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OPORTUNIDADES: SENAI E MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO ESTÃO COM VAGAS ABERTAS PARA CURSOS GRATUITOS 7

MP RECOMENDA QUE PREFEITOS 
‘SE ABSTENHAM’ DO RÉVEILLON

AMA DEVE ENVIAR OFÍCIO AOS MUNICÍPIOS RECOMENDANDO A NÃO REALIZAÇÃO DAS FESTAS DE FIM DE ANO
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Deputadas 
Cibele e Flávia  
na ‘guerra’ 
dos adesivos

Há festas nos  
quatro cantos  
de Alagoas 
sem restrições

Um ‘terrível’ 
evangélico é 
sabatinado 
para o STF

Adesivos de Cibele, até em Maceió

INCENTIVO

Assembleia aprova PL que 
institui o ‘Bolsa Escola 10’ 3

AJUDA FINANCEIRA

JHC lança o Programa Conta 
em Dia para água e energia

4

OLIMPÍADA

Escolas  
do Estado  
conquistam  
54 medalhas

9

PROGRAMA BEM

Prefeitura antecipa a 6ª parcela
A Prefeitura de Maceió ante-

cipou, para amanhã, o paga-
mento da sexta e última parcela 
do programa de transferência 
de renda do município, o Bolsa 
Escola Municipal (BEM). Os 
representantes nascidos em 
janeiro, fevereiro e março já 
recebem o benefício neste dia. 
O cronograma de pagamento 
segue pelo mês de aniversário do 
beneficiário e vai até o dia 10 de 
dezembro. No dia 6, recebem os 
nascidos em abril, maio e junho. 
Já no dia 8, os de julho, agosto e 
setembro. E, por fim, no dia 10, 
é a vez dos aniversariantes de 
outubro, novembro e dezembro 
receberem o benefício, que vai 
de R$ 70 a R$ 300 reais. O valor é 
depositado via aplicativo Caixa 
Tem e pode ser sacado em casas 
lotéricas, com o documento de 
identidade do responsável.

Edvan Ferreira

Deraldo Francisco
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Conselho Editorial Jackson de Lima Neto José Alberto Costa Jorge VieiraODiaAlagoas

Marcelo Firmino  *Jornalista

Depois da sessão de baixa-
ria à base do “vá tomar no c…” 
pra lá e “vá tomar no c… você 
e seus filhos” pra cá, Jair Bolso-
naro conseguiu sentar à mesa 
com o presidente do PL, Valde-
mar da Costa Neto, e assinou a 
ficha do partido.

É a nona legenda partidária 
que Bolsonaro se filia, enquanto 
político. O PL é um partido 
do Centrão. E esse é o grupo 
político que já foi atacado por 
Eduardo Bolsonaro e pelo 
general Augusto Heleno que, 
em reunião política no Planalto, 
parodiou um samba se gritar 
pegar ladrão: -Se gritar pega 
Centrão, não fica um meu 

irmão…
Pois bem. Bolsonaro, 

perdido em meio as bravatas, 
agora está de volta aos braços 
do Centrão e chegou falando 
de uma lista de aliados que 
quer eleitos nos Estados, seja 
para o Senado Federal ou para 
o governo.

Ele quer eleitos Magno 
Malta, no Espírito Santo, 
Luciano “Véio da Havan”, em 
Santa Catarina, Romário, no 
Rio de Janeiro, entre outros.

Mas, o primeiro nome da 
lista citado por ele para Valde-
mar da Costa Neto foi exata-
mente o do senador alagoano, 
Fernando Collor de Mello 

(Pros).
Collor, como o mais novo 

amigo-irmão de Bolsonaro, 
tende a concorrer as eleições 
para governador de Alagoas, 
no próximo ano.

Ele só disputará a reeleição 
para o Senado se o governador 
Renan Filho (MDB) não for 
candidato. Assim, Collor teria a 
estrada livre para buscar o voto 
dos alagoanos.

Já para o governo, o senador 
analisa que os nomes até então 
divulgados ainda não caíram 
no gosto do eleitorado.

Portanto, está ele flanando 
na tese do “o tempo é o senhor 
da razão”.

Bolsonaro se filia ao PL e quer Collor 
disputando governo de Alagoas

Guilherme Vianna *Gerente de negócios da Belgo Bekaert

O cruzamento industrial é 
a solução da pecuária brasileira 
para o aumento da produtivi-
dade e consequente melhoria 
do resultado econômico. Essa 
técnica permite a união das 
melhores qualidades de duas 
raças (bos indicus e bos taurus) e 
a complementariedade dispara 
o conceito da heterose, o que 
possibilita obter indiscutíveis 
ganhos em termos de precoci-
dade e conformação de carcaça. 
No final, estamos falando em 
mais carne, em menos tempo 
e em menor área – adicional-
mente, a questão ambiental é 
um bônus fantástico.

Nesse processo, os produ-
tores reconhecem a necessi-
dade de investimento em boa 
genética, sanidade, nutrição 
e manejo. É exatamente no 
manejo que o cercamento 
eficaz e inteligente contribui 
para a proteção dos animais, 
mas também para o sucesso do 
negócio.

Os números mostram o 
espetacular aumento da produ-
tividade da pecuária brasileira 
nas últimas décadas. Nesse 
contexto, salta aos olhos o 
avanço em termos de produção 
sustentável, representada pela 
preocupação ambiental, mas 
também de conforto e bem-
-estar dos bovinos. A integra-
ção-lavoura-pecuária-floresta 
surge com força, já represen-
tando mais de 16 milhões de 
hectares.

Novamente, é importante 
destacar o papel do cercamento 
nessa pecuária moderna e 
responsável. A separação dos 
pastos e a proteção do gado 
contra invasores são tópicos 
valorizados desse item cada 
vez mais essencial na pecuária 
intensiva.

De modo geral, as cercas 
têm como prioridade fazer 
a divisão de áreas. Porém, 
sua atuação vem crescendo. 
O cercamento de qualidade 
proporciona maior controle das 
áreas onde os animais pastam, 
sendo possível controlar possí-
veis subpastejo ou superpas-
tejo.

Além disso, com o uso racio-
nal das cercas é possível fazer o 
melhor controle zootécnico na 
propriedade, categorizando os 
animais por tamanho, idade, 
sexo ou objetivos produtivos.

Ainda no quesito susten-
tabilidade, a cerca é chave 
para manter o equilíbrio entre 
o bem-estar do rebanho, o 
desempenho zootécnico e o 
meio ambiente, envolvendo 
a necessária preservação de 
solo, rios e áreas de preservação 
permanente. E isso vale para 
todas as categorias animais, seja 
cria, recria ou terminação.

O ponto central é que o 
sucesso do cruzamento indus-
trial é uma soma de vários fato-
res – muito mais que genética, 
saúde e nutrição. Não há pecuá-
ria intensiva sem a correta divi-

são de pastos e o controle de 
áreas onde os animais podem 
caminhar livremente e se 
alimentar com qualidade.

Assim como há animais que 
se adaptam mais facilmente a 
determinado tipo de clima e 
ambiente, existem cercas espe-
cificas para cada relevo e dife-
rentes condições climáticas.

Uma dica para os pecuaris-
tas é sempre fazer o check-list 
para avaliar se sua propriedade 
está pronta para intensificar 
a atividade. Os criadores que 
consideram apenas a questão 
genética podem estar condena-
dos a obter baixo desempenho 
da produção, mesmo com gado 
selecionado. Há diversos aspec-
tos importantes a considerar e, 
no caso específico do manejo, 
uma boa cerca faz a diferença.

Em lugares com maior 
incidência de vida selvagem, 
como por exemplo o Pantanal, 
onças e outros animais costu-
mam atacar propriedades. As 
perdas podem ser grandes, 
dependendo da frequência dos 
ataques. Em regiões de alta inci-
dência de ataques, a proteção 
do plantel é essencial.

O aumento da demanda 
mundial por carne bovina é 
cada vez mais evidente. Numa 
outra ponta, não é suficiente 
apenas ter oferta de proteína 
animal. A exigência dos consu-
midores finais inclui produção 
mais eficaz e sustentável, com 
melhores condições sanitárias. 

Cercamento eficiente contribui para o 
sucesso da pecuária intensiva

Wadson Regis *Jornalista

Não sei como você define 
o perfil do prefeito JHC. 
Talvez seja cedo demais para 
que tenhamos uma opinião 
mais prudente,  dele,  na 
condição de gestor da capi-
tal. 

Disposto a quebrar para-
digmas, a decisão de manter as 
festividades de Réveillon em 
Maceió, quando capitais como 
Salvador (BA), Aracaju (SE), 
Recife (PE), Belo Horizonte 
(MG), Florianópolis (SC), Curi-
tiba (PR), Campo Grande (MS), 
São Luís (MA) e Brasília (DF) 
confirmam o cancelamento, 
vai além da ousadia.

JHC defende que sua 
administração fez muito 
mais que o dever de casa no 
enfrentamento ao novo coro-
navírus. E fez mesmo, com 
direito a espaço gratuito e 
reconhecimento na mídia 
nacional.

B e m  a va l i a d o  n e s t e 
primeiro ano, com sacadas 
interessantes e providen-
ciais, como passe livre para 
estudantes e o discurso de 
Maceió ter a passagem mais 
barata entre as capitais, a 
logística e estrutura montada 
pela Prefeitura de Maceió 
durante a pandemia, com 
80% da população imuni-
zada, elevaram a autoestima 
do prefeito, que decidiu, 
assim como os colegas do 
Rio de Janeiro e São Paulo, 
manter a programação de 
natal e virada de ano.

Do lado de JHC estão 
empresários, comercian-
tes, promotores de eventos 
e todos que já compraram 
ingressos para as festas 
privadas e os que pretendem 
curtir o natal e a virada de 
ano na aglomeração.

O prefeito argumenta, 
também, que “a redução de 
casos, internações e mortes 
refletem a importância da 
imunização e já possibilitam 
que os maceioenses comecem 
a retomar a rotina, seguindo 
as medidas necessárias”. 

Faz sentido, mas é uma 
aposta que se torna muito 
mais arriscada porque não 
haverá fiscalização suficiente 
nos sete polos bancados 
pelo município, nos eventos 
privados e porque os festei-
ros têm dado um péssimo 
exemplo na prevenção do 
contágio. 

F e s t a  g a r a n t i d a  e m 
Maceió, mas “a Prefeitura 
ressalta que a realização 
dependerá da situação sani-
tária do país com relação à 
Covid-19 e dos decretos dos 
protocolos sanitários que 
estarão vigentes no período. 
O Município segue ouvindo 
as instâncias sanitárias e, em 
caso de orientação contrária, 
voltará a debater a questão”.

Ou seja: JHC é ousado, 
mas dá sinais de reconhecer 
os limites da prudência.

Agradeço pela resposta, 
prefeito.

Natal e Réveillon: 
JHC joga alto



Du r a n t e 
a  s e s s ã o 
plenária de 

hoje foi aprovado o projeto de 
lei nº 672/2021, que institui o 
programa “Bolsa Escola 10” 
e tem por finalidade promo-
ver o acesso, a permanência 
e a conclusão com sucesso da 
educação básica, por inter-
médio de incentivos finan-
ceiros aos estudantes da rede 
pública estadual em situação 
de vulnerabilidade social. De 
acordo com a proposta, o Bolsa 
Escola 10 deverá ser entre-
gue aos alunos que cumpri-

rem os seguintes requisitos: 
frequência em 80% das aulas 
– bolsa de R$ 100,00 mensais; 
retorno nas aulas presenciais 
– bolsa de R$ 500,00; conclu-
são do ensino médio – bolsa 
de R$ 2 mil. A matéria foi 
aprovada por unanimidade 
em três turnos, em sessões 
extraordinárias, por requeri-
mento do líder do governo na 
Casa, deputado Silvio camelo 
(PV). O deputado Davi Maia 
(DEM) disse que, por meio de 
entendimento com o secre-
tário de Educação, Rafael 
Brito, a oposição não iria 

obstruir nem adiar a votação 
da matéria por entender sua 
importância. “Mas iremos 
acompanhar a execução 
do serviço, porque quando 
chegar as eleições tudo isso 
será apresentado”, observou 
Maia.

Ainda foram aprovados 
26 outros processos, dentre 
os quais o projeto de lei nº 
538/2021, de autoria do depu-
tado Cabo Bebeto (PTC), que 
concede título de cidadão 
honorário de Alagoas ao 
presidente da República, Jair 
Bolsonaro.
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Deputados aprovam PL que 
institui o “Bolsa Escola 10”

PROGRAMA GARANTE BOLSAS que variam de R$ 100 a R$ 2 mil como forma de garantir a conclusão dos estudos

A situação da “Saúde da 
Mulher Pescadora” foi discu-
tida em audiência pública 
proposta pelo vereador Dr. 
Valmir Gomes (PT), ontem 
Representantes de colônias 
de pescadores, pesquisadores 
e profissionais de saúde esti-
veram presentes. O Governo 
do Estado foi representado 
pela secretária da Mulher e 
Direitos Humanos, Maria 
Silva.   

“Fizemos o convite para 
ambas as secretarias: muni-
cipal e estadual. Mas, infe-
lizmente não mandaram 
representantes. É fundamen-
tal que como poder a Câmara 
fique atenta para essas deman-
das que envolvem as mulhe-
res pescadoras e os homens 
também. Acredito também 
que a partir do que será discu-
tido aqui poderemos pensar 
em ações que fomentem polí-
ticas públicas”, destacou o Dr. 
Valmir.  

O  p e s q u i s a d o r  e 
mestrando da Ufal, Johnny 
Antônio da Silva Santos, fez 
um relato com detalhes de 
um levantamento feito com o 
apoio da socióloga Ana Paula 
de Oliveira Santos. 

Os dados são referentes a 
atividade das mulheres com a 
coleta do marisco, do sururu, 
pesca de arrasto e com cercos 
nas lagoas. Segundo explicou 
os problemas relacionados 
à saúde dessas trabalhado-
ras têm relação com com as 
condições de trabalho e, 

também, os esforço físico que 
é empreendido. Isto porque a 
maioria ficam até 12h ligadas 
a atividade, desde a pesca, 
distribuição e até a comerciali-
zação. Tem sido muito comum 
as mulheres apresentarem 
Lesões por Esforço Repetitivo 
(LER). 

“Sendo assim elas têm 
riscos por conta do esforço 
físico por conta do excesso 
de peso, riscos biológicos e 
as condições climáticas (sol e 
chuva). Há uma questão para 
essas mulheres que é a ativi-
dade de limpeza dos maris-
cos. É algo demorado, às 
vezes feio em pé, ou sentado 
e advém disso os problemas 
de coluna, dores nas pernas 
e varizes. O contato diário 
também com a lama acarre-
tam em problemas de pele, e 
a imersão constante na água 
problemas de útero e ovário. 
Por conta de uma bactéria 
no Rio Santo Antônio muitas 
tiveram que extrair esses 
órgãos devido ao contato com 
a água”, revelou João. 

Ele explicou, ainda, que 
muitas mulheres pescadoras 
que foram acometidas pela 
Covid-19 estão com seque-
las físicas que as impede de 
realizar a atividade primária 
que é a da pesca e a retirada 
do marisco. Elas reclama 
de dores pelo corpo e uma 
indisposição decorrente da 
ação do vírus. Uma outra 
revelação feita é que as que 
usam tarrafa, em geral ficam 

em contato com o chumbo na 
boca e isso também provoca 
contaminação química. 

 A secretária Maria Silva 
disse que o papel da Semudh 
é de articulação com o muni-
cípio. Por isso lamentou a 
ausência de autoridades 
municipais a audiência. Em 
sua avaliação os fatos relata-
dos que mostram a exposição 
das mulheres a riscos precisa 
ser enfrentada de forma 
articulada. “Nossas mulhe-
res estão perdendo a vida o 
útero. E nós estamos vendo 
aqui com maior dedicação 
o pessoal da universidade, 
mas está faltando mais auto-
ridades, principalmente de 
saúde”, disse Maria.

 De acordo com a Profes-
sora da Ufal, Edna Bezerra 
da Silva, a importância social 
da atividade não é vista pelos 
entes públicos com o mínimo 
de dignidade, já que no caso 
das famílias que vivem às 
margens da Lagoa Mundaú a 
situação é de abandono. 

 “Temos uma comunidade 
de 30 mil pessoas com risco e 
vulnerabilidade sem água e 
acesso ao saneamento. Eles 
não tem água para garan-
tia de existência como seres 
humanos. Eles também têm 
a violência das facções e a 
violência do Estado quando 
a polícia também arrombam 
portas de famílias pobres. 
Temos lá um problema grave 
que é a falta de cobertura de 
saúde da família”, observou. 

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Câmara debate ‘saúde 
da mulher pescadora’

O  d e p u t a d o  Ta r c i z o 
Freira (PP) usou a tribuna da 
Casa nesta quarta-feira, 1º 
de dezembro, para lembrar 
o Dia da Consciência Negra, 
celebrado no último dia 20 
de novembro, e para destacar 
matéria da Gazeta de Alagoas 
que teve como manchete: 
“Negros representam apenas 
7% no mercado de trabalho 
em Alagoas”. A notícia apre-
senta uma pesquisa do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) mostrando 
que a cada 100 alagoanos, 71 
são negros, porém, apenas 
7% deles possuem carteira 
assinada como trabalhador. 
“Existe uma desigualdade 
racial e social muito grande em 
Alagoas. Muita gente fala, se 
solidariza, mas são os negros 
quem realmente vivenciam 
esse problema. Eu sei o que é 
sentir na pele o que a discrimi-
nação causa”, afirmou.

O deputado disse ainda 

que na cidade de Arapiraca 
a situação não é diferente. 
“No último final de semana 
fui convidado pelo Instituto 
Construindo Novos Rumos, 
juntamente com centenas de 
jovens, para participar de 
uma marcha pelas ruas do 
Centro, pedindo mais opor-
tunidades de emprego. Uma 
das principais reivindicações 
é para que seja realizado um 
concurso público pela prefei-
tura da cidade. O emprego 
público ainda faz parte dos 
sonhos dos jovens arapira-
quenses”, destacou.

Tarcizo Freire também 
lamentou que os índices da 
pesquisa do IBGE apontem 
três vezes menos chances 
de emprego para os jovens. 
“Precisamos, urgentemente, 
capacitar e qualificar o jovem 
alagoano. Esta juventude que 
passou pelas escolas públi-
cas está sem perspectiva de 
futuro”, concluiu.

DEPUTADO DIZ:

“Desemprego é maior 
entre jovens negros”

Igor Pereira

Tarcizo Freire disse que sabe o que é sentir na pele a causa da discriminação

Deputados de oposição também votaram pela aprovação do projeto de lei

Igor Pereira



Em solenidade 
realizada no 
auditório da 

Escola Municipal Nosso Lar, 
no bairro do Vergel do Lago,  
hoje, o prefeito de Maceió, JHC, 
assinou o Decreto que cria o 
Programa Conta em Dia, que 
concede auxílio de R$ 50,00 
para pagamentos de contas de 
energia elétrica e água. O evento 
reuniu secretários municipais, 
técnicos, lideranças comunitá-
rias e famílias que serão benefi-
ciadas com a iniciativa. 

A ação concede ainda auxí-
lio moradia às mulheres víti-
mas de violência doméstica em 
situação de vulnerabilidade 

social. O valor do benefício será 
destinado em seis parcelas, que 
podem ser renovadas, e será 
destinado à complementação 
das despesas das famílias para 
fins de moradia. O Programa 
vai priorizar mulheres em situ-
ação de pobreza que possuem 
filhos menores. 

Para o prefeito de Maceió,  
JHC,  estamos criando esses 
benefícios visando dar um 
suporte financeiro às famí-
lias, principalmente nesse 
momento de dificuldade finan-
ceira com o aumento da infla-
ção e a renda perde ainda mais 
o poder de compra. “Nosso 
propósito é minimizar o sofri-

mento dessas famílias, princi-
palmente as que se encontram 
em vulnerabilidade social”, 
reconhece.

Como explica o secretário 
municipal de Assistência Social, 
Carlos Jorge, esses benefícios 
instituídos pela Prefeitura de 
Maceió visam complementar 
a renda financeira de mais de 
duas mil famílias da região. “É 
mais ajuda do poder público 
para as pessoas que mais preci-
sam”, ressalta. 

As equipes da Secretaria 
Municipal de Assistência Social 
já iniciaram os cadastros com as 
famílias que se enquadram no 
perfil do programa. 
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Prefeito JHC assina decreto que  
cria o Programa ‘Conta em Dia’

NOVO PROGRAMA lançado hoje concede auxílio de R$ 50 para pagamentos de contas de energia elétrica e água

A partir de hoje, a Prefeitura 
de Maceió, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
inicia a descentralização dos 
pontos fixos de atendimento,  
disponibilizando mais 20 Unida-
des de Saúde por demanda 
espontânea, ou seja,  sem necessi-
dade de agendamento. A inicia-
tiva foi possível, já que mais de 
80% da população adulta total-
mente imunizada e quase 90% 
com ao menos uma dose.

A População de Maceió 
conta, a partir de hoje, com 
vacinação contra a Covid-19, de 
segunda a sexta, das 9h às 21h, 
nas unidades de  saúde Osvaldo 
Brandão Vilela (Ponta da Terra), 
Durval Cortez (Prado), Pitan-
guinha, Antônio de Pádua 
(Petrópolis), José Tenório (Serra-
ria), Hamilton Falcão (Benedito 
Bentes), Tereza Barbosa (Eustá-
quio Gomes) e Maria Conceição 
Fonseca Paranhos (Jacarecica). 

Também de segunda a 
sexta, das 9h às 16h, a vacinação 
estará disponível nas seguintes 
Unidades do II Centro de Saúde 
(Praça da Maravilha, Poço), 
Roland Simon (Vergel), Unidade 
Docente Assistencial Cesmac 

(Farol), José Guedes de Farias 
(Conjunto Medeiros Neto, Santa 
Amélia), Cláudio Medeiros (Rio 
Novo), São Jorge, Paulo Leal 
(Feitosa), Aliomar Lins (Bene-
dito Bentes), Arthur Ramos 
(Henrique Equelman), Pimen-
tel Amorim (Salvador Lyra), 
Marlene Lanverly (Santa Lúcia) 
e UDA Unit (Cruz das Almas).   

Com os avanços obtidos 
devido à logística montada pela 
Prefeitura de Maceió e a adesão 
dos maceioenses, a partir de 
hoje quatro pontos serão desa-
tivados: os drive-thrus dos 
estacionamentos do Jaraguá e 
Justiça Federal (Serraria) e os 
pontos do Ginásio Arivaldo 
Maia (Jacintinho) e Shopping 
Pátio (Cidade Universitária). 

Além das 20 unidades de 
saúde, serão mantidos os pontos 
fixos instalado no Maceió Shop-
ping (Mangabeiras), que funcio-
nará de segunda a sábado com 
horário estendido das 9h às 21h, 
além dos pontos do Terminal 
de Ônibus do Osman Loureiro 
(Clima Bom), Papódromo e 
Praça Padre Cícero (Benedito 
Bentes), que funcionarão de 
segunda a sábado das 9h às 16h. 

VACINAÇÃO

SMS disponibiliza 20 
Unidades de Saúde

Divulgação

JHC: “Propósito é minimizar o sofrimento das famílias em vulnerabilidade social”

A população de Maceió 
passa a contar com mais um canal 
de comunicação para denúncias 
sobre maus tratos, abandono 
de animais ou animais soltos 
pelas ruas da capital. A partir 
de hoje, a Unidade de Vigi-
lância de Zoonoses (UVZ), da 
Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS), disponibiliza o número 
(82) 98882-8240 e também pelo 
WhatsApp. 

Anteriormente, a Unidade 
de Vigilância de Zoonoses 
recebia as demandas da popu-
lação por meio do telefone fixo 
(82) 3312-5576. A partir desta 
quarta-feira (1), o novo contato 
passa a ser pelo (82) 3312-5485, 

além do WhatsApp (82) 98882-
8240. O atendimento aconte-
cerá de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 16h.

Como informa Marcos 
Vasconcelos, coordenador geral 
do órgão, o canal de comunica-
ção e atendimento tem a finali-
dade de estreitar o contato junto 
à população, diante das denún-
cias que são rotineiramente. “Os 
maceioenses poderão enviar as 
denúncias tanto pelo telefone 
fixo quanto pelo whatsapp, 
uma ferramenta que vai facilitar 
a comunicação entre a comuni-
dade e a equipe da UVZ”.

O coordenador ainda 
ressalta que o atendimento 

pelo telefone fixo (82) 3312-5485 
também funciona de forma 
direta, sem a necessidade do 
usuário do serviço digitar algum 
ramal. Já em relação ao What-
sApp, o usuário poderá salvar 
o número no celular e enviar 
fotos, vídeos e a localização, 
otimizando o recebimento de 
demandas dos profissionais da 
UVZ por meio das informações 
encaminhadas pela ferramenta.

Aos sábados, domingos e 
feriados, o horário de funciona-
mento é das 8h às 14h. Já o plan-
tão volante acontece, também, 
de segunda a sexta-feira (exceto 
feriados), das 18h às 22h – 
apenas pelo telefone fixo.

A Secretaria Municipal de 
Infraestrutura (Seminfra) finali-
zou as obras de recuperação da 
ponte sobre o Riacho do Silva, 
localizada na Travessa Marquês 
de Abrantes, no bairro de Bebe-
douro. A obra, que era aguar-
dada há mais de 40 anos pelos 
moradores, durou cerca de 25 
dias e já leva mais conforto e 
segurança à população. O acesso 
está liberado para pedestres, 
porém os condutores de veícu-

los devem aguardar 21 dias para 
voltar a utilizar a ponte.

O engenheiro da Seminfra 
Moacyr Magalhães explicou 
que a ponte foi reconstruída 
em material de concreto, subs-
tituindo as madeiras que esta-
vam desgastadas. No total, o 
equipamento tem sete metros 
de extensão e três de largura. 
Também foram implantadas 
bases de apoio da ponte para 
reforçar a segurança no local 

com a passagem de veículos.
Ana Maria da Silva mora na 

localidade há 60 anos e conta 
que já teve dois acidentes. “Vi 
muitos prefeitos prometerem 
que fariam a ponte, mas nunca 
cumpriram. A ponte só tinha 
duas tábuas e eu já cheguei a 
cair duas vezes. Não tinha segu-
rança. Mas agora tudo melho-
rou, graças ao prefeito JHC que 
construiu um novo acesso para 
mim e meus vizinhos”, disse.

ABANDONO DE ANIMAIS

MARQUÊS DE ABRANTES

Zoonoses lança canal de 
denúncia pelo whatsapp

Infraestrura recupera 
ponte em Bebedouro

Divulgação
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Janaína Ribeiro
Ascom MP/AL

A Força-tarefa 
de Combate 
e Enfrenta-

mento à Covid-19 do Minis-
tério Público do Estado de 
Alagoas recomendou, hoje, à 
Associação dos Municípios 
Alagoanos (AMA) que oriente 
os prefeitos a se absterem de 
realizar os festejos alusivos ao 
réveillon 2022. Argumentando 
que a mais recente variante do 
novo coronavírus pode ter um 
grau maior de contágio, o cole-
giado está preocupado com a 

possibilidade das aglomera-
ções ocorrerem sem a aplicação 
de quaisquer medidas de segu-
rança, o que poderá fazer com 
o que o estado volte a ter um 
alto número de contaminados.

Na recomendação,  o 
procurador-geral de Justiça, 
Márcio Roberto Tenório de 
Albuquerque, e todos os 
demais procuradores de 
promotores de Justiça que 
integram a força-tarefa, orien-
taram à presidência da AMA 
que divulgue e encaminhe o 
referido documento, no prazo 
máximo de até cinco dias, 
aos prefeitos dos 102 muni-

cípios alagoanos. É nele que 
está recomendada a seguinte 
providência: que os gesto-
res se abstenham de realizar 
quaisquer festividades públi-
cas pertinentes ao Natal e 
réveillon, uma vez que, além 
das aglomerações, os eventos 
incidirão em gastos de recur-
sos públicos.

Os prefeitos terão prazo 
de cinco dias para comunicar 
ao promotor da sua comarca 
acerca do acatamento ou não 
dos termos da recomendação. 
Em caso do não acolhimento, o 
ofício da administração pública 
deverá trazer as razões perti-

nentes ao caso que, na sequên-
cia, serão analisadas por cada 
promotor responsável.

OS ARGUMENTOS
Dentre os argumentados 

apresentados pelo MPAL, está 
o fato de que diversas capitais e 
cidades brasileiras cancelaram 
as festividades de réveillon, 
mesmo com um índice razoável 
de vacinações contra a Covid-
19 e de internações e óbitos 
em patamares estáveis, com o 
escopo de conter o avança da 
nova variante ômicrom.

Além disso, a FT tomou 
como base a nota oficial publi-

cada pelo Sindicato dos Médi-
cos de Alagoas, no última 
segunda-feira, que conclamou 
a “população em geral a evitar 
aglomerações, para festejar 
depois, num cenário mais 
seguro”.

A respeito das festas priva-
das, a orientação do Ministé-
rio Público para as prefeituras 
é que “só sejam concedidas 
autorizações para a realização 
de eventos particulares caso 
haja efetiva comprovação de 
cumprimento das regras esta-
belecidas no protocolo sanitá-
rio de distanciamento social 
controlado”.

MP/AL quer que prefeitos não 
promovam festas de Réveillon

FORÇA TAREFA do órgão recomendou à AMA que oriente os prefeitos a se absterem de realizar festejos de final de ano

Bia Alexandrino
Repórter

Neste 1º de dezembro, 
quando é celebrado o Dia 
Mundial da luta contra a Aids 
(Síndrome da Imunodeficiên-
cia Adquirida), a Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesau) alerta 
sobre questões importantes a 
respeito da doença infecciosa 
que mais mata no mundo e 
que está na lista dos principais 
desafios urgentes e globais à 
saúde, divulgada em 2020 pela 
Organização Mundial de Saúde 
(OMS).

A Aids é uma doença incu-
rável, provocada pelo vírus 
da imunodeficiência humana 
(HIV), que pode comprometer o 
sistema imunológico, tornando 
o corpo suscetível a alguns tipos 
de cânceres e a doenças oportu-
nistas, como tuberculose, pneu-
monias graves, toxoplasmose e 
histoplasmose.

Ontem, o Hospital Escola 
Dr. Helvio Auto (HEHA), 
localizado em Maceió, alertou 
que os diagnósticos de HIV/
AIDS sofreram interferência 
da pandemia de Covid-19 e, 
ultimamente, muitos pacientes 
têm chegado aos Serviços de 
Saúde com sintomas graves. 

Ellys Maynara Soares, 
técnica das IST´s/AIDS e hepa-
tites virais, explica que nem 
todas as pessoas que têm HIV 
desenvolvem a doença, mas o 
tratamento é essencial mesmo 
para quem não apresenta os 

sintomas da doença.
“É muito importante o diag-

nóstico e também o tratamento 
precoce, feito com antirretro-
virais, das pessoas infectadas 
pelo HIV. É o tratamento que 
proporciona melhoria da quali-
dade e expectativa de vida do 
portador do vírus e também 
proporciona controle da trans-
missão do vírus para outras 
pessoas, por conta da supressão 
viral”, salienta.

Segundo a Organização 
Pan-Americana de Saúde 
(OPAS), entre 2000 e 2019, 
as novas infecções pelo HIV 
caíram 39% e as mortes relacio-
nadas ao HIV caíram 51%, com 
15,3 milhões de vidas salvas 
graças à terapia antirretroviral.

Maynara lembra, ainda, que 
o teste rápido é o método de 
diagnóstico para HIV e que o 
uso de preservativo é o melhor 
meio para prevenir a infecção. 
“As pessoas podem procurar as 
unidades de saúde para realizar 
o teste rápido pelo SUS [Sistema 
Único de Saúde]. Nessas unida-
des também são disponibili-
zados preservativos, para a 
prevenção do vírus”, completa.

TRANSMISSÃO
De acordo com a Funda-

ção Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
a transmissão pode ocorrer 
por meio do contato com flui-
dos contaminados durante a 
relação sexual desprotegida, 
compartilhamento de seringas, 
agulhas e objetos cortantes, na 

transfusão de sangue contami-
nado, no momento do parto e 
pela amamentação.

Dados da OPAS revelam 
que 38 milhões de pessoas 
no mundo estavam vivendo 
com HIV até o fim de 2019. E, 
apesar de a infecção por HIV 
já ser considerada uma condi-
ção de saúde crônica gerenciá-
vel, permitindo que as pessoas 
que vivem com o vírus tenham 
uma vida longa e saudável, até 
agora, no mundo, mais de 33 
milhões de pessoas já morre-
ram em decorrência da AIDS.

De acordo com o boletim 
epidemiológico de HIV/AIDS 
divulgado pela Secretaria de 
Vigilância em Saúde do Minis-
tério da Saúde, atualmente, 
aproximadamente 920 mil 
pessoas vivem com HIV no 
Brasil. Dessas, 89% foram diag-
nosticadas, 77% fazem trata-
mento com antirretroviral e 
94% das pessoas em tratamento 
não transmitem o HIV por via 
sexual por terem atingido carga 
viral indetectável. Em 2020, 
até outubro, cerca de 642 mil 
pessoas estavam em tratamento 
antirretroviral.

No Brasil, em 2019, foram 
diagnosticados 41.909 novos 
casos de HIV e 37.308 casos 
de AIDS. Em Alagoas, nesse 
mesmo período, foram diag-
nosticados 803 novos casos de 
HIV e 328 casos de AIDS. Ou 
seja, dos novos casos de HIV 
notificados no Brasil, menos 
de 2% foram de Alagoas, e com 

DEZEMBRO VERMELHO

Aids: Sesau alerta sobre 
prevenção e tratamento

Policiais civis da Delegacia 
do Pilar prendeu, na noite de 
ontem, dois acusados de tráfico 
de drogas na cidade, locali-
zada na região metropolitana 
de Maceió. Foram presos dois 
jovens e detidos três usuários 
que comprovam maconha no 
momento do flagrante, que se 
deu no Mercado Público da Chã 
do Pilar, com o apoio da Polícia 
Militar.

Segundo o delegado do 
Pilar, Sidney Tenório, os agen-
tes já vinham fazendo um 
trabalho de monitoramento 
do local após receberem 
uma denúncia de tráfico no 
mercado. “Na noite de ontem, 
a equipe realizou o flagrante 
no momento em que a maco-
nha era vendida por um jovem 
de 22 anos e um adolescente 
de 16 anos. Ambos foram 
conduzidos para a Central de 

Flagrantes, em Maceió, e autu-
ados”, explicou.

O que chamou a atenção dos 
policiais foi o fato de que um 
jovem chegou para comprar 
drogas com o filho, de dois anos, 
no braço. O menor foi entregue 
para a mãe e o homem foi levado 
para Maceió, onde também 
foi autuado por portar droga 
para consumo próprio. “É um 
absurdo que alguém leve uma 
criança e colo para um ponto 
de venda de drogas. O caso será 
notificado ao Conselho Tutelar 
e ao Ministério Público”, frisou 
Sidney Tenório.

O delegado do Pilar desta-
cou a importância de que a 
população participe do combate 
à criminalidade através de liga-
ções para o disque-denúncia 
- 181. “Todas as informações 
são apuradas e o anonimato é 
garantido”, concluiu.

PILAR

PC prende acusados 
de tráfico de drogas

Foragido da Paraíba é preso em Jacuípe

Agentes da Delegacia Regional de Novo Lino, comandados pelo 
delegado Isaías Rodrigues, e policiais do Núcleo de Inteligência, 
prenderam na manhã de hoje um homem, foragido do Estado da 
Paraíba, acusado de crime de estupro. A prisão aconteceu no Centro 
de Jacuípe, cidade da região Norte de Alagoas, onde o suspeito, de 
43 anos de idade, estava escondido. O crime aconteceu no bairro 
de Mangabeira, em João Pessoa, capital da Paraíba, há cerca de 
dois anos. Deste então, o acusado estava foragido. Com prisão 
preventiva decretada, o suspeito foi levado para o Centro Integrado 
de Segurança Pública (Cisp), de onde deverá ser transferido para o 
sistema prisional.

Em solenidade 
realizada no 
auditório da 

Escola Municipal Nosso Lar, 
no bairro do Vergel do Lago,  
hoje, o prefeito de Maceió, JHC, 
assinou o Decreto que cria o 
Programa Conta em Dia, que 
concede auxílio de R$ 50,00 
para pagamentos de contas de 
energia elétrica e água. O evento 
reuniu secretários municipais, 
técnicos, lideranças comunitá-
rias e famílias que serão benefi-
ciadas com a iniciativa. 

A ação concede ainda auxí-
lio moradia às mulheres víti-
mas de violência doméstica em 
situação de vulnerabilidade 

social. O valor do benefício será 
destinado em seis parcelas, que 
podem ser renovadas, e será 
destinado à complementação 
das despesas das famílias para 
fins de moradia. O Programa 
vai priorizar mulheres em situ-
ação de pobreza que possuem 
filhos menores. 

Para o prefeito de Maceió,  
JHC,  estamos criando esses 
benefícios visando dar um 
suporte financeiro às famí-
lias, principalmente nesse 
momento de dificuldade finan-
ceira com o aumento da infla-
ção e a renda perde ainda mais 
o poder de compra. “Nosso 
propósito é minimizar o sofri-

mento dessas famílias, princi-
palmente as que se encontram 
em vulnerabilidade social”, 
reconhece.

Como explica o secretário 
municipal de Assistência Social, 
Carlos Jorge, esses benefícios 
instituídos pela Prefeitura de 
Maceió visam complementar 
a renda financeira de mais de 
duas mil famílias da região. “É 
mais ajuda do poder público 
para as pessoas que mais preci-
sam”, ressalta. 

As equipes da Secretaria 
Municipal de Assistência Social 
já iniciaram os cadastros com as 
famílias que se enquadram no 
perfil do programa. 
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Prefeito JHC assina decreto que  
cria o Programa ‘Conta em Dia’

NOVO PROGRAMA lançado hoje concede auxílio de R$ 50 para pagamentos de contas de energia elétrica e água

A partir de hoje, a Prefeitura 
de Maceió, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
inicia a descentralização dos 
pontos fixos de atendimento,  
disponibilizando mais 20 Unida-
des de Saúde por demanda 
espontânea, ou seja,  sem necessi-
dade de agendamento. A inicia-
tiva foi possível, já que mais de 
80% da população adulta total-
mente imunizada e quase 90% 
com ao menos uma dose.

A População de Maceió 
conta, a partir de hoje, com 
vacinação contra a Covid-19, de 
segunda a sexta, das 9h às 21h, 
nas unidades de  saúde Osvaldo 
Brandão Vilela (Ponta da Terra), 
Durval Cortez (Prado), Pitan-
guinha, Antônio de Pádua 
(Petrópolis), José Tenório (Serra-
ria), Hamilton Falcão (Benedito 
Bentes), Tereza Barbosa (Eustá-
quio Gomes) e Maria Conceição 
Fonseca Paranhos (Jacarecica). 

Também de segunda a 
sexta, das 9h às 16h, a vacinação 
estará disponível nas seguintes 
Unidades do II Centro de Saúde 
(Praça da Maravilha, Poço), 
Roland Simon (Vergel), Unidade 
Docente Assistencial Cesmac 

(Farol), José Guedes de Farias 
(Conjunto Medeiros Neto, Santa 
Amélia), Cláudio Medeiros (Rio 
Novo), São Jorge, Paulo Leal 
(Feitosa), Aliomar Lins (Bene-
dito Bentes), Arthur Ramos 
(Henrique Equelman), Pimen-
tel Amorim (Salvador Lyra), 
Marlene Lanverly (Santa Lúcia) 
e UDA Unit (Cruz das Almas).   

Com os avanços obtidos 
devido à logística montada pela 
Prefeitura de Maceió e a adesão 
dos maceioenses, a partir de 
hoje quatro pontos serão desa-
tivados: os drive-thrus dos 
estacionamentos do Jaraguá e 
Justiça Federal (Serraria) e os 
pontos do Ginásio Arivaldo 
Maia (Jacintinho) e Shopping 
Pátio (Cidade Universitária). 

Além das 20 unidades de 
saúde, serão mantidos os pontos 
fixos instalado no Maceió Shop-
ping (Mangabeiras), que funcio-
nará de segunda a sábado com 
horário estendido das 9h às 21h, 
além dos pontos do Terminal 
de Ônibus do Osman Loureiro 
(Clima Bom), Papódromo e 
Praça Padre Cícero (Benedito 
Bentes), que funcionarão de 
segunda a sábado das 9h às 16h. 

VACINAÇÃO

SMS disponibiliza 20 
Unidades de Saúde

Divulgação

JHC: “Propósito é minimizar o sofrimento das famílias em vulnerabilidade social”

A população de Maceió 
passa a contar com mais um canal 
de comunicação para denúncias 
sobre maus tratos, abandono 
de animais ou animais soltos 
pelas ruas da capital. A partir 
de hoje, a Unidade de Vigi-
lância de Zoonoses (UVZ), da 
Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS), disponibiliza o número 
(82) 98882-8240 e também pelo 
WhatsApp. 

Anteriormente, a Unidade 
de Vigilância de Zoonoses 
recebia as demandas da popu-
lação por meio do telefone fixo 
(82) 3312-5576. A partir desta 
quarta-feira (1), o novo contato 
passa a ser pelo (82) 3312-5485, 

além do WhatsApp (82) 98882-
8240. O atendimento aconte-
cerá de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 16h.

Como informa Marcos 
Vasconcelos, coordenador geral 
do órgão, o canal de comunica-
ção e atendimento tem a finali-
dade de estreitar o contato junto 
à população, diante das denún-
cias que são rotineiramente. “Os 
maceioenses poderão enviar as 
denúncias tanto pelo telefone 
fixo quanto pelo whatsapp, 
uma ferramenta que vai facilitar 
a comunicação entre a comuni-
dade e a equipe da UVZ”.

O coordenador ainda 
ressalta que o atendimento 

pelo telefone fixo (82) 3312-5485 
também funciona de forma 
direta, sem a necessidade do 
usuário do serviço digitar algum 
ramal. Já em relação ao What-
sApp, o usuário poderá salvar 
o número no celular e enviar 
fotos, vídeos e a localização, 
otimizando o recebimento de 
demandas dos profissionais da 
UVZ por meio das informações 
encaminhadas pela ferramenta.

Aos sábados, domingos e 
feriados, o horário de funciona-
mento é das 8h às 14h. Já o plan-
tão volante acontece, também, 
de segunda a sexta-feira (exceto 
feriados), das 18h às 22h – 
apenas pelo telefone fixo.

A Secretaria Municipal de 
Infraestrutura (Seminfra) finali-
zou as obras de recuperação da 
ponte sobre o Riacho do Silva, 
localizada na Travessa Marquês 
de Abrantes, no bairro de Bebe-
douro. A obra, que era aguar-
dada há mais de 40 anos pelos 
moradores, durou cerca de 25 
dias e já leva mais conforto e 
segurança à população. O acesso 
está liberado para pedestres, 
porém os condutores de veícu-

los devem aguardar 21 dias para 
voltar a utilizar a ponte.

O engenheiro da Seminfra 
Moacyr Magalhães explicou 
que a ponte foi reconstruída 
em material de concreto, subs-
tituindo as madeiras que esta-
vam desgastadas. No total, o 
equipamento tem sete metros 
de extensão e três de largura. 
Também foram implantadas 
bases de apoio da ponte para 
reforçar a segurança no local 

com a passagem de veículos.
Ana Maria da Silva mora na 

localidade há 60 anos e conta 
que já teve dois acidentes. “Vi 
muitos prefeitos prometerem 
que fariam a ponte, mas nunca 
cumpriram. A ponte só tinha 
duas tábuas e eu já cheguei a 
cair duas vezes. Não tinha segu-
rança. Mas agora tudo melho-
rou, graças ao prefeito JHC que 
construiu um novo acesso para 
mim e meus vizinhos”, disse.

ABANDONO DE ANIMAIS

MARQUÊS DE ABRANTES

Zoonoses lança canal de 
denúncia pelo whatsapp

Infraestrura recupera 
ponte em Bebedouro

Divulgação
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O ex-presidente 
Luiz Inácio 
Lula da Silva 

reforçou a hipótese de ter 
Geraldo Alckmin (de saída do 
PSDB) na vice de sua chapa 
presidencial em 2022 e disse que 
aguarda a definição do novo 
partido do ex-governador para 
avançar nas negociações. Em 
entrevista para a rádio Gaúcha 
FM ontem, o petista afirmou 
que ambos estão buscando 
construir um acordo.

“Tive uma extraordinária 
relação com o Alckmin no meu 
governo. Ele está definindo 
qual será seu partido político 
e nós estamos no processo 
de conversar. Vamos ver se é 
possível construir uma aliança 
política. Mas é o seguinte: eu 
quero construir uma chapa 
para ganhar as eleições”, disse 
Lula.

Na última segunda-feira, 
Alckmin fez novos acenos a 
uma aliança com Lula durante 
conversa a portas fechadas com 
presidentes de centrais sindi-
cais, que defendem a aliança. 
O tucano, que negocia filiação 
no PSB, PSD e União Brasil, 
tem sido cortejado por petistas 
para dar um caráter ideológico 
mais amplo à candidatura Lula, 
sinalizando ao centro e valori-

zando a responsabilidade fiscal 
no histórico de Alckmin como 
gestor.

Durante a entrevista, Lula 
voltou a afirmar que ainda 
não bateu o martelo sobre sua 
candidatura à Presidência, 
embora tenha assumido uma 
agenda claramente pré-eleito-
ral, de costuras regionais. Se 
eleito, disse, vai rever a polí-
tica de paridade de preços da 

Petrobras para tentar contro-
lar a inflação, tema usado pelo 
petista como munição contra 
o presidente Jair Bolsonaro. 
Ele também criticou o teto de 
gastos adotado no governo do 
ex-presidente Michel Temer. “O 
teto de gastos só pode ser apro-
vado em um país onde o presi-
dente da República não tem 
autoridade moral para decidir 
o que fazer, o que gastar, onde 

investir”, disse, sem explicitar 
se pretende buscar mudanças 
nos limites legais.

O petista voltou a se defen-
der de acusações de corrupção 
em seus mandatos. Ele alegou 
que a marca dos governos 
petistas foram as políticas de 
inclusão social, não o mensalão 
e o petrolão. “Nenhum governo 
criou mais instrumentos de 
combate à corrupção que Lula e 

Dilma”, disse, citando leis regu-
lamentadas quando o partido 
ocupava a cadeira do Execu-
tivo, como a da delação.

“Quem praticou corrupção 
no PT foi punido, foi responsa-
bilizado. O que nós queremos 
é que a investigação seja bem 
feita, que não seja feita por um 
mentiroso como o Moro ou 
por uma quadrilha como a do 
Dallagnol”, afirmou.

Lula sobre Alckmin: ‘Quero uma 
chapa para ganhar as eleições’

EM ENTREVISTA para a rádio Gaúcha FM ontem, o petista afirmou que ambos estão buscando construir um acordo

Getty

A taxa de desemprego 
teve um recuo estatistica-
mente significativo em 20 das 
27 unidades da Federação na 
passagem do segundo para o 
terceiro trimestre, segundo os 
dados da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 

Contínua (Pnad Contínua) 
divulgados pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística 
(IBGE).

As maiores taxas de deso-
cupação foram as de Pernam-
buco (19,3%), Bahia (18,7%), 
Amapá (17,5%), Alagoas 

(17,1%) e Sergipe (17,0%). Os 
menores resultados ocorreram 
em Santa Catarina (5,3%), Mato 
Grosso (6,6%), Mato Grosso do 
Sul (7,6%), Rondônia (7,8%) e 
Paraná (8,0%).

A taxa de desemprego no 
Estado de São Paulo ficou em 

13,4% no terceiro trimestre, e, 
no Rio de Janeiro, em 15,9%.

No total do País, a taxa de 
desocupação era de 12,6%.

INFORMALIDADE
Já a taxa de informalidade 

foi de 40,6% no total nacional. 

Os maiores resultados ocorre-
ram no Pará (62,2%), Amazonas 
(59,6%) e Maranhão (59,3%). Os 
locais com as menores taxas 
de informalidade foram Santa 
Catarina (26,6%), São Paulo 
(30,6%) e Distrito Federal 
(31,8%).

IBGE

Desemprego tem recuo significativo em 
20 dos 27 Estados entre o 2º tri e o 3º tri

Lula voltou a afirmar que ainda não bateu o martelo sobre candidatura à Presidência da República, embora cumpra agenda claramente pré-eleitoral



As inscrições 
nos cursos 
gratuitos de 

qualificação e requalificação 
profissional ofertados pelo 
Serviço Nacional de Apren-
dizagem Industrial (Senai) 
e o Ministério Público do 
Trabalho – 19ª Região foram 
prorrogadas até amanhã. O 
edital com os pré-requisitos, 
documentação necessá-
ria para inscrição e cursos 
disponíveis está no endereço 
eletrônico al.senai.br/edital-
-senai-mpt-2021.

São centenas de vagas, em 
Maceió e Arapiraca, destinadas 
a pessoas acima de 14 anos de 
idade que se enquadrem em 
uma das categorias previstas 

na seleção. A primeira delas é 
formada por trabalhadores do 

Pinheiro, Mutange, Bebedouro 
e Bom Parto que perderam o 

emprego diante da situação de 
calamidade nos bairros.

Também podem se inscre-
ver na seleção trabalhadores 
que tiveram o contrato rescin-
dido durante a pandemia 
de Covid-19 – desde março 
de 2020; desempregados ou 
trabalhadores informais; 
empregados interessados em 
requalificação profissional; e 
Microempreendedores Indivi-
duais (MEIs).

CURSOS DISPONÍVEIS
Há vagas abertas para os 

cursos de eletricista de auto-
móveis, eletricista instalador 
predial e industrial; confeiteiro; 
padeiro; instalador de refrigera-
ção e climatização doméstica; e 
mecânico de motocicletas e de 
motores ciclo Otto.
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Senai e MPT estão com vagas 
abertas para cursos gratuitos

INSCRIÇÕES foram prorrogadas até amanhã; confira os cursos de qualificação e requalificação à disposição 

Divulgação

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

Promovido pelo Science of 
Beer Institute, o Brasil Beer Cup 
é um dos maiores concursos 
de análise e gestão sensorial de 
cervejas do mundo e contem-
plou com cinco medalhas a 
cervejaria alagoana Caatinga 
Rock´s. O evento aconteceu no 
último final de semana, em Santa 
Catarina, recebendo inscrições 
de mais de 1.200 cervejarias de 
três países diferentes: Brasil, 
Uruguai e México.

Os rótulos da Caatinga 
Rocks receberam a medalha de 
ouro - com a “Alagoas Sour Ale” 
(Collab lançada em outubro em 

parceria com a Beeva Brasil), 
e medalha de prata com a 
English Pale Ale “Velho Chico” 
e a Sour Cactos IPA “Manda-
caru Atômico”. O bronze veio 
com a “Serelepe” e a “Twist & 
Sour”, colaboração com a cerve-
jaria Dádiva (SP). 

“É muito importante para 
nós essa premiação, sobretudo, 
porque mostra a consistência 
e qualidade do nosso traba-
lho, fruto de muita coragem e 
parceria, sempre incorporando 
o DNA da nossa região aos 
melhores estilos de cerveja” 
afirma o mestre cervejeiro, e 

CEO da Caatinga Rocks, Rafael 
Leal. 

Agora com mais cinco 
medalhas, a cervejaria se conso-
lida como a mais laureadas do 
estado de Alagoas e uma das 
mais premiadas do Nordeste. 
“Acredito que nossas cervejas 
são reconhecidas por serem 
uma fusão honesta do clássico 
quarteto do mundo cervejeiro 
(água, malte, lúpulo e levedura) 
com a diversidade dos ingre-
dientes de nosso estado, do 
Nordeste e do Brasil”, comenta, 
o também mestre cervejeiro, 
Marcus Leal.

DE ALAGOAS

Cervejaria Caatinga Rock’s recebe cinco 
medalhas em evento em Santa Catarina

São centenas de vagas em Maceió e Arapiraca para jovens acima de 14 anos que se enquadrem em uma das categorias

O rótulo ‘Alagoas Sour Ale’ da cervejaria alagoana recebeu a medalha de ouro 
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O ex-presidente 
Luiz Inácio 
Lula da Silva 

reforçou a hipótese de ter 
Geraldo Alckmin (de saída do 
PSDB) na vice de sua chapa 
presidencial em 2022 e disse que 
aguarda a definição do novo 
partido do ex-governador para 
avançar nas negociações. Em 
entrevista para a rádio Gaúcha 
FM ontem, o petista afirmou 
que ambos estão buscando 
construir um acordo.

“Tive uma extraordinária 
relação com o Alckmin no meu 
governo. Ele está definindo 
qual será seu partido político 
e nós estamos no processo 
de conversar. Vamos ver se é 
possível construir uma aliança 
política. Mas é o seguinte: eu 
quero construir uma chapa 
para ganhar as eleições”, disse 
Lula.

Na última segunda-feira, 
Alckmin fez novos acenos a 
uma aliança com Lula durante 
conversa a portas fechadas com 
presidentes de centrais sindi-
cais, que defendem a aliança. 
O tucano, que negocia filiação 
no PSB, PSD e União Brasil, 
tem sido cortejado por petistas 
para dar um caráter ideológico 
mais amplo à candidatura Lula, 
sinalizando ao centro e valori-

zando a responsabilidade fiscal 
no histórico de Alckmin como 
gestor.

Durante a entrevista, Lula 
voltou a afirmar que ainda 
não bateu o martelo sobre sua 
candidatura à Presidência, 
embora tenha assumido uma 
agenda claramente pré-eleito-
ral, de costuras regionais. Se 
eleito, disse, vai rever a polí-
tica de paridade de preços da 

Petrobras para tentar contro-
lar a inflação, tema usado pelo 
petista como munição contra 
o presidente Jair Bolsonaro. 
Ele também criticou o teto de 
gastos adotado no governo do 
ex-presidente Michel Temer. “O 
teto de gastos só pode ser apro-
vado em um país onde o presi-
dente da República não tem 
autoridade moral para decidir 
o que fazer, o que gastar, onde 

investir”, disse, sem explicitar 
se pretende buscar mudanças 
nos limites legais.

O petista voltou a se defen-
der de acusações de corrupção 
em seus mandatos. Ele alegou 
que a marca dos governos 
petistas foram as políticas de 
inclusão social, não o mensalão 
e o petrolão. “Nenhum governo 
criou mais instrumentos de 
combate à corrupção que Lula e 

Dilma”, disse, citando leis regu-
lamentadas quando o partido 
ocupava a cadeira do Execu-
tivo, como a da delação.

“Quem praticou corrupção 
no PT foi punido, foi responsa-
bilizado. O que nós queremos 
é que a investigação seja bem 
feita, que não seja feita por um 
mentiroso como o Moro ou 
por uma quadrilha como a do 
Dallagnol”, afirmou.

Lula sobre Alckmin: ‘Quero uma 
chapa para ganhar as eleições’

EM ENTREVISTA para a rádio Gaúcha FM ontem, o petista afirmou que ambos estão buscando construir um acordo

Getty

A taxa de desemprego 
teve um recuo estatistica-
mente significativo em 20 das 
27 unidades da Federação na 
passagem do segundo para o 
terceiro trimestre, segundo os 
dados da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 

Contínua (Pnad Contínua) 
divulgados pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística 
(IBGE).

As maiores taxas de deso-
cupação foram as de Pernam-
buco (19,3%), Bahia (18,7%), 
Amapá (17,5%), Alagoas 

(17,1%) e Sergipe (17,0%). Os 
menores resultados ocorreram 
em Santa Catarina (5,3%), Mato 
Grosso (6,6%), Mato Grosso do 
Sul (7,6%), Rondônia (7,8%) e 
Paraná (8,0%).

A taxa de desemprego no 
Estado de São Paulo ficou em 

13,4% no terceiro trimestre, e, 
no Rio de Janeiro, em 15,9%.

No total do País, a taxa de 
desocupação era de 12,6%.

INFORMALIDADE
Já a taxa de informalidade 

foi de 40,6% no total nacional. 

Os maiores resultados ocorre-
ram no Pará (62,2%), Amazonas 
(59,6%) e Maranhão (59,3%). Os 
locais com as menores taxas 
de informalidade foram Santa 
Catarina (26,6%), São Paulo 
(30,6%) e Distrito Federal 
(31,8%).

IBGE

Desemprego tem recuo significativo em 
20 dos 27 Estados entre o 2º tri e o 3º tri

Lula voltou a afirmar que ainda não bateu o martelo sobre candidatura à Presidência da República, embora cumpra agenda claramente pré-eleitoral
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De z e m b r o 
chegou.  O 
último mês 

do ano é conhecido por ser 
um período repleto de confra-
ternizações e mesa farta. Mas 
quando o assunto é comida, 
nem tudo é alegria, afinal, 
muitos dos alimentos consu-
midos durante as celebrações 
de fim de ano podem causar 
alergias. 

Dados da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) reve-
lam que 35% das pessoas ao 
redor do mundo já apresenta-
ram algum tipo reação alérgica. 
A alergologista e imunologista 
do Sistema Hapvida Maceió, 
Dr. Gisele Casado, alerta: as 
pessoas devem estar atentas 
às delícias natalinas para não 
transformar a festa familiar em 
um problema grave de saúde.

ALERGIA ALIMENTAR: 
SAIBA COMO DESCOBRIR
As alergias alimentares 

são caracterizadas por coceira, 
vermelhidão na pele, vômitos, 
cólicas e inchaço nos lábios, 
mas, em alguns casos, podem 
desencadear reações ainda 

mais graves como edema 
de glote e até anafilaxia. “O 
sistema imunológico da pessoa 
alérgica identifica a substância 
presente no alimento como 
estranha ao organismo, o que 
resulta em uma hipersensibili-
dade, que pode ser imediata ou 
não”, explica a médica. 

A proteína presente no 
leite da vaca e o ovo são dois 
dos maiores causadores das 
reações alérgicas. Eles têm 
presença garantida nas ceias, 
como nos bolos, tortas, doces 
e sobremesas, a exemplo da 
rabanada. “No caso do ovo, as 
proteínas que causam alergias 
estão presentes na clara, mas 
a ingestão da gema também 
deve ser evitada”, reforça Dra. 
Gisele Casado. 

FRUTOS DO MAR E CUIDADOS
COM A CONTAMINAÇÃO
Outros dois ingredientes 

muitos comuns nas festas de 
fim de ano são as oleaginosas, 
como amendoim, amêndoas, 
castanhas e nozes, bem como 
os frutos do mar, incluindo 
crustáceos e moluscos. Neste 
caso, existem pacientes que 

sequer podem estar no mesmo 
ambiente onde é servido um 
prato contendo o alimento. 
A imunologista do Sistema 
Hapvida Maceió explica que, 
nesses casos, o cuidado deve 
ser redobrado. 

“O camarão, por exemplo, 
pode liberar toxinas perigosas 
aos alérgicos no próprio ar. 
Por isso que também devemos 
ter cuidado para saber como é 
preparado os alimentos na ceia 
ou em outras confraternizações 
para que não ocorra a contami-
nação cruzada, que acontece 
quando há a transferência de 
microrganismos patogênicos 
um alimento contaminado 
para outro”. 

O tratamento para a alergia 
alimentar depende dos sinto-
mas manifestados e da sua 
gravidade, mas, geralmente, é 
realizado com remédios anti-
-histamínicos ou corticoides. 
“Também é importante excluir 
da alimentação os alimentos 
que provocam alergia e rece-
ber acompanhamento médico 
e nutricional para que o alér-
geno seja corretamente identi-
ficado”, conclui.

Alergologista alerta sobre mesa
farta nas festas de final de ano

COMIDAS TÍPICAS de fim de ano aumentam casos de alergia alimentar: médica explica como evitar intoxicações

Divulgação

Médica Gisele Casado faz alerta aos alérgicos para as delícias de fim de ano
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Ana Paula Lins
Repórter

A rede estadual 
d e  e n s i n o 
conquistou, 

este ano, o seu melhor desem-
penho na Olimpíada Alagoana 
de Química. Na edição 2021, 
foram 54 medalhas, 47 a mais 
do que em 2020, quando as 
unidades contabilizaram sete 
medalhas. Além disso, a rede 
obteve 242 Menções Honrosas 
na competição – 200 a mais do 
que em 2020. As premiações 
contemplam alunos do 9º ano 
do ensino fundamental e 1ª 
série do ensino médio (Moda-
lidade A); 2ª série do ensino 
médio (Modalidade B) e 3ª 
série do ensino médio (Moda-
lidade C).

Destas 54 medalhas, 4 
foram de ouro, 11 de prata e 
39 de bronze. Foram premia-
dos com medalhas os alunos 
do Colégio da Polícia Militar 
Tiradentes (CPM) – unidades 
Capital e Agreste - e das esco-
las estaduais Manoel de Matos 
(Santana do Mundaú), Odete 
Bonfim (Maribondo), Edleuza 
de Oliveira (São Miguel dos 
Campos), Guedes de Miranda 
(Porto Calvo), Aristheu de 
Andrade (Colônia Leopoldina), 
Benedita Rufino de Chagas 
Coelho (Murici), Djalma Barros 
Siqueira (Coruripe), Sebastião 
Felix de Carvalho (Barra de 
Santo Antônio) e Deodoro da 
Fonseca (Marechal Deodoro).

Medalhistas de ouro pelo 
CPM Agreste, Clarice Vitó-
ria Pereira e Ruan Tavares se 
dizem felizes com o desem-
penho na olimpíada e agrade-
cem o apoio de sua professora 
Wize. “Não imaginava que 
seria medalhista de ouro, mas, 
quando vi o resultado, eu me 
senti orgulhosa, pois ele é fruto 
do esforço  conjunto nosso e 
da escola”, afirma Clarice. “O 
ouro foi um importante reco-
nhecimento do nosso esforço 
e  dedicação e só tenho a agra-
decer  à professora Wize pelo 
incentivo e aprendizado”, 
complementa Ruan.

Professor na Escola Estadual 
Manoel de Matos, Nadelson 
Ferreira motivou seus alunos 
para participarem da compe-
tição mostrando que a olimpí-
ada os prepararia também para 
outras provas.

“Passei de sala em sala, em 
especial nas turmas de 3ª série, 
incentivando-os a participar da 
prova porque esta propiciaria 

uma oportunidade de treinar 
para o Enem e verificar seus 
conhecimentos e habilidades. 
Fora que uma medalha em uma 
competição deste nível fortalece 
a autoestima do jovem”, pontua  
Nadelson.

Dentre as Menções Honro-
sas, além das instituições acima 
citadas, premiações para as 
escolas estaduais Padre Teófa-
nes (São José da Laje), Delmo 
Ferreira (Jundiá), Princesa 
Isabel (Maceió), Margarida 
Pugliesi (São Luís do Quitunde), 
Claudizete Lima Eleutério (Rio 
Largo) e Theonilo Gama.

Além disso, a rede estadual 
teve 48 destes estudantes clas-
sificados para as edições 2022 
da Olimpíada Brasileira de 
Química (OBQ) e Olimpíada 
Norte-Nordeste de Química 
(ONNeQ).

Dentre os destaques da 
competição estão o Colégio 
Tiradentes, Unidade Agreste, 
com 19 medalhas (2 ouros, 6 
pratas e 11 bronzes), e as esco-
las estaduais Manoel de Matos 
(11 medalhas, sendo 1 ouro, 
2 pratas e 8 bronzes)  e Odete 
Bonfim ( 8 medalhas, das quais 
1 prata e 7 bronzes).

Segundo dados da orga-
nização da OALQ, as provas 
foram aplicadas para 1.909 estu-
dantes de 59 escolas – 23 da rede 
privada e 36 da rede pública (27 
estaduais, 1 municipal e 8 fede-
rais) – em 23 municípios.

Escolas estaduais conquistam
54 medalhas em Olimpíada

FORAM 47 MEDALHAS a mais do que em 2020; rede teve ainda alunos classificados para etapas regional e nacional

Fotos: Cortesia

Medalhistas de ouro do Colégio Tiradentes, da PM, em Arapiraca (acima); e da Escola Estadual Manoel de Matos, localizada em Santana do Mundaú

Confira abaixo a lista dos medalhistas da rede estadual na OALQ 2021

Ouro
Clarice Vitória Pereira Silva 
(CPM Agreste), Raissa Gomes 
Barbosa dos Santos (CPM 
Maceió), Ruan  Tavares da Silva 
(CPM Agreste) e Anny Maysa 
Ventura de Lima (Escola Esta-
dual Manoel de Matos);

Prata
Maria Amanda Lima da Silva 
(CPM Agreste); Maria Eduarda 
dos Anjos C.Ata íde(CPM 
Agreste); Maria Luiza Campos 
Figueiredo (CPM Maceió); Paulo 
Ferreira da Silva Neto  (Manoel 
de Matos), Samyra Melo 
Moura (CPM Agreste); Tainara 
Torres dos Santos (Odete 
Bonfim);Gabriela Calista Pereira 
Silva (CPM Agreste); Jonas 
da Silva Nascimento (Manoel 
de Matos); Maria Eduarda 
Euzebio Carvalho Silva (CPM 
Agreste);Camila Lourenço dos 
Santos (Djalma Barros Siqueira) 
e Jamilly Vitória Ferreira dos 
Santos (CPM Agreste);

Bronze
Adriel Targino da Silva (Profa 
Edleuza Oliveira);  -Sidiane 

Salustiano da silva (Manoel 
de Matos);  Carlos André da 
Silva Lima (Manoel de Matos);  
Carlos Guilherme da Silva 
Oliveira (CPM Agreste); Davi 
Ferreira  (Odete Bonfim); José 
Jonatas da Silva Lima (Bene-
dita Rufino de Chagas Coelho); 
Kaliandra Barros do Nasci-
mento (Prof. Sebastião Felix de 
Carvalho); Adeilson Gomes da 
Silva (Manoel de Matos); Bruna 
Karla Almeida dos Santos (CPM 
Agreste); Ednaldo Silva Vitor de 
Sales (Manoel de Matos); Filipe 
Bispo de Lima (CPM Agreste); 
Phelipe Andrade do Nasci-
mento (CPM Agreste);Rafaelly 
Geovanna Souza de Lima 
(CPM Agreste); Renata Vitória 
Gomes Borges (CPM Agreste); 
Alexsander Antuanny de M. 
Barbosa (Odete Bonfim); Ana 
Flavia Gomes Francino da 
Silva (Manoel Matos); Aysha 
Lohanny Mendes da Silva 
(Odete Bonfim); Bruna Costa 
Azevedo (Guedes de Miranda); 
Celina Vitória Matias Oliveira 
(CPM Agres te ) ;  C in thya 
Brunelly Ferreira Lira (CPM 
Agreste); Giselem Vilela da 

Silva (Benedita Rufino Chagas); 
Jennefer Evelyn Nascimento 
da Silva  (Deodoro da Fonseca); 
João Vitor Conceição Soriano 
(Odete Bonfim);José Felipe da 
Silva (Manoel de Matos); José 
Guilherme Rocha Pimentel 
(Aristheu de Andrade);Juliana 
Felix da Silva (Manoel de 
Matos); Leonardo de Oliveira 
N u n e s  ( D j a l m a  B a r r o s 
Siqueira);Let íc ia Almeida 
Rodrigues (CPM Agreste); 
Lucileide Clemente da Silva 
(Guedes de Miranda); Luclécia 
Santos da Silva (Djalma Barros 
Siqueira);  Maria Andreza 
Omena de Lima (Guedes de 
Miranda); Maria Beatriz dos 
Santos Sabino (Odete Bonfim);  
Maria Clara Barbosa de Oliveira 
Silva (CPM Agreste); Maria 
Rita Viana dos Santos (Odete 
Bonfim); Mariana da Silva Frei-
tas( Odete Bonfim); Rayesca 
Kaline dos Santos Felix (Guedes 
de Miranda); Rayres Tertuliano 
Gomes(CPM Agreste); Thiago 
Lívio Santos de Aquino Lins 
(Guedes de Miranda); Vitória 
Thainá Alvino  Nene da Silva 
(Manoel de Matos).



Para se fazer justiça, a prefeita da Barra de Santo Antônio não é a única que está nesta pegada de festa todo dia na cidade. 
Vários prefeitos de Alagoas desembestaram com isso. Ontem, por exemplo, foram dezenas de shows pela passagem do 
Dia do Evangélico. Parece que querem atualizar a agenda que ficou parada por quase dois anos em poucos dias. Rio Largo 
é um deles. Mesmo com as ações de controle da pandemia em Maceió, a cidade de Gilberto Gonçalves – que é o dono – 
Rio Largo não parou os seus festejos. É outro endereço de festas e mais festas nos finais de semana e feriados. Tem jeito?

E por falar em Rio Largo, eu soube que a cidade 
está toda bonitinha para o Natal Luz. Perfeito! A 
população merece. Natal é um momento família 
e não tem muito a ver com aglomeração. Nessa 
o senhor acertou, prefeito! Mas o senhor está 
errando com os grupos culturais de Alagoas, 
principalmente as quadrilhas juninas. O senhor 
tem um débito de quase R$ 20 mil com a Liga 
de Quadrilhas Juninas de Alagoas (Liqal). Trata-
-se do pagamento dos ônibus e da premiação 
das juninas vencedoras que se apresentaram 
na sua cidade em 2018. O senhor não pagou 
ao pessoal, prefeito. Faça isso, não! Os grupos 
fizeram a sua parte e animaram a “sua cidade”. 
Olhe o compromisso!

Quanto a essa euforia dos prefeitos alagoanos, a AMA – através do seu presidente, Hugo Wanderley – deve dar um freio de 
arrumação nos próximos dias. A orientação do Ministério Público Estadual (MPE) é para que a entidade recomende aos prefeitos 
dos 102 municípios que “se abstenham das festas de fim de ano”. Bem, recomendar é uma coisa e obedecer é outra. A Força 
Tarefa do MP está preocupada com o avanço da variante Ômicron que pode levar a novos contágios pela Covid. Para os prefeitos 
que não obedecerem serão tomadas as providências. Quais? Ainda não sabemos. Mas, medidas serão tomadas!

Um fato lamentável ocorreu semana passada em Palmeira dos Índios. O prefeito Júlio Cezar expôs (ou permitiu que expusessem) 
nas redes sociais, uma conversa reservada que ele teve, via WhatsApp com o radialista Marcelo Lima. A conversa é normal, 
onde o radialista faz uma cobrança por um serviço prestado pela rádio em que ele trabalha – até porque desse pagamento 
do Município – depende o pagamento dele e dos demais funcionários da emissora. Canal aberto com o prefeito, o assunto foi 
tratado sem o indício de irregularidade. Mas foi colocado nas redes como se o radialista estivesse, no mínimo, pressionando 
o prefeito por dinheiro. Pelo que consta nas postagens, está muito claro: foi uma conversa de quem prestou um serviço e não 
recebeu com quem teve o serviço prestado e não pagou. O que for diferente dessa interpretação é bajulação ao prefeito Júlio 
Cezar. Há na cidade – em qualquer gestão – os incompetentes que se agarram às portarias para garantir a cervejinha no final 
de semana, com direito à postagem nas redes sociais, posando de riquinhos, ou bem de vida. Procurem o que fazer!

As deputadas Cibele Moura e Flávia Cavalcante estão 
numa disputa acirrada antes da campanha eleitoral. Quem 
trafega pela rodovia AL-101 Norte sente o termômetro da 
guerra pelos vidros dos carros. Carro sim, carro não tem o 
adesivo de uma das duas. O mercúrio do termômetro vai 
ao topo na Barra de Santo Antônio e Paripueira com Cibele 
Moura “colada” nos vidros. De São Luís do Quitunde até 
Maragogi, o domínio é de Flávia Cavalcante. Mas as duas 
invadem Maceió, quando esses carros entram na cidade. 
Geralmente, carros transportadores de passageiros, o 
que é ilegal, se estiver pegando gente. Esse da foto, de 
Paripueira, e trafegando pela Avenida Fernandes Lima, 
pertence ao Grupo Loteiros, o que remete à lotação. Como 
estava na faixa do canteiro, provavelmente ou já estava 
lotado ou não estava pegando passageiros nos lugares 
dos ônibus. Vamos consultar o TRE/AL. 

Não por acaso, o Senado sabatinou André Mendonça, indicado pelo Presidente  
da República para ministro do STF, logo após o Dia do Evangélico, comemorado 
ontem. A data (30/11), que celebra a religião, virou lei em 2010 e se tornou 
feriado em Alagoas, no DF e outras cidades do Brasil. Evangélico assumido, 
Mendonça esperou quatro meses, até o presidente da CCJ do Senado, senador 
Davi Alcolumbre (DEM/AP) – pressionado pela ‘bancada da bíblia’ e denunciado 
por “rachadinha” – colocar em pauta sua indicação. (Ricardo Rodrigues)

A PEC dos Precatórios deveria virar 
uma CPI dos Precatórios. Eivada de 
irregularidades, a PEC do Calote vem 
sendo modificada no Senado para ter 
mais chance de aprovação. O relator, 
senador Fernando Bezerra (MDB/PE), 
faz qualquer negócio para aprovar a 
matéria, aceitando vários pendurica-
lhos, mas mantendo a essência do 
projeto, que fura o teto de gastos e 
libera R$ 106 bilhões para o presi-
dente Bolsonaro, às vésperas das 
eleições. Parte dos recursos seria 
para o Auxílio Brasil, que substitui o 
Bolsa Família.  (RR)

Até agora a Justiça não conseguiu 
enquadrar o senador Flávio Bolsonaro 
(PL/RJ) pela prática de “rachadinha” 
em seu gabinete, quando ele era depu-
tado estadual na Assembleia do Rio de 
Janeiro. Talvez seja por isso que dizem 
que a Justiça é cega. Todo mundo viu 
que o filho do presidente praticou racha-
dinha, menos a Justiça. Isso parece 
incrível, isso parece ficção, mas não 
é de hoje que rachadinha é prática de 
corrupção. No Brasil, vem sendo prati-
cada desde os “Tempos do Imperador”, 
como revela a novela da Globo. (RR)

O governador de São Paulo, João Dória, é outro que se prepara para colocar 
o bloco na rua. Ele foi escolhido, nas prévias do partido, como candidato do 
PSDB à Presidência da República, em 2022. Desbancou o governador do Rio 
Grande do Sul, Eduardo Leite, e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio. Ao 
receber o resultado, Virgílio disparou: “É preciso desbolsonarizar o PSDB”, 
mostrando que os tucanos precisam sair de cima do muro em relação ao 
governo federal.  (RR)

O senador Fernando Collor (Pros/AL) ainda não decidiu se sai candidato à 
reeleição ou se disputa o Governo do Estado. Ele espera que o presidente da 
Câmara, deputado federal Arthur Lira (PP/AL), dê aval à sua candidatura ao 
governo de Alagoas, 30 anos depois de renunciar à presidência da República, 
em 1992. Para voltar ao governo do Estado, de onde saiu nas eleições de 
1989, Collor depende do apoio de Lira. Caso isso ocorra, o cavalo passa 
selado e a vaga dele no Senado fica para Renan Filho (MDB). (RR)

Outro ralo do dinheiro público insti-
tucionalizado ganhou novas regras, 
esta semana, na Câmara dos Depu-
tados. Pressionados pelo STF, que 
barrou a liberação de recursos via 
emenda de relator – nome pomposo 
para verba secreta, o presidente da 
Câmara, deputado Arthur Lira (PP/
AL) aprovou novas regras para a 
distribuição de verbas, desta vez 
dando mais “transparência” à nego-
ciata. A oposição reclamou, mas não 
conseguiu conter a aprovação da 
matéria. Ou seja, Lira deu um boi 
para não perder a boiada. (RR)

O Presidente Jair Bolsonaro agrade-
ceu “à confiança” do ex-deputado 
Valdemar Costa Neto - aquele conde-
nado por corrupção no escândalo 
do Mensalão -, ao se filiar ontem ao 
PL. Flávio Bolsonaro e o empresário 
Rogério Marinho também se filiam ao 
PL do Valdemar. Em seu discurso, o 
presidente fez críticas à Comissão de 
Direitos Humanos da Câmara Federal 
e às políticas de educação de outros 
governos. Como se não bastasse, 
disse que não estava se lançando 
candidato à reeleição. (RR)
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Barra de Santo Antônio é um palco só

Ligeirinhas

A Barra de Santo Antônio virou uma festa só. Um palco para todo tipo de micareta. Uma sangria desatada inexplicável 
pelo barulho. Todo dia tem algum tipo de festejo na cidade. É banda disso, banda daquilo. O quilo da galinha abatida 
passando de R$ 10,00 e as pessoas se divertindo com as panelas emborcadas e o fogo apagado em casa. Essa é 
uma realidade no País. Não será diferente na “Barra Modesta”. Ontem foi a vez dos evangélicos, com outro show. 
Mas já tinham ocorrido eventos abertos, com aglomeração e controle quase zero em relação à transmissão da 
Covid-19. Sim, a pandemia cambaleia no País, mas há uma ameaça à vista que pode significar o recomeço da luta 
contra esse vírus. São variantes atrás de variantes e estudos científicos atrás de estudos científicos. Então, prefeita 
[Lívia Carla], cuide mais da sua população. Colabore com as autoridades sanitárias. Estive na cidade e ouvi de uma 
comerciante, bem ali no “pé da ponte”: “Ela [a prefeita] quer se reeleger fazendo festa para o povo que não tem o que 
comer, mas se engana com o som das bandas”. É bem verdade que, com as festas, surgem as oportunidades para  
empregos informais e temporários. Os músicos da cidade e região também ganham seu dinheirinho. Mas que tudo 
seja feito com a observância dos cuidados sanitários e com a exigência das duas doses (ou as três) contra a Covid, 
por exemplo. O que não pode é colocar uma banda num palco e encher o local de gente desprotegida se balançando.

» Ouvi isso de um coronel, comandante de unidade da Polícia Mili-
tar: “trabalhei firme em outros governos, mas devo reconhecer que a 
tropa foi oxigenada com material humano, bélico, viaturas e, princi-
palmente: respeito ao militar, nesse atual governo”.

» A ex-senadora Heloísa Helena caminha para ser candidata a deputada fede-
ral pelo Distrito Federal. No comando da Rede Sustentabilidade, no Brasil, HH 
tem uma missão difícil. Mas já disse que, se não for difícil não tem graça.

»  Bandeira do Brasil no carro é comum no 7 de Setembro ou em época 
de Copa do Mundo. Não usar esse símbolo tremulando no carro não 
torna o condutor menos ou mais patriota do que quem usa. O Brasil é 
do povo brasileiro. Não é só de quem tem bandeirinha no carro.

É festa “a fole!”

Prefeito, lembre das juninas! 

Freio de arrumação

Pegou mal

As donas do Norte 

Evangélico no STF

CPI do Calote

“Rachadinha”

Tucano no seu habitat

Collor de novo?

Verba secreta
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