vice de 
alguém”. O outro nome é o do secretário de Educação, Rafael Brito, por sugestão do governador Renan Filho. Nos dois casos, 
entra a turma do “olho de seca pimenteira”. Jó Pereira é rejeitada por, sendo vice-governadora fortaleceria demais politica-
mente a família Pereira; Rafael Brito na condição de vice-governador deixaria Renan Filho (eleito para o Senado) muito forte. 
Procura-se, então, um terceiro nome, mais independente e menos visto. Pode ser um cone...um poste... um risco no chão.

A eleição para a Presidência da OAB Seccional será na próxima sexta-feira, dia 19. Mas, revelado o vencedor, outra eleição, 
ainda no pipocar dos fogos, entra em cena. Começa a batalha pela vaga de desembargador no Tribunal de Justiça de Alagoas 
pelo Quinto Constitucional, conferida à Ordem dos Advogados em Alagoas. Quatro nomes já são especulados entre os corre-
dores da sede da OAB/AL, em Jacarecica, dos fóruns, dos escritórios de advocacia e nas redes sociais. Os advogados Fábio 
Ferrario, Thiago Bomfim e Alberto Maia mais a advogada Cláudia Lany, que tem atuação em Arapiraca. Essa lista deve chegar 
a, no mínimo, 12 nomes. Dos concorrentes, será formada a lista sêxtupla, em votação dos advogados e advogadas, que vai 
para o Tribunal de Justiça de Alagoas e é transformada em lista tríplice que, em seguida vai para o Palácio República dos 
Palmares, onde o governador escolhe um, entre os três. O último desembargador que passou por esse funil foi Tutmés Ayran.

Recentemente a população de Chã Preta ficou surpresa 
com o encontro público - com direito à fotografia oficial - 
entre o atual vice-prefeito Victor Canuto (sentado, de boné 
preto e camisa cinza) e o ex-secretário de Finanças, Lucas 
Coimbra (em pé, de camisa amarela), que concorreu nas 
últimas eleições e obteve 2.013 votos. Ele não se elegeu 
por uma diferença de pouco mais de 180 votos. Pelo que 
se comenta nas ruas da pequena Chã Preta, as articula-
ções políticas já começaram. Resta saber se esse encon-
tro público entre Canuto e Coimbra resultará em aliança 
futura. Neste caso, o prefeito Maurício Holanda, não teria 
sido convidado nem estaria nos planos. Sacaram o Galego!

Um crime de feminicídio com requintes de crueldade cometido contra uma mãe de três filhos menores rendeu uma pena branda 
para o criminoso. O julgamento do assassino foi ontem, na 8ª Vara Criminal da Capital. Em 2020, após uma discussão com a 
companheira, José Sandro de Andrade, parou a motocicleta, tirou o capacete e agrediu mulher que estava com ele na moto. 
Acusando a mulher de traição, José Sandro não teve dó: bateu violentamente na cabeça (e no rosto) dela com o capacete. Como 
se estivesse se defendendo de uma fera. A mulher desmaiou, caiu e o demônio continuou com os golpes de capacete. Só parou 
quando um grupo de pessoas se aproximou do local e passou a agredi-lo também. A mulher morreu e o criminoso foi preso. Na 
instrução do processo, José Sandro contou que queria mesmo matar a mulher e que usou o capacete como arma. Um crime 
dessa proporção requer uma pena severa: acima dos 20 anos. Pois bem, José Sandro foi condenado a 16 anos e seis meses. 
Quando cumprir dois quintos da pena (sete anos) já terá direito à mudança de regime, para o semiaberto. Se “virar santo” no 
presídio, trabalhar e estudar, sairá bem mais cedo que isso. A LEP (Lei de Execuções Penais) prevê a remissão da pena: em 
três dias de trabalho ou de estudo na cadeia, um dia a menos na pena. Fica a sensação de que matar alguém, mesmo agindo 
como um animal selvagem, não é tão grave assim. Uma vida se foi de forma cruel, três crianças ficaram órfãs e o autor dessa 
tragédia vai engordar na penitenciária por apenas sete anos. Tudo garantido pelos atenuantes previstos na legislação brasileira.

Se depender da bancada de Alagoas no Senado, a PEC do Calote deve ser 
rejeitada ou ter o seu texto alterado. Dos três senadores na Casa, apenas 
Renan Calheiros (MDB) se declarou contra a PEC dos Precatórios, aprovada 
pela Câmara, semana passada. O senador Rodrigo Cunha (PSDB) ainda não se 
manifestou, mas deve votar contra, caso siga a orientação do comando nacio-
nal dos tucanos. O senador Fernando Collor (Pros) deve votar a favor, já que 
vem votando com o Governo Federal em outras matérias. (Ricardo Rodrigues) 

O discurso do ex-presidente Lula no 
Parlamento Europeu, dia 15 de novembro, 
até agora repercute nas mídias sociais, 
mas não teve a mesma repercussão na 
grande mídia. Foi ignorado solenemente 
pelo Jornal Nacional. Lula começou 
dizendo: “Vivemos em um planeta que 
tenta a todo momento nos alertar de 
que precisamos de novas atitudes e 
de uns dos outros para sobreviver. Que 
sozinhos somos vulneráveis às tragédias 
ambientais, sanitárias e econômicas. 
Mas, juntos, somos capazes de construir 
um mundo melhor para todos”. (RR)

Semana passada, em Brasília, o ex-juiz 
Sérgio Moro confirmou sua pré-candi-
datura à Presidência da República, pelo 
Podemos. Em seu discurso, além de 
relembrar os feitos da Operação Lava 
Jato, fez duras críticas ao Governo Fede-
ral e prometeu acabar com a corrupção 
caso vença as eleições de 2022. Sua 
candidatura é negociável. Ele espera 
fechar acordo com outros partidos. A 
meta é construir uma candidatura de 
terceira via, que seja forte o suficiente 
para chegar ao segundo turno. Contra 
Lula ou Bolsonaro. (RR)

O advogado Adeilson 
Bezerra, presidente 
do Pros em Alagoas 
vai  v is i tar c idades 
para realizar conven-
ções, formar dire-
tór ios e conseguir 
a organização defi-
nitiva do partido no 
Estado. Começou na 
última sexta (12), por 
Palmeira dos Índios, 
sua terra natal, onde mantém laços de amizade, respeito e apreço. Sob 
o comando de Flávio Targino, secretário municipal de Esportes, o Pros de 
Palmeira agrega em seus quadros agora, quatro vereadores e várias lideran-
ças que fortalecem a agremiação para 2022. (RR)

Mais adiante, Lula diz que: “No entanto, 
ignoramos esses alertas [da natureza]. 
Insistimos em não aprender com os 
erros do passado”. Seria bom que o 
ex-presidente aprendesse mesmo 
com os erros do passado, para evitar 
situações com o Mensalão e o Petrolão, 
só para citar dois escândalos no governo 
dele. Fazer autocrítica é reconhecer os 
erros e não repeti-los. Deveria ser essa 
a tônica do discurso dele. Quem sabe 
durante a campanha eleitoral ou dos 
debates, ele reconhece que o PT pisou 
na bola. (RR)

Segundo o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, com o fim da Bolsa 
Família, “fomos empurrados para um 
programa transitório”. A declaração, 
na quinta-feira 11, prova que o Auxílio 
Brasil é eleitoreiro, além de furar o 
teto de gastos. No entanto, segundo 
o ministro, como a questão está 
parada no Senado e o presidente Jair 
Bolsonaro ampliou o valor de 300 
para 400 reais, o programa ainda não 
tem fonte permanente de custeio. Ou 
seja, vai depender o toma-lá-dá-cá no 
Senado. (RR)
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Um candidato concreto 

Ligeirinhas

O empresário Gaspar Breda está decidido a 
colocar o bloco na rua por um mandato em 
2022. Pessoas próximas dele garantem que 
as conversas estão bem adiantadas neste 
sentido. Ele estaria apenas indeciso se 
será candidato ao Governo do Estado ou ao 
Senado da República. Bagaceira só presta 
grande. O homem se propõe a ser a “terceira 
via” das Alagoas. Brinque com ele! Gaspar 
Breda é um dos donos da Construtora Telesil 
e dos Hotéis Mercury e Ibis Budget, além 
de uma concretaria que, aproveitando o 
bom momento da construção civil, estaria 
nadando de braçadas. Pois bem, o homem 
quer trocar a análise dos gráficos das suas 
empresas pela exposição peculiar de quem 
ocupa um cargo eletivo. Ou então, fazer as 
duas coisas ao mesmo tempo. Por que não? 
Mas, como nem tudo fica no planejado ou no falado, as especulações já começaram. Vá confiar nesse povo que toma 
o seu melhor uísque e ataca a sua tábua de frios. Muita gente diz que, na verdade, Gaspar Breda estaria tentando ser 
candidato a vice em alguma chapa para o Governo ou ainda, suplente de senador de alguém. Para isso, ele entraria 
com o dinheiro da campanha. Seria uma espécie de “caixa forte” da campanha da chapa majoritária. Nada a ver com 
o hit “Cabeça Branca”. O empresário ainda não tem um partido para concorrer às eleições de 2022. Mas está no 
prazo e, se a ideia avançar, a filiação é uma questão de mera formalidade. Ele quer ser candidato e pronto. Então, tá!

» Com o retorno do vereador Francisco Sales à Câmara acabou 
o sossego de Leonardo Dias, espécie de rebelde sem causa. Na 
primeira oportunidade, Sales já deu uma enquadrada em Léo Dias, 
o Sonso. O homem de Bebedouro já disse como será.

» O prefeito de Rio Largo, Gilberto Gonçalves, é uma figura. Não está nem 
aí para o que é certo ou que é errado. Fala o que quer, na hora que quer e 
onde quer que esteja. Tem gente que apoia. Tem gente que rejeita. Mas, o 
verdadeiro é que: erra menos quem fala menos.

»  E por falar em GG, ele já lançou a filha, a jovem Gabriela Gonçalves 
candidata a deputada estadual. A moça leva jeito pra vida pública. 
Participa até de aniversário de boneca e fala até quando não é anun-
ciada. Ela também teria carisma...mais até que o pai. 

O problema é o vice

O Quinto Constitucional

Namoro político? 

Crime cruel e pena branda

PEC do Calote
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Pros em Palmeira 
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Auxílio eleitoreiro


