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Governador acena com novas
restrições para bares e eventos
Diante do novo aumento no número de casos e de mortes de Co-
vid-19 em Alagoas, Renan Filho anunciou que vai rever as regras 
de funcionamento desses estabelecimentos e de eventos, principal-
mente agora no final de ano. Ele disse ainda que as medidas de en-
durecimento - que não revelou quais serão - passarão por entendi-

mentos com os prefeitos eleitos e objetivam conter o novo avanço do 
vírus e evitar mais mortes. Ontem, foram confirmados 158 novos 
infectados de Covid-19 e sete mortes pela doença em Alagoas, após 
12 semanas com estabilização. Agora o estado tem 101.443 casos 
confirmados do novo coronavírus e 2.417 óbitos. PÁGINAS 2 e 11

VOLTA ÀS AULAS 
Renan Filho marca 
retorno para 21/1 
e Sintufal é contra 
retomada na Ufal

PÁGINA 10

PROCON         
Cesta de Natal em 
Maceió registra 
variação de preços 
que chega a 87% 

PÁGINA 5

20 PESSOAS
Gaesf  denuncia 
grupo que deu 
prejuízo de R$ 60 
milhões ao Estado 

PÁGINA 4

site: tribunahoje.com

Comunidade quer mais 1.800 imóveis em mapa de risco
O apelo é do líder comunitário Fernando Lima, que vem denunciando o avanço das rachaduras no bairro. Ele afirma que 
a situação está piorando e que é preciso que todos os imóveis que ficam situados às margens da Lagoa Mundaú entrem no 
mapa de risco geológico. “A situação é caótica, temos casas com rachaduras que é possível colocar a mão entre as paredes. 
Temos mais de 1.800 casas que estão severamente comprometidas e não estão sequer em monitoramento”, disse. PÁGINA 8

Bom com possiblidades 
de chuvas 

em áreas isoladas
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Clipe gravado em União dos Palmares 
vai homenagear a cultura afro-brasileira  
Intitulada “Que Rei Sou Eu”, a produção gravada na Serra da Barriga destaca a história de 
Zumbi dos Palmares e do primeiro rei negro do Brasil, José Mendes Ferreira Gueleju Adelabú 
III. Durante as gravações, vários grupos culturais de matrizes africanas se apresentaram. O 
clipe é dirigido pelo jornalista Roberto Baia, que também é autor da música “Meu Rei Zumbi”,   
e, ainda sem data oficial de lançamento, deve ficar pronto neste mês de dezembro. PÁGINA 9

VIADUTO DA PRF E TÚNEIS SERÃO LIBERADOS  
A PARTIR DE HOJE PARA TRÁFEGO DE VEÍCULOS
Considerada a maior obra da mobilidade urbana já realizada na capital, o viaduto 
da antiga Polícia Rodoviária Federal (PRF), na parte alta de Maceió, será liberado 
parcialmente ao tráfego a partir das 14h de hoje. Apenas duas das três faixas serão abertas 
ao trânsito de veículos por sentido, além de uma das duas faixas dos túneis. Até fevereiro 
do próximo ano haverá seis faixas elevadas e contínuas de ambos os viadutos. PÁGINA 8

Regras de funcionamento devem ser revistas por conta do aumento no número de casos e de mortes pelo novo coronavírus

SÉRIE B
Ainda com chances                                  
de acesso à Série A,                    
CSA recebe hoje no                                            
Rei Pelé o Vitória-BA 
PÁGINA 12
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Recesso 

O Congresso Nacional entra em recesso oficial-
mente a partir de amanhã e posterga, para 2021, 
pautas econômicas tidas pelo Executivo como 

prioritárias e urgentes. Em mais um ano marcado pela 
falta de articulação do Planalto com a Câmara e o Se-
nado, não houve consenso para votação de matérias do 
chamado Plano Mais Brasil. Entre elas, a PEC Emergen-
cial que prevê medidas de controle de despesas e de 
reequilíbrio fiscal. Também permanece incerta a criação 
de um novo programa para substituir o auxílio emergen-
cial.

REFORMAS 
As principais reformas – Tributária e Administrativa –patina-
ram. O Executivo enviou apenas uma, das quatro partes do 
texto da reforma Tributária ao Congresso. E a Administrativa 
não andou desde que foi enviada em setembro.

PRIVATIZAÇÕES 
Promessas de campanha de Bolsonaro e Paulo Guedes, as 
privatizações engrossam o saldo negativo do governo. Apenas 
um projeto de venda de estatal – da Eletrobras – foi enviado 
ao Congresso e permanece parado na Câmara.

DETERIORAÇÃO 
Embora tenha melhorado a 
estimativa para o crescimento 
da economia brasileira em 
2021 para 4%, o Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea) indica a deterioração 
fiscal, o fim do auxílio emer-
gencial e a possível segunda 
onda do coronavírus como 
desafios para o ano que vem.

O FAMOSO 20%
Um futuro secretário da 
gestão Eduardo Paes tinha o 
curioso apelido de 20% quan-
do era executivo na iniciativa 
privada. Será que o apelido 
vai continuar na iniciativa 
pública?

DESMONTE
O ex-juiz Marlon Reis, autor 
da Lei da Ficha Limpa, fala 
em “desmonte dos mecanis-
mos de combate à corrupção” 
ao comentar decisão do 
ministro do STF, Nunes Mar-
ques, que suspendeu trecho 
da legislação segundo o qual 
a contagem da inelegibilida-
de de oito anos inicia após o 
cumprimento de pena.

RECURSO 
Em recurso enviado ao 
presidente do Supremo, Luiz 
Fux, o vice-procurador-geral 
da República, Humberto 
Jacques de Medeiros, pede 
a revogação imediata da de-
cisão proferida pelo ministro 
Nunes Marques.  

DISSIDENTES 
Candidato apoiado pelo 
Planalto, Arthur Lira (PP-AL) 
aposta em dissidências de 
partidos que anunciaram 
apoio ao bloco de Rodrigo 
Maia (DEM-RJ) e contabiliza, 
em planilhas reservadas, 
votos de colegas da oposição 
- principalmente da bancada 
do Nordeste.

TRADIÇÃO
Sem dissidências e traições, 
que são tradicionais nas 
disputas à presidência da 
Câmara, o bloco de Maia 
somaria 269 votos. Doze a 
mais que os 257 necessários 
para eleger seu sucessor 
em primeiro turno. Com voto 
secreto, a eleição ocorrerá 
no dia 1º de fevereiro.

REVÉS 
Depois do revés no STF, que barrou a 
possibilidade de reeleição no Con-
gresso, e da derrota do irmão, Josiel 
Alcolumbre, na disputa à prefeitura 
de Macapá, o presidente do Senado, 
Davi Alcoumbre (DEM-AP), agora 
enfrenta dificuldades para emplacar 
seu sucessor.

PLANALTO
Rompido com o MDB, maior bancada 
na Casa, Alcolumbre mantém as apos-
tas no líder do DEM, Rodrigo Pacheco 
(MG). Mas a eventual candidatura do 
democrata não consolidou apoios e 
perdeu força no Planalto nos últimos 
dias.    

PARA SER JUSTO 
Entidades, empresários e economistas 
lançam o movimento Para Ser Justo e 
defendem, em manifesto, a aprovação 
de uma reforma tributária transparente 
e unificada. “Nosso sistema tributário 
precisa exigir dos governos que me-
lhorem a vida dos cidadãos sem sufo-
car os contribuintes”, afirma o texto.

ESPLANADEIRA
# Verity, empresa de 
Transformação Digital, 
cria e-book ‘Digital First’. 
# ClickBus oferece pas-
sagens de ônibus com 
descontos de até 60%. 
# Agência da ONU para 
Refugiados (ACNUR) 
lança e-book gratuito 
com receitas elaboradas 
por pessoas refugiadas.
#O Grupo Buritipar, que 
detém participação em 
empresas dos setores 
de mineração, logística, 
agronegócio e meta-
lurgia, contratou a FSB 
Comunicação. 

A seção Esplanadeira 
divulga informações 
de cultura, esporte, 
mercado, ações sociais 
e outras, sem qual-
quer contrapartida de 
anúncios ou financeira. 
Envio de sugestões para 
reportagem@colunaes-
planada.com.br .

Atual cenário de Covid-19 preocupa
Em coletiva, governador Renan Filho defende regras mais rígidas para evitar aglomerações e anuncia investimentos de R$ 5 bilhões

CARLOS AMARAL 
REPÓRTER

O governador Renan Fi-
lho (MDB) anunciou, 
em entrevista coleti-

va realizada na manhã de 
ontem (21), que irá rever as 
regras de funcionamento de 
bares e eventos em Alagoas 
durante a pandemia de co-
vid-19 por causa do aumen-
to de casos de contágio da 
doença.

Contudo, ele enfatizou 
que a taxa de mortes por 100 
mil habitantes segue uma 
das menores em Alagoas.

“Temos uma das mais 
baixas taxas de mortes para 
cada 100 mil habitantes do 
Brasil. No Nordeste, esta-
mos empatados com Sergi-
pe, que tem uma população 
menor que a nossa. Alagoas 
ficou 12 semanas com mor-
tes estabilizadas, mas nas 
últimas voltamos a ter cres-
cimento. Esta semana po-
demos chegar perto de 40. 
Mas, mesmo assim, ainda 
é 40% do pico da doença”, 
comenta. “Vamos iniciar o 
endurecimento de medidas 
para promover a segurança. 
Tudo que faremos nós va-
mos pactuar com a nova leva 
de prefeitos. Os casos e mor- Renan Filho demonstra preocupação com o atual cenário de Covid-19

Alfredo Gaspar é cotado para retornar ao comando da SSP/AL

EDILSON OMENA

EDILSON OMENA

tes estão aumentando e pre-
cisamos dar respostas a isso, 
mas é óbvio que não faremos 
como estávamos quando do 
pico da doença. Muita gente 
vem se protegendo, se cui-
dando, e exige que o governo 
tome as providências neces-
sárias”, completa o governa-
dor.

No entanto, Renan Filho 
não adiantou quando as mu-
danças para bares e eventos 
passarão a vigorar.”.

INVESTIMENTOS
O governador tratou, ain-

da, sobre investimentos. Ele 
garantiu que o Estado fará 
investimentos da ordem de 
R$ 5 bilhões nos próximos 
dois anos em todas as áreas, 
sobretudo em infraestrutu-
ra, e fará um robusto ciclo 
de concursos públicos. “Será 
um período muito transfor-
mador”, afirmou.

EDUCAÇÃO
O governador também 

adiantou que a previsão de 
retorno das aulas presen-
ciais em Alagoas, nas redes 
pública e privada, deve ocor-
rer a partir de 21 de janeiro.

“Não dá mais para ficar-
mos com a educação para-
da”, afirma Renan Filho ao 
ressaltar que o retorno deve 
se dar com 30% de aulas 

presenciais na rede pública 
e 50% na privada. O decreto 
deve ser divulgado “em bre-
ve”.

VACINA 
O governador Renan Fi-

lho também comentou sobre 
a vacina contra a covid-19.

“Espero que venha o 
quanto antes. Se o Governo 
Federal não comprar a vaci-
na, Alagoas vai comprar um 
milhão de doses do Butan-
tan. Espero [que chegue] que 
no final de janeiro, começo 
de fevereiro. Também temos 
a possibilidade de comprar 
a da Fiocruz, mas se vier da 
união, melhor”, comenta.

O chefe do Poder Execu-
tivo estadual foi questiona-
do sobre os imunizadores 
fabricados por outros labo-
ratórios.

“A da Pfizer temos a difi-
culdade de oferta e de trans-
porte, por causa do arma-
zenamento. Mas qualquer 
outra que funcione e tenha a 
aprovação da Anvisa, qual-
quer uma do planeta, que 
tenha oferta [Alagoas pode 
comprar]”, diz. “Mas é preci-
so destacar que o Butantan 
e a Fiocruz são topo de pes-
quisa. Se a gente tiver va-
cina, será por causa deles”, 
completa o governador.

EDITORIA DE POLÍTICA
COM ASSESSORIA

A Associação dos Municí-
pios Alagoanos (AMA) está 
orientando os gestores elei-
tos sobre o porquê do com-
portamento de sobe e desce 
do FPM, que fica mais acen-
tuado não por queda na ar-
recadação, mas por peculia-
ridades de cada mês de ano. 
A realidade de 2020 foi mui-
to difícil para os gestores e  
a previsão para 2021 é que 
o comportamento financeiro 
seja 15% menor que 2020.

Este comportamento sa-
zonal faz com que o FPM 
tenha uma oscilação muito 
elevada de um mês para ou-
tro, desafiando os gestores 
municipais e tentar manter 
um mínimo de planejamen-
to financeiro durante o ano 
todo.

O  FPM é distribuído 
em três partes: FPM Ca-
pital – destinado a todas 
as Capitais dos Estados da 
Federação; FPM Reserva 
– destinado a Municípios 
com população superior a 
142.633 habitantes; e FPM 
Interior – Destinado aos 
demais municípios. Do To-
tal dos recursos transferi-
dos, 86,4% são destinados 
aos municípios do interior, 
10% para as Capitais e 3,6% 
compõem o fundo de reser-
va.

A presidente da Associa-
ção dos Municípios Alagoa-
nos – AMA, Pauline Pereira 
disse que o mês de janeiro 
não pode ser parâmetro 
para os demais meses. “Nem 
sempre a boa expectativa do 
início do ano se mantém. 
“Os primeiros meses do ano 
são sempre melhores de 
arrecadação, por conta de 
fatores macroeconômicos 
que alteram a arrecadação 
do Imposto sobre Produ-
tos Industrializados (IPI) e 
também do Imposto sobre a 
Renda (IR), principais com-
ponentes do Fundo”, acres-
centou.

QUEDA
Prefeitos são
alertados sobre 
variações do FPM

O ex-procurador-geral de 
Justiça, Alfredo Gaspar, volta-
rá a compor o time de secretá-
rios do governo Renan Filho. A 
confirmação foi feita pelo pró-
prio chefe do Poder Executivo 
estadual em entrevista coleti-
va nesta segunda.

“Alfredo Gaspar virá para 
o primeiro escalão, com certe-
za. Ainda vou anunciar oficial-
mente, mas já conversei com 
ele. Em breve direi a pasta”, 
anuncia o governador.

Alfredo Gaspar se aposen-
tou no Ministério Público Es-
tadual (MPE) para se candida-
tar a prefeito de Maceió pelo 
MDB este ano, mas acabou 
derrotado para JHC (PSB) no 
segundo turno da disputa. Ele 
já ocupou a titularidade da Se-
cretaria de Segurança Pública 
(SSP) ainda no primeiro man-
dato de Renan Filho.

Dentro do Palácio do Go-
verno, tem sido especulado 

Alfredo Gaspar estará no primeiro escalão do governo
que Alfredo Gaspar retorna 
ao comando da Secretaria de 
Estado da Segurança Pública. 
Outras secretarias chegaram 
a ser negociadas entre o go-
vernador Renan Filho e o en-
tão candidato à Prefeitura de 
Maceió. No entanto, não houve 
confirmação para qual pasta 
Alfredo irá comandar.

RELAÇÃO COM JHC
O governador também co-

mentou sobre a relação com 
JHC, próximo prefeito da ca-
pital alagoana, que toma posse 
em 1º de janeiro de 2021.

“Foi uma eleição polariza-
da pela mudança. Um candi-
dato defendeu a mudança e 
população entendeu por isso. 
Mas quero parabenizar nosso 
candidato, o Alfredo Gaspar. 
Sobre a nova gestão, eu tor-
ço para dar certo, que monte 
um time competente. No que 
depender de mim, vão contar 
integralmente. Tenho espirito 

colaborativo, mas é obvio que 
em política, cada um tem seu 
caminho próprio”, comenta Re-
nan Filho.

PRESIDENCIÁVEL
O governador também res-

pondeu sobre as eleições de 
2022, ano em que seu mandato 
à frente do Palácio República 
dos Palmares encerra.  Em 
recente entrevista, o deputa-
do federal Baleia Rossi, presi-
dente nacional do MDB, citou 
o governador alagoano como 
um “presidenciável” do partido 
para as próximas eleições.

“Eu só sou candidato, nes-
te momento, a continuar meu 
mandato. Mas eu sempre es-
tive à disposição do MDB. 
Nunca tive outro partido e me 
honra ter essa cogitação [can-
didatura à Presidência da Re-
pública]. O que vai acontecer 
adiante, vai depender de ou-
tros fatores”, diz Renan Filho. 
(C.A.)
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A relação Bolsonaro-Centrão

Jornalista Josias de Souza, no portal de notícias UOL: 
“Toda campanha eleitoral tem um quê de teatro. A teatrali-
zação da sucessão de 2018 viveu um momento inusitado 

quando Bolsonaro criticou o então rival tucano por encostar 
a candidatura no centrão. ‘Obrigado, Geraldo Alckmin, por ter 
unido a escória da política brasileira’, declarou em julho de 
2018. Bolsonaro apenas cuspia num prato em que o centrão 
não permitiu que ele comesse. Na semana anterior, frustrara-
se a tentativa de firmar aliança com o PL (ex-PR). Planejava-se 
fazer do então senador Magno Malta (PL-ES) o vice de Bol-
sonaro. No DNA do centrão está gravada a expressão ‘dando 
que se recebe’. Retirada da oração de São Francisco, passou 
a simbolizar uma prática profana: a exigência de vantagens 
- lícitas e, sobretudo, ilícitas - em troca de apoio político no 
Legislativo. Quem lançou a moda foi o deputado Roberto Car-
doso Alves (1927-1996), do PMDB de São Paulo. Seis anos de 
combate à corrupção fizeram do Brasil o local ideal no mapa 
para o surgimento de um país eticamente renovado. Imoralida-
de não falta. Ao sedimentar seu relacionamento com o centrão 
sem levar à vitrine nada que se pareça com interesse público, 
Bolsonaro sinaliza que deseja proteção, não reformas. Se a 
história da política brasileira ensina alguma coisa é que matri-
mônios como o de Bolsonaro com o centrão, marcados pela 
politicagem, tendem a evoluir para o patrimônio.”

Estou à disposição do MDB”
RENAN CALHEIROS FILHO

Governador de Alagoas, sobre a possibilidade de concorrer à Presidência da República 
em 2022

CONTRADIÇÃO
Renan Filho disse a jornalistas, 
sobre a pandemia: “Vamos tomar 
algumas providências necessárias, 
porque os casos aumentam, as 
mortes aumentam também, e a 
gente precisa dar uma resposta 
para isso”. Mas na coletiva anun-
ciou: em 21 de janeiro têm início 
as aulas presenciais, nas escolas 
públicas e privadas.

COMPROMISSO
O deputado federal JHC, prefeito 
eleito de Maceió, debateu com o 
novo ministro de Turismo, Gilson 
Machado Neto, projetos e ações 
para a capital alagoana. Um dos 
temas foi a implantação, na cidade, 
da Escola Nacional do Turismo, 
que foi confirmada. Para JHC, o 
Minisério do Turismo é fundamental 
para Maceió.

VETO
Portal G1 Brasília: “O PT, o PCdoB, 
o PSB e o PDT decidiram vetar um 
eventual apoio das respectivas ban-
cadas a qualquer candidato apoiado 
pelo presidente Jair Bolsonaro na 
disputa pela presidência da Câmara 
dos Deputados. Até agora, anun-
ciaram as candidaturas: Arthur Lira 
(PP-AL) e Luciano Bivar (PSL-PE).”

DESENCONTRO
Consta que antes mesmo da posse 
estaria estremecido o relaciona-
mento político entre o prefeito eleito 
JHC (PSB) e seu vice, Ronaldo 
Lessa (PDT). As divergências te-
riam origem em cargos pretendidos 
por Lessa na futura gestão e que 
teriam sido vetados pelo próprio 
JHC. Os rumores permanecem nos 
bastidores.

CENAS URBANAS
Domingo último, um cidadão 
resolveu caminhar, pela manhã, na 
orla de Pajuçara e Ponta Verde, da 
Sandoval Arroxelas às imediações 
do DNIT. No percurso se deparou 
com quatro motos da PM usando a 
ciclovia e viu na calçada, em vários 
trechos, bicicletas circulando e vá-
rios carrinhos fixos de ambulantes.

OPINIÃO
De Domingos Alves, pesquisador 
da USP, em entrevista a “O Globo”: 
“Mesmo num cenário otimista, de 
que teremos vacinas suficientes e 
elas serão capazes de segurar não 
apenas a Covid-19, mas a transmis-
são do coronavírus, teremos muitas 
mortes. Em fevereiro teremos 
recordes de mortes por dia avassa-
ladores.”

Não existe nenhuma 
negociação pendente 
apenas o cronograma 
de votação sendo ven-
cido. Existem outras 
votações pendentes 
para fecharmos a 
pauta” 
SILVIO CAMELO - PV
Deputado e líder do governo Renan 
Filho na Assembleia Legislativa

Governo espera 
aprovação da LOA 
até 31 de dezembro

CARLOS VICTOR COSTA
REPÓRTER

A Assembleia Legisla-
tiva do Estado (ALE) 
deve votar até semana 

que vem o projeto da Lei Or-
çamentária Anual (LOA) de 
2021. O valor para 2021 é de 
R$ 12,683 bilhões, -1,95% na 
comparação com 2020, que 
foi de R$ 12.934 bilhões. A 
receita líquida cairá -1,66%, 
de R$ 10,083 bilhões para R$ 
9,916 bilhões.

De acordo com o líder do 
governo na ALE, deputado 
Silvio Camelo (PV), o projeto 
será aprovado até dia 31 des-
te mês.

“Esse é o cronograma. 
Não existe nenhuma nego-
ciação pendente apenas o 

Votações ainda estão pendentes de discussão e aprovação, mas 
tramitação do orçamento terá seu fim ainda este ano na ALE

Líder do governo, Silvio Camelo destaca que é questão de tempo para os deputados aprovarem o orçamento

EDITORIA DE POLÍTICA
COM EDMILSON TEIXEIRA

Eleito com 2.028 de van-
tagem à frente do candidato 
Júlio de Hélio (PDT) o pre-
feito reeleito Erivaldo Man-
dú (PTB) foi diplomado na 
última quinta-feira, junto 
com seu vice Marcus de Ger-
mano, anunciando otimis-
mo, sobretudo para atuar 
em prol do crescimento de 
Mata Grande, nos próximos 
quatro anos. 

“Tive a honra de receber 
mais um Diploma de Prefei-
to por Mata Grande, cidade 
que amo e me dedico desde 
o início de minha carreira 
pública há 30 anos” disse.

Nas redes sociais Eri-
valdo postou: “Sou imen-
samente grato e feliz, e 
primeiramente gostaria de 
agradecer a Deus por mais 
esta conquista, a minha fa-

mília e aos meus amigos 
matagrandenses, pois não 
é uma vitória só minha, e 
sim do povo da nossa que-
rida terra. Parabenizo os 
vereadores eleitos, também 
já diplomados, tenho certe-
za que faremos uma grande 
parceria pelo bem de nossa 
cidade” afirmou, garantindo 
que junto com sua equipe de 
trabalho e seu vice Marcus 
de Germano, estará atuando 
firme e forte para que Mata 
Grande possa avançar cada 
dia mais.

Erivaldo Mandú também 
contabiliza a parceria que 
envolve os deputados Antô-
nio Albuquerque (estadual) 
e o federal Nivaldo Albu-
querque. Na semana passa-
da foi badalada a  indicação 
de Nivaldo Albuquerque 
para ser o líder do PTB na 
Câmara Federal, notícia que 
deixou o prefeito sertanejo 

Diplomado, prefeito articula manutenção de sua base na Câmara
bastante animado.

“Desejamos muito suces-
so na jornada de Nivaldo 
Albuquerque e que a nos-
sa cidade e a nossa gente 
continuem com a distância 
cada vez mais curta junto ao 
Governo Federal” destacou 
Mandú, que teve a proeza 
também de contar com 9 ve-
readores eleitos de seu par-
tido, entre os 11 que compõe 
a bancada Legislativa muni-
cipal da próxima gestão.   

Wallysson Firmo (PTB), 
Juliana Brandão (PTB), Jo-
seval Costa (PTB), Vânio 
de Pedoca (PTB) Silvana 
Lou (MDB), Zé Jorge (PTB) 
, Laís Brandão (PDT) Geor-
ge Tenório (PTB), Rodol-
fo Izidro (PTB), Antoniel 
Brandão (PTB) e Ivan Malta 
(PTB) foram os vereadores 
eleitos e que devem prestar 
apoio para o gestor reeleito 
de Mata Grande. Erivaldo Mandú conseguiu manter uma boa base na Câmara para conseguir administrar Mata Grande

ASCOM ALE

DIVULGAÇÃO

cronograma de votação sen-
do vencido. Existem outras 
votações pendentes para fe-
charmos a pauta”, ressaltou.

À Tribuna, os deputados 
Bruno Toledo (Pros) e Davi 
Maia (DEM) explicaram que 
a LOA não foi votada em 
atenção à Defensoria Públi-
ca.

“Faltava chegar o projeto 
de suplementação deles, de-
veremos votar amanhã [nes-
ta terça-feira (22) ]”, disse 
Bruno Toledo.

“Na verdade, o orçamen-
to ainda não foi votado por 
conta de uma questão suple-
mentária ainda desse ano de 
2020 dos Defensores e do Mi-
nistério Público (MP). Já foi 
votado a do MP e falta votar 
a da Defensoria e aí o presi-

dente Marcelo Victor está es-
perando”, pontuou Davi.

REDUÇÃO E VALORES
Na mensagem encami-

nhada à ALE, o governador 
Renan Filho (MDB) destacou 
na ocasião que a redução do 
orçamento se deu pelos “ru-
mos tomados pela economia 
no cenário nacional dado a 
pandemia da Covid-19”.

No entanto, das secreta-

rias, o maior corte (-14,4%) 
no levantamento feito entre 
os principais órgãos, deve 
ficar justamente com a Se-
cretaria de Saúde (Sesau), 
que cairá de R$ 1,493 bilhões 
para R$ 1,277 bilhões.

EMENDAS
Outro tema repercutido 

com os parlamentares foi so-
bre as emendas impositivas. 
A informação que a reporta-

gem da Tribuna teve é de 
que já houve uma delibera-
ção prévia para as emendas 
impositivas para o próximo 
ano, mas com destino para 
saúde. Questionados se con-
cordam ou se a decisão dos 
deputados é pela liberação 
total das emendas, Bruno 
Toledo disse apenas que 
“não existe essa condicio-
nante”.

*  Hoje, 9 horas, o prefeito Rui 
Palmeira e o secretário José 
Thomaz Nonô reinauguram uma 
Unidade de Referência em Sín-
drome Gripal, em Jacarecica, às 
10 horas, inauguram uma Unida-
de de Acolhimento Infantojuvenil, 
no Jacintinho.

*  O governador Renan Filho 
entrega hoje, às 10 horas, as 
novas instalações da Feira do 
Gado de Dois Riachos, a 200 km 
de Maceió, que existe há mais de 
40 anos. Foram investidos R$ 2,7 
milhões com recursos próprios do 
Estado.

*  A Federação Alagoana de 
Futebol emitiu nota lamentando a 
morte, domingo, do ex-presidente 
Raimundo Soares, aos 63 anos, 
por problemas cardiovasculares. 
Raimundo foi também dirigente do 
Comercial de Viçosa.

*  Os voos fretados da CVC come-
çaram sábado e seguem até 24 
de janeiro de 2021, com saídas 

de cidades do Sul, Sudeste e 
Centro Oeste rumo aos principais 
destinos turísticos do Nordeste: 
Maceió, Natal, Comandatuba e 
Porto Seguro.

*  Para encerrar o ano de 2020, 
a Diretoria de Teatros do Estado 
de Alagoas lançou ontem o vídeo 
“Especial de Fim de Ano”, com um 
duo formado pelo tenor Luciano 
Peixoto e pelo pianista Esly de 
Albuquerque Pereira.

*  O Legionários Show de Boteco 
será inaugurado hoje, 20 horas, 
com a banda “L-100”. A casa 
terá jazz, MPB, rock, pop rock e 
samba, em dias alternados, e fica 
Avenida Mário Nunes Vieira, na 
Jatiúca. Contato: 99989.0101.

*  Após perder para o Juventude 
por 1x0, em Caxias, o CSA volta 
a pensar em entrar no G-4 da 
Série B: recebe o Vitória BA hoje, 
às 19h15m. O CRB venceu o 
Botafogo SP, por 1x0, e continua 
próximo da zona de rebaixamen-

to.
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PF apreende 131 mil m³ de madeira

A Polícia Federal apreendeu a maior quantidade de madeira 
nativa da história do Brasil, na divisa entre os estados 
do Amazonas e do Pará. Os agentes federais retiveram 

131,1 mil metros cúbicos de toras, suficiente para a construção 
de 2.620 casas populares. As 43.700 toras estão dispersas em 
“esplanadas” (pátios de madeira) ao longo dos rios Mamuru e 
Arapiuns, uma região de 20 mil km², do tamanho do estado de 
Sergipe. “É uma área que estava sofrendo uma devastação 
irracional, que de forma alguma pode ser chamada de manejo 
florestal” diz o superintendente da PF no Amazonas, Alexandre 
Saraiva, que comandou a operação batizada de Handroanthus 
GLO, que une o nome científico do Ipê, a árvore mais cobiçada 
pelos madeireiros da Amazônia, a sigla da Garantia da Lei e da 
Ordem, o marco legal que autoriza o emprego das Forças Arma-
das no combate aos crimes ambientais na Amazônia.

SAMU ATENDE 100% DE ALAGOAS
Alagoas é dos sete estados brasileiros a ter cobertura integral 
do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Na 
Região Nordeste, além de Alagoas, apenas Sergipe e a Paraíba 
dispõe desta totalidade. Para garantir o atendimento, o Samu 
tem a sua estrutura distribuída por 37 cidades, com as Centrais 
de Regulação localizadas em Maceió e em Arapiraca. Para o 
atendimento, o Serviço dispõe de 59 ambulâncias, nove mo-
tolâncias e um helicóptero.

PENSÃO LEVA ATLETA PARA A CADEIA
A 7ª Vara da Família do Estado do Paraná, expediu 
mandado de prisão para o atleta Gilberto Godoy, o 
Giba, ex-capitão da seleção brasileira de vôlei, por dí-
vida de pensão alimentícia. A dívida para com os filhos 
Nicoli de 16 anos e Patrick, de 12, que moram com a 
mãe, a também jogadora Cristina Pirv, romena natu-
ralizada brasileira, já chega a R$ 300 mil. A sentença 
obriga Giba a pagar o valor integral devido desse março 
de 2018.

PENSÃO LEVA ATLETA PARA A CADEIA 2
O ex-capitão alega que sofreu uma perda substancial de 
rendimentos após a aposentadoria, e busca uma revisão 
para os valores acertados em 2013, cerca de R$ 15 mil. 
Giba desabafou: “cansei de ficar quieto. São sete, em 
que ela (Cristina Pirv) procura a imprensa e expõe as 
crianças divulgando valores de processos que deveriam 
ser sigilosos. É inadmissível fazer isso com os nossos 
filhos” se defende o atleta. Os adolescentes moram com 
a mãe, na Romênia.

FUNDO NÃO GARANTE BANDA LARGA
O presidente Jair Bolsonaro vetou um trecho do projeto 
que destinava recursos do Fust (Fundo de Universaliza-
ção dos Serviços de Comunicação) para universalizar o 
acesso a internet de banda larga para escolas públicas, 
até 2024. Criado em 2000, o Fust foi instituído para 
financiar serviços de telecomunicação que normalmente 
não seriam prestados por empresas privadas por conta 
do baixo retorno. O fundo serviria para garantir o finan-
ciamento desses serviços, direcionados a população 
mais pobre.

FUNDO NÃO GARANTE BANDA LARGA 2
Tradicionalmente o fundo não tem sido usado para o 
seu propósito de criação. Um relatório do TCU datado 
de 2017 mostrou que, dos R$ 20,5 bilhões arrecadados 
até o ano anterior, apenas R$ 341 mil foi efetivamente 
aplicado nos serviços de telecomunicações. Cerca de R$ 
15,2 bilhões foram desvinculados e utilizados para outras 
contas, como o pagamento da dívida pública mobiliária 
interna e para benefícios previdenciários.

JOAQUIM GOMES GANHA 27º CISP
Inaugurado nesta sexta-feira (18) o 27º Centro Integrado 
de Segurança Pública (Cisp), construído no município 
de Joaquim Gomes. Com a nova unidade, que abrigará 
policiais civis e militares, a cidade também ganha um 
reforço no policiamento, com novas viaturas e no reforço 
da Força Tarefa. O novo prédio, no centro do município 
foi construído com recursos próprios no valor de R$ 1,8 
milhão. Também foi assinada a Ordem de Serviço para a 
construção do Cisp em Rio Largo, que vai abrigar um Ba-
talhão da PM, uma delegacia regional e outra municipal.

•  O Canal Viva 
fechará o ano de 
2020, mais uma vez 
na liderança entre 
os canais pagos. No 
ano passado, o Viva 
destronou os infan-
tis Discovery Kids e 
Cartoon Network.

•  O segundo lugar 
em audiência entre 
os canais pagos ficou 
com a Globonews que 
esteve na liderança 
nos meses mais agu-
dos da pandemia.

•  Os canais infantis 
perderam espaço 
e a audiência, que 
reflete uma mudança 
no telespectador dos 
canais pagos.

•  O Viva reprisa 
novelas e programas 
da Globo e obtém 
doses maciças de 
audiência. Foi o caso 
de “Mulheres Apaixo-
nadas”, “Chocolate 
com Pimenta” e dos 
programas “A Grande 
Família” e “Escolinha 
do Professor Raimun-
do”.

MP denuncia envolvidos 
em operação Gambito
EDITORIA DE POLÍTICA
COM ASSESSORIA

O Ministério Público do 
Estado de Alagoas, por 
meio do Gaesf – Grupo 

de Atuação Especial no Com-
bate à Sonegação Fiscal e La-
vagem de Bens, propôs uma 
ação penal, na última sexta-
feira (18), em desfavor de 20 
pessoas envolvidas na Opera-
ção Gambito da Rainha, que 
foi deflagrada do início deste 
mês de dezembro. Dentre ou-
tros crimes, os denunciados 
vão responder por lavagem 
de bens, corrupção de agentes 
públicos e organização crimi-
nosa.

No dia 2 deste mês, o  
Grupo de Atuação Especial 
no Combate à Sonegação 
Fiscal e Lavagem de Bens 
(Gaesf), do Ministério Públi-
co do Estado de Alagoas, foi 
às ruas ao deflagrar a opera-
ção Gambito da Rainha. 

Naquela ocasião, foram 
expedidos oito mandados de 
prisão, sendo três preven-

A Câmara do Deputa-
dos inicia a semana com 
quatorze projetos pauta-
dos, em meio a discussões 
sobre a possibilidade de 
suspensão do recesso par-
lamentar e a expectativa 
para que o bloco de Rodri-
go Maia (DEM-RJ), atual 
presidente da casa, pro-
ponha um nome para a 
disputa da presidência da 
mesa em 2021.

Entre os projetos pau-
tados estão duas PECs e 
12 Projetos de Lei. Entre 
eles, o PL n° 5284/20, pro-
posto pelo deputado Pau-
lo Abi-Ackel (PSDB-MG), 
que pretende alterar o es-
tatuto da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil (OAB) e 
reforçar prerrogativas da 
classe.

A matéria é fortemen-
te criticada por procura-
dores, que afirmam que 
as mudanças “blindam” 
escritórios de advocacia 
e acabam criando uma 
“casta de privilegiados”, 
favorecendo a lavagem de 
dinheiro. Há um trecho em 
que a proposta pretende 
resguardar a inviolabilida-
de do escritório ou local de 
trabalho de advogado em 

Ministério Público Estadual atuou para combater ilegalidades cometidas por pessoas acusadas de cometerem crimes fiscais e fraudes ao erário

Rodrigo Maia tem outras pautas para votação em meio às eleições

PROJETOS
Pauta cheia em semana 
pré-recesso na Câmara

Alvos tinham ligação com empresas

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Denunciados vão responder por lavagem de bens e corrupção de agentes públicos

meio a indícios, depoimen-
tos ou colaboração premia-
da.

Para o autor, a lei ade-
qua o estatuto às novas 
exigências do mercado. 
Levando em consideração 
as consequências trazidas 
pela pandemia de corona-
vírus ao regulamentar o 
serviço não presencial ou 
semi presencial de advo-
gados e o trabalho de esta-
giários realizado de forma 
remota.

PEC
Os deputados devem 

analisar a PEC n° 391-
c/17, elaborada pelo Se-
nado Federal, que altera 
o artigo 159 da Constitui-
ção Federal e disciplina 
a distribuição de recurso 
da União para o Fundo 
de Participação de Mu-
nicípios. O fundo é uma 
transferência para Esta-
dos e o Distrito Federal 
dos recursos arrecadados 
por uma porcentagem do 
Imposto de Renda (IR) e 
do Imposto sobre Produ-
tos Industrializados, por 
sua vez, os repasses para 
os municípios consideram 
o número de habitantes da 
cada região.

A denúncia foi ajuizada 
contra os empresários Elia-
ne do Globo Torres, Emer-
son Douglas Torres de Ome-
na e Ana Karoline Torres de 
Omena, o contador Petrúcio 
Augusto Pereira da Silva 
Júnior, o advogado Thalles 
Roberto Rocha Emery e os 
auditores-fiscais Francisco 
Manoel Gonçalves de Castro, 
José Gonzaga de Medeiros, 
Marcos Mouzart de Almeida 
Costa e Edgar Sarmento Pe-
reira Filho.

Também foram denun-
ciados os tabeliães de União 
dos Palmares Célio Barboza 
Duarte e Ana Maria Barbosa 
Duarte, o militar da reserva 

tivos e cinco temporários, e 
mais 30 de busca e apreen-
são, em Alagoas e Pernam-
buco, todos pela 17ª Vara.

Os alvos foram pessoas 
ligadas, direta ou indireta-
mente, ao conglomerado de 
empresas de “Eliane do Glo-
bo”, que funciona em União 
dos Palmares, município lo-
calizado no interior alagoa-

da Polícia Militar de Alagoas 
Evaldo Bezerra Barbosa, o 
funcionário aposentado da 
Secretaria de Estado da Fa-
zenda (Sefaz) Emanuel Rai-
mundo dos Santos, os “tes-
tas-de-ferro”, “laranjas” ou 
avatares Lucas André de Sou-
za Alves, Tamires da Silva, 
Linaldo Leandro do Nasci-
mento, Gilvan José da Silva, 
Arnóbio Isaías da Silva Filho, 
Elaine Cristina Gonçalves e 
Moésio Lima da Silva.

A acusação detalha a con-
duta de cada um deles, que 
envolve os crimes de lavagem 
de bens, corrupção de agen-
tes públicos, organização cri-
minosa, falsidade ideológica, 

no.
Na semana, uma nova 

fase da operação aconteceu 
e, dessa vez, as medidas 
cautelares foram cumpridas 
num cartório, aqui em Ma-
ceió.

A operação Gambito da 
Rainha recolheu documen-
tos para fins de investigação 
e ainda apreendeu diversos 

fraudes societárias e falsifica-
ção de documentos públicos e 
privados. “Ao todo, o prejuízo 
ao tesouro estadual está es-
timado num montante apro-
ximado de R$ 60.107.413,06 
[sessenta milhões, cento e 
sete mil e quatrocentos e 
treze reais e seis centavos]. 
Tal valor está corrigido mo-
netariamente, inclusive, com 
multas e juros, conforme da-
dos da própria Sefaz”, infor-
mou o coordenador do Gaesf, 
promotor de Justiça Cyro 
Blatter.

A ação penal foi ajuizada 
perante a 17ª Vara Criminal 
da Capital, de combate ao cri-
me organizado.

veículos, além do bloqueio de 
bens móveis e imóveis, que 
já estão à disposição do Po-
der Judiciário.

O Gaesf, além do Ministé-
rio Público do Estado de Ala-
goas (MP/AL), é integrado 
pela Secretaria de Estado da 
Fazenda, Procuradoria-Ge-
ral do Estado, Polícia Civil 
e Polícia Militar de Alagoas.
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Maceió: cestas de Natal variam até 87%

O Instituto de Proteção e 
Defesa do Consumidor 
- Procon/AL divulgou 

pesquisa de preços das ces-
tas de Natal para orientar os 
consumidores alagoanos nas 
compras de fim de ano. Os 
mais de 15 itens entre os pro-
dutos procurados nessa época 
nos principais estabelecimen-
tos da capital, variam de 33 a 
270 reais. 

O balanço expõe os preços 
e itens presentes nas cestas 
oferecidas por grandes super-
mercados da capital, direcio-
nando o consumidor que ain-
da tem dúvidas sobre quais 
os produtos essenciais para a 
ceia.

Segundo o diretor-pre-
sidente, Daniel Sampaio, a 
expectativa é que com a pan-
demia as pessoas pensem e 
avaliem o que realmente é 
necessário ter na mesa nesse 
natal.

“Aconselhamos os consu-
midores que não comprem 
pela empolgação e sim pela 
razão, de poderem comparti-
lhar esse fim de ano com se-
gurança e tranquilidade para 
evitar dívidas indesejadas em 
2021”, alerta ele.

A data mais esperada pelo 
comércio deve movimentar a 
economia em mais de 38 bi-
lhões de reais só até o final 
deste ano. Os dados são da 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo - CNC, que prevê 
também o aumento de 2,2% 

De acordo com o Índice de 
Preços Ticket Log (IPTL), a 
gasolina apresentou aumen-
to de 17% do mês de maio 
até o fechamento da primeira 
quinzena de dezembro, atin-
gindo patamares cada vez 
mais próximos ao período pré
-pandemia. O combustível, 
que foi registrado na média 
de R$ 4,684 o litro nos pri-
meiros quinze dias do mês, já 
está maior do que o valor en-
contrado nas bombas no mês 
de março - quando apresen-
tou a média de R$ 4,628. 

Ainda segundo o levanta-
mento, a gasolina está 1,4% 

Fiscais realizam pesquisa das cestas de produtos natalinos com objetivo de orientar os consumidores alagoanos nas compras de fim de ano

Preço da gasolina aumenta 17% desde mês de maio e deve subir ainda mais

PROCON ALAGOAS

Preços pesquisados pelo Procon Alagoas apontam que os valores vão de 33 a 270 reais, a depender da quantidade de itens

para 3,4% nas vendas somen-
te no Natal.

COMPRAS ONLINE
Daniel Sampaio destaca a 

importância dos alagoanos fi-
carem atentos a todo o proces-
so antes e depois de realizar 
compras pela internet: 

“As compras não presen-
ciais exigem algo fundamen-
tal que é pesquisar sobre a 
procedência e confiabilidade 
dos sites, com atenção se a 
loja possui CNPJ, quais as po-
líticas de troca e entrega dos 
produtos, e caso o consumidor 
efetue a compra que verifique 
e exija todos os comprovantes. 
Isso acaba evitando golpes e 
futuros problemas”, enfatiza.

As reclamações e denún-
cias sobre esse e outros pro-
blemas podem ser formaliza-
das por meio de ligações ao 
telefone 151 e por mensagens 
no WhatsApp: (82) 98876-
8297. O atendimento presen-
cial acontece na sede do ins-
tituto na Rua do Livramento, 
no Centro de Maceió ou por 
agendamento no site: procon.
al.gov.br.

CONSUMO
A Intenção de Consumo 

das Famílias (ICF) subiu 
1,2% entre novembro e de-
zembro para 72,1 pontos, 
mas ainda recua 25,1% ante 
dezembro de 2019, informou 
nesta segunda-feira (21) a 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC), que calcula 
o indicador.

mais cara do que a registrada 
no fechamento do mês de no-
vembro, mas segue compen-
sando mais na relação 70/30 
do que o etanol em 23 esta-
dos brasileiros. “O litro do 
etanol só vale mais a pena do 
que a gasolina nos estados de 
Goiás, Mato Grosso, Minas 
Gerais e São Paulo. Em todos 
os outros estados brasileiros, 
a gasolina compensou mais 
no bolso do consumidor”, pon-
tua Douglas Pina, Head de 
Mercado Urbano da Edenred 
Brasil.

No comparativo das re-
giões brasileiras, a gasolina 

mais cara foi encontrada na 
Região Centro-Oeste, comer-
cializada a R$ 4,764 o litro. 
A Região Sul figurou com o 
valor mais barato, a gasolina 
foi vendida na média de R$ 
4,470 nas bombas. “Dentro 
do território brasileiro, a ga-
solina chegou a variar quase 
7% nos primeiros quinze dias 
de dezembro e a tendência é 
de aumento nessa diferença 
até o final deste ano”, conclui 
o executivo. 

O IPTL é um índice de 
preços de combustíveis le-

vantado com base nos abas-
tecimentos realizados nos 18 
mil postos credenciados da 
Ticket Log, que tem gran-
de confiabilidade, por causa 
da quantidade de veículos 
administrados pela marca: 
1 milhão ao todo, com uma 
média de oito transações por 
segundo. A Ticket Log, mar-
ca de gestão de frotas e solu-
ções de mobilidade da Eden-
red Brasil, conta com mais 
25 anos de experiência e se 
adapta às necessidades dos 
clientes, oferecendo soluções 

modernas e inovadoras, a fim 
de simplificar os processos 
diários.

TRIGO
O prolongamento de uma 

greve de trabalhadores em 
portos na Argentina, mo-
vimento que entrou na sua 
segunda semana, é fator de 
preocupação para moinhos 
de trigo do Brasil, especial-
mente se a paralisação não 
for encerrada até o final do 
ano, segundo especialistas.

Mais de cem navios car-
gueiros estão enfrentando 

atrasos para carregar produ-
tos agrícolas na Argentina na 
segunda-feira (21), conforme 
relatos de integrantes do se-
tor, que apontam paralisação 
dos embarques de vários pro-
dutos no país vizinho.

O Brasil, que importa a 
maior parte de suas neces-
sidades de trigo e tem na 
Argentina seu principal for-
necedor, registrou uma desa-
celeração nos desembarques 
do cereal em dezembro, con-
forme dados do Ministério da 
Economia divulgados ontem.

Embora tenha registrado 
saldo positivo na margem, 
com maior patamar desde 
maio de 2020 (81,7 pontos), 
foi o pior patamar para me-
ses de dezembro da série his-
tórica do índice, iniciada em 
2010, influenciada pela crise 

econômica causada pela pan-
demia.

Dos sete tópicos usados 
para cálculo do ICF, seis 
apresentaram alta em de-
zembro ante novembro. É 
o caso de emprego atual, 
com alta de 0,6% para (88,1 

pontos); perspectiva pro-
fissional, com aumento de 
3%, para 86,9 pontos; renda 
atual, alta de 1%, para 78,8 
pontos; acesso ao crédito, 
com aumento de 1,4%, para 
85,2 pontos; nível de con-
sumo atual, com expansão 

de 0,9%, para 55 pontos; e 
perspectiva de consumo, com 
alta de 1% para 67,4 pontos. 
O único tópico a apresentar 
recuo, nessa comparação, foi 
momento para duráveis, com 
queda de 0,2%, para 43,6 
pontos.
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O presidente eleito dos Esta-
dos Unidos, Joe Biden, to-
mou ontem a vacina contra 
a covid-19, produzida pelas 

farmacêuticas Pfizer/BioNTech. Outras 
autoridades americanas e estrangei-
ras tomaram vacinas em cerimônias 
públicas ao longo da última semana, 
incluindo o atual vice-presidente ame-
ricano Mike Pence e o primeiro-minis-
tro israelense Benjamin Netanyahu. 
A vice-presidente americana eleita, 
Kamala Harris, deverá tomar a vacina 
na semana que vem.Aqui nio Brasil, o 
governador de São Paulo, João Dória 
tenta reunir os ex-presidentes do Brasil 
na imunização que ocorrer em janeiro.

Para Denilde Holzhacker, professora 
de Relações Internacionais da ESPM 
SP, a atitude de Biden e das demais 
autoridades têm o objetivo de ampliar a 
confiança da opinião pública na vacina, 

que é alvo de constantes fake news nas 
redes sociais. “As fake news desinfor-
mam a população sobre os reais efeitos 
da vacina. Essa atitude de Biden e de 
outros políticos visa demonstrar que a 
vacina é segura”, afirma.

Segundo Denilde, a resistência en-
tre os americanos em relação à vaci-
nação ainda é grande. “Cerca de 40% 
deles não se sentem seguros. A descon-
fiança é um obstáculo importante para 
os ambiciosos planos de vacinação do 
futuro governo democrata.

 Os democratas planejam expandir 
o acesso a testes, a assistência hospita-
lar e a capacidade de vacinação ainda 
nos primeiros 100 dias de governo. 
Além disso, a equipe de Biden quer 
aumentar os esforços de coordenação 
internacional contra a pandemia e 
aprovar um novo pacote econômico com 
o Congresso.

Billo

Parafraseando Dr. Dias 
Cabral - É grave erro 
deixar em apagado o li-

vro do passado: Se o presente 
condemna por incompetente a 
tentativa da pesquiza, ha de o 
futuro indultar o arrojo e nesta 
esperança assenta a recompen-
sa. 

Livro eminentemente histó-
rico e, por conseguinte, escrito 
no português arcaico (1914) – 
Viçosa de Alagoas – O Municí-
pio e a Cidade – editado pela 
Imprensa Industrial– Recife/
PE. Notas historicas, geogra-
phicas e archeologicas. De au-
toria do médico-escritor Alfre-
do Brandão (1874- 1944).

Nota-se no Índice, a conser-
vação do vernáculo herdado de 
Camões e Bilac. Por essas ra-
zões, a pesquisa feita in loco na 
velha Viçosa, faz a jus a credi-

Assim como os boleiros jogam 
outro jogo de futebol sem o 
aplauso, o incentivo, a vaia, 

a cobrança e a pressão da torcida, 
na política não se pode imaginar ne-
nhum tipo de avanço significativo, 
do ponto de vista do interesse popu-
lar e democrático, sem as mobiliza-
ções de rua. 

A história está repleta destes 
exemplos.

Oxalá a luta pela disponibiliza-
ção da vacina para todos os brasilei-
ros e brasileiras, que começa a dar 
resultados, seja a última que tem 
como campo de batalha exclusivo a 
tela do computador ou do celular. 

O isolamento social vem deixan-
do à vontade o governo Bolsonaro 
para cometer impunemente uma 
sucessão de crimes de responsabili-
dade e de lesa-humanidade.

O correto respeito da esquerda 
democrática ao recolhimento impos-
to pela pandemia do novo corona-
vírus tem também permitido que o 

Não é comum – eu, pelo menos, 
não recordo nenhum antece-
dente – que um presidente da 

República participe da formatura de 
uma turma de policiais militares.

Mas como nada, absolutamente 
nada, no governo de Jair Messias é 
comum, lá estava ele, todo pimpão, 
na manhã da sexta-feira dia 18, na 
formatura de uma nova turma da PM 
do Rio de Janeiro.

Aliás, todo pimpão e completa-
mente descontrolado, à beira de um 
ataque agudo de histeria.

Claro que ninguém, em sã cons-
ciência, poderia esperar do Apren-
diz de Genocida palavras sensatas 
e equilibradas, recomendando aos 
novos policiais militares 
regras básicas de respeito 
às leis e aos direitos dos 
cidadãos enquanto estive-
rem patrulhando as ruas.

Mas duvido que al-
guém esperasse o grau de 
agressividade e estupidez, 
mesmo levando em con-
ta que se trata do sujeito 
mais agressivo e estúpido 
que ocupou a presidência 
da República.

Com seus habituais er-
ros de concordância e pro-
núncia ele falou durante 
pouco mais de dez minu-
tos.

Elogiou calorosamente 
os novos policiais milita-
res, elogiou a corporação.

E dedicou quase todo 
seu tempo para criticar com fúria in-
contida os meios de comunicação.

Recordou, com todas as letras, 
que a imprensa estará sempre contra 
a Polícia Militar.

E recomendou: “Pensem dessa 
forma para poderem agir”.

Ou seja, quando estiverem nas 
ruas, não se esqueçam que a impren-
sa é inimiga, pois “jamais estará do 
lado da verdade, da honra e da lei”.

O Ogro que habita o Palácio da 
Alvorada tem carradas de razão para 
andar aborrecido com a imprensa.

Afinal, e tirando os meios que ele 
soube acarrear para o seu lado, au-
menta cada vez mais o cerco ao seu 
filho mais velho, Flávio, e ao mais 
alucinado, Carlos, na história miste-
riosa do crescimento do patrimônio 
da família a partir do desvio de salá-
rios de funcionários fantasma.

Aliás, Jair Messias sabe que se 
revirarem esse assunto com preci-
são cirúrgica não só ele próprio, mas 
também a atual esposa e ao menos 
uma ex, podem aparecer no radar das 
denúncias.

Uma coisa, porém, é andar abor-
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bilidade científica e, ao mesmo 
tempo, a densidade do autor 
em se tratando da narrativa 
dos Capítulos a saber:

As origens da Viçosa, A po-
voação do Riacho do Meio (ca-
pítulo II), A Villa da Assem-
bleia (capítulo III), a Villa em 
1880 (cap. IV), As egrejas, os 
cemiterios e as missões (cap. 
V), Ultimos anos da Villa e pri-
meiros tempos da cidade (cap.
VI), Notas geographicas (cap.
VII), vê-se descripção physica, 
Inhamunhá (cap. VIII), Clima, 
patholohia e hygiene (cap. IX), 
Flora (cap. X), Fauna (cap. XI), 
Constituição dos terrenos (cap. 
XII), Descripçao politica (cap. 
XIII),  A vida no engenho (cap. 
XIV), Quadros e costumes, 
Notas archeologicas, Vesti-
gios de raças pre-historicas na 
Viçosa(cap. XV), e, finalmente, 
vasto documentos. 

A obra, por sua vez, mere-
ceu o Prefácio do ilustre viço-
sense Aldo Rebelo, ex-ministro 
do Lula. E, por isso, reproduzo 
suas palavras abalizadas. 

Gilberto Freyre, viu no livro 

consórcio formado por Rodrigo Maia, 
Centrão, mercado e mídia comercial 
varram para debaixo do tapete toda 
a sujeira produzida no Palácio do 
Planalto, na Esplanada dos Ministé-
rios e pela família do presidente.

O certo é que sem as passeatas e 
os comícios as dezenas de pedidos de 
impeachment que dormitam na ga-
veta do presidente da Câmara por lá 
ficarão até que o amarelado do mofo 
embace e a leitura dos documentos.

Não há impeachment sem pres-
são popular. 

Oxigênio histórico das forças de-
mocráticas, a rua é o único instru-
mento capaz de tirar da zona de con-
forto os que garantem a impunidade 
de Bolsonaro, seja por puro fisiolo-
gismo, como o Centrão, ou para zelar 
pelos interesses da elite endinheira-
da, como a Rede Globo e congêneres.

Percebe-se ainda uma forte de-
manda reprimida em relação às 
mobilizações, notadamente entre os 
setores que compõem a vanguarda 
social e política do país. 

Isso, embora talvez não seja sufi-
ciente para furar o bloqueio e acuar 
a extrema-direita, pode pavimentar 
o caminho para atrair a classe traba-
lhadora e o povão.

Ah, mas a direita também, de 
2013 para cá, descobriu o caminho 

recido com jornalistas, e outra incitar 
novos policiais militares a encarar a 
imprensa como inimigo a ser contido 
ou, em último caso – ele não disse, 
mas ficou implícito –, “neutralizado”.

O quadro da sua explosão de fúria 
da sexta-feira, aliás, fica ainda mais 
sombrio quando se observa alguns 
números da atuação justamente da 
polícia militar ao longo do país, mas 
com destaque para São Paulo e Rio.

Por exemplo: a cada dia que pas-
sa, pelo menos dois brasileiros meno-
res de 19 anos – ou seja, crianças e 
adolescentes – são mortos pela polí-
cia.

Ou diretamente, como aconte-
ceu há pouco no Rio com dois ado-
lescentes parados por dois policiais 
militares, ou pelas chamadas “balas 
perdidas” disparadas a esmo em ope-
rações nas comunidades e favelas.

Entre 2017 e 2019, foram pelo 
menos 2.215. E, como de costume, 
69% delas eram negras. E as mortes 
violentas de crianças e adolescentes 

crescem e crescem: foram 5% do total 
em 2017, 16% em 2019. Três vezes 
mais.

O estado em que a Polícia Militar 
mais mata crianças e adolescentes 
no Brasil é o Rio. Entre 2017 e o pri-
meiro semestre de 2020 foram 700. 
Quase 40% do total registrado no 
país, um volume que praticamente 
dobrou em dois anos.

Nem a pandemia sossegou a mão 
de quem dispara: entre janeiro e ju-
nho foram 99 crianças e adolescen-
tes.

Esses são os números que o 
Aprendiz de Genocida não quer que 
sejam conhecidos.

Aliás, estão em reportagem reve-
ladora e contundente assinada por 
Thaiza Paulure na Folha de S.Paulo, 
jornal amaldiçoado por ele.

Essa a imprensa fulminada por 
Jair Messias num ataque de fúria.

Essa a atuação de parte impor-
tante dos integrantes da Polícia Mi-
litar elogiada por Jair Messias num 
ataque de amor.

É a crônica de uma morte elogia-
da.

LAURENTINO 
VEIGA

Viçosa de Alagoas...                                                               O elogio da morte

Depois da vacina, a rua

Líderes e a confiança na vacina

passagens dignas de referên-
cias para Casa Grande & Sen-
zala, quem sabe homenageando 
na obra do alagoano a presença 
do conceito de formação social 
que marca o trabalho de gigan-
te escritor pernambucano. 

Provavelmente encantou 
Gilberto Freyre a descrição do 
mestiço de Alfredo Brandão. 

Na princesa das Matas, nas-
ceram: Teotônio Vilela e o Car-
deal (seu irmão) - Primaz do 
Brasil - Avelar Brandão Vilela. 

Viçosa criou poetas popula-
res da estirpe de Manuel Ne-
nen e Zé do Cavaquinho. 

Além de criar também a Es-
cola Folclórica com Théo Bran-
dão, José Aloísio Vilela, José 
Pimentel Amorim e José Maria 
de Melo.

Relíquia de livro que res-
gatou a ortografia da época. 
Aumentou a historiografia ala-
goana e, por que não dizer, a 
cultura na literatura caeté. 

Cabe acrescentar, que mes-
mo tendo sido escrito no come-
ço do século XX, servirá de pes-
quisa às novas gerações.

dos atos de protesto de rua como 
elemento central de sua ação, dirão 
alguns. 

E daí? 
Que disputemos, então, com os 

fascistas nessa raia. 
Com certeza, teremos mais chan-

ces de vitória do que no jogo de car-
tas marcadas das instituições, as 
quais os ingênuos e mal intencio-
nados insistem em dizer que “estão 
funcionando.”

O Brasil só se livrará de Bolsona-
ro com uma mudança na correlação 
política de forças. 

Afastar um presidente da Repú-
blica, por mais flagrantemente cri-
minoso que seja como o atual, requer 
um ambiente político favorável às 
forças que propõem e apoiam o im-
pedimento.

Isso vale para os dois lados. 
Collor só caiu porque perdeu a rua 
para os cara-pintadas e, posterior-
mente, para a massa que aderiu às 
mobilizações pelo seu impeachment. 

Da mesma forma que a quartela-
da midiática, jurídica e parlamentar 
de 2016, que resultou no golpe de 
estado, não teria logrado êxito caso 
a Globo e suas irmãs siamesas não 
tivessem manipulado as pessoas, 
impelindo-as a ocupar as ruas em 
defesa da saída de Dilma.
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Ministro do STF ajudou 
Dallagnol na Lava Jato

O hacker Walter Delgatti 
Neto, responsável pela 
divulgação das conver-

sas entre procuradores da 
Lava Jato e o ex-juiz Sergio 
Moro, afirmou que os procu-
radores da força-tarefa dese-
javam prender os ministros 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) Gilmar Mendes e Dias 
Toffoli. Ainda segundo ele, o 
ministro do STF Luís Roberto 
Barroso auxiliou o procurador 
Deltan Dallagnol, então coor-
denador da Lava Jato, sobre 
“o que colocar” nos processos. 

“Eles queriam. Eu não 
acho, eles queriam. Inclusive 
Gilmar Mendes e Dias Toffo-
li. Eles tentavam de tudo pra 
conseguir chegar ao Gilmar 
Mendes e ao Toffoli, eles ten-
taram falar que o Toffoli ten-
tou reformar o apartamento e 
queria que a OAS delatasse 
o Toffoli, eles quebraram o 
sigilo do Gilmar Mendes na 
Suíça, do cartão de crédito, 
da conta bancária dele, eles 
odiavam o Gilmar Mendes, 
falavam mal do Gilmar Men-
des o tempo todo”, disse Del-
gatti em entrevista exibida 
neste domingo (20) pelo pro-
grama CNN Série Originais.

Ainda de acordo com o 
hacker, “o [ministro do STF 
Luís Roberto] Barroso, eles 
tinham um laço bem próximo. 
O Barroso e o Deltan [Deltan 
Dallagnol, ex-procurador da 
Lava Jato] conversavam bas-
tante, (sobre) vida pessoal. 

O Exército afirmou ao 
Tribunal de Contas da União 
(TCU) que comprou cloro-
quina, remédio sem eficácia 
comprovada para tratar a 
Covid-19, com o intuito de le-
var “esperança a milhões de 
corações aflitos” com o novo 
coronavírus.

“Não poderia ser exigível 
comportamento diverso do 
Laboratório Químico Farma-
cêutico do Exército, senão a 
busca dos insumos necessá-
rios e o pronto atendimento 
às prementes necessidades 
de produção da cloroquina, 
que, por seu baixíssimo cus-
to, seria o equivalente a pro-
duzir esperança a milhões de 

O senador Flávio Bolso-
naro (Republicanos-RJ), fi-
lho mais velho do presidente 
da República, renunciou ao 
cargo de terceiro-secretário 
da Mesa Diretora do Sena-
do. 

A informação foi confir-
mada ontem pela assesso-
ria de imprensa do senador, 
que não havia informado o 
motivo da renúncia.

Flávio Bolsonaro enca-
minhou no dia 11 deste mês 
um ofício ao presidente da 
Casa, o senador Davi Alco-
lumbre (DEM-AP,) infor-
mando que não iria mais 
ocupar o cargo a partir do 
dia 14. 

Segundo Walter Delgatti, ministro Luiz Roberto Barroso orientava Deltan Dallagnol em processos

Exército afirma que compra grande de
cloroquina era esperança da população

Senador Flávio Bolsonaro renuncia  
a cargo ocupado em mesa diretora

NELSON JÚNIOR / STF

Denúncia de hacker aponta que Roberto Barroso auxiliava no conteúdo de processos

Inclusive o Barroso, em con-
versas, auxiliava o que colo-
car na peça, o que falar. Um 
juiz auxiliando, também, o 
que deveria fazer um procu-
rador”.

Na entrevista, Delgatti 
contou que conseguiu acessar 
celulares de quatro ministros 
do STF, além dos aparelhos 
de Jair Bolsonaro, do deputa-
do federal Eduardo Bolsonaro 

corações aflitos com o avanço 
e os impactos da doença no 
Brasil e no mundo”, disse 
André Luiz Silveira, coman-
dante da 1ª Região Militar.

O documento foi obtido 
por meio da Lei de Acesso à 
Informação pela Fiquem Sa-
bendo, agência especializada 
em reportagens feitas com 
dados de transparência pú-
blica.

Segundo informações do 
jornal O Globo, o Exército, 
seguindo recomendações do 
presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido), bateu recordes 
na aquisição do medicamen-
to, a preços superiores aos do 
mercado, em um valor 167% 

A renúncia do senador 
pelo Rio de Janeiro acontece 
pouco mais de um mês antes 
das eleições que vão decidir 
a sucessão na presidência 
do Senado, além da renova-
ção da Mesa Diretora.

EDUARDO BOLSONARO
A Procuradoria-Geral 

da República (PGR) abriu 
apuração preliminar para 
analisar os pagamentos em 
espécie feitos pelo deputado 
federal Eduardo Bolsonaro 
(PSL-SP) na compra de dois 
apartamentos no Rio de Ja-
neiro, entre 2011 e 2016.

Segundo o portal G1, a 
abertura preliminar foi in-
formada ao Supremo Tribu-

e do vereador pelo Rio Carlos 
Bolsonaro. Ainda segundo 
ele, o telefone do ministro 
Alexandre de Moraes não 
continha troca de mensagens.  

Delgatti relata que aces-
sou o celular de quatro minis-
tros do STF. No de Alexandre 
de Moraes não haviam men-
sagens. “Ele apagava tudo. 
Tive acesso também ao e-mail 
dele, tinha, inclusive, o livro 

mais alto do que a própria 
empresa havia cobrado dois 
meses antes, totalizando gas-
to de R$ 782,4 mil.

O Exército justificou a 
compra citando a variação do 
dólar e a demanda interna-
cional. E afirmou que o preço 
167% mais alto era compatí-
vel com as cifras praticadas 
pelo mercado. “O aumento 
do preço do objeto da aquisi-
ção é justificado em razão do 
fato de que tanto a matéria
-prima quanto o frete são in-
fluenciados pela variação do 
dólar, aumentando o preço 
no mercado mundial associa-
do à escassez e grande procu-
ra do insumo farmacêutico.”

nal Federal (STF) pelo pro-
curador-geral da República, 
Augusto Aras, na última 
sexta-feira (18/12). Segun-
do o despacho, a PGR vai 
verificar se há elementos 
que justifiquem a abertura 
de uma investigação formal 
contra o filho do presidente 
Jair Bolsonaro (sem parti-
do).

“Caso, eventualmente, 
surjam indícios razoáveis 
de possíveis práticas deliti-
vas por parte do requerido, 
que teve seu primeiro man-
dato como deputado federal 
iniciado em 1º de janeiro de 
2015, será requerida a ins-
tauração de inquérito”.

novo dele. Eu apenas baixei 
o livro para ler, mas.... Tinha 
conversas em e-mail, mas era 
entre eles [ministros do STF], 
era conversa de processo, que 
não tinha interesse. Era con-
versa formal. Acredito que 
era, inclusive, o assessor dele 
que mandava o e-mail, não 
ele. Já quanto ao Telegram, 
não tinha conversa nenhuma, 
ele apagava todas”. 

Cancelamos as passa-
gens do janeiro per-
nambucano. Ponto. 

Agora, em janeiro mesmo, 
completamos - as meninas 
e eu - um ano sem encon-
trar a minha mãe, meu 
pai, minha irmã e as crian-
ças dela, os tios, os primos 
e o mar de Boa Viagem. 

A casa inteira já se pre-
parava para as férias. Na 
semana passada chega-
ram pelo correio o biquíni 
da Lalá e o maiô da Sofi. 
E sim, é péssimo comprar 
roupa de banho online, 
mas já nos faltava cora-
gem de ir até uma loja físi-
ca para prová-los. 

Os do ano passado não 
servem mais. Assim como 
já não cabem os shorts e 
as camisetinhas de verão. 
Cresceram. Percebemos o 
quanto na hora de fazer as 
malas. Quase um ano sem 
sair para pegar sol. 

Nas malas havia tam-
bém o desejo do calor de 
Recife. Esse que a gente 
sente na pele suada desde 
o primeiro segundo em que 
se sai do banho, até aque-
le outro que só é possível 
experimentar quando es-
tamos diante - fisicamente 
- dos nossos. 

Havia a certeza da 
mesa de café da manhã 
ocupada até quase a hora 
do almoço. Mesa posta, 
tanto para o café quanto 
para o almoço, com a lou-
ça nova que mainha adora 
tirar do armário quando a 
gente chega. 

Havia o rodízio de 
quartos combinado entre 
as crianças, o cardápio 
que a minha mãe escreve 
no caderninho desde que a 
gente é pequena. Tem que 
ter isso, que fulano adora, 
e aquilo outro, que beltra-
no tá com vontade. 

A ida à casa dos doces 
para comer surpresa de 
uva, e à casa de tia Lena, 
claro, mais doce do que 
qualquer surpresa. Have-
ria o abraço em Poly e a 
tão esperada convivência 
com Celina, minha sobri-
nha nova que só vi uma 
única vez.   

Mas como vocês sabem, 
longas horas à mesa, aglo-
merações, visitas e abraços 
não são recomendados. Ja-
neiro não se anuncia bem 
no nosso país. 

As horas de avião e ae-
roporto comprometeriam 
qualquer exame negativo 
que pudéssemos levar em-
baixo do braço. Teve choro, 
tentativas mil de fazer dar 
certo e agonia na troca in-
tensa de mensagens que 
antecederam a decisão. 

Mas teve também sen-
so de responsabilidade, 
teve cuidado. Nenhum 
motivo pode ser conside-
rado bom para cancelar o 
encontro. Mas alguns são 
grandes o suficiente. 

Ano que vem, a essa al-
tura, escreverei pra vocês 
com meus pés na areia da 
praia. E há de ser um texto 
menos duro, prometo ten-
tar. Boas festas queridos.

Outras férias

roberta@caverdadeeque.com.br

ROBERTA D’ALBUQUERQUE
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Maior obra de mobilidade urbana da capital está 90% 
concluída e será entregue parcialmente à população

Governo abre hoje
Viaduto da PRF e 
túneis para tráfego 

O trânsito caótico da 
parte alta de Maceió, 
no entroncamento 

das rodovias federais BR-
316 e BR-104, no Tabuleiro 
do Martins, ganhará fôlego a 
partir desta terça-feira, 22. 
O governador Renan Filho 
e o secretário de Transporte 
e Desenvolvimento Urbano, 
Mosart Amaral, participa-
rão às 14h da abertura par-
cial do tráfego de veículos 
pelas vias do viaduto e dos 
túneis do complexo viário do 
Viaduto da Polícia Rodoviá-
ria Federal (PRF), que acon-
tecerá no início da tarde.

Inicialmente, apenas 
duas das três faixas do via-
duto serão liberadas, por 
sentido, e uma das duas 
faixas dos túneis será libe-
rada no momento. Todos os 
trechos contarão com a sina-
lização necessária para fun-
cionamento com segurança. 
De acordo com o secretário 
de Transporte e Desenvol-

Viaduto da antiga PRF, maior obra de mobilidade urbana de Maceió, será liberado para o tráfego

vimento Urbano, Mosart 
Amaral, nos próximos dias, 
com a conclusão da totalida-
de da obra, todas as faixas 
estarão em pleno funciona-
mento.

“Até fevereiro de 2021 
teremos as seis faixas ele-
vadas e contínuas de ambos 
os viadutos em atividade, 
sendo duas delas voltadas 
para o deslocamento de car-
ros e motos e, a terceira, de 
uso exclusivo do transporte 
coletivo, mantendo o mesmo 
perfil de tráfego da Avenida 
Fernandes Lima”, explicou 
o secretário, afirmando ain-
da que a localização acima 
da rotatória já foi pensada 
para atuar também como 
etapa que precede à futura 
implantação do corredor de 
transporte de massa de Ma-
ceió.

Junto com o viaduto, 
que se encarregará do fluxo 
de tráfego mais crítico, li-
gando a Avenida Durval de 

ASCOM SETRAND

EVELLYN PIMENTEL
REPÓRTER

Mais 1800 imóveis no 
bairro do Bom Parto, em Ma-
ceió, “devem” entrar no mapa 
de risco. Este é o apelo do lí-
der comunitário, Fernando 
Lima. Há cerca de um ano, 
o presidente da associação 
do bairro vem denunciando 
o avanço das rachaduras por 

lá. Agora, ele afirma que a si-
tuação está piorando e que é 
preciso que todos os imóveis 
que ficam situados às mar-
gens da Lagoa Mundaú, no 
Bom Parto, entrem no mapa 
de risco geológico.

“Está piorando, está cada 
vez pior. A situação é caóti-
ca, temos casas com racha-
duras que é possível colo-
car a mão entre as paredes, 
quando chove é um Deus nos 

acuda, alaga tudo, e as pes-
soas ficam com muito medo. 
Temos 1500 casas no Bom 
Parto que estão no mapa na 
região de monitoramento, 
e mais 1800 que estão se-
veramente comprometidas 
e não estão sequer em mo-
nitoramento. Tem pessoas 
com problemas psicológicos 
mesmo morando ‘fora do 
mapa’ que precisam de um 
atendimento psicológico e 
eu tenho corrido para tentar 
conseguir com a Braskem. A 
Prefeitura tem sido omissa, o 
Governo do Estado tem sido 
omisso, porque era para o po-
der público dar assistência a 
essas pessoas também, e não 
ficarmos mendigando à espe-
ra da Braskem”, reclama a 
liderança.

Góes Monteiro ao aeroporto 
– e vice-versa, os túneis ali-
viarão o congestionamento 
nos fluxos Centro/Satuba e 
Aeroporto/Avenida Menino 
Marcelo.

Não ocorrerão mudan-
ças, entretanto, para os 
sentidos das alças laterais, 
que continuam a operar em 
nível nos sentidos: Centro/
Av. Menino Marcelo, Av. 
Menino Marcelo/Aeroporto, 
Aeroporto/Satuba e Satuba/
Centro. Da mesma forma, 
também em nível, todos os 
retornos serão feitos na ro-
tatória, embaixo do viadu-
to.

Paralelamente à libe-
ração das vias, serão con-
tinuados os serviços com-
plementares de construção 
de passeios e ciclovia, im-
plantação da iluminação, 
urbanização do entorno e 
pequenos complementos 
nas capas asfálticas e de 
concreto das faixas.
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Rezou, dançou! 

O casório do distinto man-
cebo Pauliberto Robério 
com a donzela Rosalina 

Crisalda foi efusivamente feste-
jado. Convidados importantes, 
muito bebida fina, excelentes 
comidas. A bacanagem, que 
principiou às 9 horas da manhã, 
durou um dia inteiro. Assim que 
o último pé de convidado sumiu 

do recinto festivo, o casalzinho pegou as malas e se mandou para 
curtir a lua-de-mel em Porto de Galinhas, litoral pernambucano.
     Assim que Pauliberto e Rosalina entraram no hotel conheceram, de 
cara, um outro casal - Levybaldo e Somália -, também saído do altar 
havia poucas horas. Rapidinho, o quarteto se tornou amigão.
     Terminado o jantar na noite da lua-de-mel propriamente dita, as 
duas duplas de pombinhos estavam rumando para os seus respectivos 
aposentos quando, repentinamente, faltou energia elétrica no hotel.
     Como já estavam perto dos seus apartamentos, os quatro prosse-
guiram tateando pelo corredor até que, finalmente, entraram no que 
imaginaram ser os seus dormitórios. Cada um achando a maior graça 
naquele episódio, mas na moita. Com aquele fogo de recém-casadi-
nhos, foram logo se despindo.
     Bastante religioso, um dos maridos, o Levybaldo, entendeu que 
antes de consumar o ato de posse carnal da mulher que levara ao 

altar, teria primeiramente que dar graças à 
Deus. De modo que, ajoelhou-se ao pé da cama 
e começou a rezar. Cada oração mais comprida 
que a outra. Nessa noite blecáutica não poderia 
ser diferente. Aliás, com o estímulo das rezas, o 
barato poderia ser mais interessante.
     Levybaldo estava concluindo as orações 
quando a força energética voltou ao hotel. Ele 
tomou o maior choque, quando olhou em redor: 
em cima da cama, peladíssima, estava a mulher 
do novo amigo Pauliberto.
     - Valei-me meu Cristo Crucificado! - excla-
mou.
     Imediatamente levantou- se e, quando se 
preparava para sair do quarto - onde havia en-
trado por engano, dada a escuridão reinante no 
hotel -, Rosalina o interrompeu, com um sorriso 
maroto:
     - Não adianta correr, Levybaldo! Meu marido 
não costuma rezar!

CONQUISTADOR GENTIL
     Tremendo “don Juan”, o Raposão abordou 
uma morena tipo violão no calçadão da Pajuçara e 
sapecou um papo melífluo pra cima dela. Escolada, 
a garota deu uma de difícil. Malandrão, Raposão fez 
o jogo da gostosa. Com mesuras e salamaleques, 
convidou-a para jantar num daqueles restaurantes 
bacanas da orla marítima. Ela topou, ele compor-
tou-se como um verdadeiro gentleman.
     Depois do jantar, Raposão levou a garota pro 
seu apartamento. Achando-se no direito de cobrar 
a recompensa pelo esforço que havia feito para 
tratá-la gentilmente, ele partiu com firmeza pra cima 
da criatura. Mas a morena resolveu embaraçar, 

mais uma vez:
     - Êpa! Calminha aí, rapaz! Eu quero que você 
se comporte comigo na cama como se compor-
tou no restaurante. Sou gente fina!
     Raposão não se fez de rogado:
     - Ah, pois não! Querida, por gentileza, queira 
me passar a sua genitália...

POR QUE SEM MEIAS?!
     Na véspera do casamento de sua adora-
da filha Jane, dona Eutrópia considerou de 
bom alvitre passar-lhe o seguinte conselho:
     - Olhe, minha filha, não veja nunca o seu 
marido inteiramente nu, tá me entendendo?
     Garota obediente, Jane não perguntou 
o “por quê” daquela orientação maternal. 
Um mês depois do casamento, o marido da 
jovem reclamava, cheio de cisma:
     - Entre nós, tá tudo muito bom, tá tudo 
muito bem. Eu só não entendo uma coisa, 
meu amor: por que você nunca deixa eu tirar 
minhas meias na hora de transar?

SEM ESSA DE SUPERSTIÇÃO
     Entre quatro paredes, Eudijácio e Lindiane, 
ardorosos amantes, curtiam um amasso legal 
numa horizontal quentíssima. De repente, batem 
na porta do apartamento.
     - Lindiane! - gritou uma voz forte.
     Pânico no ambiente.
     - Depressa, Eudijácio! É o meu marido! Pule 
pela janela! - pediu a mulher.
     - Mas meu amor, estamos no 13° andar! - 
ponderou o amante.
     - Porra, Jacinho! - rebateu a mulher - Isso 

não é hora pra superstição!
AS AMANTES DELES
     Marido e mulher jantam num restaurante 
elegante. Em dado momento, uma loura muito 
bonita e gostosa se aproxima da mesa, beija o 
homem, vira as costas e vai embora.
     - Quem é essa atrevida, Erivelton? - pergun-
tou a mulher indignada.
     E Erivelton, tranquilo e calmo:
     - Minha amante, ora.
     - Amante?! Você disse amante, seu cafages-
te? Pois eu exijo o divórcio, já!
     - É? Se você está disposta a abrir mão das 
jóias, da casa na praia, férias todo ano na Euro-
pa, tudo bem.
     Silêncio na mesa. Os dois continuam jan-
tando, até que madame percebe, no mesmo 
restaurante, um amigo do casal com uma 
desconhecida.
     - Quem é aquela mulher com o Osvaldo?
     - É a amante dele.
     - Ah, nem se compara: a nossa é muito me-
lhor, não é mesmo?

TREMENDO ANIMAL
     Completamente bêbado no casamento da filha, 
seu Asdrúbal resolveu tirar uma onda com a cara do 
genro Gilberto:
     - Então, Betão, você vai ser um home resolvendo 
tudo esta noite, ou um rato, esperando para amanhã?
     E o genro:
     - Nem um a coisa e nem outra, seu Asdrúbal. 
Acho que o senhor vai me achar um cachorro, 
porque já resolvi a parada com sua filha há seis 
meses.

Clipe é gravado na Serra da Barriga 
Em homenagem à cultura afro-brasileira, local vira set para gravação do projeto “Que Rei Sou Eu”, dirigido por Roberto Baia  

LUCAS FRANÇA  
REPÓRTER 

A Serra da Barriga, em 
União dos Palmares, 
se tornou o cenário e o 

set de gravação para um clipe 
intitulado “Que Rei Sou Eu”, 
que tem o objetivo de home-
nagear e difundir a cultura 
afro-brasileira, além de des-
tacar a história de Zumbi dos 
Palmares e do primeiro rei 
negro do Brasil, por dinastia, 
José Mendes Ferreira Guele-
ju Adelabú III.  

Durante as gravações, vá-
rios grupos culturais de ma-
trizes africanas se apresen-
taram. O clipe é dirigido pelo 
jornalista alagoano Roberto 
Baia, que também é autor 
da música “Meu Rei Zumbi”, 
e ainda não tem data oficial 
para o lançamento, mas deve 
ficar pronto ainda em dezem-
bro.  

Baia ressalta que o obje-
tivo da produção é difundir 
ainda mais a cultura afro
-brasileira. “Tive o privilégio 
de conhecer o primeiro Rei 
Negro do Brasil em São Pau-
lo. Ele foi consagrado rei na 
Nigéria e é descendente de 

Videoclipe mostra história de Zumbi dos Palmares no quilombo 

Espaço contará com sete consultórios com subespecialidades 

EDILSON OMENA

ASCOM SMS

Zumbi dos Palmares. Então, 
conversando com algumas 
pessoas e inclusive com a se-
cretária de cultura de União 
dos Palmares, a professora 
Maria Elizabete Oliveira, so-
bre a possibilidade de fazer 
esse material. Depois come-
cei a preparar a produção e 
está sendo gravado por uma 
produtora de Arapiraca – é 
um produto alagoano. Tive a 
honra também de compor a 
música e hoje [sexta-feira, 4 
de dezembro] iniciar as gra-
vações deste clipe que, além 
de homenagear nossos heróis 
negros, vai difundir a cultura 
de raízes africanas”.  

O presidente da Federa-
ção Zeladora das Religiões 
Tradicionais Afro-Brasileiras 
em Alagoas (Fretab), Pau-
lo Silva, pontua que o clipe 
é mais uma ferramenta de 
combate às discriminações à 
cultura afro, não só no Brasil, 
mas em todos os países.

“Este projeto tem uma 
importância especial porque 
conta a história dos guerrei-
ros negros – não só Zumbi, 
mas todos os seus descenden-
tes no país. Estamos em solo 
sagrado e é bom que mais 
pessoas entendam isso”, res-
salta Paulo Silva.  

Já a secretária de cultura 
de União dos Palmares, Ma-
ria Elizabete Oliveira, lem-
bra que o Memorial Serra da 
Barriga, além de ser símbolo 
da preservação da cultura 
negra no país, é símbolo de 
liberdade dos povos afro-bra-
sileiros.  

“Estamos em um espaço 
que tem um contexto histó-
rico muito importante para 
a humanidade – é um local 
de luta e muitas conquistas. 
Este clipe vai levar ainda 
mais cultura, história para 
as pessoas que estão em casa. 
Acredito que chamará ainda 
mais atenção não só para os 
alagoanos, mas para os turis-
tas de diversos locais que che-
garem a Alagoas querendo 
vir à Serra da Barriga para 
conhecer mais de perto a nos-
sa história”, pontua Oliveira.  

A secretária aproveitou 
o momento para ressaltar a 
importância da Lei Aldair 
Blanc. “Temos muitos grupos 
culturais de matrizes africa-
nas em União, e muitos deles 
estão na ativa graças ao au-
xílio emergencial da Lei. Com 
isso, podemos mandar fazer 
figurinos, comprar e fazer a 
manutenção de vários instru-
mentos”.

Para o professor 
Clébio Correia, coor-
denador do Núcleo de 
Estudos Afros da Uni-
versidade Estadual de 
Alagoas (Uneal) e que 
estava acompanhando 
as gravações, a home-
nagem é um reconhe-
cimento para o povo 
negro que passa a ser 
protagonista central 
fornecendo a referência 
de brasilidade.  

“A Serra da Barriga 
é um espaço de grandes 
acontecimentos. Um es-
paço emblemático por-
que o Brasil começou 
aqui. E fazer essa home-
nagem é um reconheci-
mento onde o negro foi 
o protagonista central 
da história. Estamos 
fornecendo a referência 
de brasilidade a partir 
deste projeto que leva 
nossos ancestrais a se-
rem os protagonistas 
mais uma vez”, comenta 
Clébio.  

O assessor do Palá-
cio Real do primeiro rei 
negro do país, Samuel 
Ketô, chama a gravação 
do clipe de uma festa 
que tem como principal 
objetivo promover a in-
tegração da cultura de 
matrizes africanas para 
todo o mundo.  

“Estamos muitos feli-
zes com a idealização do 
projeto. Em primeiro lu-
gar quero parabenizar o 
jornalista Roberto Baia 
por essa iniciativa que é 
muito importante para 
a nossa cultura. Tanto a 
música que é alusiva a 
Zumbi e ao nosso rei por 
dinastia quanto toda 
essa integração de ma-
nifestação cultural que 
estão presentes nes-
sa gravação mostram 
a diversidade cultural 
dos nossos povos, a di-
versidade da cultura de 
matrizes africanas”, sa-
lienta Samuel.  (L.F.) 

PROFESSOR
“Projeto é
reconhecimento 
ao povo negro”

A Prefeitura de Ma-
ceió, por meio da Secre-
taria Municipal de Saúde 
(SMS), inaugura amanhã, 
às 10h, o Bloco P de espe-
cialidades pediátricas do 
PAM Salgadinho, locali-
zado no Poço.

O espaço, que teve sua 
obra concluída em três 
meses, contará com sete 
consultórios, nos quais a 
população irá receber o 
atendimento de profissio-
nais como alergologista, 
nutrólogo, endocrinologis-
ta,  gastroenterologista, 
dermatologista, nefrolo-
gista, psicólogos e nutri-
cionista .Na parte estrutu-
ral, o local ainda oferecerá 
sala de espera, recepção, 
banheiros para funcioná-
rios e pacientes, sala de 
apoio, além de uma brin-

PAM Salgadinho: nova pediatria será entregue amanhã
quedoteca.

A diretora do PAM Sal-
gadinho, Marluce Mou-
ra, conta sobre o início do 
projeto. “A necessidade 
surgiu quando as subes-
pecialidades em pediatria 
cresceram e, com isso, au-
mentou também o número 
de crianças nos blocos do 
PAM. Tínhamos um espa-
ço há algum tempo desati-
vado que deu lugar a esse 
belo projeto. Tudo foi pen-
sado e reestruturado para 
atender o público infan-
til”, explica Marluce.

A unidade entrará em 
efetivo funcionamento a 
partir do próximo dia 28 
de dezembro e seus agen-
damentos serão realizados 
por meio do Sistema Geral 
de Regulação (SGR).

Hoje será reinaugura-

da oficialmente a Unidade 
de Referência em Síndro-
me Gripal Maria da Con-
ceição Fonseca Paranhos, 
localizada em Jacarecica. 
Em seguida, às 10h, será 
inaugurada a Unidade de 
Acolhimento Infantojuve-
nil Drª Nise da Silveira, 
que fica no Jacintinho.

Reformada para ser a 
Unidade de Referência em 
Saúde (URS) do 8º Dis-
trito, a unidade Maria da 
Conceição Fonseca Para-
nhos acabou se tornando 
a quarta URSG da SMS. 
Voltada atualmente para 
atender a pacientes com 
sintomas de Covid-19, 
o posto passou por uma 
grande reforma, realiza-
da com recursos próprios, 
pela Construtora Conceito 
A.

Com Diego Villanova
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Auditoria em Arapiraca

O futuro prefeito de Arapi-
raca, Luciano Barbosa, 
deve mesmo pedir uma 

auditoria para fiscalizar a gestão 
da prefeita Fabiana Pessoa. 
Assessores de Luciano afirmam 
que essa decisão é normal e não 
tem teor de perseguição. 
“Um gestor precisa obter todas 
as informações a cerca da aplica-
ção de recursos e uma auditoria 
se faz necessário para garantir 
o bom andamento da gestão”, 
observa um assessor, que não 

quis ter o nome revelado.

PENEDO
Grupos de canto coral e um quarteto de cordas abriram a edição 
2020 do Penedo Luz, evento realizado pela Prefeitura de Penedo por 
meio da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer, Esporte e Juventude 
(SEMCLEJ).
As apresentações de músicas com temática natalina foram realizadas 
no Largo da Igreja São Gonçalo na noite de sexta-feira, 18, observan-
do todos os cuidados relacionadas com a pandemia da Covid-19.

CALENDÁRIO DE EVENTOS
O festival incluso no calendário anual de eventos 
criado durante a gestão Marcius Beltrão/Ronaldo 
Lopes ocorreu com menor número de grupos e 
público em função do novo coronavírus. (Com 
Ascom).

ACÚMULO DE LIXO
São Miguel dos Milagres, um dos destinos turísti-
cos mais visitados do Estado Alagoas  está com 
várias ruas e logradouros tomados pelo lixo. Uma 
denúncia formulada por moradores e enviada à 
imprensa, aponta a cidade vive momentos difíceis 
com o lixo espalhados pelas ruas.

MORADORES INDIGNADOS 
Diante da situação, que deixou os moradores 
indignados, o prefeito eleito, Jadson (PTB), pro-
meteu levar o caso ao Ministério Público Estadual. 
Outra denúncia é de que a coleta diária de lixos 
e entulhos não está sendo realizada. A Prefeitura 
não informou quais as medidas que estão sendo 
adotadas para acabar com o problema.

JOAQUIM GOMES
O governador Renan Filho e o secretário exe-
cutivo de Segurança Pública, Manoel Acácio 
Júnior, inauguraram, na tarde de sexta-feira (18), 
o Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) 
de Joaquim Gomes, a 77 quilômetros de Maceió, 
na Zona da Mata. Alagoas passa, agora, a contar 
com 27 destas unidades em funcionamento, 
responsáveis pela segurança da população dos 
municípios interioranos.

ENTREGOU VIATURAS
“Essa é uma política pública muito robusta e 
eficaz, que garante aumento do efetivo das 
polícias Civil e Militar, fortalecendo a segu-
rança das cidades”, afirmou Renan Filho.
O governador fez, ainda, a entrega de duas 
viaturas à Polícia Militar. Os veículos atuarão 
no Programa Força Tarefa de Segurança 
Pública em Joaquim Gomes. Durante a sole-
nidade, ele também anunciou o recebimento 
das 100 primeiras viaturas blindadas que 
serão entregues à PM alagoana.

AULAS PRESENCIAIS
As aulas presenciais em Alagoas devem 
ser retomadas a partir do dia 21 de janeiro 
de 2021. A decisão foi anunciada nesta se-
gunda-feira (21/12) pelo governador Renan 
Filho, durante coletiva de imprensa realizada 
no Museu Palácio Floriano Peixoto. Na rede 
pública estadual, o retorno deve acontecer 
a partir de 1º de março de 2021, conforme 
calendário já definido e divulgado anterior-
mente.

DEPENDEM DOS PREFEITOS
De acordo com o governador, o decreto que 
tratará do retorno às aulas – a ser publicado 
nos próximos dias – deve permitir a presença 
de pelo menos 50% dos alunos em sala de 
aula na rede privada e 30% da capacidade 
das salas na rede pública. Já as redes mu-
nicipais dependem do posicionamento dos 
prefeitos para retornarem ou não.

VIOLÊNCIA NOS BAIRROS
Na manhã de domingo (20) duas pes-
soas do sexo masculino foram presas 
acusadas de roubo no bairro Primave-
ra, em Arapiraca.
O Pelopes estava em patrulhamento 
pela Rua Duarte Coelho quando foi 
informado que um indivíduo estaria 
guardando em sua residência uma 
arma de fogo e uma motocicleta 
roubadas. 

... As equipes foram até o referido 
endereço e chegando lá pediram 
autorização para entrar no imóvel. 

... A moto - Honda CG 150 EX - foi 
localizada e sobre a arma usada no 
roubo o autor disse que ela estava 
em posse de outro indivíduo. 

... A polícia então foi até a casa desse 
segundo suspeito, onde encontrou, 
dentro da caixa de correio, o revólver. 

... Diante das constatações dos fatos, 
os envolvidos, de 21 e 29 anos, 
foram conduzidos para a Central de 
Policia, onde foi lavrado o flagrante 
de roubo com emprego de arma de 
fogo. (com Laís Pita).
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Aula presencial 
volta no dia 21 de 
janeiro nas redes 
pública e privada
Governador Renan Filho diz que não dá 
mais para seguir com a educação parada

Retorno das aulas vai ocorrer com 50% para rede particular e 30% na rede pública estadual de ensino

Ricardo Moresi diz que não há condições de retomar aulas sem vacina

ANA PAULA OMENA
REPÓRTER

As aulas presenciais em 
Alagoas vão ser reto-
madas a partir do dia 

21 de janeiro do ano que vem. 
O anúncio foi feito pelo gover-
nador Renan Filho durante 
coletiva de imprensa realizada 
no Museu Palácio Floriano Pei-
xoto, ontem (21). Inicialmente, 
será autorizado o retorno para 
50% da rede particular e 30% 
da rede pública estadual de 
ensino. Já as redes municipais 
dependem do posicionamento 
dos prefeitos para retornarem 
ou não.

Novo decreto deve ser publi-
cado nas próximas semanas. O 
governador disse que não dava 
mais para seguir com a educa-

ção parada. “Não dá mais para 
levarmos adiante a educação 
paralisada. Eu estou finalizan-
do esse decreto, que está sendo 
muito pensado internamente, 
pela Educação e pela Saúde, 
olhando outras experiências 
nacionais”, afirmou Renan Fi-
lho.

O secretário de Estado da 
Educação, Fábio Guedes, refor-
çou que as escolas da rede es-
tadual estarão adequadas aos 
protocolos sanitários e de saú-
de. O mesmo terá que acontecer 
nas escolas particulares e nas 
redes municipais. Guedes des-
taca que o calendário escolar foi 
planejado para garantir o ensi-
no de alto rendimento na mo-
dalidade híbrida, que mescla 
aulas presenciais às remotas.

“Estamos trabalhando de 
maneira planejada para ga-

e álcool 70%”, mencionou a Se-
cretaria de Estado da Educação 
(Seduc) por meio da assessoria 
de comunicação.

“O ensino híbrido acontece 
na rede estadual e a previsão 
é de que se permaneça, a por-
taria ainda não foi publicada, 
aguardamos essa normatiza-
ção”, acrescentou.

PRÉ-MATRÍCULA
A Seduc antecipou a divul-

gação do calendário de matrícu-
la para o ano letivo 2021, para 
garantir o acesso à informação 
e a agilidade no processo de 
matrícula dos 170 mil alunos 
da rede. Tanto a pré-matrícula 
de novatos como a renovação 
dos alunos que já estudam na 
rede acontecem no mês de ja-
neiro.

CALENDÁRIO
A portaria do Continuum 

Curricular, que reorganiza o 
calendário da rede estadual e 
reúne os anos letivos 2020/2021 
em um ciclo emergencial, tam-
bém foi divulgada este mês. O 
objetivo da medida é garantir 
a complementação do conteúdo 
de 2020 e assegurar que ne-
nhum estudante seja prejudi-
cado pelas limitações impostas 
pela pandemia da Covid-19.

O conteúdo das duas porta-
rias pode ser acessado no site 
oficial da Educação: www.edu-
cacao.al.gov.br.

A Tribuna Independente 
tentou ouvir a Secretaria Mu-
nicipal de Educação (Semed), 
mas até o fechamento desta 
edição não houve êxito.

Sintufal reafirma sua posição contra 
retorno em março do próximo ano

O Sindicato dos Traba-
lhadores na Universidade 
Federal de Alagoas (Sintufal) 
reafirma o seu total repúdio à 
Portaria do Ministério da Edu-
cação (MEC) nº 1.038, de 7 de 
dezembro de 2020, que revo-
gou a Portaria 1.030 do MEC, 
publicada  em 1º de dezembro 
de 2020, e ditou o recomeço 
das aulas presenciais a partir 
de 1º de março de 2021. 

O coordenador de Comu-
nicação Social do Sindicato, 
Ricardo Moresi, falou com o 
TH Entrevista e afirmou que o 
Sintufal pensa na saúde e bem
-estar dos professores, técni-
cos e estudantes. “Nós confia-
mos no que diz a Ciência e não 
enxergamos motivos para  re-
tomar as aulas numa universi-
dade com mais de 30 mil pes-
soas circulando, sem a menor 

possibilidade de se manter o 
distanciamento social e tomar 
todas as medidas de proteção 
contra o vírus”, declarou.

Moresi critica o ministro 
da Educação do governo Bol-
sonaro, Milton Ribeiro, que, 
para o Sintufal, mostra total 
despreparo para o cargo assim 
como todo o resto da equipe 
instalada em Brasília. “O ne-
gacionismo criminoso põe em 
risco milhões de vidas e não 
poupa nada e nem ninguém, 
pondo em perigo os técnicos, 
os professores e os alunos das 
Instituições Federais de Ensi-
no Superior. Querer retornar 
com aulas presenciais sem, ao 
menos, ter uma vacina para 
imunizar a população é o cú-
mulo da irresponsabilidade”, 
continuou.

Para o Sintufal, a autono-

mia universitária “não pode 
continuar sendo atacada e a 
comunidade universitária da 
Ufal não deve aceitar uma 
portaria autoritária e crimino-
sa publicada pelo ministro de 
Bolsonaro.” 

“O Sintufal condena o ca-
ráter destrutivo de Bolsonaro 
e sua equipe, reafirmando que 
é fundamental a unidade das 
forças progressistas e demo-
cráticas na luta em defesa do 
povo brasileiro. Não vamos 
aceitar retrocessos e devemos 
manter a vigilância para ga-
rantir o respeito ao que diz a 
ciência, combater o negacio-
nismo institucionalizado, que 
rejeita a realidade e o avanço 
do coronavírus”, concluiu.

Para ver a entrevista na 
íntegra é só acessar o Portal 
Tribuna no Youtube.

O anúncio do retorno pe-
gou os sindicatos da educação 
de surpresa. A presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores 
de Educação do Estado de Ala-
goas (Sinteal) frisou que a enti-
dade é totalmente contrária ao 
anúncio do governador Renan 
Filho. “Fomos pegos de surpre-
sa, já para o dia 21 de janeiro, 
tendo em vista que têm escolas 
que somente encerrarão o ano 
letivo em janeiro, quando feve-
reiro vem às férias e o retorno é 
março, fiquei sem entender esse 
alvoroço”, lamentou Consuelo 
Correia.    

Eduardo Vasconcelos, presi-
dente do Sindicato dos Profes-
sores de Alagoas (Sinpro/AL), 
avisou que a entidade vai pedir 
mediação do Ministério Pú-
blico do Trabalho (MPT) para 
analisar o protocolo sanitário 
de retorno às aulas no estado. 
“Como o Governo de Alagoas 
não publicou o decreto, e nem 
ouviu o Sinpro, vamos pedir 
uma mediação do MPT para 
que o sindicato analise o pro-
tocolo sanitário de retorno às 
aulas no estado, bem como re-
gulamentar o trabalho híbrido 
em relação à remuneração dos 
professores, que estão em casa 
e têm custos com energia, inter-
net, equipamentos”, explicou.

“A atividade de risco é de 
responsabilidade das escolas e 
não dos professores, já temos 
algumas denúncias, de que es-
tão querendo que os professores 
levem seus equipamentos para 
a escola para serem usados nas 
salas de aula. Então essa ativi-
dade de risco é da escola, e não 
deve ser delegada ao professor. 
Além do protocolo de segurança 
que deve ser cumprido por to-
das as instituições, tanto gran-
des, médias e pequenas”, desta-
cou Eduardo Vasconcelos.

Edjane Melo diz que não 
sente segurança em mandar o 
filho para a escola mesmo que 
as aulas presenciais sejam reto-
madas. “O aumento de casos e 
óbitos estão aí para quem qui-
ser ver”, disse. 

Lúcia Maria Gama também 
não concorda com o retorno das 
aulas e diz que prefere que os 
netos percam o ano do que vol-
tar e arriscar a vida deles e de 
todos os que estão próximos. 
“Eu mesma sou do grupo de ris-
co, diabética e hipertensa.”  

Para Cleber Vieira, que é 
pai de dois meninos menores de 
idade, se expor é um risco tre-
mendo não somente para eles. 
“A gente sabe da pressão econô-
mica. Mas a vida é mais impor-
tante que qualquer coisa neste 
mundo”. (A.P.O.)

RETORNO
Sindicatos se 
dizem surpresos 
com anúncio

AGÊNCIA ALAGOAS

ARTHUR MELO

rantir o retorno. Já publicamos 
portarias com um amplo pro-
tocolo para o adequado funcio-
namento das escolas, para o 
Continuum Curricular 2020-
2021 e para o calendário de 
matrículas. Além desses docu-
mentos, em breve publicaremos 
uma nova portaria definindo o 
repasse de recursos a todas as 
escolas públicas estaduais para 
preparação e adequação do am-
biente estudantil aos protocolos 
sanitários”.

Todos os procedimentos 
estão publicados no Protoco-
lo Sanitário, contido no Diário 
Oficial do Estado (DOE), do dia 
26 de outubro de 2020. “As es-
colas recebem recursos específi-
cos para comprar itens. Muitas 
já adquiriram totem, dispenser 
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Arapiraca

Concluído o processo da 
eleição de Arapiraca, a 
próxima meta do juiz Elei-

toral da 22ª Zona, Dr. Rômulo 
Vasconcelos será  a construção 
do Fórum Eleitoral de local, 
sobretudo, com estrutura para 
funcionar quatro zonas eleitorais. 
“Vamos construir essa grande 
obra e homenagear o ex-prefeito 
Rogério Teófilo com seu nome 
ao prédio do novo Fórum” disse 

Dr. Rômulo, dando conta de que  não tem nenhum sentido a segunda 
maior cidade alagoana com o segundo maior colégio eleitoral, funcionar 
precariamente em uma casa antiga.  

PIRANHAS
No distrito do Piau, lá em Piranhas, a Cooperativa dos Produtos de Mel, 
Insumos e Derivados Apícolas (Coopeapis), integrante do programa 
Alagoas Maior do Governo do Estado, bateu a marca de venda de 
cinco toneladas de mel que beneficiarão cerca de 1.500 famílias do 
município. A ação, que faz parte do projeto de compra para doação 
simultânea da Conab, resultou em mais de R$ 79 mil de comercializa-
ção para o grupo, garantindo capital de giro e possibilidade de compra 
de novos produtos.

VIÇOSA
Na manhã de ontem, a cidade de Viçosa 
se despediu de seu grande desportista 
Raimundo Soares. Foi presidente da  Fe-
deração Alagoana de Futebol. Raimundo 
morreu   no  domingo, aos 63 anos, em 
decorrência de problemas cardiovascula-
res.  Era apaixonado pelo futebol, sendo 
sempre um dirigente à disposição dos 
clubes alagoanos. Além de desportista, 
ele teve destaque na vida pública. Pois 
Raimundo foi vereador por Viçosa, sua 
terra natal e sempre defendeu o esporte 
como forma de inclusão social.

ECONOMIA
Aos empresários do interior e capital de 
Alagoas, o Programa de Recuperação 
Fiscal (Profis) 2020 está na reta final, 
faltando apenas 7 dias para o encerra-
mento. Até a semana passada a Sefaz-AL 
teria computado aproximadamente 1.947 
adesões, totalizando R$ 58,7 milhões em 
débitos consolidados de ICMS e cerca de 
R$ 8 milhões já arrecadados em paga-
mentos à vista

ECONOMIA II
Os interessados em parcelar dívidas 
fiscais referentes ao ICMS com condições 
e descontos especiais têm até o dia 29. 
Todo o processo deve ser feito on-line, 
no site da Fazenda pública. O programa 
é resultado do esforço da Sefaz-AL para 
atender ao pedido dos empresários pela 
reabertura do processo de negociação.

MARAGOGI
Ontem o governador Renan Filho (MDB), reafirmou 
que as obras de construção do Aeroporto Costa dos 
Corais, no município de Maragogi, iniciam no dia 5 de 
janeiro de 2021. O projeto será 100% financiado pelo 
Estado e está orçado em cerca de R$ 66 milhões. O 
prazo para conclusão é de dois anos após o início dos 
trabalhos.

MARAGOGI II
O governador comentou que o Aeroporto Costa dos Co-
rais terá em média de 10 a 15 voos semanais. Ele disse 
que a Gol garantiu que terá voo direto de São Paulo a 
Maragogi. O gestor estadual também salientou que o 
Aeroporto da cidade litorânea será fundamental para 
o movimento de cargas e que vai beneficiar também o 
Porto de Suape, em Pernambuco.

LAMENTÁVEL
Um grave acidente de trânsito foi registrado nas primei-
ras horas do último domingo, no município de Penedo. 
O sinistro deixou três pessoas mortas. É que um veículo 
de Propriá/SE passava pelas imediações da subesta-
ção, na AL-110, quando o condutor teria cochilado. Ao 
perceber que estava saindo da pista, o motorista freou o 
carro bruscamente, mas perdeu o controle do veículo e 
se chocou contra uma árvore às margens da rodovia.

OCUPANTES
O impacto fez com que três pessoas, identificadas 
como Eidiane Vieira dos Santos, Izadora Vieira dos 
Santos e Wellington Pereira da Silva, morressem no 
local antes mesmo de receberem socorro médico. Já 
uma criança e um homem de 37 anos ficaram feridos e 
foram levados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 
de Penedo

MURICI  
Prefeito reeleito com mais de 
52% dos votos válidos, Olavo 
Neto (MDB) disse que  iniciou 
a semana com a distribuição 
do kit da merenda escolar para 
as famílias de alunos da rede 
municipal de ensino. “Foram 
montados pela Secretaria Muni-
cipal de Educação mais de 6 mil 
kits, com produtos não perecí-
veis, que seriam utilizados nas 
escolas e creches do município. 
A distribuição dos alimentos 
acontece junto com a renovação 
da matrícula do aluno para o ano 
letivo de 2021. A iniciativa tem o 
objetivo de garantir aos estu-
dantes o acesso à alimentação 
durante o período de suspensão 
das aulas em virtude da pande-
mia”, comentou.

PARCERIA
Deputada federal Tereza Nelma 
(PSDB) recebeu ontem da 
Sesau, por meio do secretário 
Alexandre Aires, a doação de 
três camas hospitalares e uma 
van para o traslado dos pacien-
tes oncológicos, do Hospital 
Universitário para a Casa de 
Apoio à Vida. “Foi um passo em 
que demos para o pleno funcio-
namento da nossa unidade de 
apoio”, disse.  

Alagoas registra 
mais 158 casos de 
Covid-19 e sete 
mortes em 24h

O boletim epidemioló-
gico divulgado ontem 
pela Secretaria de Es-

tado da Saúde (Sesau) con-
firmou 158 novos casos de 
Covid-19 e sete mortes pela 
doença em Alagoas. Dessa 
forma, o estado tem um to-
tal de 101.443 casos confir-
mados do novo coronavírus e 
2.417 óbitos.

Dos casos confirmados, 
1.876 estão em isolamento 
domiciliar. Outros 96.913 
pacientes já finalizaram o 
período de isolamento, não 
apresentam mais sintomas 
e, portanto, estão recupe-
rados da doença. Há 9.685 
casos em investigação labo-
ratorial. 

Os casos confirmados de 
pessoas com a Covid-19 es-
tão distribuídos nos 102 mu-
nicípios alagoanos. Em rela-
ção ao quadro total de óbitos 
em Alagoas, dos 2.417 con-
firmados, oito deles eram de 
pessoas residentes em Per-
nambuco, São Paulo, San-
ta Catarina e Bahia, tendo 
como vítimas seis homens e 
duas mulheres.

Dos 2.409 óbitos de pes-
soas residentes em Alagoas, 
1.355 eram do sexo mascu-
lino e 1.054 do sexo femini-
no. Eram 1.055 pessoas que 
residiam em Maceió e as 
outras 1.354 moravam no 
interior do Estado, segundo 
o Centro de Informações Es-
tratégicas de Vigilância em 
Saúde (Cievs), da Sesau.

ÓBITOS
Das sete mortes confir-

madas, laboratorialmente, 
por causa do novo corona-
vírus, ontem, três vítimas 
eram da capital alagoana 
e quatro do interior do Es-
tado. As vítimas de Maceió 
eram um homem e duas 
mulheres, que morreram no 
Hospital da Mulher (HM). 
O homem de 65 anos, tinha 
doença cardiovascular crô-
nica; a mulher de 104 anos, 

Segundo o boletim epidemiológico, 
estado já soma 101.443 infectados pelo 
novo coronavírus e 2.417 óbitos

não tinha comorbidades; e 
a mulher de 68 anos, tinha 
doença cardiovascular crô-
nica.

Já as quatro vítimas que 
residiam no interior do Es-
tado eram dois homens e 
duas mulheres. O homem 
de 44 anos, residia em São 
Miguel dos Campos, era ta-
bagista e morreu na San-
ta Casa de São Miguel dos 
Campos; o homem de 45 
anos, de Teotonio Vilela, ti-
nha pneumatopia crônica e 
morreu no Hospital Geral do 
Estado (HGE), em Maceió; a 
mulher de 57 anos, de Igreja 
Nova, era hipertensa, dia-
bética e morreu no Hospital 
de Emergência do Agreste 
(HEA), em Arapiraca; e a 
mulher de 62 anos, de Pão 
de Açúcar, tinha doença car-
diovascular e também mor-
reu no HEA.

LEITOS
Dos 601 leitos criados 

pela Sesau para atender, ex-
clusivamente, pacientes com 
suspeita e confirmação de 
infecção pelo novo coronaví-
rus, 212 estavam ocupados 
até às 17h do domingo (20), 
o que corresponde a 35% do 
total. Atualmente, 84 pa-
cientes estão em leitos de 
UTI, 11 ocupando leitos in-
termediários e 117 em leitos 
de enfermaria.

SUSPEITOS
De acordo com o boletim epi-
demiológico da Sesau, Alagoas 
tem 9.685 casos suspeitos do 
novo coronavírus em investiga-
ção laboratorial

CONFIRMADOS
Dos casos confirmados, 1.876 
estão em isolamento domiciliar. 
Outros 96.913 pacientes já 
finalizaram o período de isola-
mento, social

VALDICE GOMES – cojira.al@gmail.com

Representatividade na propaganda 
ainda está longe do ideal, aponta estudo 

A  9ª onda da pesquisa TODXS, um estudo desenvolvido pela ONU 
Mulheres e pela Heads Propaganda, mostrou que o cenário de 
polarização e a legitimação de discursos diminuem, desvalorizam e 

esvaziam pautas identitárias, de raça e de gênero. O estudo foi viabili-
zado pela Aliança Sem Estereótipos, movimento que visa conscientizar 
anunciantes, agências e a indústria da propaganda em geral sobre a 
importância de eliminar os estereótipos nas campanhas publicitárias. Já 
foram avaliadas 22.253 inserções de comerciais de televisão e 5.769 
posts no Facebook desde 2015, quando aconteceu a primeira edição do 
estudo. O levantamento tradicionalmente mapeia como gênero e raça são 
representados pela publicidade brasileira e este ano traz dados inéditos 
sobre a representação de LGBTQIA+, PCD (pessoas com deficiência) e 
maduro 60+. Em cada onda – são lançadas duas por ano – o estudo co-
leta comerciais de TV durante sete dias corridos nos canais de televisão 
aberta e fechada de maior audiência (respectivamente Globo e Megapix). 
A partir das marcas observadas são coletadas publicações de Facebook 
no mesmo período. Os comerciais e posts analisados foram extraídos 
entre 15 e 21 de fevereiro deste ano. O estudo também incluiu sete dias 
de comerciais veiculados no canal Discovery Kids, a fim de analisar o que 
tem sido entregue para as crianças. No geral, hoje se tem mais conteúdos 
que empoderam do que conteúdos que estereotipam as pessoas. Desde 
2015, primeiro ano do estudo TODXS, a presença de pessoas negras e 
fora do padrão de beleza do senso comum em peças publicitárias cresceu 
consideravelmente, mas ainda está muito longe do ideal, alerta o estudo. 
A presença de homens negros em situações de protagonismo na TV, por 
exemplo, caiu de 22% para 7%. Já de mulheres negras aumentou 5 pon-
tos percentuais em relação à onda anterior, mas continua sem ultrapassar 
os 25% – pico alcançado em julho 2018. Mulheres brancas ainda são 
74% das personagens protagonistas. Homens e mulheres negros apa-
recem mais como coadjuvante e ainda assim, em número muito inferior 
se comparada aos brancos. As mulheres que mais aparecem nas peças 
são brancas, jovens, magras, com curvas, cabelos lisos e castanhos. Os 
homens são brancos, fortes, com músculos torneados, cabelos lisos e 
castanhos. Mais informações em https://www.geledes.org.br

PAPAI NOEL NEGRO FAZ AÇÃO VIRTUAL NO RJ
O Madureira Shopping, no Rio de 
Janeiro, se reinventou e está realizando 
algumas interações com os morado-
res da região de forma virtual, como 
por exemplo o papo e encontro com 
Papai Noel, que acontece por meio de  
videochamada. O ator Joel Honorato, 
considera que a representatividade é 
fundamental na formação da identidade 
de uma criança. “Por muito tempo o re-
ferencial de beleza e padrão de sucesso 
estavam associados exclusivamente 
aos brancos. O trabalho que estamos 
fazendo aqui é de desconstrução dessa 
idealização”, disse ao site Mundo Ne-
gro. A ação quis trazer junto com o Pa-
pai Noel Joel o papel de transformar a 
sociedade, que começa pela conscienti-

zação desde cedo, explica Vivian Oliveira, coordenadora de Marketing do 
Madureira Shopping. O Papai Noel sempre aparece no Shopping em lives 
que acontecem ao vivo. As videochamadas são transmitidas no telão do 
shopping, e para as crianças fazerem seus pedidos foi disponibilizado o 
WatsNoel (21) 99409-4180. 

INJÚRIA RACIAL: PC VAI APURAR DENÚNCIA
A Polícia Civil abriu inquérito para apurar a denúncia de injúria racial do 
meia Gerson, do Flamengo. O jogador acusa o meia Ramírez, do Bahia, 
de lhe dizer “cala a boca, negro” durante a vitória rubro-negra por 4 a 3 
sobre o clube baiano, no último domingo. A investigação ficará a cargo 
da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (DECRADI). 
Gerson assinou intimação nesta segunda e será ouvido nesta terça-feira, 
às 10h. Outros envolvidos serão convocados a depor sobre o caso. Na 
madrugada desta segunda-feira, o Bahia divulgou  nota prestando solida-
riedade ao meia rubro-negro e confirmando o afastamento do colombiano. 
Segundo o clube, Ramírez terá chance de se defender enquanto é reali-
zada apuração. O colombiano nega as acusações. Assim que tomou co-
nhecimento do fato, no domingo, a CBF solicitou ao Superior Tribunal de 
Justiça Desportiva a abertura de investigação. A entidade prometeu enviar 
ao tribunal a súmula da partida com o registro da denúncia de Gerson.

CURTAS

LEI ALDIR BLANC - SECULT DIVULGA RESULTADO PRELIMINAR
O Governo de Alagoas, através da Secretaria de Estado da Cultural, 
divulgou no Diário Oficial do Estado edição do último sábado (18), os 
resultados preliminares dos Editais da Lei Aldir Blanc. A Lei Federal 
14.017, de 29 de junho deste ano, estabelece ações ao setor cultural 
como medida de enfrentamento à pandemia pela covid-19. Foram di-
vulgados os resultados dos editais: Prêmio Zailton Sarmento, Prêmio 
Vera Arruda, Prêmio Eric Valdo, Prêmio Professor Elinaldo Barros e 
Prêmio Dinho Oliveira De Produção Cultural.  O prazo para os propo-
nentes não habilitados entrarem com o recurso teve início no mesmo 
dia da divulgação e encerra-se nesta terça-feira (22), e o resultado 
final está previsto para amanhã (quarta-feira), dia 23. Ao todo, 17 
certames irão investir R$31.107.000,00 em diversos segmentos cul-
turais. São eles: música, artesanato, literatura, cultura e manifesta-
ção popular, projetos culturais, pontos, coletivos e espaços culturais, 
artes visual e digital, artes cênicas, patrimônio e audiovisual. São 
1823 premiações, beneficiando grupos e artistas individuais. 

CONVERGÊNCIA NEGRA
Em reunião virtual, na última sexta-
feira (18) a Operativa Nacional da 
Convergência Negra apresentou 
documento à Comissão Externa da 
Câmara dos Deputados instituída 
para acompanhar as medidas 
relacionadas ao assassinato de 
João Alberto, no Carrefour, onde 
defende esforços para proteção 
integral da população negra aos 
agravos do racismo. A coorde-
nadora nacional dos Agentes de 
Pastoral Negros dos Brasil (APNs), 
Rosilene Torquato, participou do 
ato. Entre os objetivos da comis-
são de deputados está a análise e 
prioridade na discussão e votação 

das proposições em tramitação na Câmara sobre os temas “racis-
mo”, “racismo estrutural” e “conformação (compliance). A Convergên-
cia Negra afirma que a pandemia não apenas revelou mas aprofun-
dou a desigualdade, desemprego, fome e letalidade dos negros e 
negras. Entre as proposições defendidas estão o PL 4656/20, que 
assegura a continuidade das cotas nos ensino superior e técnico e 
PL 3434/20, que reserva vagas para estudantes nos programas de 
pós-graduação. (Crédito: Acervo Pessoal)

JOGO INFANTIL INSPIRADO NOS ORIXÁS
Baobá é Memória! Trata-se de um jogo de cartas, inspirado nos 
orixás, que foi lançado na última sexta-feira (18), pela poetisa Thata 
Alves. O brinquedo tem como objetivo, servir de distração para as 
crianças, mas também trazer para elas um aprendizado direcionado 
às religiões de matriz africana. Ela explica que o jogo é uma ferra-
menta para quebrar com o estigma da demonização das religiões de 
matriz africana, trazendo os valores africanos como a humildade, o 
respeito aos mais velhos, e a oralidade. O jogo conta com imagens 
de todos os orixás do panteão brasileiro e a ideia é que, em um 
segundo momento, o jogo de cartas reúna as histórias/itans de cada 
um. Incluindo uma visão pedagógica, também tem a proposta de 
levar o projeto para as escolas, conforme a lei 10.639/03 que trata 
da obrigatoriedade do ensino da história da cultura afro-brasileira no 
ensino fundamental e médio. Mais informações com a idealizadora 
do projeto @thataalvespoetisa e www.facebook.com/thata.alves).

• Chegamos à edição nº 621 da Coluna Axé, uma publicação 
da Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial (Cojira-AL), do 
Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Alagoas (Sindjornal). Nesta 
edição, contamos com a contribuição das jornalistas Luíla de Paula 
e Helciane Angélica. Sugestões de notas sobre ações étnico-raciais 
enviar para cojira.al@gmail.com  ou valdicegomes@gmail.com . 
 • O escritor alagoano Jorge de Lima foi homena-
geado pela Prefeitura de Maceió, por meio da Fundação Municipal de 
Ação Cultural (Fmac), com a instalação de uma escultura de bronze em 
tamanho real, interativa, na Praça Visconde de Sinimbu, no Centro. A 
solenidade aconteceu na última quinta-feira (17). 
• Com a iniciativa, a Fmac visa resgatar e preservar a história 
de filhos ilustres que elevaram o nome do Estado, imortalizando-os em 
monumentos espalhados pela cidade. A escolha da Praça Sinimbu  se 
deve ao fato de o escritor ter morado em frente ao logradouro. Jorge 
Matheus de Lima, ou Jorge de Lima, como era conhecido, nasceu em 
1895, em União dos Palmares/AL. 
• Além de escritor, foi ensaísta, biógrafo, historiador, prosador, 
médico, pintor, fotógrafo e professor de História Natural e Literatura. 
Em suas obras tratou de temas relacionados à paisagem nordestina, 
como o folclore, a flora e a fauna locais, a infância, a miséria do povo e 
a consciência social. Também celebrou a cultura negra, seus ritmos e 
costumes. Sua última obra foi “Invenção de Orfeu” (1952).
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Ainda no páreo 
pelo G4, CSA quer 
vencer o Vitória

O CSA sofreu uma derro-
ta na última rodada da 
Série B do Campeona-

to Brasileiro de futebol, mas 
segue no páreo por uma das 
vagas de acesso à Série A, 
graças aos resultados negati-
vos do Sampaio Corrêa, que 
perdeu para o Náutico por 
1x0, e ao Guarani que cedeu 
o empate ao Figueirense por 
2 x 2, na sequência de jogos 
ocorridos no domingo.

O Azulão ocupa a sexta 
posição na tabela de classi-
ficação com 45 pontos, um a 
menos que o Sampaio Corrêa 
e quatro a menos que o Ju-
ventude, que está em quarto 
lugar. Portanto, na noite de 
hoje, no Estádio Rei Pelé, às 
19h15, se ainda almeja estar 
na elite do futebol brasileiro, Goleiro Thiago Rodrigues deve novamente substituir Matheus Mendes, afastado do time com Covid-19

Em foto postada nas redes sociais, grupo do CRB se mostra unido e confiante em resultados melhores

CLIMA DIFERENTE
Ambiente no CRB melhora 
com a reabilitação do time

Passada a animação 
pela reabilitação depois de 
uma vitória sobre o Bota-
fogo-SP por 1x0 no domin-
go passado no Estádio Rei 
Pelé, as atenções do téc-
nico Roberto Fernandes e 
do time do CRB se voltam 
para a partida fora de casa, 
no sábado contra o América
-MG, às 18h15.

A equipe terá desfalque. 
Com uma lesão muscular e 
suspenso, o volante Wesley 
não enfrenta o América. No 
entanto, o volante Claudi-
nei e o atacante Bill voltam 
de suspensão e ficam à dis-
posição do técnico Roberto 
Fernandes.

A semana de preparação 
começa hoje depois do reen-
contro com a vitória após 

ASCOM CSA

ASCOM CRB

Técnico Mozart deve escalar a base titular que venceu o 
Confiança, com a exceção do goleiro Matheus Mendes

a equipe azulina tem a obri-
gação de vencer o Vitória.

O representante alagoano 
com melhor desempenho na 
competição tem apenas oito 
jogos pela frente e cada par-
tida passa a ser decisiva por-
que, do total restante de ad-
versários, seis se preocupam 
com o rebaixamento para a 
série C e dois tentam o acesso 
- Sampaio Corrêa (45 pontos) 
e Avaí (44). Para alcançar o 
objetivo, o CSA terá que re-
petir o feito da reta final do 
primeiro turno, quando ven-
ceu cinco jogos, empatou dois 
e perdeu apenas um. Deste 
modo conquistaria 62 pontos 
e estaria matematicamente 
na Série A.

Com este objetivo, o téc-
nico Mozart deve escalar a 

base titular que atuou na 
partida contra o Confian-
ça, com a exceção do goleiro 
Matheus Mendes, até para 
evitar desgastes como ocor-
reram na partida passada 
quando jogadores titulares, 
como Paulo Sérgio e Rodrigo 
Pimpão, foram deixados no 
banco de reservas, o que pode 
ter contribuído para a redu-
ção do rendimento da equipe 
em campo. Matheus segue 
fora por estar com Covid-19 
e Thiago Rodrigues deve ser 
mantido como titular. O time 
provável para terça tem: 
Thiago Rodrigues; Cedric, 
Rodrigo Filemon (Cleberson), 
Luciano Castán e Diego Re-
nan; Geovane, Yago e Nad-
son; Andrigo, Pimpão e Paulo 
Sérgio.

sete jogos pela Série B do 
Campeonato Brasileiro. Nas 
oitos partidas que restam, o 
Galo joga quatro fora e qua-
tro dentro de seus domínios.

Ao avaliar o desempenho 
da equipe no jogo passado 
Fernandes disse que aquele 
era um jogo que não poderia 
ter roteiro diferente. “Tinha 
que ser na raça, na garra, 
na determinação dos atletas. 
Fizemos, praticamente, um 
treinamento desde a nossa 
chegada para o jogo e é ób-
vio que não tinha condição 
de mudar aquilo que a gen-
te quer com a sequência dos 
trabalhos - disse, destacando 
a atitude dos atletas. Mas 
eu fico muito satisfeito com 
a compreensão dos jogado-
res pela disposição deles de 

aceitar o nosso trabalho, de 
entender e de buscar na su-
peração”, declarou o técnico.

Além do América-MG, 
os próximos adversários do 
CRB serão: Avaí (Florianópo-
lis), Confiança (Maceió), Gua-
rani (Maceió), Operário (Pon-
ta Grossa-PR), Figueirense 
(Maceió), Ponte Preta (Cam-
pinas) e Cuiabá (Maceió).

Com a vitória, o Galo está 
na 14ª colocação da tabela 
com 37 pontos, cinco à frente 
do primeiro time da zona de 
rebaixamento que é o Figuei-
rense, que possui 32. O time 
regatinao está a três pontos 
do décimo colocado que é o 
Cruzeiro, com 40 pontos.

“A gente nota claramente 
que o peso de sete jogos sem 
vencer tava dentro do campo, 
tava com cada um dos joga-
dores. No momento de tentar 
ousar um pouco mais, prefe-
riam um passe mais controla-
do, com mais segurança, e eu 
acredito que com essa vitória 
a equipe vai voltar a recupe-
rar a confiança” apostou Ro-
berto Fernandes.
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STJD vai analisar denúncia de racismo
CBF emite nota sobre o caso envolvendo os jogadores Gérson e Ramírez e sugere que provas sejam analisadas na Justiça

A delegada Marcia Noeli, 
da Delegacia de Crimes Ra-
ciais e Delitos de Intolerân-
cia, informou que Ramírez, 
jogador do Bahia, o técnico 
Mano Menezes e o árbitro 
Flavio Rodrigues de Souza, 
responsável por conduzir o 
Flamengo 4 x 3 Bahia, serão 
intimados a dar depoimen-
to presencial sobre o caso de 
injúria racial ao volante Ger-
son, do Flamengo.

O Atleta acusou Ramírez 
de dizer “Cala a boca, negro”, 
durante a partida do Flamen-
go contra o Bahia. O volante 
vai dar depoimento na ma-
nhã desta terça, na delegacia 
especial, no Centro do Rio de 
Janeiro.

Ainda não há data para o 
comparecimento das outras 
pessoas que serão ouvidas. 
As pessoas que moram fora 
do Rio de Janeiro serão inti-
madas por cartas precatórias, 
e os depoimentos serão feitos 
em delegacias locais. Instau-
rei inquérito e combinei com 
o departamento jurídico do 

O Bahia apostou em uma 
solução caseira para subs-
tituir Mano Menezes, que 
deixou o clube após a derrota 
para o Flamengo no último 
domingo. Na tarde de ontem 
o Tricolor anunciou que Dado 
Cavalcanti, contratado para 
ser o coordenador das cate-
gorias de base e técnico da 
equipe de aspirantes, será o 
responsável por comandar a 
equipe profissional.

Dado foi contratado pelo 
Bahia em 2019 para assumir 
a equipe sub-23 no Campeo-
nato Brasileiro de Aspiran-
tes. Com bom trabalho, ele 
levou o time até as semifi-
nais da competição e partici-
pou da montagem da equipe 
que disputou o Campeonato 
Baiano deste ano.

Com a pausa do calen-
dário, provocada pela pan-
demia de coronavírus, Dado 
Cavalcanti deixou o Bahia 
e assinou com a Ferroviária 
para a disputa da Série D. 
Após a passagem pela equipe 
paulista foi interrompida em 

Após o pedido oficial da 
CBF para investigação 
do caso ocorrido com 

Gerson no último domingo, o 
Superior Tribunal de Justiça 
Desportiva (STJD) afirmou 
que vai analisar a súmula e 
o vídeo da partida entre Fla-
mengo e Bahia, para estudar 
como agir. O meio-campista 
do Rubro-Negro alegou ter so-
frido injúria racial do colom-
biano Ramírez. 

A Procuradoria do órgão 
pode solicitar novas provas, 
caso julgue necessário.

“Precisa ver se há prova se 
esse fato ocorreu. Precisamos 
tomar muito cuidado para 
não deixar passar impune o 
ato, que é muito grave, como 
também não podemos come-
ter injustiça de punir alguém 
que, por ventura, possa não 
ter cometido o ato”, disse Ro-
naldo Piacente, procurador-
geral do STJD, ao ‘Ge.com’. 
Como o órgão entra em reces-
so dos dias 22 de dezembro 
a 4 de janeiro, o julgamento 
será apenas no ano que vem.

Através de nota divulgada 
na noite de domingo, a Confe- Gerson diz ter sofrido injúria racial na partida contra o Bahia e caso deve ser julgado pelo STJD

Clubes repudiaram casos de racismo em campo e a atitude do técnico Mano Menezes, agora ex-Bahia

Agentes da Polícia Civil foram à Gávea para colher depoimentos

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO

Flamengo para que o Gerson 
viesse aqui para que pudesse 
relatar tudo o que aconteceu. 
Pedi para CBF os documentos 
referentes ao jogo (súmula). 
Injúria racial é crime e tem 
que ser punido. Importante 
as pessoas entenderem que 
não pode haver mais racis-
mo - disse a delegada Marcia 
Noeli. A delegada destacou a 

outubro. Dias depois, o téc-
nico voltou ao clube baiano, 
dessa vez como responsável 
pelo departamento de futebol 
de base.

Pernambucano, Dado Ca-
valcanti tem 39 anos e tam-
bém já treinou Santa Cruz, 
Coritiba, Ponte Preta, Náu-
tico, CRB, Ceará, Paraná e 
Paysandu. No elenco princi-
pal, o treinador reencontrará 
atletas como Mateus Claus, 
Ramon, Alesson e Saldanha, 
que iniciaram o ano no time 
que disputou o estadual.

No time profissional, 
Dado Cavalcanti terá a mis-
são de evitar o rebaixamento 
para a Série B do Campeona-
to Brasileiro. O Bahia possui 
28 pontos e ocupa a 16ª posi-
ção. O Vasco, time que abre o 
Z-4, também tem 28 pontos, 
mas tem número de vitórias 
inferior ao Tricolor.

A estreia do técnico no 
comando da equipe princi-
pal deve ocorrer no domin-
go, às 16h (de Brasília), no 
jogo contra o Internacional, 

deração Brasileira de Futebol 
(CBF) solicitou uma “aber-
tura imediata” para que o 
Superior Tribunal de Justiça 
Desportiva (STJD) investigue 
a denúncia feita após o apito 
final no Maracanã pelo meia 
Gerson, do Flamengo.

Após a vitória do Flamen-
go sobre o Bahia por 4 a 3, em 
jogo válido pela 26ª rodada do 
Brasileiro, Gerson trouxe um 
desabafo a respeito de uma 
injúria racial proferida por 
Índio Ramírez, meia colom-
biano do Tricolor.

Tenho muitos jogos como 
profissional e nunca vim fa-
lar nada porque nunca sofri 
esse preconceito. Quando 
tomamos um gol, o Bruno 
Henrique ia chutar uma bola, 
o Ramirez reclamou e fui fa-
lar com ele, que disse: “Cala 
a boca, negro”. Na súmula 
da partida ocorrida no Ma-
racanã, o árbitro Flávio Ro-
drigues de Souza (Fifa-SP) 
relatou sobre o ocorrido en-
tre Gerson e Índio Ramírez: 
“Aos 7 minutos do segundo 
tempo houve um conflito en-
tre os jogadores sr. Gerson 

importância de os casos de ra-
cismo serem registrados para 
que sirvam de alerta e fomen-
tem a discussão do tema na 
sociedade.

- Essa é uma questão cul-
tural e que temos que falar 
o tempo inteiro para que as 
pessoas possam entender e 
não mais repetir”. disse Mar-
cia Noeli.

marcado para a Itaipava 
Arena Fonte Nova, em Sal-
vador, pela 27ª rodada da 
Série A.

Pelo Paysandu, o treina-
dor foi campeão paraense e 
da Copa Verde, ambos con-
quistados em 2016.

Ex-treinador do Time de 
Transição terá Claudio Pra-
tes e Pedro Gama na comis-
são técnica.

Saída de Mano Menezes é 
a 31ª troca de técnico na Sé-
rie A em 2020. A 22ª em 26 
rodadas do Campeonato Bra-
sileiro. Bahia é o nono time 
que terá pelo menos três trei-
nadores na temporada.

PUNIÇÃO
O meia-atacante colom-

biano Indio Ramírez, do 
Bahia, acusado de racismo 
por Gerson, do Flamengo, 
está sujeito a duas punições 
do Superior Tribunal de 
Justiça Desportiva (STJD). 
Ele pode ser obrigado a pa-
gar uma multa de até R$ 
100 mil e ficar afastado dos 
gramados por até 10 jogos. 

Santos da Silva, de número 
8 da equipe do Flamengo e 
do atleta da equipe do Bahia 
de número 15 sr. Juan Pablo 
Ramírez Velasquez, onde o jo-
gador do Flamengo alega ter 
sido chamado de “negro” por 
seu adversário mencionado. 
Informo que este suposto ato 
não foi percebido por nenhum 
membro da equipe de arbitra-
gem no campo de jogo.

Injúria: Ramírez, técnico e árbitro 
são intimados a prestar depoimento

Bahia contrata Dado Cavalcanti 
como treinador para comandar o time

José Colagrossi, novo Su-
perintendente de Marketing, 
Comunicação e Inovação da 
gestão de Duílio Monteiro Al-
ves, presidente eleito do Co-
rinthians, se pronunciou nas 
redes sociais sobre um possível 
retorno do técnico Mano Me-
nezes, demitido do Bahia após 
a derrota para o Flamengo no 
domingo.

Em resposta a um comen-
tário da jornalista Letícia 
Beppler no Twitter, no qual ela 
questionava o pedido de parte 
da torcida pela volta do treina-
dor, o diretor afirmou que cer-
tos posicionamentos impedem 
que Mano regresse ao time.

“Respeito começa em casa 
em nosso clube. Entendo que 
ele tem história com a gente, e 
respeito isso, mas existem va-
lores que são mais importantes 
do que qualquer resultado em 
campo”, escreveu Colagrossi.

Ele se refere às recentes 
manifestações do treinador 
sobre as acusações de racismo 
do flamenguista Gerson contra 

Corinthians descarta retorno de 
Mano Menezes depois de confusão

Índio Ramírez, do Bahia, jus-
tamente durante a partida do 
fim de semana que resultou na 
queda de Mano. Em campo, ele 
citou uma possível “malandra-
gem” do jogador do Flamengo 
em relação à polêmica.

Outra fala do técnico que 
foi relembrada por Colagros-
si aconteceu em 2016, quando 
Mano, então comandante do 
Cruzeiro, acusou a arbitragem 
de beneficiar constantemente 
o Corinthians, após vitória do 
time paulista. 

O novo diretor do Timão já 
iniciou o processo de transição 
com a antiga diretoria, e toma 
posse oficialmente do cargo no 
dia 4 de janeiro, bem como o 
presidente Duílio e o restante 
da diretoria.

FÁBIO SANTOS
“Futebol é uma coisa que eu 

sempre sonhei em fazer. Nada 
é sacrificante pra mim. Adoro 
treinar, adoro jogar, adoro via-
jar. Não tenho um objetivo cer-
to. Quero jogar, me divertir e 
ser campeão. É isso que é legal. 

Eu converso com os moleques 
da base, todo dia, e falo: ‘eu já 
ganhei tudo. Eu não posso ter 
mais fome que vocês, mais von-
tade de treinar e de querer con-
quistar’”.A declaração é de Fá-
bio Santos, 35 anos, bicampeão 
da Libertadores, bicampeão do 
Mundo, tricampeão Brasileiro, 
bicampeão Paulista, bicampeão 
Mineiro e campeão Gaúcho e 
da Recopa Sul-Americana.

ASPIRANTES
A trajetória do Corinthians 

no Campeonato Brasileiro de 
Aspirantes chegou ao fim. Nes-
ta segunda-feira, o Timão ficou 
apenas no empate de 1 a 1 com 
o Juventude, em casa, pela sex-
ta rodada do Grupo D, e se des-
pediu da competição.

Precisando do resultado, 
os mandantes iniciaram o jogo 
pressionando, e conseguiram 
abrir o placar aos 31 minu-
tos da primeira etapa. Antony 
recebeu bom passe dentro da 
área e bateu cruzado para va-
zar o goleiro. s rivais para selar 
a sua classificação. 

APURAÇÃO
CBF solicitou uma “abertura 
imediata” para que o Superior 
Tribunal de Justiça Desportiva 
(STJD) investigue a denúncia 
feita após o apito 

JULGAMENTO
Corte de justiça desportiva está  
de recesso até o dia 4 de janei-
ro e denúncias e racismo serão 
julgado no próximo ano
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GLOBO 18h

GLOBO 19h

GLOBO 21h

RECORD 21h

RESUMO DAS NOVELAS

A FORÇA DO QUERER 
Rubinho foge da prisão. Dantas fala com Shirley sobre sua desconfiança com Mira. 
Cibele consegue um kit para fazer o exame de DNA. Irene exige que Mira continue 
no escritório de Eugênio. Zeca conversa com Mere. Bibi encontra Rubinho. A polícia 
vai à casa de Bibi. Edinalva pede dinheiro a Eurico. Jeiza acerta com Alan sua ida a 
uma comunidade para um projeto social. Silvana não se intimida com as ameaças 
de Irene. Ritinha avisa a Ruy que irá embora com seu filho se Cibele chegar perto 
dele novamente. Ivana confidencia a Simone que pode ser transsexual.

AMOR SEM IGUAL
Poderosa pede para Rosa Flor esperar mais para incriminar Tobias também. 
Ramiro não deixa Donatella levar seus pertences. Poderosa decide usar Cindy 
para fisgar Tobias. Donatella deixa a casa de Ramiro e beija Tobias. Furacão pede 
para Miguel tentar convencer Poderosa a desistir da vingança contra Tobias. Vânia 
se surpreende com Tobias. Ele a expulsa da empresa. Fernanda oferece ótima 
oportunidade a Caio e Santiago. Olavo se surpreende com o talento de Peppe no 
desenho de roupas. Tobias se recusa a pagar propina para o delegado Fonseca. 
Tobias topa acordo proposto por Olympia. Poderosa sente ciúmes de Miguel. Luiggi 
se surpreende ao ouvir o filho dizendo que quer ser estilista. Poderosa vasculha o 
computador de Tobias. Ele retorna para o quarto.

FLOR DO CARIBE 
Dionísio passa mal e Alberto pede socorro a Guiomar. Ester conta para Samuel e 
Lindaura sobre a discussão que teve com Dionísio. Guiomar leva Dionísio para o 
hospital. Samuel confessa à filha que não sabe o que fazer para se defender de 
Dionísio. Samuca entrega a Cassiano a carta de amor que Ester lhe escreveu. 
Lino viaja para o Rio de Janeiro com Carol, em busca de Maria Adília. Alberto culpa 
Ester pela internação de Dionísio.

FILME DA NETFLIX
REVISITA CLÁSSICO 
“CIDADÃO KANE”

Um clássico Quando as pessoas 
navegam pela 
Netflix, certamen-

te The Other Side of the 
Wind não é um nome que 
aparece com frequência no 
menu, mas a versão fina-
lizada do filme que Orson 
Welles deixou incompleto 
em vida é um divisor de 
águas no serviço, especifi-
camente nas intenções da 
Netflix de inscrever sua 
breve história entre os 
estúdios hollywoodianos 
mais prestigiados. Ao fir-
mar uma autoridade sobre 
Welles - um cineasta que 
também desafiou o siste-
ma para fazer filmes como 
bem quis - na prática a 
Netflix está pleiteando 
para si, por simbiose, esse 
mesmo prestígio dos artis-
tas outsiders.

É um encontro no 
mínimo oportuno, en-
tão, que a Netflix tenha 
pago David Fincher para 
fazer Mank, a história de 
como o roteiro célebre de 
Cidadão Kane - o filme de 
estreia de Welles - ganhou 
vida. De um lado, a Net-

flix coloca seu carimbo em 
um filme de outsiders por 
excelência: aos 25 anos, 
Welles era o garoto-pro-
dígio do rádio e do teatro 
que toma Hollywood de 
assalto, acompanhado do 
roteirista Herman J. Man-
kiewicz, cujas tendências 
de esquerda rapidamente 
o convidam a virar per-
sona non grata nos anos 
do perigo comunista. Do 
outro lado, Fincher encon-
tra em Mankiewicz mais 
um pária que dê vazão a 
comportamentos obses-
sivo-destrutivos - tema 
que perpassa seu cinema 
de Tyler Durden a Mark 
Zuckerberg.

É um filme sobre as 
assombrações que povoam 
os velhos palácios da Era 
de Ouro de Hollywood, em 
outras palavras, e sobre 
como esses palácios ofere-
cem preciosos dioramas de 
opressões e dinâmicas de 
classe que transcendem 
o dia a dia de Hollywood 
e alcançam as vidas na 
Califórnia, nos EUA, no 
mundo. 

O ano de 2020 vai chegando 
ao fim, artistas e plateia 
continuam sem se encon-
trar presencialmente nos 
palcos, devido à pandemia 

da Covid-19. Como forma de encerrar 
o ano passando uma mensagem posi-
tiva por meio da música, a Diretoria 
de Teatros do Estado de Alagoas 
(Diteal) apresenta o vídeo Especial 
de Fim de Ano, disponível pelo canal 
do Diteal no Youtube, basta ir na 
plataforma e procurar elo nome da 
instituição.

“Foi um ano difícil com a suspen-
são das atividades presenciais, mas 
buscamos nos reinventar porque a 
arte não pode parar. O audiovisual 
nos proporcionou muitas realizações. 
Neste vídeo de fim de ano, queremos 
desejar saúde a todos e que 2021 seja 
repleto de arte”, afirmou a diretora 
presidente da Diteal, Sheila Maluf.

Na gravação, o duo, formado pelo 
tenor Luciano Peixoto e pelo pianista 
Esly de Albuquerque Pereira, nos 
presenteia com as composições Panis 
Angelicus, de César Frank (1822-
1890); e Adeste Fideles, atribuída a 
D. João IV (1604-1656).

“É muito significativo concluir 
as nossas atividades artísticas no 
exercício de 2020 com o vídeo “Espe-
cial de Natal”, contando com a par-
ticipação do tenor Luciano Peixoto e 
seu talento, músico este que também 
agrega em sua trajetória significa-
tivos trabalhos de inclusão social, 
acompanhado pelo pianista Esly de 
Albuquerque, com composições pri-
morosa, protagonizando ambos, junto 
ao Teatro Deodoro, as lindas cenas. 
O nosso 35º vídeo produzido durante 
a pandemia traz o nosso afeto e os 
desejos de força, fé, esperança e que o 
mais breve voltemos aos abraços e às 
cenas presenciais. Feliz Natal e um 
2021 com muita saúde”, acrescentou o 
gerente artístico e cultural da Diteal, 
Alexandre Holanda.

SOBRE O DUO
Luciano Peixoto nasceu em Ma-

ceió e iniciou seus estudos de canto 
com a professora Maria das Vitórias 
Souza (in memoriam), posteriormente 
estudou canto lírico com a professo-
ra Fátima de Brito (in memoriam). 
Estudou teoria musical com o maes-
tro Nicolaas G. Vale, harmonia com 
o professor Leonardo Arecipo e canto 
operístico em São Paulo com o tenor 
Benito Maresca (in memoriam).

Participou de diversos recitais de 
canto lírico, concertos com a or-

CREDTIO

HAJA CORAÇÃO 
Aparício insiste que Giovanni aceite trabalhar no Grand Bazzar, e o rapaz desconfia 
de suas intenções. Jéssica descobre que Felipe pretende contratar um ortopedista 
para Shirlei e briga com o namorado. Giovanni diz a Shirlei que irá trabalhar no 
Grand Bazzar para investigar o desaparecimento de Guido e descobrir quem o 
incriminou pela explosão do depósito. Adriana avisa a Apolo que ele embarcará no 
dia seguinte para Miami. Shirlei ouve quando Adônis mente para Guto sobre sua 
situação financeira e conclui que o irmão de Apolo é um mentiroso.

Vídeo lançado no canal do Teatro Deodoro no YouTube apresenta 
músicas clássicas e mensagens positivas para o ano de 2021

questra sinfônica da Ufal e diversas 
apresentações sob a co-repetição da 
pianista Selma Britto.

No âmbito acadêmico, ministrou 
a palestra A Canção de Câmara 
Brasileira, em parceria com as pro-
fessoras de canto Maria das Vitórias 
e Claudinete Lima. Participou do 
lançamento do Caderno de Modinhas 
da professora Fátima de Brito, ambos 
eventos, realizados no conservatório 
de Música de Sergipe. Foi convidado 
para participar da mesa redonda como 
palestrante na 7 semana de Letras da 
Ufal com o tema O cenário da Música 
Erudita em Alagoas.

É Licenciado em Música pelo 
Centro Universitário Claretiano, pós-
graduado no Ensino das Artes com 
Habilitação em Música pela Univer-
sidade Federal de Alagoas e professor 
de música na rede de ensino no Esta-
do de Alagoas.

Esly de Albuquerque Pereira é 
natural de Maceió, graduado em 
Música Licenciatura com Habilitação 
em Piano pela Universidade Federal 
de Alagoas (Ufal). É pianista correpe-
tidor dos coros Rugas de Ouro, Unati, 
Cristo em Voz da Primeira Igreja 
Batista de Maceió, Bem Casado’s para 
eventos, Trio Stacatto e regente do 
Coro Feminino Doce Nome da PIB de 
Maceió.

AINDA SOBRE OS 110 
ANOS DO DEODORO  
E mesmo com o ano de 2020 fin-

dando, o Diteal ainda continua com 
as comemorações dos 110 anos  do 
Teatro Deodoro. E uma dessas home-
nagens  foi uma série de vídeos  com 
artistas  como o realizado com o Bella 
Danza, que  reúne amantes do fla-
menco, que representam essa cultura 
no estado.

O flamenco é expressado por meio 
da música, o canto e a dança, cujas 
origens remontam às culturas ciga-
na e mourisca, com influência árabe 
e judaica. Essa cultura é associada 
principalmente à região da Anda-
luzia, na Espanha, assim como a 
Múrcia e Estremadura, e se tornou 
um dos grandes símbolos da região 
espanhola.

Com direção geral de Cybelle Bar-
ros, que participa do vídeo como can-
taora e palmas, junto aos integrantes 
do grupo Daniel Sousa (palmas), 
Deves Marnes (palmas e arranjo na 
percussão), James Moura (tocaor- gui-
tarra flamenca e palmas) e Maria das 
Graças Abreu (cantaora e palmas), o 
Bella Danza apresenta as músicas La 

Noth de Mi Amor, versão espanhola 
da Noite do Meu Bem, de Dolores Du-
ran,o e El Perol, de Paco de Luzia.

“A gente nasce em 2013 com um 
grupo sem pretensão de alçar voos 
maiores. Fomos gostando, nos aper-
feiçoando, galgando editais, inclusive 
aqui na casa, e resolvemos aprimorar 
o trabalho de flamenco. Em Alagoas, 
somos pioneiros. Estar no palco do 
Teatro Deodoro é o sonho de todo ar-
tista alagoano. Afinal de contas, aqui 
é a casa, além de todo o acolhimento 
que a gente tem. É uma grande satis-
fação, um privilégio estar nesse palco. 
Quando a gente é artista e vem pra 
cá, sente toda essa atmosfera, é dife-
rente e gratificante”, revela Cybelle 
Barros, bailaora e diretora do grupo.

O projeto Teatro Deodoro: 110 
anos celebra o aniversário da casa, 
que chegou a este marco no último 
dia 15 de novembro, e conta com nove 
vídeos de artistas e grupos alagoanos, 
entre teatro, dança e música, que 
falam de sua trajetória e ligação com 
o palco centenário. As estreias ocor-
rem no canal do Teatro Deodoro no 
Youtube.

O Teatro Deodoro foi construído 
para materializar o sonho de progres-
so artístico vivido pela população e 
os governantes de Alagoas no início 
do século XX. No dia 11 de junho de 
1905, era lançada sua pedra fun-
damental no Largo da Contiguiba, 
também conhecido como Largo das 
Princesas, no Centro de Maceió.

A obra, projetada pelo arquiteto 
Luigi Lucarini e tocada pelo mestre 
de obras Antônio Barreiros Filho, 
foi concluída em 15 de novembro de 
1910, marcando os festejos de 21 anos 
da proclamação da República. A peça 
escolhida para essa data foi “O dote”, 
de Arthur Azevedo e, em seguida, o 
monólogo “Um beijo”, do alagoano J. 
Brito, encenado pela atriz de renome 
nacional Lucila Peres.

Em 1914, o Deodoro sofreu com a 
chegada do cinema, bem como outros 
teatros do país, sendo arrendado a 
uma firma comercial e transformado 
em cinema. Diante da reação dos ala-
goanos, não demorou a voltar à sua 
finalidade inicial.

A primeira reforma aconteceu em 
1933, ficando fechado até meados 
de 1934. A ópera “A Toscana”, pela 
Companhia Lírica Italiana, marcou o 
reinício das atividades. Entre os anos 
de 1937 e 1939, foi transformado em 
depósito. Reincorporado ao patrimô-
nio do Estado, em 1940 voltou às suas 
verdadeiras funções.

PARA O NOVO ANO
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TV TUDO

BATE–REBATE

C’EST FINI

Globo vai fazer novas                       
alterações no seu esporte em 2021
 

Em uma reunião do departamento de esportes da 
TV Globo, na semana passada, outras novidades 
foram anunciadas para o ano que vem.

O “Esporte Espetacular”, aos domingos, a partir de 
março, começará a ter produções regionais, como já 
acontece com o diário “Globo Esporte”, visando uma 
maior integração e participação das emissoras da rede, 
entre próprias e afiliadas. 
Mas diferentemente do “GE”, não serão programas 
inteiros nas praças. Só em alguns momentos haverá 
essa separação, para a entrada de apresentadores e 
matérias locais.
As primeiras experiências serão com São Paulo e Minas 
Gerais. Ainda não existe uma data de início, mas o 
trabalho de preparação deve começar desde já.
Para os Jogos Olímpicos, sem estúdio no Japão, será 
construído um aqui no Brasil, nos Estúdios Globo (Pro-
jac), que vai sendo projetado pelo pessoal da arte.

FALTA DE CRITÉRIO 
A propósito de entradas de programação local, é sempre 
necessário usar de alguns critérios e contar com um 
trabalho de coordenação bem feito.
A Band é uma que não quer saber. Sempre cortam de 
qualquer jeito, interrompendo reportagens no meio. Não 
é assim.
 
SÓ FALTA ASSINAR 
Tudo certo entre o narrador Nivaldo Prieto e a Disney, 
cujo vínculo termina no dia 31.
O que faltava conversar já foi discutido e ajustado. Um 
novo contrato será assinado ainda nesta semana.
 
LUSA AO VIVO 
Há tempos meio sumida do cenário futebolístico nacio-
nal, a Portuguesa de Desportos disputa o título da Copa 
Paulista, nesta terça, 19h, no Canindé.
Transmissão do BandSports, com Pedro Martelli e Júlio 
Gomes. O campeão poderá escolher vaga entre Copa 
do Brasil ou Série D do ano que vem.

·     Zeca Camargo, como apresentador, 
terá dois programas na Band...
·     Além do musical, “Luau”, às sextas-
feiras, ele estreia dia 7 de janeiro, às 
22h45, o “Zeca pelo Brasil”...
·     ... Uma atração sobre viagens que 
começa em Natal, no Rio Grande do 
Norte.
·     No Rio, como um todo, mas muito 
por causa do seu jornalismo, a Record 
também se fixou na vice-liderança de 
audiência. 
·     Miguel Falabella está trabalhando, ao 
mesmo tempo, em dois projetos para a 
Disney+.
·     Inédito na TV aberta, nesta quarta, 
22h45, a TV Cultura vai exibir “São Paulo 
– Uma Cidade Segregada”...
·     ... O documentário analisa e discute 
questões como ocupação, qualidade de 
vida e planejamento urbano.
·     O Uruguai restringiu, até 10 de ja-
neiro, a entrada de pessoas no país para 
conter o avanço da Covid-19...
·     ... Resta saber, agora, como ficam as 
produções brasileiras que estão filmando 
por lá...
·       ... Houve uma corrida para o Uru-
guai, porque a pandemia estava mais 
controlada.

Toquinho cancelou duas 
vezes, por recomendação 
médica, participação, 
ao vivo, no “Música na 
Band”. Agora, por causa 
da programação de fim 
de ano e mais o “Luau”, 
com o Zeca Camargo 
em janeiro, só terá 
outra oportunidade em 
fevereiro.
Era uma apresentação 
bem aguardada. 
 Então é isso. Mas ama-
nhã tem mais. Tchau!

ÁRIES - (21/3 a 19/4) – Como 
Sol e Mercúrio se juntam na 
casa dez, o intelecto se torna 
seu principal estímulo no que 
concerne seu trabalho. Aproveite 
o momento para destacar os 
projetos nas quais você faz parte, 
para realizar estudos e para 
desenvolver colaborações que 
tragam benefícios para quem 
participa delas.
TOURO – (20/4 a 20/5) – Fase 
que seus valores individuais 
estão mais fortes porque você 
pensa de modo aprofundado 
sobre a própria existência. Efeito 
de Sol e Mercúrio unidos na casa 
nove, colocando as atividades 
acadêmicas no centro do seu dia. 
Use esse período para estudar e 
expandir seu contato com aspec-
tos culturais.
GÊMEOS – (21/5 a 21/6) – Você 
tem a chance de agir de forma 
a realizar ajustes nos aspectos 
que envolvem patrimônio, uma 
vez que Sol passa pelo setor 
oito em conjunção com Mercúrio, 
que leva você a organizar essas 
atividades. É possível também 
que você olhe para a própria vida 
para fazer uma avaliação extensa 
sobre ela.
CÂNCER – (22/6 a 22/7) – Certas 
pessoas têm uma função impor-
tante na sua vida, o que fica mais 
claro porque as relações ganham 
maior movimento, durante o 
trânsito solar pelo setor sete. Já a 
conjunção com Mercúrio deixam 
as colaborações mais presentes, 
em muitos aspectos. O momento 
é para comunhão e combinação 
de conhecimentos.
LEÃO – (23/7 a 22/8) – O anda-
mento das relações fica preju-
dicado pelas disputas de poder 
incitadas pelas aspectações de 
Lua, Marte e Mercúrio no setor 
oito. Baixe sua guarda e procure 
estar disponível para cooperar. 
Encontre meios de ajustar as 
atividades profissionais de modo 
criativo, já que Urano harmoniza.
VIRGEM – (23/8 a 22/9) – Os 
relacionamentos e as trocas de 
ideias são favorecidos, a partir 
de uma vontade de socialização 
maior, causada pelo encontro de 
Sol e Mercúrio na casa cinco. Ao 
mesmo tempo que você cuida 
das articulações com quem lhe 
cerca, dê preferência por interagir 
com as pessoas que estão longe 
pela internet. Amor: Contate 
alguns familiares seus que 
estão longe, vai se sentir melhor.

LIBRA – (23/9 a 22/10) – Sua 
casa se torna mais confortável 
e as relações mais próximas lhe 
oferecem maior amor. Com Sol e 
Mercúrio unidos na casa quatro, 
o lar vira um lugar propício para 
boas conversas com as pessoas 
da família. Aproveite o momento 
para também investir em práticas 
que estimulam seu lado intelec-
tual.
ESCORPIÃO – (23/10 a 21/11) – 
Sua mente está mais disponível 
para trocar ideias, até porque 
você consegue se comunicar 
bem melhor, enquanto ocorre o 
encontro de Sol e Mercúrio no 
setor três. Utilizar a internet é a 
melhor forma para realizar essas 
atividades, assim como para que 
você seja capaz de expandir seus 
conhecimentos.
SAGITÁRIO – (22/11 a 21/12)– 
Aumenta sua consciência 
sobre o valor das coisas, pois 
as questões de ordem material 
ganham destaque, durante a 
conjunção de Sol e Mercúrio na 
casa dois. É preciso administrar 
as atividades do dia a dia e o 
planejamento orçamentário com 
objetividade para melhorar o uso 
dos bens e do dinheiro.
CAPRICÓRNIO – (22/12 a 19/1)– 
Seu lado inteligente e criterioso 
fica exaltado porque sucede o 
encontro na casa um entre Lua e 
Mercúrio. Você consegue ir atrás 
das possibilidades de se realizar 
como pessoa porque tem senso 
de suas melhores capacidades. 
Leia mais e invista em educação, 
já que sua mente clama por ser 
estimulada.
AQUÁRIO – (20/1 a 18/2) – Ao 
analisar as formas de minimizar 
as causas das instabilidades em 
sua vida e a estruturar melhor, 
a partir de uma consciência 
ampliada sobre os problemas, 
olhe para eles como uma chance 
de fazer melhorias necessárias. 
A conjunção entre Sol e Mercúrio 
na casa doze recomenda não se 
entregar aos medos.
PEIXES – (19/2 a 20/3) -Conecte-
se com os amigos que não estão 
por perto, usando as possibili-
dades que a internet oferece e, 
assim, espalhar a solidariedade 
nas relações do dia a dia. Mo-
mento para estimular diálogos 
e trocas de ideias, uma vez que 
o trânsito solar acontece pelo 
setor onze em conjunção com 
Mercúrio. Amor: Uma surpresa 
agradável espera por você!

EM ALAGOAS
Divulgado 
resultado dos 
últimos editais da 
Lei Aldir Blanc

A Secretaria de Estado da 
Cultura divulgou o resulta-
do preliminar dos últimos 

editais da Lei de Emergência 
Cultural Aldir Blanc. São eles o 
Prêmio Zailton Sarmento, Prêmio 
Vera Arruda, Prêmio Eric Valdo, 
Prêmio Professor Elinaldo Barros 
e Prêmio Dinho Oliveira De Pro-
dução Cultural.

Os proponentes não habilita-
dos podem entrar com o recurso 
até o dia 22 de dezembro. A ficha 
para preenchimentos do recurso 
está disponível no site cultura.
al.gov.br. O recurso deverá ser 
apresentado via formulário pa-
dronizado, o mesmo encontra-se 
junto a documentação de cada 
edital. O formulário deverá ser 
apresentado assinado, salvo em 
PDF. O e-mail deverá conter em 
seu assunto o nome do edital e 
do proponente ao qual se trata o 
recurso. Como previsto em todos 
os editais, não será permitida a 
juntada de novos documentos. Os 
recursos devem ser enviados para 
o e-mail: recursosecult@gmail.
com. O resultado final está pre-
visto para o dia 23 de dezembro.

Ao todo, 17 certames irão in-
vestir R$ 31.107.000,00 em diver-
sos segmentos culturais. São eles: 
música, artesanato, literatura, 
cultura e manifestação popular, 
projetos culturais, pontos, cole-
tivos e espaços culturais, artes 
visual e digital, artes cênicas, pa-
trimônio e audiovisual. São 1823 
premiações, beneficiando grupos 
e artistas individuais.

POSTO DE OBSERVAÇÃO 
As entradas virtuais, tão comuns nesses 
tempos de pandemia, têm apresentado 
algumas pequenas diferenças.
Entre os mais velhos, sempre existe 
uma estante cheia de livros por trás. De 
uma determinada faixa para baixo, ou 
eles, os livros, são poucos ou o cenário 
é completamente outro. Cabe maior 
análise.
 
ESPECIAL DO RAUL 
Ainda afastado do SBT por pertencer ao 
grupo de risco da Covid-19, Raul Gil vai 
comandar uma live, dia 24, às 22h, em 
seu canal no YouTube. 
O show reunirá 15 nomes da música 
gospel, entre outros artistas.

FÉRIAS
De 4 a 8 de janeiro, a Globo vai exibir 
uma série de programas do “Mais 
Você”, com Ana Maria Braga, gravada 
em Maresias.
E de 11 a 15, o destaque do “MV” será 
uma nova edição do reality “Jogo de 
Panelas”, também devidamente pronta. 
Portanto, duas semanas de férias para 
a apresentadora.
     
NOS PLANOS 
A produção de “Gênesis”, da Record, 
mesmo avançando nas gravações por 
aqui, ainda não descarta uma nova 
viagem ao Marrocos.
Se tudo correr como se espera, será 
entre março ou abril.

A HISTÓRIA 
Em “Carcereiros”: Noite Sem Fim”, 
o personagem de Rodrigo Lombardi 
precisa enfrentar, em uma única noite, a 
tensão entre duas facções criminosas.
E também controlar todos os passos 
de um perigoso terrorista internacional, 
interpretado por Kaysar Dadour, para 
garantir que ele fique vivo até o dia 
seguinte. 

PILOTO
Ontem, uma equipe da dra-
maturgia do SBT, entre eles, 
o diretor Reynaldo Boury, que 
coordena os trabalhos de casa, 
começou a gravar o piloto de 
uma websérie num resort do 
interior de São Paulo.
O elenco reúne Duda Nagle, 
Ernando Tiago, Ariel Mo-
she, Letícia Canevalle, Bela 
Fernandes, Davi Campolongo, 
Geovana Chaves, Flávia Pava-
nelli, Leo Belmonte e Giovana 
Galdino. O projeto, que não tem 
ligação com a emissora, será 
negociado com as plataformas 
de streaming e YouTube.        

VERSÃO SÉRIE
O filme “Carcereiros: 
Noite Sem Fim” ganha 
uma versão em minis-
série, que a Globo vai 
exibir entre os dias 
18 a 22 de janeiro, 
exceto quarta-feira.
Os quatro capítulos 
terão cenas inéditas 
do carcereiro Adriano 
(Rodrigo Lombardi) e 
flashbacks que relem-
bram episódios das 
duas temporadas de 
“Carcereiros” exibidas 
na TV.



“Nesta vida, pode-se 
aprender três coisas de 
uma criança: estar sempre 
alegre, nunca fi car inativo 
e chorar com força por 
tudo o que se quer”
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O NATAL 
IMAGINARIUM  

Atenção, amigos! A coluna 
TopNews e a empresária 

Márcia Marques convidam os 
nossos amigos para conhecer as 
belas peças que a Imaginarium, 
localizada no 2º piso do Maceió 
Shopping, trouxe para este natal. 
A loja está repleta de lindas 
peças para você presentear e 
decorar a sua casa. Convidamos 
os nossos amigos para conferir 
de perto o Natal da Imaginarium!

ALONGAMENTOS 
DE CABELOS COM 
CHIRLYS GARRIDO  

Está pesando em alongar seus cabelos e deixá-los do jeito que 
você sempre sonhou, mas com leveza e naturalidade? TopNews 

tem uma super dica para as nossas amigas. Chirlys Garrido, uma 
profi ssional do mais ato escalão quando falamos em megahair, 
está com belos cabelos naturais, na cor que você desejar, para 
deixar você do jeito que sempre sonhou. Seu trabalho e perfeito, 
sua técnica é única e a cada dia ela vem se destacando em seu 
instituto, localizado na Gruta de Lourdes. Ligue já e marque seu 
horário pelo telefone 99697-3896. Esta é uma super dica TopNews!  

SHOT DA IMUNIDADE  

Nunca foi tão importante cuidar 
da imunidade. Antes mesmo da 

pandemia da covid-19, adeptos de 
uma alimentação saudável já falavam 
(e tomavam) o famoso shot da 
imunidade. De uns tempos para cá, 
o suco fi cou ainda mais conhecido 
e entrou de vez na rotina de muitas 
pessoas. As misturinhas podem 
exercer diversas funções como antioxidante (combatendo os radicais 
livres), anti-infl amatório, detox, controle glicêmico, e até diurético. Os 
shots podem ser manipulados em farmácias ou feitos em casa. Se 
este for o seu caso, existem alguns ingredientes-chave que você 
pode apostar como cúrcuma, limão, gengibre, glutamina e própolis.  

HORA DE COLORIR  

É ofi cial: o verão chegou! Mas a temporada mais quente do ano não 
traz apenas sol e calor - está na hora de colorir seu guarda-roupa 

e resgatar aquelas peças com cores vibrantes, que trazem alegria 
e frescor aos looks da estação. Vermelhos, laranjas, azuis, verdes, 
amarelos, rosas. Não tem regra: a dica é combinar cores da maneira 
que você preferir!  

RECONHECIMENTO  

O infectologista Fernando Maia, professor e médico do Hospital 
Escola Helvio Auto, recebeu uma menção honrosa da 

Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas pela 
atuação no cenário da pandemia. A ‘III Noite de Homenagens 
da Uncisal’ aconteceu nessa quinta-feira (17), no auditório da 
Universidade, em cerimônia restrita aos homenageados e quatro 
familiares. A cerimônia seguiu todos os protocolos sanitários e 
foi transmitida pelo Youtube, para contar com a participação da 
comunidade Uncisal. “Estou emocionado e gostaria de agradecer 
a todos que trabalharam comigo e continuam trabalhando muito 
durante essa pandemia”, destacou Fernando Maia.  

SUMMERVILLE ALL 
INCLUSIVE  

A partir de março de 2021, o 
Summerville Resort - eleito 

em 2020 como um dos melhores 
Resorts da América Latina - vai 
fi car ainda mais fantástico, com-
binando momentos encantado-
res em família, com descanso, 
relaxamento, entretenimento e 
uma proposta saborosa de ali-
mentos & bebidas, com requinte 
e toques únicos no nosso All In-
clusive Premium. Informações e 
reservas através do telefone (81) 
3302.4446 ou pelo WhatsApp 
(81) 98252-4446. 

ANIMALE NO NATAL 
CASA MOA  

O natal está 
chegando 
e todos 

estamos nos 
preparativos 
para celebrar o 
nascimento de 
Jesus. Pensando 
nisso, as 
empresárias Andréa 
e Moacira Cunha, 
elas que comandam 
a bela Casa Moa, 
trazem para os 
nossos leitores um 
belo modelo alto 
verão da grife 
Animale. A coleção, 
amigas, está 
belíssima. Curta 
o natal usando 
Animale. Vale a 
pena conferir!  

Eles formam um casal crème de la crème, eles são nomes de sucesso quando falamos em hotelaria em nosso Estado, estamos falando 
de Mauro Vasconcelos e Silvana Vasconcelos, eles passam esse Natal cercado dos fi lhos, netos, genro e noras. Mauro e Silvana, apesar 
da pandemia, brindam o sucesso dos hotéis Ponta Verde e Ponta Verde Praia do Francês. Feliz Natal, amigos, vocês engrandecem o 

turismo alagoano. Saudades, amigos!  

Hoje queremos prestar uma homenagem a um 
jovem empresário de sucesso em nossa sociedade. 
Ele tem sido uma revelação quando falamos 

em aluguéis de móveis para grandes acontecimentos 
realizados em nosso Estado, estamos falando do amigo 
Ricardo Cintra, ele que comanda a Living, que conta 
com mobiliário para aquele evento que você tanto 
sonhou. Feliz Natal, amigo, você merece todo sucesso do 

Eles formam um casal top do top em nossa 
sociedade, eles vivem uma bela história de 
amor de há mais de 25 anos. Pais de dois 

fi lhos modelos, estamos falando de Sandra e Gustavo 
Gonçalves, eles estarão presentes no próximo dia 3 de 
fevereiro, no jantar de amigos no Daveneto Trattoria, na 
Ponta Verde. Feliz Natal, amigos, vocês são especiais. 
Saudades!  










