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Começam as articulações para
definir candidaturas em 2022

Os elevados preços das aves natalinas, pernis e lombos 
este ano afastaram os consumidores. Um peru chega 
a custar mais de R$ 100; um pernil inteiro vai além e 

se aproxima de R$ 150. Cena comum nos supermercados tem 

sido a contemplação dos produtos e preços, seguida da desis-
tência de compra. Raimundo Palmeira, presidente da Asso-
ciação dos Supermercados, atribui o aumento à alta do dólar, 
que se refletiu no custo das rações dos animais. PÁGINA 10

EDILSON OMENA

TRABALHO
2020 registra 
aumento de mais 
de 15% no número 
de irregularidades 
Ministério Público do Tra-
balho (MPT) constata ainda 
que, do total de 589 inqué-
ritos instaurados este ano, 
23% deles estão relaciona-
dos à pandemia do novo 
coronavírus. PÁGINA 9

PAUTA TRAVADA
Prefeitos aguardam 
liberação na Câmara 
por um incremento   
milionário ao FPM
PÁGINA 3

MARADONA
Autópsia no corpo 
do ex-jogador indica 
que houve diversos 
erros médicos
PÁGINA 13

CARESTIA Preços nas nuvens fazem encalhar 
aves natalinas nos supermercados

Com o final das eleições municipais, é dada a largada rumo às eleições de 
2022. Alguns políticos que estão no exercício do mandato já começam a 
fortalecer seus nomes, seja para disputa de novos cargos ou candidaturas à 
reeleição. Na mira, o Palácio dos Martírios e uma vaga ao Senado, além das 
candidaturas proporcionais. O governador Renan Filho é apontado como fa-

vorito para o Senado e chega a até ser lembrado para disputar a Presidên-
cia da República, em razão de sua boa administração e estar bem avaliado 
em relação a outros governadores. Os senadores Fernando Collor (Pros) e 
Rodrigo Cunha (PSDB), além do deputado federal Arthur Lira, também 
entram na lista de possíveis postulantes ao governo de Alagoas. PÁGINA 2

Bom com possiblidades 
de chuvas 

em áreas isoladas
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22:36     0.3m

Favorito ao Senado, Renan Filho é citado para disputar Presidência; Collor, Cunha e Lira para o governo do Estado

COMUNICAÇÃO
Repórter Ana Paula, da 
Tribuna, é primeiro lugar    
  entre os jornalistas mais     
     premiados do Nordeste
         PÁGINA 11

MENTIRAS SOBRE A VACINA PODEM 
COMPROMETER A IMUNIZAÇÃO
As sucessivas informações falsas sobre os efeitos colaterais das 
vacinas contra a Covid-19, incentivadas até pelo presidente Bolso-
naro, crescem no país enquanto aumenta o total de brasileiros que 
não quer recebê-la. O festival de absurdos vai desde “mudança de 
sexo”, “transmissão de DNA do diabo” a “virar jacaré”. PÁGINA 4

COMBATE À PANDEMIA
Novo decreto limita funcionamento de 
bares e define regras para volta às aulas
Decisão do Governo do Estado restringe o funcionamento de bares e restaurantes 
em Alagoas até a meia-noite, proíbe música ao vivo e limita até às 3 horas a dura-
ção de eventos. Também disciplina a retomada gradual das atividades de ensino 
presencial nas redes pública e privada e mantém o teletrabalho para os servidores 
públicos. As medidas pretendem conter o recrudescimento da pandemia. PÁGINA 8
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Reserva de vacina 

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) reiterou que não 
vai atender a “qualquer demanda específica por vaci-
nas” ao rejeitar pedidos de reserva do imunizante con-

tra o Covid-19 feitos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e 
o Superior Tribunal de Justiça (STJ). Segundo a Fundação, 
a produção das vacinas será integralmente destinada ao 
Ministério da Saúde. No ofício encaminhado à Fiocruz, o 
STF pedia a reserva de sete mil doses para a imunização 
de ministros e servidores da Corte e do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ).

BUTANTAN      
Além da Fiocruz, o Instituto Butantan também recebeu ofício 
do STJ. Segundo o tribunal, o pedido trata-se de um protocolo 
comercial que se pretende travar com o laboratório produtor 
“sem nenhum tipo de preferência”.  

PRIORIDADE  
Diante da pressão para a inclusão de pessoas com deficiên-
cia no grupo prioritário de vacinação, a coordenadora do PNI 
(Plano Nacional de Imunização), Francieli Fantinato, adiantou 
aos parlamentares da Comissão Externa de Enfrentamento 
à pandemia que o plano será alterado na medida em que as 
doses do imunizante forem ampliadas.

VOOS 
Governadores do Consórcio do 
Nordeste pressionam o ministro 
da Saúde, Eduardo Pazuello, 
pela suspensão imediata de 
todos os voos com origem 
ou destino no Reino Unido, 
Dinamarca, Holanda e Austrália. 
Também pedem que governo 
solicite quarentena para todos 
os passageiros que vierem dos 
demais países europeus.

DISTÂNCIA 
A prisão do prefeito do Rio de 
Janeiro, Marcelo Crivella (RJ), 
estancou de vez as conversas e 
convites para o presidente Jair 
Bolsonaro se filiar ao Republica-
nos. O mandatário desembarcou 
do PSL em novembro de 2019, 
depois da disputa interna com 
o deputado Luciano Bivar (PE), 
presidente do partido.

CENTRÃO 
Bolsonaro decidirá sobre sua 
filiação após as eleições para 
presidentes da Câmara e do 
Senado. Além de partidos do 
Centrão, assediam o presidente 
interlocutores do Patriotas, PTB, 
PRTB, Democracia Cristã e até 
do PSL.

PADRINHO  
A influência do ex-presidente 
Michel Temer pesou na escolha 
do deputado Baleia Rossi (MDB
-SP) como candidato do grupo 
de Rodrigo Maia (DEM-RJ) à 
presidência da Câmara. O de-
putado é filho do ex-ministro da 
Agricultura, Wagner Rossi, que 
chegou ao comando da pasta 
por indicação de Temer quando 
ocupava a vice-presidência.   

DOMICILIAR  
O ministro do STF, Luís Roberto 
Barroso, indeferiu pedido da 
Procuradoria-Geral da Repú-
blica de revogação da decisão 
da Justiça de Minas Gerais que 
autorizou o publicitário Marcos 
Valério – condenado no mensa-
lão - a cumprir pena em prisão 
domiciliar.

VARA
Na decisão, Barroso cita que, 
conforme informações presta-
das pela Vara de Execuções,  
a prisão domiciliar de Marcos 
Valério é fiscalizada pela Polícia 
Militar e pela Polícia Civil, e “não 
há notícia de descumprimento 
das condições impostas”.

WAR
Passada a bélica eleição municipal, 
a candidata derrotada à prefeitura do 
Recife, Marília Arraes (PT), se aproxi-
ma do PL. Em encontro recente com o 
prefeito reeleito da cidade de Jaboatão 
dos Guararapes, Anderson Ferreira, a 
petista falou de estratégias e o presen-
teou com o jogo de tabuleiro War.

SINAL VERDE
Nove unidades de conservação foram 
incluídas no programa de privatização 
do governo federal. Entre elas, estão 
a Floresta Nacional de Brasília (DF) 
e os parques nacionais da Serra dos 
Órgãos (RJ), Ubajara (CE), Serra da 
Capivara (PI) e Chapada dos Guima-
rães (MT).

FICHA LIMPA 
O Cidadania ingressou com pedido 
de suspensão de liminar para tentar 
derrubar a alteração na Lei Ficha 
Limpa. “Como fez com Lava Jato e 
COAF, Bolsonaro resolveu acabar com 
a Ficha Limpa com uma ajudinha de 
Nunes Marques”, afirma o presidente 
do partido, Roberto Freire. O pedido é 
assinado pelo ex-juiz Marlon Reis.

VISUAL 
O Jornal de Brasília recebeu o 
Prêmio Lusófonos da Criatividade 
- festival internacional sediado em 
Portugal -, pela melhor reestrutura-
ção de identidade visual de 2020. 

ESPLANADEIRA 
# União lança promoção “Recei-
tas para 110 anos doces”. # Dani 
Coimbra canta “Ovelha Negra”, dia 
26, às 20h, na edição do Festival 
ZiriguidumEmCasa, em homena-
gem a Rita Lee. 
# Instituto Juntos Somos Mais 
Solidários promove campanha de 
Natal durante mês de dezembro. 
# Alianima lança Observatório 
Suíno 2020, relatório que monitora 
empresas com compromissos pú-
blicos de banir celas de gestação 
para suínos até 2029.

A seção Esplanadeira divulga 
informações de cultura, esporte, 
mercado, ações sociais e outras, 
sem qualquer contrapartida de 
anúncios ou financeira. Envio de 
sugestões para reportagem@
colunaesplanada.com.br .

Eleição para Câmara de 
Maceió tem nova reviravolta
CARLOS AMARAL
REPÓRTER

A eleição para o coman-
do da Câmara Munici-
pal de Maceió (CMM) 

ganhou mais um capítulo – e 
com ares de House of Cards 
– com a desistência de Olívia 
Tenório (MDB) por Samyr 
Malta (PTC) como “nome de 
consenso” após reunião na 
noite de terça-feira (22), que 
compunha a chapa encabe-
çada por Galba Netto (MDB) 
como 2º secretário da mesa di-
retora da Casa de Mário Gui-
marães.

Contudo, parece que o 
“consenso” não vai vingar na 
disputa interna na CMM. À 

EDITORIA DE POLÍTICA

A atual prefeita de Arapi-
raca, Fabiana Pessoa (Repu-
blicanos), não ficou nada satis-
feita com a derrota na eleição 
no dia 15 de novembro, e, por 
isso, ordenou alguns atos para 
inviabilizar o início da gestão 
do prefeito eleito Luciano Bar-
bosa.

Em seus últimos despa-
chos, a atual prefeita já en-
viou à Câmara de Vereadores 
dois milionários pedidos de 
suplementação orçamentária 
que totalizam mais de R$ 140 
milhões.

O primeiro pedido foi de R$ 
87 milhões e o segundo, que 
está sendo analisado pelos ve-
readores, é de R$ 53 milhões. 
O que mais chama a atenção 
é o fato de que só faltam dez 
dias para Fabiana Pessoa dei-
xar o cargo.

CONTRATO MILIONÁRIO
Depois de nossa equipe 

consultar o Portal da Trans-
parência, verificamos que o 
ineficiente serviço de limpeza 
pública tem um contrato mi-
lionário.

A empresa responsável 
recebe R$ 24 milhões por ano 
para realizar o serviço que 
sofre constantes reclamações 
por parte da população de 

EDITORIA DE POLÍTICA
COM ASSESSORIA

Até o dia 31 de janeiro 
de 2021, o horário diário de 
atendimento ao público pe-
los cartórios extrajudiciais 
de Alagoas será de apenas 
seis horas, compreendidas 
de 8h às 14h, como deter-
mina o Provimento nº 43 da 
Corregedoria Geral da Jus-
tiça (CGJ/AL), órgão que 
dinamiza as atividades das 
serventias. As unidades de 
Maceió, Arapiraca e Pene-
do, que fazem parte da 3ª 
Entrância, permanecem 
com o horário normal.

A medida considera o 
risco de contaminação de 
funcionários e clientes das 
serventias extrajudiciais 
pelo Novo Coronavírus 
(Covid-19), em virtude do 
recente aumento no núme-
ro de pessoas infectadas e 
do crescimento do número 
de óbitos em Alagoas.

Samyr Malta é o nome da vez na disputa pelo comando da Câmara

Fabiana Pessoa deixa prefeitura e próximo gestor deve herdar problemas

FINAL DE JANEIRO
Parte dos cartórios 
terá horário alterado

Contratos podem inviabilizar nova gestão 

EDILSON OMENA

ASSESSORIA

Samyr Malta é lançado como nome de consenso e deve ir à disputa com Galba Netto

O parágrafo único do 
Provimento delibera, en-
tretanto, que, a critério do 
responsável pela unidade, 
é permitida a continuidade 
do horário remanescente 
com atividades internas, 
bem como para o recebi-
mento eletrônico de docu-
mentos.

O atendimento pre-
sencial deverá ocorrer em 
obediência completa aos 
protocolos sanitários esta-
belecidos pelas autoridades 
governamentais e às me-
didas protetivas já fixadas 
nos Provimentos e Porta-
rias do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), a exem-
plo do Provimento 91/2020, 
e da Corregedoria Geral da 
Justiça de Alagoas.

A determinação entra 
em vigor nesta data de pu-
blicação e permanece até o 
dia 31 de janeiro de 2021, 
salvo ulterior deliberação 
ou revogação.

Tribuna, a assessoria do ve-
reador Galba Netto garante 
que o parlamentar segue na 
disputa, mas “que não daria 
entrevista mais aprofundada, 
por conta do contexto mesmo”.

E se ser “segundo” secre-
tário parece algo pequeno, 
por assim dizer, está aí mais 
um caso de que nem tudo é o 
que parece. De acordo com o 
Regimento interno da CMM, 
sem em artigo 29, esta função 
é responsável por “fiscalizar 
as despesas e fazer cumprir 
normas regulamentares; e as-
sinar, juntamente com o pre-
sidente e o controlador-geral, 
todos os balancetes mensais e 
prestações de contas anuais”. 
Ou seja, se trata da figura 
“que assina os cheques”.

Arapiraca.
FOLHA DE R$ 22 MILHÕES
A futura gestão de Lucia-

no Barbosa vai encontrar um 
abacaxi gigante pela frente.

Conforme apurou nossa re-
portagem, a folha salarial da 
Prefeitura de Arapiraca é de 
R$ 23 milhões por mês, e o nú-
mero de servidores com cargos 
em comissão e contratados em 
regime temporário é de quase 
3 mil pessoas.

Ocorre que o contrato de 
muitos venceu em maio de 
2020, mas a prefeita Fabiana 
Pessoa renovou para 31 de de-
zembro de 2021, para deixar 
totalmente inchada a folha de 
pagamento para Luciano Bar-
bosa.

Corre à boca miúda que a 
prefeita também não vai exo-
nerar os servidores com car-
gos em comissão, exceto os 
secretários municipais.

Para piorar ainda mais o 
caos administrativo em que se 
encontra a gestão de Fabiana 
Pessoa, o Município de Ara-
piraca está no Cauc, uma es-
pécie de SPC das prefeituras 
junto ao Governo Federal. A 
prefeita não investiu os 25% 
de repasses constitucionais 
para a Educação e ficou nega-
tivada, deixando o município 
de receber novas verbas fede-
rais.

A disputa pela sucessão do 
vereador Kelmann Vieira (Po-
demos) está cabeça a cabeça. 
Na foto da reunião que tro-
cou Olívia Tenório por Samyr 
Malta há 12 parlamentares. 
Se conquistarem mais um 
voto, vencem a eleição inter-
na, uma vez que a Casa conta-
rá – a partir de janeiro – com 
25 cadeiras.

Os vereadores que estive-
ram na reunião desta terça, 
além de Samyr Malta e Olívia 
Tenório, são: Kelmann Vieira; 
Eduardo Canuto (Podemos); 
Silvânia Barbosa (PRTB); 
Zé Marcio Filho (PSD); Fer-
nando Hollanda (MDB); João 
Catunda (PSD); Teca Nel-
ma (PSDB); Leonardo Dias 
(PSD); Joãozinho (Podemos); 

e Pastor Oliveira (Republica-
nos).

A reportagem contatou 
os vereadores Samyr Malta 
e Olívia Tenório, mas até o 
fechamento desta edição não 
houve resposta.

Dos 25 vereadores que to-
mam posse em 1º de janeiro, 
três não têm declarado em 
quem pretendem votar para 
comandar da Câmara Munici-
pal: Valmir Gomes (PT); Gaby 
Ronalsa (DEM) e Fábio Costa 
(PSB). Este último, em prin-
cípio, vota em Galba Netto, 
já que além de ter um colega 
de partido na chapa, a mesma 
teve entre seus articuladores 
o vereador Francisco Sales, 
presidente municipal do PSB 
em Maceió.
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POLÍTICA MACEIÓ - ALAGOAS - SEXTA-FEIRA, 
SÁBADO E DOMINGO, 25, 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2020 3

Desonestidade ideológica

Do portal “O Antagonista”: “O professor de Direito Cons-
titucional da USP, Conrado Hubner Mendes, instituiu 
na Folha de S. Paulo um concurso intitulado ‘JusPorn 

Awards 2020’. Segundo ele, da pornografia nas profissões 
jurídicas fez-se o JusPorn Awards. A premiação com maior 
octanagem do ano não veio para ofender orgulho concursei-
ro dos bacharéis em direito. Quer apenas lhes apresentar o 
DNA da magistrocracia, a fração hegemônica que governa as 
instituições de justiça desde o Big Bang. Se a magistrocra-
cia pré-Bolsonaro já era um monumento antirrepublicano, a 
magistocracia bolsonarista saiu do armário, tomou banho de 
loja e já pode curtir seu dia de orgulho magistrocrata em paz. 
Como Conrado Hubner Mendes deixou de lado magistrados 
de esquerda na lista (a exceção foi Toffoli, mas convenhamos 
que ele é praticamente um neobolsonarista), responsáveis por 
boa parte da corrupção institucional, autoritarismo e aberração 
ética que permeiam carreiras da Justiça, e misturou juízes 
honestos com desonestos apenas por divergência ideológica, 
como é o caso de Sergio Moro, resolvemos entrar na brin-
cadeira - é brincadeira, não é, Hubner? - e conferir o prêmio 
JusPorn Awards de desonestidade ideológica ao eminente 
professor de direito constitucional da USP. Parabéns, Conrado 
Hubner Mendes, você ganhou o JusPorn Awards de desones-
tidade ideológica. Pode continuar com a sua caça às bruxas, 
enlameando a reputação de magistrados respeitáveis que 
apenas não concordam com você.”

Estarei lado a lado da população na resolução desse 
problema”

JHC
Prefeito eleito de Maceió, em reunião no Ministério Público do Trabalho sobre a situação 
de bairros afetados pela Braskem

NATAL FELIZ
Jornal “Extra”: “A Operação Ta-
turana, que indiciou mais de 100 
pessoas num desvio milionário na 
Assembleia Legislativa de Alagoas, 
recebeu a sentença de morte que 
absolverá todos os envolvidos no 
desfalque. O juiz Carlos Henrique 
Pita Duarte decretou a nulidade de 
todas as provas que deram origem 
às denúncias.”

OPORTUNIDADE
O Programa de Recuperação Fiscal 
2020 da Secretaria da Fazenda 
prossegue até 29 de dezembro, com 
condições especiais de pagamento 
para quem está em débito junto ao 
tesouro estadual. Até agora foram 
ajustados R$ 68 milhões em acertos, 
com R$ 14 milhões efetivamente 
pagos, superando as edições ante-
riores.

BNB
O Banco do Nordeste festeja: em 15 
anos de implantação, o Agroamigo, 
seu programa de microfinança rural, 
alcançou R$ 20 bilhões em aplica-
ções. Isso representa 5,7 milhões de 
operações. No Estado de Alagoas o 
valor investido supera R$ 1,1 bilhão. 
O Agroamigo é para custeio, investi-
mento ou comercialização. 

OMISSÃO
Muito se reclama das pessoas que 
não usam máscaras de prevenção 
ao coronavírus e nem respeitam o 
distanciamento social. Mas é preciso 
cobrar das autoridades, que não 
fazem a sua parte e se omitem na 
fiscalização. Mercados, feiras livres, 
baladas, festas e várias outras 
situações ocorrem à base do “liberou 
geral”.

COMPARATIVO 
José Ozanir Castilhos, diretor 
executivo dos hotéis do Grupo Ponta 
Verde: “O Brasil tem um potencial 
turístico gigantesco. Mas, enquanto 
recebe 7 milhões de turistas por ano, 
a cidade de Paris, sozinha, recebe 
65 milhões. Isso significa que, dentre 
outras coisas, nos falta planejamen-
to, investimento e dedicação”.

RECOMENDAÇÃO
Jalila Arabi, sobre orientações da 
Fiocruz para as festas de final de 
ano: “Para quem vai celebrar no 
núcleo familiar ou com pessoas 
próximas é importante observar o 
uso da máscara sempre que não 
estiver bebendo e comendo, levar 
uma máscara extra em um saquinho 
limpo e dar preferências a locais 
abertos e arejados”.

É uma matéria impor-
tantíssima. Nós já temos 
aí 1% de julho e 1% de 
dezembro que servem 
para complementar a 
arrecadação, pois são 
meses difíceis”  
HUGO WANDERLEY
Prefeito reeleito de Cacimbinhas e 
ex-presidente da Associação dos 
Municípios Alagoanos - AMA

Prefeitos esperam 
desfecho por
acréscimo no FPM

CARLOS VICTOR COSTA
REPÓRTER

Liderado pela Confede-
ração Nacional dos Mu-
nicípios (CNM), o mo-

vimento municipalista vem 
trabalhando para garantir 
a aprovação da Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
391/2017 ainda este ano na Câ-
mara dos Deputados. O projeto 
foi aprovado em primeiro tur-
no na Câmara, mas para ir à 
sanção, o texto precisa de novo 
aval da Casa em segundo turno 
de votação.

A proposta tem encontrado 
algumas resistências na Câma-
ra devido as rusgas existentes 
entre o presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ) e o presidente da 

Gestores municipais em Alagoas destacam que a proposta 
já havia sido debatida e aprovada pela presidência este ano

Para Hugo Wanderley, o movimento municipalista precisa se manter mobilizado para garantir mais recursos

O prefeito de Pilar, Re-
nato Filho (PSC), também 
avalia que o projeto que 
está em debate na Câmara 
dos Deputados é de “extre-
ma” importância para os 
municípios, ainda mais nes-
se período de pós-pandemia 
ou até nessa segunda onda 
que vai acontecer, segundo 
o gestor.

“Os gastos dos municí-
pios estão muito elevados e 
as contas não tem fechado. 
Então é muito importante 
que haja uma maior distri-
buição do bolo dos recursos 
federativos. Que a União 
abra mão de uma parte 
maior dela e possa distri-
buir com os municípios que 
é onde justamente aconte-

cem as políticas públicas. 
Então é muito importan-
te esse aumento de caixa, 
como se diz aí, mas na ver-
dade é para cobrir despesas, 
cobrir rombos muitas vezes. 
Como eu disse é importante 
que o discurso do presiden-
te de ‘menos Brasília e mais 
Brasil’ seja concretizado e 
os recursos sejam distribuí-
dos aos municípios”.

Defensor da causa mu-
nicipalista e líder da ban-
cada alagoana, o deputado 
federal Marx Beltrão (PSD) 
destaca que já foi prefeito e 
acompanha as dificuldades 
que os prefeitos e prefeitas 
têm para garantir recursos 
e investimentos em suas 
cidades. Ele avalia que o 

Recursos seriam importantes 
para combate à pandemia

tema ainda está em fase 
de discussão e articulação 
na Câmara dos Deputados, 
mas que particularmente 
é favorável a um aporte fi-
nanceiro maior para todos 
os municípios alagoanos e 
brasileiros.

“Os prefeitos e prefeitas 
têm muitos encargos, os mu-
nicípios têm muitas áreas de 
investimentos como saúde, 
educação, assistência social 
e infraestrutura, entre ou-
tras, e a divisão dos recur-
sos diante do pacto federati-
vo vigente é muito perversa 
para com as administrações 
públicas municipais”, res-
salta o deputado federal e 
líder da bancada alagoana 
na Câmara. (C.V.C.)Renato Filho diz que os gastos dos municípios estão cada vez mais elevados, havendo a necessidade de mais recursos da União

SANDRO LIMA
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critérios: 2021: R$ 16.649.415; 
2022: R$ 24.985.479; 2023: 
R$ 49.970.959 e 2024: R$ 
99.941.917.

O prefeito de Cacimbinhas e 
ex-presidente da Associação dos 
Municípios Alagoanos (AMA), 
Hugo Wanderley (MDB) expli-
ca que a PEC em questão é um 
compromisso antigo do movi-
mento municipalista.

“Inclusive no ano passado 
nós estivemos em Brasília du-
rante a Marcha e o próprio pre-
sidente da República sinalizou 
positivamente pela aprovação 
do texto, após isso o texto foi 
aprovado em 1º e 2º turno no 
Senado e aprovado em 1º tur-
no na Câmara e ficou todo esse 
tempo pendente de aprovação. 
É uma matéria importantíssi-
ma. Nós já temos aí 1% de julho 

e 1% de dezembro que servem 
para complementar a arreca-
dação, pois são meses difíceis, 
setembro principalmente que é 
um dos meses com maiores que-
das do FPM e isso dá uma segu-
rança maior para que o prefeito 
possa manter as finanças em 
dia e que a gente não fique tão 
refém das quedas de arrecada-
ção”.

Hugo lembra ainda que no 

acordo, o 1% agora de setem-
bro não seria cobrado de forma 
imediata. Ele ressalta ainda 
que o movimento municipalista 
está todo mobilizado para que 
o projeto seja logo aprovado e 
promulgado.

“A CNM já mandou men-
sagem para todos os prefeitos 
para que todo mundo fale com 
os seus parlamentares e a gen-
te possa ter essa matéria que é 

um compromisso do Congresso 
e um compromisso do presi-
dente da República e espera-
mos que ela seja aprovada. É 
uma matéria de foro qualifica-
do e essa disputa lá não ajuda 
e não é boa de forma nenhuma. 
A gente espera que eles en-
trem em consenso e cumpram 
o acordo que fizeram com os 
prefeitos e com o movimento 
municipalista”.

*  A CBTU alerta que os trens 
não funcionarão em Maceió 
nesta sexta-feira e nem em 1º de 
janeiro de 2021, em função dos 
feriados de Natal e de Ano Novo. 
Nas demais datas, o funciona-
mento dos trens será normal. 

*  A Central de Monitoramento da 
SMTT funciona durante as festas 
de fim de ano. Em casos de 
acidentes de trânsito, é possível 
ligar para o número 3312.5340 
e acionar o apoio do órgão, que 
opera 24 horas, todos os dias.

*  A Vigilância Sanitária de 
Maceió alertou a Abrasel/AL e 
a ABIH/AL, assim como condo-
mínios que realizarão eventos 
de Réveillon este ano, para o 
cumprimento dos decretos de 
medidas de enfrentamento à 
Covid-19.

*  O Banco do Nordeste pro-
moveu, em 2020, a formação 
de mais de 600 colaboradores 
contratados de empresas forne-
cedoras e parceiras. A ativida-

de, de caráter permanente, foi 
desenvolvida pela Comissão de 
Ética do BNB.

*  A Unit/AL está com inscrições 
abertas para os processos 
seletivos de graduação, incluindo 
Medicina. Para o processo 
seletivo 2021.1, as inscrições são 
totalmente gratuitas e feitas pela 
internet, no site https://www.unit.
br/al.

*  Durante todo o mês de dezem-
bro, a Casal promove o Progra-
ma de Recuperação de Clientes, 
oportunidade de negociação de 
dívidas com descontos de até 
90% em juros, multas e corre-
ções. A campanha segue até o 
dia 30 deste mês.

*  Neste sábado, o CRB encara o 
América MG, em Belo Horizonte, 
19 horas, precisando ganhar 
para tentar se manter na Série 
B. O CSA, de olho na Série A, só 
volta a atuar em 2 de janeiro, no 
Trapichão, às 16h30m, contra o 
Sampaio Corrêa.
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Governo trava a demarcação

No balanço anual do Ministério da Justiça e da Segurança 
Pública, o ministro André Mendonça defendeu o entendi-
mento do governo Bolsonaro, para travar a demarcação 

das terras indígenas e que uma nova demarcação só vai ocorrer 
se for levado em conta este entendimento. Em 2017, no governo 
de Michel Temer, a Advocacia Geral da União (AGU), elaborou 
um parecer que sugere um marco temporal como balizador para 
a demarcação das terras indígenas. Por este entendimento, 
os indígenas, para ter a posse da terra, precisam comprovar 
que ocupavam a área pretendida, no momento da promulga-
ção da Constituição Federal, em 1988. Assim estaria validado 
o chamado marco temporal, argumento defendido há muito 
tempo pela bancada ruralista. A posição do Ministro da Justiça 
contudo, contraria o entendimento vigente do STF sobre o tema, 
já que em maio, o ministro Edson Fachin suspendeu os efeitos 
do parecer da AGU, atendendo a um pedido das comunidades 
indígenas.

PM GANHA VIATURAS BLINDADAS
A Polícia Militar de Alagoas recebeu 100 novas viaturas blinda-
das que já começam a circular neste final de ano. O anúncio 
deste novo equipamento foi feito pelo governador Renan Filho, 
salientando que a viatura blindada garante mais segurança ao 
policial, que está no dia a dia no confronto da criminalidade. A 
Policia Militar deve utilizar as viaturas em Maceió e nas princi-
pais cidades do interior.

PAGE E O AMOR PELO BRASIL
Um dos melhores e mais influentes guitarristas de 
todos os tempos, o britânico Jimmy Page, líder do 
Led Zeppelin, tem uma relação estreita com o Brasil. 
Detalhes a respeito dessa amizade agora está sendo 
divulgada com detalhes, graças ao livro “Jimmy Page 
no Brasil” do jornalista e músico Leandro Souto Maior, 
editado pela Garota FM Books.

PAGE E O AMOR PELO BRASIL 2
Além de ter protagonizado inúmeros encontros com 
estrelas da música nacional, o guitarrista do Led pas-
sou várias temporadas na Bahia e inaugurou a “Casa 
Jimmy” para abrigar jovens sem lar no Rio de Janeiro, 
que lhe rendeu o título de Cidadão Honorário. O livro 
não é uma biografia de Page, explica o autor. Traz 
depoimentos de músicos, jornalistas, fãs e amigos em 
geral, sobre os episódios protagonizados pelo guitarris-
ta quando esteve em solo brasileiro.

AMPLIADA LEI DE ACESSIBILIDADE
Um texto que será acrescentado à Lei de Acessibi-
lidade, foi aprovado na Câmara dos Deputados e 
prevê que supermercados e hipermercados devem 
dispor de carrinhos de compra adaptáveis para 
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzi-
da. Pelo texto, de autoria do deputado Capitão 
Wagner (Pros-CE), os estabelecimentos também 
deverão dispor de um funcionário encarregado em 
atender estas pessoas.

JORNAL SE DESCULPA POR RACISMO
O editor do jornal “The Kansas City Star” se des-
culpou em nome do jornal americano, por décadas 
de cobertura racista e discriminatória demonstrada 
contra a minoria negra. A morte do afro-ameri-
cano George Floyd pela polícia, obrigou o jornal 
a revisar sua cobertura histórica, disse o editor 
Mike Fanin. Em um editorial, ele pediu desculpas 
em nome de “uma empresa que errou durante 
décadas”.
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Durante 140 anos, o jornal tem sido uma força 
influente em Kansas City e na região, disse o 
editor, salientando que “no entanto durante grande 
parte da sua história, privou de direitos, ignorou e 
desprezou gerações de cidadãos negros do Kan-
sas”. O jornal, cujos leitores são na sua maioria 
brancos, publicou também reportagens mostrando 
a sua cobertura discriminatória em diversos casos, 
como na morte do musico de jazz Charles Parker, 
em 1955, quando o jornal se recusou a reconhecer 
seu talento, apesar de ter nascido na cidade.

•  O Governo de Alagoas 
anunciou esta semana 
que vai construir o Hospi-
tal da Criança, em Maceió 
para garantir a assistên-
cia integral a primeira 
infância.

•  O governador Renan 
Filho assinou a ordem de 
serviço para que a obra 
seja erguida no terreno 
situado ao lado da UPA 
do Jacintinho, no Ladeirão 
do óleo.

•  O novo equipamento 
terá uma área construída 
de 4,261,29 m2 e está 
orçado em cerca de R$ 15 
milhões e 250 mil.

•  O novo Hospital da 
Criança vai contar com 
dois pavimentos, com 
atendimento de urgência 
e emergência, além de 
52 leitos distribuídos no 
segundo andar, seguindo 
uma distribuição por faixa 
etária.

•  Também terá atendi-
mento ambulatorial, labo-
ratório, agência transfusio-
nal e Serviço de Nutrição 
e Dietética.

Desinformação é prejudicial 
na luta contra a Covid-19
EDITORIA DE POLÍTICA
COM EL PAÍS BRASIL

Seja em salas de espera 
de hospitais, em gru-
pos de WhatsApp ou 

até mesmo em celebrações 
religiosas, um dos assuntos 
dominantes das últimas se-
manas é a multiplicação de 
mitos, mentiras e teorias 
conspiratórias contra as va-
cinas da covid-19. Os relatos 
vão do medo da implantação 
de um chip no cérebro até a 
falsa possibilidade de con-
trair câncer ou HIV ― tudo 
decorrente do turbilhão de 
notícias falsas espalhadas a 
rodo pelo país, em uma ver-
dadeira pandemia de desin-
formação.

Em uma celebração reli-
giosa em Fortaleza na últi-
ma semana, fiéis ouviram 
do pastor: “Depois que essa 
substância entrar no nos-
so organismo vai atingir o 
nosso DNA”. O Ministério 
Público do Estado reagiu 
e pediu responsabilização 
criminal do pastor. Dias 
depois, o discurso do presi-
dente Jair Bolsonaro de que 

A biomédica Mellanie 
Fontes-Dutra explica que o 
processo de estudos para o 
desenvolvimento das vaci-
nas contra a covid-19 é bem 
similar ao de outras vaci-
nas em épocas de não pan-
demia. A celeridade de res-
postas vem principalmente 
de duas situações: o maior 
investimento de empresas 
e Governos diante de uma 
economia mundial nocau-
teada pelo vírus e as pes-
quisas prévias desenvolvi-
das anteriormente por um 
imunizante contra outros 
tipos de coronavírus, cau-
sadores das doenças SARS 
e da MERS.

“Esta é a velocidade que 
a ciência responde quando 
tem investimento”, afirma 
Fontes-Dutra.

Os resultados ainda fo-
ram acelerados e ganha-
ram mais robustez diante 
da alta transmissibilidade 
do vírus, especialmente 
no Brasil. “Isso aumenta a 
frequência de eventos, que 
é o foco da fase 3 das pes-
quisas, para verificar se o 
imunizante é realmente se-
guro e capaz de proteger as 
pessoas que o receberam”, 
explica a biomédica. Ela 
diz que o aval das agên-
cias reguladoras reforça a 
segurança destes medica-
mentos, mas pondera que, 
até o momento, as vacinas 

Homem levanta cartaz contra a vacina Coronavac, do laboratório chinês Sinovac, durante manifestação em São Paulo, após teorias fakes contra imunizantes

Vacinas são aprovadas e população vai sendo imunizada em alguns países

ESTUDOS
Processo é similar ao que 
é feito com outras vacinas

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Chip na vacina e “virar jacaré” criam pandemia de teorias falsas que atingem à população

contra a covid-19 foram 
testadas em pessoas acima 
de 16 anos e que é preciso 
conferir a indicação de cada 
uma delas para saber qual 
o público-alvo a que ela se 
destina.

NÃO ALTERA O DNA
As primeiras vacinas na 

iminência de serem aprova-
das em agências internacio-
nais são de uma tecnologia 
nova, que usa o chamado 
RNA mensageiro para pro-
teger contra a covid-19. É 
o caso, por exemplo, dos 
imunizantes da Pfizer e 
da Moderna. Não demorou 
para surgirem teorias de 
que elas poderiam alterar o 
DNA humano.

“Isso não é possível”, 
explica Fontes-Dutra. Este 
tipo de vacina emprega o 
RNA mensageiro como for-
ma de ajudar na produção 
de uma proteína. Mas estas 
proteínas são fabricadas 
em uma região das células 
humanas distante e muito 
diferente do núcleo, que é 
onde está o material gené-
tico. “É como se o núcleo 
fosse uma fortaleza e per-
mitisse apenas a entrada 
de coisas muito específicas 
ali. Não tem como este RNA 
entrar no núcleo para inte-
ragir com o DNA”, explica a 
biomédica. Após a produção 
da proteína, o RNA da vaci-
na é destruído.

“se você virar um jacaré, é 
um problema seu” se jun-
tou a este corpo de teorias 
da conspiração que lançam 
dúvidas na população e já 
impactam na intenção dos 
brasileiros se vacinarem ― 
embora a ampla maioria da 
população diga que tomará a 
vacina, cresceu o percentual 
de quem não quer se vacinar 
(de 9% em agosto para 22% 
neste mês, segundo o Data-
folha).

Obviamente, ninguém se 
transformará em um rép-
til ou terá um chip colocado 
dentro de seu corpo ao tomar 
a vacina. No entanto, diante 
de tantas outras informações 
difusas, como saber o que é 
mito e quais os cuidados que 
devem ser de fato tomados 
para a vacinação?

MADE IN CHINA
Em meio à guerra ideoló-

gica travada no país em tor-
no dos imunizantes, há uma 
rejeição de parte da popula-
ção brasileira à Coronavac, 
vacina desenvolvida pelo la-
boratório chinês Sinovac. O 
próprio Bolsonaro afirmou 
há meses que não compraria 

“vacinas chinesas”, mas nos 
últimos dias seu Governo já 
sinalizou que irá adquirir 
doses desta vacina, por meio 
do Instituto Butantan, que 
fechou contrato com a Sino-
vac para fabricar o imuni-
zante em solo nacional. Par-
te dos argumentos dos que 
rejeitam a Coronavac está 
no argumento de que “o que 
vem da China não dura” ou 
na desconfiança pelo novo 
coronavírus ter sido identifi-
cado inicialmente lá.

Mas o fato é que a Saú-
de brasileira já é dependen-
te do país asiático há muito 
tempo. “Todos os remédios 
que fazemos no Brasil para 
doenças endêmicas têm ma-
téria-prima chinesa”, diz a 
pneumologista Margareth 
Dalcolmo.

As declarações mais re-
centes de Bolsonaro conti-
nuam auxiliando narrativas 
de desconfiança sobre as 
vacinas ― desta vez, sobre o 
primeiro imunizante contra 
a covid-19 a conseguir auto-
rização emergencial no mun-
do, a da Pfizer. O presidente 
criticava supostas exigên-

cias do laboratório, ao não 
se responsabilizar por even-
tuais efeitos adversos em 
um evento da Bahia, quando 
disparou: “Se você virar um 
jacaré, é problema seu”. E 
continuou: “Se você virar Su-
per-Homem, se nascer barba 
em alguma mulher aí, ou al-
gum homem começar a falar 
fino, eles não têm nada a ver 
isso. E, o que é pior, mexer 
no sistema imunológico das 
pessoas”.

Os mitos levantados pelo 
presidente são claramente 
impossíveis de acontecerem, 
mas geram confusão, espe-
cialmente diante das notícias 
de efeitos adversos do imuni-
zante da Pfizer nos EUA e 
no Reino Unido. Mas o que 
aconteceu, de fato? Quatro 
profissionais de saúde ― três 
deles com histórico de aler-
gia grave ― apresentaram 
reação alérgica após tomar 
o imunizante. As agências 
reguladoras dos países então 
agiram rapidamente e reti-
raram a indicação apenas 
para este público, de manei-
ra que a vacina segue sendo 
distribuída e aplicada.
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Cooperativismo ganhará força em 2021

Segundo os últimos da-
dos disponíveis pela 
Organização das Coo-

perativas Brasileiras (OCB), 
de 2018, as quase 7 mil coo-
perativas atuantes no país 
empregam 425 mil pessoas e 
atendem aproximadamente 
14,6 milhões de brasileiros. 
Apesar do hiato no forneci-
mento de dados, o coopera-
tivismo tende a ser um dos 
grandes impulsionadores da 
economia em 2021, especial-
mente com os aprendizados 
trazidos pela pandemia ao 
longo de 2020. O momento 
também auxilia o segmen-
to a quebrar barreiras nos 
centros urbanos, onde sem-
pre encontraram mais difi-
culdades de penetração em 
comparação com cidades do 
interior.

As crises política, econô-
mica e pandêmica vividas 
pelo Brasil nos últimos anos 
são grandes responsáveis 
pela busca por soluções cole-
tivas. “Quanto mais as pes-
soas percebem que não es-
tão encontrando serviços no 
mercado tradicional, mais 
acabam exercitando essas 
ferramentas coletivas. O 
cooperativismo nada mais é 
do que um grupo de pessoas 
com objetivos em comum 
dando acesso a essas ferra-
mentas ou serviços para ou-
tras pessoas”, explica Mauri 
Alex de Barros Pimentel, 
diretor financeiro do Institu-
to Brasileiro de Estudos em 
Cooperativismo e professor 
convidado do ISAE Escola 
de Negócios.

PANDEMIA
Para ilustrar esse ra-

ciocínio, Pimentel cita a 
apresentação feita pelo pre-
sidente do Banco Central, 

CLAUDIO BULGARELLI
SUCURSAL REGIÃO NORTE

Barra Grande é um paraí-
so! É assim que muitos defi-
nem umas das mais belas e 
turísticas praias do litoral 
Norte de Alagoas, em Mara-
gogi. Barra Grande, um dos 
povoados mais importantes 
do município, que encanta 
turistas de todo o mundo, é 
a quinta praia que mais re-
cebeu indicações positivas 
pelo TripAdvisor, ao lado de 
Gunga, Lages, Toque e Praia 
do Patacho. Barra Grande 
atualmente é uma das praias 
mais visitadas de Maragogi, 
o município conta com litoral 
de 22 km e Barra Grande se 
destaca por proporcionar óti-
mo banho de mar, pescaria e 
visitas às suas famosas pis-
cinas naturais. O povoado 
também tem seu lado lagu-
nar de pequena profundida-
de, rico em caranguejos, que 
deixam turistas do mundo 
inteiro encantados.

Mas, mais famosa do que 
a própria praia, em Barra 
Grande existe o famoso “Ca-
minho de Moisés”. Não se 
sabe ao certo o porquê desse 
nome, mas acredita-se que 
faça menção à passagem bí-
blica do livro de Êxodo, na 
qual Moisés dividiu o Mar 
Vermelho e libertou o povo do 
Egito. Portanto, assemelhan-
do-se ao extenso caminho de 
areia que divide o mar. Esse 
banco de areia que se forma 
permite aos visitantes rea-
lizarem uma caminhada de 
aproximadamente 800 me-
tros mar à dentro durante 
a maré baixa. Vale destacar 
que a areia do local é do tipo 
cascalho, uma mescla de pe-
dras pequenas e fragmentos 
de conchinhas do mar que 
deixam o local ainda mais 

São quase 7 mil cooperativas atuantes no país, que empregam 425 mil pessoas e atendem aproximadamente 14,6 milhões de brasileiros

Praia de Barra Grande é nova sensação do verão em Maragogi

Na retomada pós-pandemia, segmento tende a impulsionar economia, pois mais pessoas buscam soluções coletivas

Roberto Campos Neto, no 
final de novembro. Nela, o 
presidente do BC destacou 
a importância do cooperati-
vismo de crédito ao longo da 
pandemia: teve crescimen-
to de 48,5% na carteira de 
crédito de pessoas jurídicas, 
quase o dobro do observado 
no setor financeiro como um 
todo. Campos Neto destacou 
o papel de inclusão realizado 
pelas cooperativas, que pro-
movem inclusão financeira 
para muitas pessoas.

Estima-se que existam 
cerca de 400 cidades do país 
cuja única instituição finan-
ceira é uma cooperativa. A 
presença delas é a garantia 
de que muitas pessoas não 
precisem viajar para ter 
acesso ao dinheiro, fazendo 
com que mais recursos circu-
lem pelas próprias cidades. 
“Quando o cooperativismo 
ingressa nessas regiões di-
vide melhor a renda e gera 
desenvolvimento efetivo. 
Pesquisas da USP mostram 
que, nos locais onde há a 
presença efetiva de coope-
rativismo de crédito, os re-
cursos liberados refletem no 
Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH)”, cita Pimen-
tel.

Não se pode esquecer que o 
cooperativismo é responsável 
por significativa parte do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) na-
cional, visto que boa fatia do 
agronegócio do país se organi-
za desta maneira. Em 2020, 
de acordo com o Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplica-
da (Ipea), o agro deve crescer 
1,5% -- para 2021, a projeção é 
de 1,2%. O agronegócio repre-
sentou 21,4% do total do PIB 
em 2019.

Pesquisa realizada pelo 

bonito.
Muitos se perguntam 

quando o caminho se forma. 
Esse fenômeno da natureza 
só é possível por conta da 
maré baixa que vai de -0.1 a 
0.6, que é a altura permitida 
para a visitação das piscinas 
naturais de Maragogi. Po-
rém para que o caminho se 
forme é preciso que a maré 
esteja entre -0.1 até 0.2. Mas 
lembre-se, estamos falando 
de um fenômeno da natureza 
que sofre influência de ven-
tos e chuvas, logo o caminho 
também pode se formar em 
outros níveis de maré bai-
xa. Na verdade, quanto mais 
baixa a maré, mais visível e 
“aberto” o caminho fica. Após 
o nível de maré 0.2 não é cer-
to que o caminho irá se for-
mar, isso porque o nível do 
mar na entrada do caminho 
já fica um pouco mais alto.

Para curtir Barra Grande 
e o caminho com segurança, 
saia com 1 h de antecedên-
cia do horário da maré bai-
xa para conhecer o caminho. 
Iniciar a caminhada com 
esse tempo de antecedência 
é muito importante, dessa 
maneira você consegue che-
gar lá no período onde o mar 
vai estar no seu ponto mais 
baixo, podendo aproveitar e 
voltar com segurança para a 
costa. Chegando lá, o cenário 
é realmente fascinante, o de-
gradê de tons de azul do mar 
se mistura ao azul do céu, a 
areia branquinha e as águas 
mornas, permitem uma com-
pleta conexão com a nature-
za.

Detalhe: lá tem jangadas 
que oferecem drinks e água 
de coco. Sem falar no carri-
nho de picolé flutuante e as 
redes no meio do mar para 
tirar aquela foto curtindo o 
paraíso.

Sebrae entre abril e julho, 
com mais de 6 mil entrevista-
dos, mostrou que as coopera-
tivas foram a salvaguarda de 
muitos micro e pequenos em-

presários. Dos cerca de 30% 
de respondentes que alega-
ram ter buscado empréstimo, 
apenas 11,3% deles tiveram 
sucesso na demanda. Segundo 

o estudo, instituições finan-
ceiras cooperativas empres-
taram mais do que bancos 
privados e públicos. Em deter-
minado momento do ano, as 

cooperativas concediam 31% 
dos recursos demandados, en-
quanto os bancos privados e 
públicos tinham, respectiva-
mente, 12% e 9%.

REPRODUÇÃO
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Desde março, os transportes de 
passageiros sobre trilhos e de 
ônibus coletivo urbano acu-
mulam um déficit de R﹩ 16,3 

bilhões, sendo R﹩ 7,5 bilhões somente em 
relação à arrecadação de receita do setor 
de trilhos e R﹩ 8,8 bilhões relacionados 
ao desequilíbrio entre custos e receita do 
transporte coletivo por ônibus. Passados 
mais de nove meses do início das restri-
ções referentes à pandemia, os operado-
res de trilhos e ônibus estão transpor-
tando, em média, 60% dos passageiros, 
o que demonstra a lenta recuperação do 
setor. Além disso, o país chega ao mês 
de dezembro com o número crescente de 
contágio o que agravará ainda mais a 
situação e, consequentemente, a crise dos 
transportadores ao longo de 2021.
A Associação Nacional dos Transportado-
res de Passageiros sobre Trilhos (ANP-
Trilhos) e a Associação Nacional das Em-

presas de Transportes Urbanos (NTU) 
alertam que a falta de recursos para o 
setor afetará milhões de brasileiros que 
só têm o transporte público como meio de 
deslocamento - os serviços de transporte 
coletivo por ônibus urbano atendiam, an-
tes da pandemia, cerca de 40 milhões de 
pessoas diariamente, e os serviços metro-
ferroviário mais de 12 milhões.
Mesmo diante da crise e da falta de re-
cursos, os operadores de metrôs, trens ur-
banos e VLT não mediram esforços para 
manter o atendimento à população, fa-
zendo todas as adequações possíveis para 
a garantia da manutenção do serviço. 
Entretanto, com o alongamento da crise, 
que não tem perspectiva de finalização, o 
setor não está sendo capaz de suportar os 
graves impactos e via na Lei do Socorro 
Emergencial ao Transporte Público uma 
forma de garantir a plena operação dos 
sistemas por mais tempo,

Billo

Como no mar, toda onda come-
ça pela sobreposição de gotas 
empurradas pelo vento. “Uma 

mentira repetida mil vezes torna-se 
verdade”, dizia Goebbels. É o que 
vimos nas eleições de 2018. Fake 
news em profusão e as tramoias da 
Lava-Jato impediram Lula de ser 
candidato e, ainda, suscitaram o 
moralismo antipetista. Nessa onda 
surfou Bolsonaro e arrebatou a faixa 
presidencial.

Dois anos de governo foram sufi-
cientes para o establishment se dar 
conta de que apostou suas fichas no 
cavalo errado. Nada neste governo 
dá certo, exceto as sucessivas obras 
de demolição da saúde, da educação, 
da cultura, dos direitos humanos, 
das políticas ambientais e da segu-
rança pública. A pandemia ganhou, 
no Brasil, dimensão genocida; a 
economia retrocede; a inflação rea-
parece; o desemprego cresce; a de-
sigualdade se agrava; e a violência 

Fernando Gabeira, mordido pelo an-
tipetismo, alienou-se, politicamente, 
para apoiar Bolsonaro; o mea-culpa 

que, agora, faz, dizendo que se equivocou, 
subestimando o presidente e sua incapaci-
dade, parece mais uma fuga da realidade 
do que um exame sério de consciência; ele, 
claro, conhecia e conhece muito bem o ca-
pitão e sua histórica relação com as milí-
cias cariocas; e, sobretudo, sabe que estas 
são bando de foras da lei alimentado pela 
corrupção congênita que toma conta do 
aparato policial do Rio, fonte da qual bebe 
o bolsonarismo, para se expandir como mo-
vimento político criminoso, do qual Mariele 
foi uma das maiores vítimas etc.

Gabeira, também, conhece, suficien-
temente, bem os milicianos, como classe 
(anti)social, que se organiza como força 
econômica para promover exploração dos 
mais fracos, desprotegidos pelas forças do 
Estado, de modo a enriquecerem, numa 
clássica manobra de assalto, como forças 
colonizadoras sanguinárias. Como candi-
dato de oposição em disputa eleitoral, na 
cidade maravilhosa, sempre soube quem 
realmente enfrentou, qual o poder de fogo 
de destruição da bandidagem, base de 
sustentação da candidatura bolsonarista; 
teria direito de equivocar-se e subestimar-

Um dos maiores avanços 
da medicina foi desco-
brir métodos que imu-

nizem humanos contra doenças 
graves, que muitas vezes são 
mortais. 

Tratar doenças preventiva-
mente é uma obsessão de médi-
cos e cientistas desde sempre, e 
dessa forma chegamos às vaci-
nas. 

Criar uma vacina demanda 
tempo, dinheiro, capacidade 
científica, cooperação global, 
muitas vezes quebras de pa-
tentes, superar interesses re-
gionais e econômicos de grupos 
distintos, além é claro, de um 
pouco de sorte, visto 
que doenças devasta-
doras como HIV/AIDS 
ainda não tem imuni-
zação. 

Em 2020 a covid-19 
chegou sem avisar, 
uma doença com ca-
pacidade de parar o 
planeta, matando pes-
soas, espalhando pâni-
co, desafiando os siste-
mas de saúde do todo 
o mundo, e sobre tudo, 
aterrorizando os meios 
produtivos em todas as 
suas atividades, im-
pactando a economia 
mundial. 

Não há setor pro-
dutivo ou nação que não tenha 
sentido o golpe com as perdas 
trazidas pelo coronavírus em 
sua economia, que não tenha 
reduzido sua capacidade de pro-
duzir, que não tenha atrasado 
cronogramas de infraestrutura, 
e tudo isso por um simples mo-
tivo, a economia é feita de gente, 
e é justamente gente que o coro-
navírus mata. 

Num país que já erradicou 
doenças como poliomielite e sa-
rampo, de maneira inacreditável 
em 2020 uma corrente começa a 
lançar a ideia que vacina faz mal 
à saúde, quando não uma ala de 
ideológicos de extrema direita 
propagam notícias que vaci-
nas causam câncer, implantam 
chips, infectam com HIV, e tudo 
isso ao molho da xenofobia, des-
qualificando a vacina pela sua 
“nacionalidade”, mesmo que se-
jam feitas em consórcios globais. 

Aos trancos e barrancos esta-
mos vencendo um dos anos mais 
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explode.
O Brasil virou o patinho feio da 

conjuntura internacional. Alvo de 
chacotas e desprezo, a política exte-
rior brasileira se atrelou ao trumpis-
mo e, agora, órfã, está condenada a 
se apegar aos próprios fantasmas, da 
natureza comunista do coronavírus 
ao terraplanismo.

De olho nas eleições presidenciais 
de 2022, a elite brasileira afixa por 
toda parte o cartaz “Procura-se um 
candidato”. Até agora apenas dois se 
postulam com certeza, mas nenhum 
deles interessa aos donos e beneficiá-
rios do cassino financeiro: Bolsonaro 
e Ciro Gomes. Busca-se, então, um 
candidato “de centro”, para fugir aos 
“extremismos” do capitão e do peão 
(Lula).

Súbito, o centro se inflou de pos-
síveis candidatos: Moro, Huck, Do-
ria, Maia, e sabe-se lá quantos mais 
aparecerão para repetir o que, certa 
vez, me disse um arcebispo: “Não sou 
de esquerda nem de direita, sou do 
alto...”

Ora, todos os chamados “candi-
datos de centro” são, sem exceção, de 
direita. Defendem as mesmas pautas 
de Bolsonaro. Mudam apenas os mé-
todos e a retórica. Todos naturalizam 
a desigualdade social e rejeitam uma 

-se frente a tal corrente criminosa, para, 
depois, vir, na maior cara de pau, cometer 
a falsidade de uma mea-culpa, quando vê 
tudo desmoronar?

Na prática, fingiu não conhecer os 
malefícios intrínsecos à realidade bolso-
narista, o que seria mais do que suficiente 
para afastar de si qualquer escorregão em 
matéria de ingenuidade; estava, portanto, 
consciente do que praticou, jogando errado 
na demonização do PT, ao passar pano no 
bolsonarismo, como se fosse mal menor, 
dando uma de Pilatos, no credo, para tentar 
livrar-se dos tormentos de consciência que 
o assaltam, nesse momento; se há alguém 
que não teria justificativa alguma para di-
zer o que diz, agora, isto é, que subestimou 
Bolsonaro, esse alguém é ele, Gabeira.

Carreirista, vendeu sua alma ao dia-
bo; subverteu-se, conscientemente, para se 
salvar na Globo, onde toca seu jornalismo, 
politicamente, desengajado, que a pande-
mia dispensou, certamente, como justifi-
cativa da emissora para cortar custos de 
manutenção, com algo que não estava, na 
verdade, acrescentando nada de verdadei-
ramente útil; foi suportado, enquanto havia 
dinheiro sobrando, no oligopólio midiático, 
para bancar sua fantasia de sair pelo Bra-
sil afora para brincar de jornalismo sem 
sabor de luta; vendeu a consciência o ex-
-guerrilheiro, consagrado por livros cujos 
conteúdos políticos acabou por negar para 
se salvar como profissional desengajado de 
suas responsabilidades históricas; como 
parlamentar, que grande projeto conseguiu 
aprovar no legislativo?

Fez-se de mal entendido diante da Ope-
ração Lavajato, rendendo-se, consciente, à 

adversos de nossa história re-
cente, com muitas mortes, muita 
dificuldade econômica decorren-
te de uma política equivocada 
de câmbio, a volta da “comodi-
tização” da matriz econômica, 
perdas sucessivas nas bancas de 
negócios áreas de livre comércio, 
processo brutal de desindustria-
lização, política ambiental de 
1920, e grande desconfiança ju-
rídica e institucional formam o 
ambiente econômico mais hostil 
possível para qualquer país do 
mundo. 

Ataques à seguridade social, 
sabotagem aos mecanismos de 
proteção social, e uma políti-
ca liberal aplicada de maneira 
atabalhoada, de tamanha inefi-
ciência, que até mesmo os que a 
encomendaram, não suportam 
mais ver esse governo patinan-
do, e dando quedas gigantescas 
na nação. 

Não se engane, a economia 
patinava antes da pandemia e 
se agravou profundamente nes-
te ano. 

Um líder por essência tem 
como função primordial prote-
ger seus liderados, um estadista 
tem por essência harmonizar o 
estado, um presidente tem por 
missão gerar prosperidade ao 
seu povo, e tudo que o presiden-
te do Brasil deveria lutar incan-
savelmente para fazer chegar 
a todos seria a vacina, a única 
alternativa para a retomada de 
alguns setores da economia, so-
bretudo o setor de serviços. 

Mas ele insiste em lutar con-
tra a sua boia salva-vidas, tal-
vez por puro sadismo, talvez por 
ideologia, talvez por pura desco-
nexão com a realidade, ou ain-
da, talvez por tudo isso. 

Se nesse momento precisa-
mos de um líder, um estadista, 
um presidente eficiente, infeliz-
mente nós temos Bolsonaro. 

FREI 
BETTO
Frade dominicano, 
jornalista e escritior.

2022, um presidente de centro? Suicídio econômico do antivacina

Cai a máscara do falso guerrilheiro

Setor de transporte em 2021

reforma tributária que obrigue os 
ricos a pagar mais impostos. Todos 
defendem os privilégios do capital 
privado sobre os direitos coletivos. 
Todos são favoráveis à criminalização 
dos movimentos populares e aprovam 
a PEC que congelou por 20 anos os 
orçamentos da Saúde e da Educação. 
Todos apoiam políticas sociais pa-
liativas e são contrários a qualquer 
reforma estrutural capaz de mudar 
este país para melhor, como a refor-
ma agrária.

É hora de denunciar essa falácia! 
Para a elite, o ator principal desse 
governo exagera no desempenho ao 
ficar indiferente à pandemia, pro-
mover queimadas e desmatamento, 
fazer apologia da tortura e do livre 
comércio de armas. É preciso subs-
tituí-lo por alguém mais comedido, 
perfumado, dotado de bons modos. 
Alguém que efetive a privatização do 
patrimônio público e tenha mais ha-
bilidade na relação com o nosso maior 
parceiro comercial, a China.

Enfim, é preciso trocar o ator para 
que a encenação prossiga com o mes-
mo roteiro e assegure o final feliz do 
andar de cima, e as desgraças do an-
dar de baixo. Como diz o personagem 
de Lampedusa, “é preciso mudar, 
para que tudo permaneça como está”.

conversa fiada dos procuradores, na tarefa 
de montar contra Lula processo forjado sem 
provas, como constatou reportagem do The 
Intercep Brasil; jamais questionou a farsa; 
sempre deixou entender, no seu linguajar 
escapista, coroado de literatice leve, sofisti-
cada e falsa, existir alguma coisa que incri-
minava a esquerda, na montagem da farsa 
elaborada por Sérgio Moro, agora desnuda-
do pela realidade; cadê artigo dele conse-
quente para deixar a nu o juiz de Curitiba, 
figura caricata construída pela Globo, que 
se desfez como nuvem no embate da tem-
pestade dos fatos? 

Deixou-se levar sem fazer autocrítica 
que tanto cobra da esquerda que abando-
nou, para salvar sua alma politicamente 
contaminada pelo ressentimento anti-pe-
tista, que ajudou expandir.

Na verdade, ele agiu, deliberadamente, 
como quem precisava desvestir-se da sua 
armadilha de esquerda falsamente radical, 
para dispor de condições políticas desenga-
jadas para trabalhar na vênus platina, de 
modo a sobreviver como um pequeno bur-
guês mal humorado, com ares de sábio; no 
fundo está possuído da ideologia colonia-
lista, organicamente, engajado nas causas 
de Tio Sam, no equilibrismo orçamentário 
fracassado do FMI e do Banco Mundial, na 
pregação da privatização das empresas es-
tatais, agentes econômicos financeiros com 
os quais Vargas, a quem a Globo abomina, 
ergueu o Estado nacional soberano.

Gabeira é uma triste enganação, que, 
agora, se diz arrependido de ter se equivo-
cado com quem conhecia bastante para não 
sair com essa desculpa esfarrapada, a fim 
de tentar ficar de bem com a história.
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Bolsonaro dará indulto 
a policiais condenados

O presidente Jair Bol-
sonaro deve, mais 
uma vez, beneficiar 

policiais em seu decreto de 
indulto de natal. O texto pre-
parado no Ministério da Jus-
tiça e Segurança Pública se-
gue os parâmetros do perdão 
concedido no ano passado 
para agentes de segurança 
condenados por crimes cul-
posos (sem intenção) durante 
o exercício profissional.

A proposta do decreto foi 
encaminhada na quarta-fei-
ra (23) à Presidência e deve 
ser apreciada por Bolsonaro 
ao chegar a Brasília, após 
passar cinco dias de folga no 
litoral de Santa Catarina. O 

Escolhido na quarta-feira 
(23) para concorrer à presi-
dência da Câmara dos De-
putados na chapa articulada 
pelo atual presidente Rodri-
go Maia (DEM-RJ), o depu-
tado Baleia Rossi (MDB-SP) 
tem um índice de governis-
mo maior que o do próprio 
candidato apoiado pelo Pla-

Bolsonaro dará indulto natalino a agentes condenados por crimes

Mais 5,5 milhões de dose da vacina CoronaVac chegaram ao Brasil

Baleia Rossi é mais governista que Arthur Lira

Anvisa dá aval aos insumos da vacina da AstraZeneca desenvolvida em Oxford
A Anvisa (Agência Nacio-

nal de Vigilância Sanitária) 
concedeu a certificação de 
boas práticas de fabricação à 
WuXi Biologics, responsável 
pela fabricação do Insumo 
farmacêutico ativo biológico 
da vacina desenvolvida pela 
AstraZeneca em parceria 
com a Universidade de Ox-
ford e a Fundação Oswaldo 
Cruz.

O Ministério da Saúde 
tem parceria com a empresa 
para produção do imunizan-
te.

A etapa finalizada é um 
dos pré-requisitos para a 
continuidade do processo de 
registro vacina. A informa-
ção foi divulgada na noite de 
quarta-feira (23) pelo gover-
no federal.

Segundo o governo, após 
inspeção realizada de 7 a 11 
de dezembro, a equipe técni-
ca da Anvisa concluiu nesta 
quarta a avaliação técnica 
das informações comple-

mentares enviadas pela em-
presa.

A Anvisa já havia conce-
dido, nesta semana, o cer-
tificado de boas práticas à 
Sinovac, empresa chinesa 
responsável pela Coronavac 
e parceira do Instituto Bu-
tantan, de São Paulo.

A Coronavac é a aposta 
do governador de São Paulo, 
João Doria (PSDB), para for-
necer a vacina da Covid-19 
à população paulista e tem 
estado no centro de uma dis-
puta com o presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido).

Bolsonaro trabalha aber-
tamente contra campanha 
de imunização e já disse que 
o governo federal não iria 
adquirir vacina da China 
porque ela não traria segu-
rança.

No entanto, a fabricante 
WuXi Biologics, que acaba 
de receber a certificação do 
governo Bolsonaro, também 
fica na China.

MARCOS CORRÊA / PR

SECOM / SP

Texto segue concessão de perdão dada em 2019 para agentes penalizados por crimes 

texto ainda pode sofrer alte-
rações antes de ser publica-
do.

O chefe do Executivo tam-
bém receberia ontem à noite 
uma visita de cortesia do pre-
sidente do Supremo Tribunal 
Federal (STF), Luiz Fux, no 
Palácio da Alvorada.

De acordo com fontes com 
acesso ao texto, o indulto de 
Natal do ano passado deve-
rá ser replicado porque foi 
considerado um acerto da 
Presidência. Em 2019, foi a 
primeira vez que o perdão 
foi concedido a uma catego-
ria profissional específica. O 
decreto de um ano atrás tam-
bém beneficiou militares das 

nalto, Arthur Lira (PP-AL).
Dados do Radar do Con-

gresso, plataforma de dados 
do Congresso em Foco, apon-
tam que Baleia Rossi, presi-
dente nacional do MDB, vo-
tou com o governo em 90% 
das votações nominais da 
Câmara, enquanto  Lira se-
guiu a orientação do líder do 

Forças Armadas que comete-
ram crimes culposos durante 
operações de Garantia da Lei 
e da Ordem (GLO).

O indulto anterior, o pri-
meiro concedido por Bolso-
naro, não pôde ser aplicado 
para casos de agentes de 
segurança pública condena-
dos por crimes hediondos, 
latrocínio, estupro, tortura, 
crimes relacionados com or-
ganizações criminosas, ter-
rorismo, tráfico de drogas, 
posse ou porte ilegal de arma 
de fogo e corrupção.

O perdão deste Natal 
também deve valer para con-
denados com problemas gra-
ves de saúde adquiridos após 

governo em 88% das vezes. 
O nome do emedebista foi 
acordado entre os líderes de 
parte da bancada.

O número aponta que 
Baleia seguiu o governo 
principalmente em pautas 
econômicas pautadas pela 
Câmara. Não é possível di-
zer como o deputado se posi-

a prisão, como paraplegia, 
tetraplegia, cegueira, câncer 
e AIDS em estágio terminal. 
Todas as condições de saúde 
devem ser comprovadas por 
laudo médico oficial. Este 
indulto humanitário foi con-
cedido em 2019 e em anos 
anteriores.

A Constituição concede 
ao presidente a prerrogativa 
de conceder o perdão a pes-
soas condenadas, desde que 
preenchidas determinadas 
condições previamente es-
tabelecidas. Esses critérios 
são definidos anualmente e 
publicados em decreto no fim 
do ano – daí o motivo de ser 
chamado de “natalino”. 

cionaria em pautas de costu-
me, consideradas mais caras 
ao bolsonarismo e que quase 
não foram pautadas duran-
te a presidência de Rodrigo 
Maia.

Baleia irá encabeçar uma 
chapa que até o momento 
conta com 11 partidos, que 
vão do PT ao PSL, partido do 

qual o presidente Jair Bolso-
naro se desfiliou em 2019. O 
bloco prega como bandeira 
principal a independência 
da Casa para poder tomar 
decisões, sem ser uma espé-
cie de “puxadinho” do poder 
Executivo.

A indefinição sobre o 
nome vinha desde que o 
STF definiu, na noite do 
dia 6 de dezembro, que os 
presidentes da Câmara e 
do Senado não podem con-
correr à reeleição – o que 
frustrou os planos de ree-

leição de Davi Alcolum-
bre e de Maia de tentar 
uma candidatura para seu 
quarto mandato seguido (o 
que o deputado nega ter 
sido sua intenção).

Já Arthur Lira defen-
deu que buscará a mesma 
independência da Casa 
proposta pelo grupo opos-
to. “Todo partido que qui-
ser compromisso com a au-
tonomia do funcionamento 
da Casa, estou aberto ao 
diálogo”, escreveu Lira em 
seu Twitter. 

com GERALDO CÂMARA
BARTPAPO

Cascata de corruptos

Jamais vou ter vergonha de ser um carioca da gema porque 
não tenho do que me envergonhar, como pessoa, como 
gente, como nascido lá. Mas, vamos e venhamos que 

chega a dar um frio na espinha quando a gente vê que todos 
os últimos governadores do Rio e alguns prefeitos acabaram na 
cadeia por corrupção ativa e passiva. É um estrago moral que 
não tem cabimento, que não nos permite pensar em algo que 
não seja o acusatório, já que foi passando de um para o outro a 
incrível crise moral e institucional daquele estado. 

 Agora, quando estamos chegando ao fim de um ano 
catastrófico, de sofrimentos, de angústias e de agruras nos 

deparamos mais uma vez com a prisão de um 
prefeito que entrou na prefeitura espalhando ternura 
e religiosidade, dizendo-se portador da moral e dos 
bons costumes e garantindo aos seus eleitores que 
daquele pão podre e denegrido ele jamais comeria. 
Clara insensatez dos que acreditaram, dos que 
votaram antes e ainda votaram depois, graças a 
Deus, sem a colaboração dos sensatos que dele 
tiraram o sufrágio que o permitiria continuar na sua 
hipócrita ação. 

 Mas, o que importa neste momento é a suces-
são de corruptos que esbarraram em atos que os 
levaram a prisões nunca dantes imaginadas, como 
é o caso do ex-governador Sérgio Cabral já conde-
nado a cerca de 180 anos. Ou mais. Nem vai saber 
como se cumpre uma sentença de tal tamanho, a 
não ser que a mão divina a mostre no Paraíso ou 
quem sabe em outro lugar mais quente. 

 O fato é que, em pleno Natal, os cariocas estão 
boquiabertos – ou não – com mais uma peripécia 

oficial que detona mais uma autoridade 
que foi movida pela ambição e, talvez, pelo 
prazer de prejudicar a sociedade com seus 
atos ilícitos. E aí, me pergunto: com que 
autoridade esta dita autoridade vai mandar 
ou governar um dia? Se é que ainda vai. 
Tudo é possível, porque num país onde 
alguns corruptos ainda estão soltos por aí 
exibindo suas mansões e seus carrões, 
quando eles, os bens sujos, forem confis-
cados é bem possível que ainda peçam 
troco. E como o país não tem memória é 
também possível que eles voltem triunfan-
tes à cena do crime.

 
ALERTAS DO DIA

• Sem dúvida, o coronavírus está 
provocando a segunda onda nessa sua 
trajetória de doenças e de morte por todo o 
mundo. Acho que é preciso que a sociedade 

entenda o que se passa e tolha os passos 
gigantescos dessa doença que era e 
ainda é imprevisível. 

• E isto só é possível com disciplina, 
com a consciência de que a aglomeração, 
o uso das máscaras e tantas outras ações 
difundidas sejam adotadas, entendidas e 
praticadas pela população. 

• Finalmente, mais uma obra do gover-
no estadual está sendo entregue. Última 
quarta-feira foi aberto ao tráfego o famoso 
viaduto da Polícia Rodoviária, uma obra 
de grande alcance, desejada e necessária 
para o fluxo do trânsito na região. 

PARE PRA PENSAR
O que desejamos neste Natal dife-

rente já faz parte do ano que vai chegar, 
quando pedimos a Deus que nos dê um 
ano realmente novo e nos deixe esquecer 
o que se vai.            



Decreto orienta sobre distanciamento social

O Governo do Estado 
publicou, em edi-
ção suplementar 

do Diário Oficial da quar-
ta-feira (23), o decreto nú-
mero 72.438, que trata da 
classificação do Estado de 
Alagoas conforme o Pla-
no de Distanciamento So-
cial Controlado, em razão 
da pandemia da Covid-19, 
doença provocada pelo novo 
coronavírus. A publicação 
autoriza a retomada gra-
dual das atividades de ensi-
no presenciais nas redes de 
ensino privada e públicas, 
estabelece o ponto facul-
tativo presencial para aos 
servidores públicos, man-
tendo o teletrabalho, e res-
tringe o funcionamento de 
bares e restaurantes.

Não houve mudança de 
bandeiras dentro do Plano 
de Distanciamento Social 
Controlado. Todas as re-
giões do Estado, portanto, 
permanecem na fase azul, 
mas o Governo do Estado 

O decreto recomenda que seja prio-
rizado o modelo híbrido de aulas, con-
forme orientação do Conselho Nacional 
de Educação (CNE) para garantir a li-
berdade de escolha dos pais de alunos 
e estudantes diante da necessidade de 
continuidade dos requisitos de segu-
rança sanitária, enquanto uma solução 
definitiva para a pandemia não acon-
teça efetivamente. Ficam autorizadas, 

também, as aulas coletivas esportivas 
e de ginástica para crianças e jovens, 
bem como de idiomas ou congêneres.

O decreto faculta aos municípios 
alagoanos o poder de deliberar quan-
to à permissão para o funcionamento 
presencial das aulas. Será facultado, 
também, aos profissionais da área da 
educação, que se encontram no grupo 
de risco, a realização de suas ativida-

des de forma presencial.
Por meio de portaria, a Secretaria 

de Estado da Educação (Seduc) estabe-
lecerá, em caráter excepcional, a orga-
nização da oferta da Educação Básica 
através da fusão dos anos letivos de 
2020 e 2021, por meio da adoção de 
contínuo curricular de dois anos para 
cumprimento dos objetivos, direitos de 
aprendizagem e desenvolvimento, com-

petências e habilidades, nas unidades 
de ensino da Rede Pública Estadual de 
Alagoas.

Fica facultado, porém, ao Governo 
do Estado, a suspensão do cronograma 
de retorno às aulas presenciais, caso a 
situação epidemiológica em Alagoas se 
deteriore e seja necessário retornar às 
fases anteriores definidas na Matriz de 
Risco.

DIVULGAÇÃO

Publicação regula funcionamento de bares e restaurantes, teletrabalho e retomada gradual do ensino presencial em Alagoas

De acordo com o decreto, bares e restaurantes funcionam sem música ao vivo pelo período de 15 dias

decidiu endurecer algumas 
medidas de enfrentamento 
à pandemia, diante do au-
mento recente dos números 
da Covid-19 em Alagoas.

O decreto estabelece que 
bares e restaurantes pode-
rão funcionar diariamente 
entre as 6 horas da manhã 
até a zero hora do dia sub-
sequente, sendo proibido, 
nestes estabelecimentos, a 
execução de música ao vivo 
pelos próximos 15 dias.

“Os serviços de organi-
zação de eventos, reuniões, 
celebrações e comemorações 
poderão funcionar até as 3 
(três) horas da manhã do 
dia subsequente, desde que 
estejam previamente auto-
rizados pelo Poder Público e 
cumpram todas as medidas 
do Protocolo Sanitário dis-
postas no Decreto Estadual 
nº 71.467, de 29 de setembro 
de 2020”, fixa o artigo 10º.

TELETRABALHO
O novo decreto esta-

belece o ponto facultativo 

CNE: legislação recomenda modelo híbrido de aulas
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presencial aos servidores 
e empregados dos órgãos e 
entidades da Administração 
Pública Estadual. De acor-
do com o artigo 5º, o expe-
diente permanece por meio 
de teletrabalho, conforme o 
Decreto Estadual nº 69.529, 
de 2020, e instrução norma-
tiva da Secretaria de Esta-
do do Planejamento, Gestão 
e Patrimônio (Seplag).

RETOMADA DAS AULAS
O Governo do Estado 

também autorizou a reto-
mada gradual das ativida-
des de ensino presenciais 
nas redes privada e públi-
cas, a partir de 2021, de 
acordo com os níveis de en-
sino. 

Conforme o cronograma, 
em anexo único contido no 
decreto, o retorno às aulas 
presenciais da Educação 
Infantil acontece a partir 
de 20/01/2021 e do Ensino 
Fundamental e Médio a 
partir de 01/02/2021.Matriz 
de Risco.
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Os meus Natais

De todos os meus natais, aqueles que mais me marcaram 
foram os vividos no tradicionalmente religioso Bom Parto, 
também reconhecido como um dos bairros que mais 

incentivaram os folguedos populares de Maceió, enquanto 
viveu sob a égide da indústria de tecidos de algodão Alexan-
dria. Salutarmente, rivalizava com Bebedouro e Fernão Velho 
nesses períodos. Mas, o Bom Parto, para mim, era insuperá-
vel. Reinou, desde o final da década de 40 até começo dos 
anos 60.
     Nas épocas natalinas, melhor me recordo é dos seus pasto-
ris. Minha evocação mais remota dos tempos de Natal, liga-se 
ao largo ainda não habitado, na rua General Hermes, conhe-
cido como “Barreira”, onde mais tarde foi erguido o Colégio 
Padre Brandão Lima, hoje em ruínas, juntamente com o bairro.
      Todo iluminado e enfeitado de bandeirolas, o largo da 
Barreira abria generosos espaços para a instalação de quios-
ques onde eram comercializadas, a preços módicos, comidas 
da região. Os barzinhos, que constituíam a alegria e o prazer 
da rapaziada chegada a uma cervejinha ou a uma cachaci-
nha, ocupavam uma faixa exclusiva, no oposto à área onde a 
criançada se divertia até a exaustão. Esse pedaço dispunha 
de roda gigante, barcos de balanço, carrosséis e “laguinhos” 
de areia, onde eram “pescadas” prendas em competições 
divertidas, descontraídas, exclusivas da criançada. Tudo muito 
bonito e organizado.

      A Fábrica Alexandria caprichava nas 
festas públicas de Natal, no Bom Parto.
      Moradores do bairro, em sua quase 
maioria operários da indústria têxtil, respi-
ravam alegria e felicidade. 
      O centro da atenção de todos era 
sempre o majestoso palanque armado no 
plano mais alto do terreno. Nesse palan-
que exibia-se a maior atração dos festejos: 
as bonitas jovens do Pastoril “Filhas do 
Oriente”, com suas Mestra, Contra-mestra 
e  Diana, liderando os seus tradicionais 
cordões azul e encarnado.
      Do dia 5 de dezembro até o 10 de 
janeiro do ano seguinte, os festejos natali-
nos do Bom Parto recebiam um admirável 
público. Gente do estado de Alagoas intei-
ro acorria ao bairro, cuja padroeira era (e 
este ano com restrições, dada a pandemia 
do Coronavirus) homenageada, com muita 
pompa, no 8 de dezembro.
 
      Na manhã de Natal eu tinha por hábito 
me levantar mais cedo do que todos, lá em 
casa. É que meu pai (que saudade dele!), 
bom madrugador, já havia cumprido o ritual 
natalino de sempre: colocar nos sapatos 
dos filhos o presentinho de Papai Noel. Eu 
era o primeiro a pegar o meu.
      Até os meus 15 anos de idade, eu vivi 
as maravilhas de um Natal como se esti-
vesse em família, entre irmãos, parentes, 
vizinhos e amigos, nas calçadas e nas 
ruas engalanadas do Bom Parto... numa 
felicidade que jamais conseguirei descre-
ver.

      Não posso escrever sobre isto sem 
me emocionar. 

PASTORZINHO ABUSADO
      Ainda longe de encerrar suas ativi-
dades, que se deu no ano de 1966, a 
Fábrica de Tecidos Alexandria, com seu 
quadro de operários girando em torno 
de 1.600, promoveu uma de suas festas 
públicas natalinas, em local diferente da-
quele que tradicionalmente utilizava – o 
largo da barreira da rua General Hermes 
– artéria principal do  Bom Parto. Isso se 
deu em 1953.
      Com as mesmas atrações populares 
dos anos anteriores, essa festa aconte-
ceu no aterro do mangue que ocupava 
considerável área da parte posterior da 
industrial têxtil, em trecho da rua Fran-
cisco de Menezes. Seus acessos eram 
permitidos pelas ruas Luiz Zagallo, Alfre-
do Lobo e Leite Júnior, que faziam parte 
do casario construído pela Alexandria 
para seus operários.
      A lagoa Mundaú, que principia na 
Levada e se estende até Fernão Velho, 
também servia de opção – a fluvial – 
para quem, saindo de Marechal Deo-
doro, Coqueiro Seco e Santa Luzia do 
Norte (cidades banhadas pela extensão 
lagunar), pretendia prazeirar-se nos 
folguedos. A grande atração sempre foi o 
Pastoril Filhas do Oriente.
     Nesse ano de 1955, o pastoril excep-
cionalmente teve dois pastores, além do 
número normal de pastinhas. Um deles 

era eu, o outro o garoto Severino Guedes. 
Éramos da mesma idade: 11 anos.
        Severino tinha o comportamento dife-
rente do meu: era contido, caladinho. Eu, 
agitadinho, abusadinho. As torcidas do azul 
e do encarnado, envolvendo tradicionais 
famílias do bairro eram animadíssimas. Por 
fora, corriam voluntários que compareciam 
às exibições das pastorinhas, apenas para 
agitar as galeras. No final, todos terminavam 
na maior harmonia.
     Mas, como em toda regra existem as 
exceções, havia um grupelho de garotos 
moradores da chamada “Rua de Trás”, mais 
precisamente a rua Francisco de Menezes, 
que ia às exibições do pastoril só para per-
turbar. Um deles cismou com a minha cara e 
tirou uma onda:
      - Esse pastor magrelo parece mais um 
macarrão... Quá, quá, quá... Macarrãããooo!
      Aí, a turma dele completou:
      - Macarrãããooo!
      Os moleques estavam postados ao lado 
do palco onde o pastoril se exibia. Enquanto 
eles continuavam tirando onda com a minha 
cara, as meninas, todas alegrezinhas, encer-
ravam a última jornada - “Sinos de Belém” 
– e se recolhiam às coxias, agitando seus 
pandeirinhos. Naquele momento, fui acometi-
do de uma irreprimível vontade de fazer xixi. 
     Então, não contei conversa: voltei à cena, 
abri a braguilha, puxei meu pinto pra fora 
e disparei uma mijada de mil espumas nas 
caras dos gozadores.

      Nunca fui tão aplaudido!    

Eduardo Vasconcelos destaca que professores sofreram com atraso e redução de salário e diminuição da carga horária

ADAILSON CALHEIROS

Número de denúncias 
de irregularidades
trabalhistas cresce 16%

EVELLYN PIMENTEL
REPÓRTER

Dados do Ministério 
Público do Trabalho 
em Alagoas (MPT/

AL) mostram que este ano 
houve crescimento de 16% 
no número de denúncias de 
irregularidades trabalhistas 
em relação ao ano passado. 
Entre 1º de janeiro deste 
ano e a última segunda-feira 
(21) foram registradas 2.786 
denúncias. Em todo o ano 
passado o número ficou em 
2397.

De acordo com o órgão 
ministerial, do total de de-
núncias recebidas em 2020, 
foram instaurados 589 in-
quéritos.

“São denúncias relacio-

Segundo o presidente do 
Sindicato dos Professores de 
Alagoas (Sinpro-AL) Eduar-
do Vasconcelos, a categoria 
foi uma das que mais sofre-
ram com irregularidades 
trabalhistas.

“Atraso de salário, houve 
a redução de carga horária e 
salário, a maior reclamação 
foi que o governo pagou a 
parte da redução e a escola 
não paga. Era uma das prin-
cipais reclamações. Outra re-
clamação é o não pagamento 
integral do 13º salário. Outro 
ponto, ao invés das escolas 
reduzirem a jornada, muitas 
escolas complementaram a 
carga horária do professor 
com o governo pagando a 
redução da carga horária e 
isso é fraude, já acionamos a 
Polícia Federal e vamos acio-
nar a Justiça após o recesso. 

Temos até áudios gravados 
do dono da escola ameaçan-
do e confirmando a fraude. 
No início tínhamos professo-
res com contratos suspensos, 
mas sendo obrigados a tra-
balhar. Houve vários proble-
mas”, pontua Vasconcelos.

BANCÁRIOS
O presidente do Sindica-

to dos Bancários de Alagoas, 
Márcio dos Anjos afirma que 
diante das incertezas provo-
cadas pela pandemia, tan-
to a representação regional 
quanto a local da categoria 
atuaram com rigor para evi-
tar que irregularidades fos-
sem cometidas.  

“Não chegou ao conheci-
mento do sindicato aqui em 
Alagoas nenhuma denúncia 
levada ao MPT. Desde o iní-
cio trabalhamos duramente 
junto aos bancos para evitar 

excessos e preservar a saúde 
a integridade dos trabalha-
dores. Montamos contin-
genciamento na entrada das 
agências para evitar aglome-
rações. Os bancos fizeram a 
parte deles afastando os gru-
pos de risco, disponibilizan-
do máscaras, álcool 70%”, 
pontua.

Márcio porém avalia que 
algumas situações relacio-
nadas aos bancos “saem” do 
controle do sindicato.

“Agora se tem algo extre-
mamente negativo é a aglo-
meração formada na entra-
da com filas quilométricas, 
pessoas sendo expostas e 
sem nenhuma medida que 
evitasse isso. Mas quanto 
a essa questão está fora da 
alçada do sindicato e com o 
que compete as nossas atri-
buições”, salienta. (E.P.)

MARCELLO CASAL JR / AGÊNCIA BRASIL

Dados do MPT apontam que ocorreram mais de 2,7 mil 
este ano em Alagoas, 23% delas relacionadas à pandemia

MPT recebeu 651 denúncias relacionadas à pandemia de Covid-19 e instalou 190 inquéritos até o momento

Professores foram uma das categorias que mais sofreram, diz sindicato

São denúncias relaciona-
das a temas gerais (atraso 
ou falta de pagamento 
de salários, de verbas 
rescisórias, de FGTS 
e outros assuntos) a ir-
regularidades voltadas 
à saúde e segurança do 
Trabalho, irregularidades 
relacionadas à Covid-19”
MINISTÉRIO PÚBLICO DO    
TRABALHO EM ALAGOAS

nadas a temas gerais (atraso 
ou falta de pagamento de sa-
lários, de verbas rescisórias, 
de FGTS e outros assuntos) 
a irregularidades voltadas à 
saúde e segurança do Traba-
lho, irregularidades relacio-
nadas à Covid-19”, pontua o 
MPT.

Uma das possíveis cau-
sas desse aumento pode es-
tar relacionada a pandemia 
de Covid-19, uma vez que al-
guns empregadores desres-
peitam as normas sanitárias 
de prevenção à doença. Em 
todo o País, o MPT registrou 
mais de 35 mil denúncias 
com o tema Covid-19.

Em Alagoas, desde o iní-
cio da pandemia, mais pre-
cisamente a partir do dia 
16 de março o percentual 
de denúncias relacionadas a 
Covid-19 chegou a 23%. Em 

números, foram 651.
“Especificamente sobre 

Covid-19, o MPT recebeu 
651 denúncias e instaurou 
190 inquéritos até o momen-
to. Sobre as principais de-
núncias relacionadas à Co-
vid-19, o MPT em Alagoas 
recebeu denúncias sobre o 
fornecimento de equipamen-
tos de proteção individual, 
sobrecarga de trabalho, fal-
ta de treinamento, escalação 
de lactantes para a linha de 

frente de combate à doen-
ça... Também foram recebi-
das denúncias sobre empre-
gados do grupo de risco que 
continuavam trabalhando, 
atestados que não eram 
aceitos, aglomeração de tra-
balhadores, redução de jor-
nada sem acordo prévio e 
outros assuntos”, acrescenta 
o MPT.

Segundo informações do 
MPT nacional, o órgão desti-
nou em todo o País, de mar-

ço a 15 de dezembro, mais 
de R$ 322 milhões para as 
ações de combate e preven-
ção ao novo coronavírus. Os 
valores foram resultados da 
atuação do MPT, garanti-
dos por decisões da Justiça 
do Trabalho ou por acordos 
extrajudiciais (Termos de 
Ajuste de Conduta – TACs). 
Os recursos beneficiaram 
hospitais públicos, associa-
ções de saúde, universida-
des, Estado e municípios.

COM DIEGO VILLANOVA
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A agonia de Daniel Rocha

Um vídeo divulgado pelo 
empresário Daniel Rocha 
revela como o direito de 

qualquer cidadão brasileiro ao 
tratamento digno da saúde, por 
meio do sistema público, pode 
se tornar algo distante. Ex-ve-
reador de Arapiraca e filho de 
Célia Rocha, médica que admi-
nistrou a capital do Agreste por 
três mandatos, Daniel precisa 
de um medicamento que custa, 
por mês, dez mil reais. 

NOVA BATALHA 
O alto custo do remédio que 
surtiu efeito contra a dermatite 

atópica adquirida no dia a dia do seu trabalho o levou a buscar a 
assistência por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Passados 
meses do início dessa nova batalha contra o mal que o aflige, Da-
niel Rocha usou as redes sociais para fazer um apelo que revela o 
drama que atinge milhares de arapiraquenses.

PROCURAM A JUSTIÇA 
Segundo o defensor público Hênio Miranda, 
de 100 a 150 pessoas recorrem, por semana, 
à sede da Defensoria Pública de Alagoas em 
Arapiraca para tentar obter, por meio da justiça, 
tratamento e/ou medicamento. 

SUSPENSÃO DO ATENDIMENTO
“Com a pandemia e a suspensão do atendimento 
presencial, que passou a ocorrer de forma re-
mota, houve uma pequena redução na média da 
procura, mas nunca ficou abaixo de 100 por mês, 
principalmente depois que a população tomou 
conhecimento de como acessar os serviços da 
Defensoria Pública em nosso portal na Internet 
ou através de contato por Whatsapp”, explica 
Miranda ao Jornal de Arapiraca. (Com Fernando 
Vinicius). 

TRAIPU
Quem procurar atendimento no Centro de Saúde 
e Casa Maternal Nossa Senhora do Ó, no muni-
cípio de Traipu, no Agreste alagoano, pode ficar 
sem atendimento médico. Os médicos planto-
nistas decidiram realizar uma paralisação em 
função do atraso no pagamento do salário.

ATENDIMENTO A GESTANTES
A unidade hospitalar do município é a única refe-
rência para atendimento a gestantes em trabalho 
de parto, e o atendimento clinico em geral. A 
paralisação da classe médica pode causar um 
‘caos’ nesse período de festividades de fim de 
ano.

SEM ATENDIMENTO 
Se a situação não for resolvida, os pacientes que 
precisaram de atendimento em Traipu, provavel-
mente, terão que se deslocar até outro município, 
Culturalmente, nesse período de final de ano, o 
número de profissionais especializados em unidades 
hospitalares é reduzido e muitas vezes, inexistente. 
(Com 7 Segundos). 

IPTU PREMIADO
A Prefeitura de Girau do Ponciano vai sortear uma 
motocicleta e mais 4 prêmios na campanha IPTU 
Premiado 2020. Para concorrer, os contribuintes 
deverão apresentar seus impostos quitados junto 
ao setor de tributos e arrecadação da Prefeitura e 
preencherem um cupom que dará direito a participa-
ção no sorteio, que ocorrerá dia 30 de dezembro.

ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO
O IPTU Premiado tem o intuito de estimular a 
arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano 
em Girau do Ponciano. A contribuição é uma das 
principais receitas próprias do município e sua 
arrecadação é aplicada na manutenção de serviços 
públicos e em obras que valorizam e beneficiam 
toda a população.

ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO 
De acordo com o regulamento, só poderá participar 
do sorteio o contribuinte que requerer o cupom e 
atualizar o cadastro Imobiliário e Fiscal da Prefeitu-
ra de Girau, sendo responsabilidade exclusiva do 
contribuinte apresentar documentos devidamente 
quitados.

Além da moto, serão 
sorteados uma geladeira, 
um fogão e um micro-on-
das. (Com Já é Notícia). 

... O ex-prefeito de Mare-
chal Deodoro, Cristiano 
Matheus (MDB), recebeu 
diagnóstico positivo para 
Covid-19 e precisou ser 
internado em Maceió, 
após exames constata-
rem comprometimento 
significativo do pulmão.

... Familiares utilizaram 
as redes sociais para 
pedir as orações e passar 
alguns detalhes do qua-
dro de saúde do político.

...De acordo com a nota, 
Cristiano foi informado, 
no dia 16 de dezem-
bro, de que está com o 
coronavírus. No momen-
to, o ex-gestor recebe 
tratamento em um dos 
hospitais particulares 
da capital (o nome não 
foi informado). (Com Já é 
Noticia).
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Preço alto faz aves natalinas encalharem
Associação de Supermercados de Alagoas indica alta de preços em torno de 7%; produto passa longe de muitas mesas nessa ceia

ANA PAULA OMENA
REPÓRTER

Apesar de ser o pro-
tagonista da ceia de 
Natal de muitos ala-

goanos, o peru ficará distan-
te das mesas da maioria nas 
comemorações deste ano. 
Isso porque, segundo a As-
sociação de Supermercados 
de Alagoas (ASA), as aves 
natalinas tiveram registro 
de alta de preços em torno 
de 7%, este ano. Um peru ou 
chester pode sair por cerca 
de R$ 100, de acordo com o 
peso na hora da balança.

Resultado disso é que 
poucos consumidores com-
praram carnes típicas do Na-
tal. Nos supermercados da 
cidade de Maceió na última 
terça-feira (22), as pessoas 
até olhavam, mexiam, mas 
não levavam. Foi o caso de 
Jackson Gonçalves, ele bem 
que tentou pesquisar, porém 
os preços exorbitantes o as-
sustaram e ele preferiu op-
tar pelo frango mesmo.   

“A consequência disso é 
que as aves natalinas estão 
encalhadas nos supermer-
cados”, percebeu. “Normal-
mente as pessoas compram 
esses produtos até o dia 23, 
muito mais no dia 22. E não 
parece ser isso que está acon-
tecendo. Tem muito produto 
disponível nos supermer-
cados. A Sadia mesmo está Em supermercados da capital Maceió, preço alto das aves natalinas afugenta consumidores, que buscam outras opções para a ceia de Natal

Após pesada, uma ave natalina pode chegar a custar em média R$ 100 nos supermercados da capital

EDILSON OMENA

EDILSON OMENA

dando até brinde (uma bolsa 
térmica) para quem levar o 
peru ou chester, mas nem 
assim está saindo”, disse 
José Torres.

Ele encontrou o quilo do 
peru a R$ 18,45 e comprou 
3,580 kg por R$ 66,15. “O 
produto vai ficar boa par-
te encalhado”, acredita. “O 
lombo e o pernil do porco 
também estão acima das nu-
vens, talvez até mais caros. 
Comprei pouco mais de um 
quilo de lombo a R$ 43,25, 
mas também não dispensei 
o frango, que é de lei”, co-
mentou.  

“Muita gente deve estar 
comprando pernil e lombo 
no mercado público, onde é 
bem mais barato; ou com-
prando galinha, também 
muito mais em conta. Tem 
gente que compra no merca-
do a ave ainda viva e abate. 
Meu pai fazia muito, mas 
nos tempos de hoje é bem 
mais difícil”, observa a con-
sumidora Maria Conceição 
Santos.

Raimundo Palmeira, pre-
sidente da ASA, explica que 
o aumento vem puxado pela 
alta do dólar, bem como dos 
produtos para alimentação 
animal, como ração, milho e 
farelo de soja.

“Infelizmente houve au-
mento sim, mas não tanto 
quanto foi no ano passado. 
Apesar da alta dos preços 
de carnes natalinas, os su-
permercados seguem com-
prando normalmente dentro 
do movimento dos estabe-
lecimentos, estamos com a 
perspectiva muito boa para 
dezembro, tendo em vista 
o mês que vem crescendo o 

Aumento é puxado pela subida do dólar 
e produtos para alimentação animal

movimento em relação ao 
mesmo período do ano pas-
sado”, salientou.

O presidente da ASA 
disse ainda que o segmento 
está otimista, conforme os 
meses anteriores trabalha-
dos, já que mesmo em meio 
à pandemia da Covid-19, o 
setor foi o que menos sentiu 
o decreto de fechamento de 
estabelecimentos para res-
tringir a proliferação do ví-
rus contagioso. “O ramo não 
foi afetado, os supermerca-
dos permaneceram abertos”, 
reforçou.

Questionado na última 
terça-feira sobre a queda do 

movimento no setor de frios, 
onde estão disponíveis os 
produtos derivados de aves, 
suínos e bovinos, Raimun-
do Barreto ponderou que o 
brasileiro sempre deixa as 
compras para a última hora 
e que o movimento deveria 
crescer a partir da quarta-
feira (23).  

“Outros consumidores já 
compraram o seu peru, ches-
ter... Justamente para não 
haver tumulto em decorrên-
cia da pandemia, e é o que 
recomendamos, e que não 
gostaríamos que acontecesse 
por conta do mês das festas”, 
mencionou Barreto. (A.P.O.)

BAIXA PROCURA
Em decorrência do preço alto, 
poucos consumidores compraram 
carnes típicas do Natal. Nos super-
mercados da cidade de Maceió na 
última terça-feira (22), as pessoas 
até olhavam, mexiam, mas não 
levavam
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Jornalista da Tribuna 
fica em 1° lugar entre 
mais premiados do NE

O Portal dos Jornalistas 
divulgou, na terça-fei-
ra (22), os resultados 

regionais do “Ranking dos + 
Premiados da Imprensa”. A 
jornalista Ana Paula Ome-
na, da Tribuna, dividiu a 
primeira colocação no Nor-
deste com Lucas Moraes 
(Jornal do Commercio) e 
José Sérgio Cunha (Diário 
do Nordeste). Segundo o 
Portal dos Jornalistas, alto 
número de prêmios suspen-
sos ou adiados em 2020 por 
causa da pandemia de coro-
navírus impactou de manei-
ra determinante os resulta-
dos regionais pelo país.

Neste ano, a jornalista 
Ana Paula Omena venceu 
uma das premiações mais 

A proximidade das fes-
tas de fim de ano fez au-
mentar a procura por testes 
para detecção de Covid-19. 
Muitas pessoas acreditam 
que realizar o teste antes 
das tradicionais reuniões 
familiares “evitaria” o con-
tágio. Num laboratório em 
Arapiraca, segunda maior 
cidade de Alagoas, a alta na 
demanda chegou a 30%.

De acordo com o farma-
cêutico e proprietário do la-
boratório, João Vitor Sales, 
o crescimento começou a ser 
sentido há cerca de quinze 
dias.

“Há mais ou menos umas 
duas semanas observamos 
um aumento na procura por 
testes de Covid-19. Nada 
muito assustador ou pareci-
do com o início da pandemia 
e os meses de maio e junho 
quando a procura foi absur-
da, mas houve sim um cres-
cimento, em torno de 30%”. 
Sales afirma que o período 
festivo é um dos motivos 
que impulsionou o aumen-
to.

“Vem o advento de al-
guns casos positivos e 
quando acontecem os casos 
positivos na família, os fa-
miliares acabam procuran-
do para fazer também. E 
as festas natalinas as pes-
soas acabam fazendo o tes-
te para saber se está com o 
vírus ou não para evitar de 
se reunir, e isso aumenta a 
procura mesmo”, avalia.

Jornalista Ana Paula 
Omena com um dos prê-
mios de reconhecimento ao 
seu trabalho: “profissão não 
é fácil”

Laboratório registrou 30% de aumento na procura por teste de Covid-19 nos últimos quinze dias

Proximidade das festas faz subir procura por testes de Covid-19

ARTHUR MELO

UESLEI MARCELINO / REUTERS

Ana Paula Omena divide a primeira colocação com 
outros dois colegas de profissão que atuam na região

concorridas e importantes 
do país ligadas à educação: 
o Prêmio Nacional Andifes 
de Jornalismo, em Brasília 
(DF), na Categoria Ensino 
Superior, com a reportagem 
“A Grande Chance: assen-
tados da reforma agrária 
se preparam para entrar na 
universidade”.

Com a mesma reporta-
gem, a jornalista venceu 
também o Prêmio Nacional 
Massey Ferguson de Jorna-
lismo, em Canoas (RS).

Para ela, é gratificante 
ser reconhecida por seu tra-
balho, ainda mais em um 
ano tão difícil para o mundo 
por conta da pandemia da 
Covid-19. A repórter destaca 
que a profissão não é fácil, 

CUIDADOS 
Este mês, a Fiocruz divul-

gou uma cartilha contendo 
orientações a serem seguidas 
durante as confraternizações 
de fim de ano. A Fundação 
recomenda que os encontros 
reúnam o mínimo possível de 
convidados e que ocorram em 
espaços abertos e com venti-
lação.

Além disso, o protocolo in-
clui a utilização de máscaras 

e a retirada delas apenas du-
rante as refeições. 

Outra orientação é não 
compartilhar talheres ou co-
pos. Espaços para lavar as 
mãos e disponibilização de 
álcool gel, utilizar utensílios 
descartáveis, toalhas de papel 
e de preferência bebidas indi-
viduais. 

O infectologista Fernando 
Maia reforça a necessidade 
de cuidados, da prevenção e 

de se evitar a propagação do 
vírus.

“Não há possibilidade de 
evitar a epidemia, há somente 
a possibilidade de diminuir o 
pico epidêmico em número de 
casos e distribuí-los ao longo 
do tempo a fim de que o siste-
ma de saúde consiga absorver 
todos os casos em suas diver-
sas complexidades, e com isto 
evitar o maior número de óbi-
tos possível”, diz Maia.

assim como tantas outras, 
mas “o resultado positivo 
preenche todo o cansaço, sa-
crifícios e lutas até que uma 
matéria especial seja con-
cluída”.

“Agradeço imensamente 
aos jurados desta premia-
ção pela honraria e por 
me confiar esse mérito. A 
Deus, aos meus pais, meu 
esposo e familiares, que 
tanto me estimam e veem 
de perto, na prática, as di-
ficuldades para desempe-
nhar um bom jornalismo”, 
disse Ana Paula Omena.

O diretor administra-
tivo da Tribuna, Flávio 
Peixoto, também se pro-
nunciou sobre a primeira 
colocação de Ana Paula. 

Segundo o diretor, o reco-
nhecimento do trabalho 
jornalístico é motivo de or-
gulho.

“O reconhecimento do 
trabalho da jornalista Ana 
Paula Omena como mais 
premiada no resultado 
regional do Ranking dos 
Premiados da Imprensa, 
publicado no Portal dos Jor-
nalistas, é motivo de muito 

orgulho para a Cooperativa 
dos Jornalistas e Gráficos 
de Alagoas (Jorgraf) e isso 
nos estimula a continuar 
trabalhando na construção 
coletiva de nossos sonhos 
para que sejam transfor-
mados em realidade. É 
muito gratificante fechar o 
ano com um reconhecimen-
to tão importante”, afirmou 
Flávio Peixoto.
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Fluminense recebe 
o líder São Paulo 
no Maracanã

O Fluminense recebe  
neste sábado (26), às 
21h, no Maracanã, o 

líder do Brasileirão da série 
A o São Paulo, no Macaranã, 
jogo válido pela 27ª rodada. 
O tricolor ocupa a sétima po-
sição na tabela de classifica-
ção com 40 pontos, enquanto 
o adversário lidera a compe-
tição com 53.

Com uma campanha sur-
preendente no Brasileirão, o 
Fluminense briga por uma 
vaga na próxima edição da 
Copa Libertadores. Contu-
do, após a saída do técni-
co Odair Hellmann, o time 
ainda não venceu sob o co-
mando de Marcão. Foram 
duas partidas contra times 
da parte de baixo da tabela 
(Vasco e Atlético-GO) e ape-

Desde  terça-feira que   o 
Flamengo iniciou a prepa-
ração para a partida con-
tra o Fortaleza depois  da  
vitória de virada frente ao 
Bahia por 4 x 3, em jogo que 
virou polêmico por denún-
cias de racismo por parte do 
volante Gérson.

O  jogo contra o time 
cearense será neste sábado 
(26), às 19h na Arena Cas-
telão, Fortaleza.

Nessa partida, o técnico 
Rogério Ceni que, por sinal, 
enfrenta o time que dirigiu 
por três anos, não conta-
rá com o atacante Gabriel 
Barbosa que foi expulso na 
partida anterior  por re-
clamar  do árbitro. Quem 
também fica de fora do jogo 
é o lateral-esquerdo, Filipe 
Luís, após tomar o terceiro 
cartão amarelo na rodada 

Botafogo teve semana 
importante de treinos para 
buscar mais uma vitória, 
contra o Corinthians no jogo 
marcado para este domin-
go, às 16h no estádio Nilton 
Santos, o conhecido Enge-
nhão. O técnico Eduardo 
Barroca comentou a prepa-
ração e projetou mais uma 
“final” o Fogão. “É um jogo 
muito difícil pelo nível do 
adversário. Pelo nível do 
treinador que tem e o que a 
gente tem saber é que joga-
rá mais uma final de copa 
do mundo e a gente tem que 
se entregar ao máximo para 
fazer um grande jogo”, dis-
se Barroca.

O Botafogo vive um dos 
piores Brasileirões de sua 
história. Rebaixado em ou-
tras duas ocasiões, o Glo-
rioso, agora sob o comando 
de Eduardo Barroca, tenta 
evitar o terceiro descen-
so nacional em apenas 18 
anos. 

Depois da vitória so-
bre o Coritiba no último 
sábado, o Botafogo virou a 
chave e se prepara para o 
próximo desafio no Cam-
peonato Brasileiro, con-
tra o Corinthians, o qual 
Eduardo Barroca define 
como mais uma “final de 
Copa do Mundo”. O técni-
co destacou evolução dos 
aspectos físico e psicológico 
como fatores positivos para 
a sequência da competição.

Os jogadores não  tive-
ram folga essa semana e 
treinaram até mesmo no 
dia de Natal.

TIMÃO
O técnico Vagner Man-

cini comemorou o momento 
do Corinthians, que não 
perde há cinco jogos no 
Campeonato Brasileiro, 
com três vitórias e dois em-
pates. A sequência invicta 
levou a equipe para a nona 
colocação, com 36 pontos. 
O atual sexto colocado, que 
tem vaga na próxima edi-
ção da Copa Libertadores 
da América, é o rival Pal-
meiras, com cinco pontos a 
mais. Estamos mudando de 
patamar. Duas vitórias nos 
dá a chance de encostar no 
grupo de cima, espero que 
seja para ficar. Todo jogo é 
uma luta. Eu acho que nós 
temos como obrigação ten-
tar tudo aquilo que pode 
ser feito no campeonato. O 
sonho faz parte de todos os 
trabalhos”, afirmou Manci-
ni.

Jogadores do tricolor das Laranjeiras durante treinos para a partida

Ceni reencontra seu ex-clube que entrou em crise desde a sua saída

“DECISÃO”
Botafogo quer 
vitória sobre 
o Corinthians

Técnico Rogério Ceni enfrenta o 
Fortaleza; o ex-time está em crise

DANIEL PERPETUO / FFC

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Tricolor das Laranjeiras aumentou de produção na Série A e 
almeja agora uma das vagas na Taça Libertadores de 2021

nas um ponto conquistado.
Em entrevista coletiva, 

o lateral-esquerdo Danilo 
Barcelos defendeu o traba-
lho do treinador e disse que 
a equipe irá reagir nas pró-
ximas rodadas. No sábado, o 
Tricolor irá receber, no Ma-
racanã, o líder do campeona-
to: o São Paulo, de Fernando 
Diniz, às 21h (de Brasília).

“Muito complicado, né? 
Uma troca de comando sem-
pre vai ter alguns percalços. 
É apenas um início de traba-
lho. Falar que eu concordo 
com críticas, eu não concor-
do. É muito cedo ainda, e o 
trabalho do Marcão é muito 
bom. Ele tem o grupo todo 
na mão, como tinha também 
o professor Odair. A gente 
está se enquadrando ao esti-

passada. Além deles, o vo-
lante Thiago Maia também 
fica de fora dos relaciona-
dos para a disputa, pois se 
recupera de uma lesão no 
joelho. Na rodada, o técnico 
do Flamengo, Rogério Ceni, 
terá o retorno de William 
Arão. Em fase final de recu-
peração, o atleta treina com 
o grupo da Gávea desde as 
vésperas da partida diante 
do Bahia

CRISE PÓS-CLÁSSICO
Um grupo de integrantes 

de torcidas organizadas do 
Fortaleza entrou no CT do 
clube, no Pici, na tarde  de 
terça-feira (22) em protesto 
ao desempenho do time na 
Série A do Campeonato Bra-
sileiro. Vídeos divulgados 
nas redes sociais mostram 
torcedores com camisas de 
organizadas dentro e fora 

lo de jogo dele, que não muda 
muito do Odair. E eu tenho 
certeza que a gente vai en-
contrar uma forma. Foram 
apenas dois jogos. Claro 
que o torcedor está ansioso, 
porque a gente faz uma boa 
campanha e não pode perder 
pontos como a gente perdeu 
nas últimas duas partidas”, 
disse.

SÃO PAULO
O tricolor  paulista volta 

a campo três dias depois da 
decisão para a final da Copa 
do Brasil contra o Grêmio. 
O time do técnico Fernan-
do Diniz  espera conquistar 
mais três para aumentar a 
diferença para o segundo co-
locado que é o Flamengo com 
48. 

O São Paulo é o clube que 

do Pici. Em uma imagem, 
os jogadores aparecem no 
campo escutando as cobran-
ças. O Fortaleza, por asses-
soria, confirmou que houve 
a conversa dos torcedores 
com atletas e diretoria.

O Fortaleza está com 30 
pontos na Série A, fora da 
zona de rebaixamento. Mas, 
nos sete jogos com Marcelo 
Chamusca, só venceu uma 
vez. Além disso, vem de 
derrota para o rival Ceará 
e, além disso, viu o Vasco, 
primeiro do Z-4, somar 28 
pontos e se aproximar.

O time terá dois desfal-
ques certos para o duelo. 
Juninho cumprirá suspen-
são após ter recebido cartão 
vermelho por entrada em 
Fernando Sobral, no Clás-
sico-Rei, e Yuri César, por 
questão contratual. 

menos utilizou jogadores no 
Campeonato Brasileiro até 
esta 26ª rodada. Durante a 
competição, o Tricolor colo-
cou em campo 26 atletas, se-
gundo Espião Estatístico. O 
Fortaleza vem logo atrás no 
ranking, com 30.

O número se deve a al-
guns fatores, como o baixo 

número de lesões, ao fato de 
o elenco não ter vivenciado 
surto de Covid-19, diferen-
temente de outros clubes, 
e ter encontrado um time
-base que pouco precisa ser 
mexido. Além disso, Fernan-
do Diniz também não tem 
tantas opções no grupo para 
modificações.
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Maradona: autópsia indica erros médicos

O relatório da autópsia 
feita no corpo de Diego 
Maradona apontou a 

presença de substâncias en-
contradas em medicamentos 
psicofármacos, usados contra 
ansiedade e depressão. 

Os exames, que começa-
ram no dia 2, uma semana 
após sua morte, não registra-
ram o uso de drogas ilegais 
ou álcool e concluíram que o 
astro argentino morreu por 
causa de um “edema agudo 
de pulmão secundário a insu-
ficiência cardíaca crônica exa-
cerbada” e também descobriu 
uma “cardiomiopatia dilata-
da“ em seu coração.

Como divulgado em in-
vestigações preliminares, o 
coração de Maradona pesava 
503 gramas, o dobro do nor-
mal. Com isso, ficam ainda 
maiores as evidências de que 
ocorreram negligências no 
tratamento dos médicos que 
tratavam do ídolo argentino.

“É tão importante o que 
apareceu com o que não sur-
giu nessas análises de la-
boratório. À primeira vista, 
confirmam que davam psi-
cofármacos para Maradona, 
mas nenhum medicamento 
para combater sua cardiopa-
tia”, disse - declarou um dos 
responsáveis pela autópsia à 

Imprensa argentina revelou detalhes da cirurgia no cérebro e dos fortes medicamentos tomados pelo craque argentino

Caixão do jogador Maradona durante o velório do craque argentino realizado na Casa Rosada no final do mês passado e que reuniu uma multidão na capital Buenos Aires

agência Télam.
Outro ponto que coloca o 

trabalho médico em dívida, 
segundo o investigador, é o 
fato de Maradona tomar re-
médios psicofármacos que 
produzem arritmia, o que não 
é recomendável para um pa-

ciente que tinha problemas 
cardíacos como era o caso do 
capitão da seleção argentina 
nas copas de 1986, 1990 e 
1994. Com estes resultados, 
espera-se que Laura Capra, 
Come Iribarren e Patricio Fer-
rari, promotores responsáveis 

pela investigação, convoquem 
uma junta médica para saber 
se houve erro no tratamento 
de Maradona e se sua morte 
poderia ter sido evitada.

O responsável pelo trata-
mento foi o neurocirurgião 
Leopoldo Luque, de 39 anos, 

médico particular de Marado-
na desde 2016. Foi ele quem 
fez uma drenagem no cére-
bro do lendário jogador em 
novembro. Acusado formal-
mente pelo Ministério Públi-
co, Luque, que se eximiu de 
culpa, teve celulares e com-

putadores apreendidos para a 
investigação.

Outro detalhe informado 
pelo canal de TV argentino 
LaSexta é que “não foi uma 
morte súbita, mas sim uma 
grande agonia que durou en-
tre seis e oito horas”.

Luiz Eduardo Bertoldo 
Santiago, garoto de 11 anos 
vítima de racismo em penei-
ra para 2021, visitou o CT 
Rei Pelé na terça-feira e co-
nheceu o elenco do Santos na 
quarta.

Luiz saiu de Goiás até 
a Baixada Santista. Ele foi 
convidado pelo Peixe para 
teste em janeiro. O Alvine-
gro enviou produtos oficiais 
e dá suporte à família.

Na última quarta-feira, 
Luiz Eduardo jogava pela 
Caldas Cup, em Caldas No-
vas, pelo time sub-11 da 
Uberlândia Academy, da ci-
dade do Triângulo Mineiro. 
Ele deixou o gramado cho-
rando por ter ouvido ofensas 
do treinador adversário.

“O cara falava assim 
‘Fecha o preto aí, ó!’. Aí eu 
aguardei para falar no final 
com os pais. Falou um ‘tan-
tão’ de vezes”, disse o meni-

no.
Um boletim de ocorrên-

cia foi registrado e o garoto 
prestou depoimento à Polí-
cia Civil na sexta-feira (18). 
Lázaro Caiana de Oliveira, 
técnico acusado, nega o rela-
to e alega ter sofrido amea-
ças após a repercussão do 
caso. Ele está suspenso pro-
visoriamente.

O Santos recebeu no 
CT Rei Pelé o garoto Luiz 
Eduardo, vítima de racismo 
durante um teste de catego-
ria de base, junto a sua fa-
mília. Ele foi recepcionado 
pelos atletas do clube e pelo 
técnico Cuca.

Além do carinho do elen-
co, o jovem de 11 anos foi 
presenteado com produtos li-
cenciados do Peixe, camisas 
do time e chuteiras, e foi con-
vidado para teste em janeiro.

RELATOS INTERNOS
 Duas acusações estão 

Atleta mirim vítima de racismo em peneira é recebido pelo Santos
repercutindo internamente 
no Santos. Dois funcionários 
distintos relataram ao pre-
sidente Orlando Rollo, que 
cumpre a função até à posse 
do mandatário recém-eleito 
Andrés Rueda, em 2021, um 
caso de assédio moral e outro 
de injúria racial dentro do 
clube.

Uma das denúncias é de 
F.C.S. [o nome da denuncian-
te foi preservado a pedido da 
mesma à reportagem], fun-
cionária do departamento de 
recursos humanos da agre-
miação, contra Luiz Eduar-
do Silveira, superintendente 
administrativo e financeiro 
da gestão atual.

Ela, que é negra, diz ter 
sido humilhada por ele e 
ainda reclama que Orlando 
Rollo não tomou nenhuma 
atitude em relação ao ocor-
rido, mesmo sabendo das de-
núncias há mais de um mês. Luiz Eduardo, de 11 anos, sofreu racismo durante uma “peneira”  realizada em Caldas Novas-MG

LA NACION

ASCOM SANTOS

Réu confesso

A contratação do meia Franzinho, aos 27 anos, pela categoria sub-
23 do Corinthians era motivo suficiente para o impeachment de 
Andrés Sanchez. Quem afirma isso não são detratores do cartola 

ou membros da oposição do clube, mas sim o próprio presidente do 
Timão. Em entrevista exclusiva ao Globo Esporte para uma reportagem 
especial que vai ao ar na próxima terça-feira, Andrés Sanchez admite 
que o negócio realizado em 2019 foi um dos principais erros de seu 
mandato, que acaba no próximo dia 3.

RÉU CONFESSO II
“Merecia o impeachment. Não queriam me dar um impeachment para cima 
e para baixo? Esse era um motivo. Lógico que era. Como o presidente 
contrata um jogador com 27 anos para o sub-23? Faz contrato, paga salá-
rio. Tinha que ter impeachment. Mas eles achavam que impeachment era 
o déficit do balanço – declarou, em tom irônico, Andrés Sanchez.

LEVANTAMENTO  
Um dia depois de  divulgar os nomes que ficaram entre as posições 41 
e 100 de seu ranking dos melhores jogadores do mundo em 2020, o 
jornal inglês “Guardian” continuou a lista com nomes entre o 11º e o 40º 
lugar. Alisson, goleiro do Liverpool, foi o único brasileiro a aparecer na 
segunda parcial, ocupando o 26º lugar. Firmino, Marquinhos, Fabinho, 
Thiago Silva, Casemiro, Philippe Coutinho, Richarlison e Ederson já 
haviam aparecido.

ESTRELA SOLITÁRIA
Segundo colocado na eleição do Botafogo em 
novembro, Walmer Machado entrou na Justiça 
contra o atual presidente, Nelson Mufarrej, e 
também contra o clube (ambos constam como 
réus no processo). O advogado e membro do 
Conselho Deliberativo cobra R$ 241 mil por 
serviços prestados ao clube no caso que a 
Odebrecht exigia pagamento de R$ 35 milhões 
por um empréstimo feito pela empreiteira. A in-
formação inicial foi publicada pelo site “Esporte 
News Mundo”.
 
ORIGEM  
De acordo com Walmer, a exigência é referen-
te à rescisão do contrato de exclusividade que 
assinou com Mufarrej e o Botafogo para cuidar 
do processo da Odebrecht. O antigo candidato 
afirma que não foi pago a ele 14 meses do 
que havia sido acordado. Quando foi convi-
dado para cuidar do caso, ainda na gestão 
de Carlos Eduardo Pereira, Walmer diz que 
trabalharia de graça, mas que por insistência 
do clube cobrou valor líquido de R$ 10 mil por 
mês.

MAIS UM CAPÍTULO
O Flamengo chegou a um acordo com a famí-
lia de Arthur Vinícius, uma das 10 vítimas, que 
morreram no incêndio no Ninho do Urubu em 8 
de fevereiro de 2019. O acordo de indenização 
foi fechado na quarta-feira, na antevéspera do 
Natal.  Mais cedo, no mesmo dia, o clube havia 
entrado em acordo com a família de outra 
vítima, Pablo Henrique.

COMPLICAÇÃO
Os atacantes dominaram a lista de reforços 
do Sport para a temporada de 2020,, mas 
o Rubro-negro chega à reta final do ano 
com baixo aproveitamento na posição. Isso 
porque, dos dez nomes contratados para o 
setor durante o ano, apenas Marquinhos e 
Dalberto têm sido utilizados com frequên-
cia. Os dois vêm sendo titulares com Jair 
Ventura e devem seguir no próximo duelo, 
contra o Goiás, neste sábado.

MIGRAÇÃO
Ao mesmo tempo, quatro dos reforços 
do Sport que chegaram para o setor do 
nem sequer estão mais no clube. Pouco 
aproveitados no elenco, Ewandro transfe-
riu-se para o Vitória, Philip para o Manaus, 
Ronaldo para o Avaí e Rogério, que tem 
contrato com o Sport até maio de 2021, 
está emprestado ao Juventude.

MERECIDAMENTE
O Cruzeiro anunciou, na tarde de quarta-
feira desta semana, depois de ter sido 
derrotado de virada no dia anterior para 
a Ponte Preta por 2 x 1, a renovação de 
contrato com o goleiro Fábio até o fim de 
2021. O vínculo com o jogador termina-
va em 31 de dezembro, mas ambas as 
partes já haviam demonstrado interesse 
na continuidade há alguns meses. Assim, 
Fábio será o goleiro do ano do centenário 
da Raposa.

CURRÍCULO
Com 916 jogos disputados pelo Cruzeiro, Fábio 
poderá se aproximar dos 1000 jogos tendo mais 
um ano de contrato com a Raposa, disparando 
ainda mais como o atleta que mais atuou na 
história do clube mineiro. Ele foi um dos jogado-
res que repactuou o salário com o clube mineiro, 
deixando outra parte a receber a partir do próximo 
ano. Entretanto, com a possível permanência do 
Cruzeiro na Série B, o jogador deverá, novamente, 
entrar dentro da realidade salarial do clube. Fábio 
comemorou a renovação.

NA TERRA DO “PADIM CIÇO”
O Fortaleza vive na expectativa de receber neste 
sábado o Flamengo, em jogo válido pela 27ª roda-
da do Brasileirão. É de se saber que o roteiro dos 
últimos meses do ano do Fortaleza vem ficando 
cada vez mais preocupante. Em dois meses, o 
Leão sofreu uma brusca queda de rendimento do 
Brasileirão, e acumula apenas uma vitória em mais 
de 60 dias. Segundo o goleiro Felipe Alves, o que 
está faltando ao Tricolor para afastar a má fase é o 
grupo acreditar na força do próprio elenco.

MANIFESTO
Um dos momentos mais tensos na semana do 
Tricolor foi nesta terça-feira, quando um grupo de 
torcedores entrou no treino da equipe no Pici para 
cobrar diretoria e jogadores. Um dos principais 
pontos da cobrança foi o trabalho desempenhado 
pelo técnico Marcelo Chamusca, mas de acordo 
com o goleiro Felipe Alves, o treinador não tem 
culpa pela queda de rendimento do time.

   ACRÉSCIMOS
EDMILSON TEIXEIRA etjornalista@gmail.com

nos
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GLOBO 18h

GLOBO 19h

GLOBO 21h

RECORD 21h

RESUMO DAS NOVELAS

A FORÇA DO QUERER 
Yuri chama a polícia para denunciar a invasão em sua casa. Ritinha revela a Bibi 
que Ruyzinho é filho de Zeca. Heleninha se desespera com a chegada de seu pai 
e tenta encontrar Caio. Irene teme a volta de Garcia. Ivana revela a Simone que 
transformará o seu corpo. Dita inventa uma desculpa para justificar a ausência 
de Silvana, e Eurico se preocupa com a esposa. Caio encontra Bibi e fala sobre 
Rubinho. Eurico descobre que retiraram dinheiro de sua conta. Abel reclama de 
Zeca tentar se aproximar de Mere. Jeiza vê Rubinho em um assalto a um caminhão.

AMOR SEM IGUAL
Exibição dos melhores momentos.

FLOR DO CARIBE 
Ester conta para Cassiano a história que Dionísio inventou para justificar por 
que estava com as joias de sua família. Dionísio e Alberto planejam se vingar de 
Samuel. Taís percebe que Marinalva evita falar com Paçoquinha. Quirino nota 
que Mateus fala com Lipe de forma hostil e conta a Donato que o filho pode estar 
sofrendo bullying na escola. Lipe e Marizé contam a Donato e Bibiana sobre 
a hostilidade de Mateus. Carol incentiva Lino a tocar sanfona na Feira de São 
Cristóvão. Maria Adília se emociona com a apresentação de Lino.

WARNER LANÇARÁ 
FILMES APENAS 
NO CINEMA

UM LIVRO 
DESPRETENSIOSO 

A polêmica decisão da 
Warner de mover 
todo seu catálogo de 

estreias de 2021 para lan-
çamento simultâneo nos 
cinemas e em streaming 
pode ganhar mais um capí-
tulo. Segundo o Deadline, 
o estúdio está avaliando 
lançar “Duna” exclusiva-
mente nos cinemas, como 
uma forma de preservar o 
potencial do filme de ini-
ciar uma franquia.

A decisão da Warner 
pegou toda a indústria de 
surpresa, e a Legendary, 
produtora responsável 
por “Duna” e “Godzilla vs. 
Kong“, considera processar 
o estúdio após ter financia-
do 75% de ambos os filmes 
e sequer ser consultada 
sobre a medida. O argu-
mento da produtora, além 
da questão financeira, era 
que manter o lançamento 
simultâneo de “Duna” nos 
cinemas e pelo streaming 
HBO Max afetaria a via-
bilidade de se construir 
uma franquia ao redor do 
filme, que, por sua vez, 

adapta apenas a primeira 
metade da obra homônima 
de Frank Herbert. O po-
tencial de crescimento da 
franquia já começou a ser 
explorado, com uma série 
sobre as sacerdotisas Bene 
Gesserit em desenvolvi-
mento para o HBO Max.

O cineasta Denis Vil-
leneuve, que dirige a 
adaptação de “Duna” aos 
cinemas,  já havia ante-
cipado a possibilidade de 
a Warner ter “matado a 
franquia” e que “a pirata-
ria irá triunfar” com a de-
cisão de lançar seu filme 
em streaming. Villeneuve 
publicou um texto critican-
do fortemente a decisão do 
estúdio, afirmando tam-
bém que trata-se de uma 
medida que visa apenas o 
lucro em detrimento da ex-
periência de se consumir 
um filme. Parte do elenco 
do filme se manifestou nas 
redes sociais, fazendo coro 
às palavras do diretor.

A estreia de “Duna” se-
gue prevista para 1º de ou-
tubro de 2021.

A artista e escritora Ana 
Karina Luna lança o 
livro “Mário (& Rosina) - 
Uma Novela”, excelente 
opção de leitura. A ala-

goana que também é taróloga, lança 
sua obra no delicado formato “Carto-
nero”, todo feito à mão, pela editora 
Lua Negra Cartonera (editora criada 
pela própria Karina que reserva o 
modo artesanal de fazer livros). A 
ilustração também é de Ana Karina.

O livro traz um erotismo mescla-
do com simplicidade de linguagem, 
descontração e poesia, a poesia que 
pode estar nas coisas e situações mais 
inesperadas, como, no caso de Mário 
e Rosina, no mundo da mecânica e no 
mundo da cozinha.

A capa do livro é feita de caixas 
de papelão recicladas. A autora, Ana 
Karina, escolhe, coleta, desmembra e 
corta as caixas à mão.   Os livros são 
costurados um a um. Depois as capas 
são ilustradas, também manualmen-
te. 

Cada livro vem numerado, por-
tanto, cada um é um original. Toda a 
diagramação é feita pela autora assim 
como as geometrias que se encontram 
em algumas páginas do livro, e que 
são de uma beleza delicada.

Em entrevista por email com o 
D&A ela falou do processo de criação 
do livro.

 
Do que trata “Mário (& Rosina) 

- Uma Novela”? E o que levou você a 
escrever essa história?

Os contos começaram a aparecer 
entre 2015 e 2016 e continuaram 
aparecendo até 2017/2018. Em Seatt-
le eu sentia falta da família, do clã, 
e eu tenho uma família grande: meu 
pai teve 12 irmãos, então são mais 
de 100 primos já, e ainda tem o lado 
da minha mãe, mais uma pancada 
de gente. Meu primeiro marido dizia 
que se alguém jogasse um alfinete do 
céu de Maceió, batia num primo meu 
antes de cair no chão. Adoro isso, me 
descobri muito “raiz” ao morar fora. 
E esse foi o motivo da volta. Então, 
assim que voltei comecei a frequen-
tar alguns lugares com mês tios, 
primos. Não sei explicar qual foi a 
razão, mas fiquei frequentando esse 
ambiente masculino, e achava muito 
curioso esse mundo, as conversas, os 
jeitos, tudo, as visões dos homens. 
Ao mesmo tempo eu estava lendo “O 
Segundo Sexo”, da Simone de Beau-
voir. Pense, na diferença! Um livro 
feminista de cabo a rabo. Eu apenas 
observava, tudo, deixava entrar.  Os 
feminismos e os machismos queriam 
conversar na minha cabeça. E aí os 
contos foram saindo. E depois eu os 
engavetei. Em janeiro desse ano, a 
Alice Barros me perguntou se eu não 
tinha nada novo para mandar para 
o prêmio SESC. Foi a deixa... Eu vi 
que era hora de dar forma à história 
do Mário e da Rosina. Então, dez 
contos viraram 22 capítulos e agora 
era uma novela. Não fui contempla-
da no prêmio Sesc, mas acredito que 
fui contemplada com algo melhor: foi 
uma experiência maravilhosa escre-
ver minha primeira narrativa em 
formato de novela.

DIVULGAÇÃO

HAJA CORAÇÃO 
Apolo desiste do contrato e Beto se desespera. Enéas chama Giovanni de terrorista 
no cinema e causa pânico ao redor. Bruna se esconde de Enéas e Camila. Guto dá 
uma semana para Adônis pagar o que lhe deve. Adônis rouba dinheiro da gaveta 
de Nair e liga para ela dizendo que a casa foi assaltada. Penélope e Leonora não 
deixam Rebeca demitir Dinalda. Adônis perde todo o dinheiro que roubou de Nair no 
jogo. O psiquiatra diz a Aparício que Fedora tem um quadro agudo de dependência 
virtual. Apolo sugere a Tancinha que os dois se casem na vila.

Artista e escritora 
Ana Karina Luna 
lança o livro “Mário 
(& Rosina) - Uma 
Novela”, que trata do 
cotidiano de um casal 
e suas idiossincrasias

Então o livro é esse embate, femi-
nismo e machismo?

O livro é sobre um casal e suas 
idiossincrasias, mas também suas 
sintonias no mundo super cotidiano 
deles. É um livro despretensioso, 
como disse a Lole, minha revisora, e 
em linguagem simples. O Mário é um 
mecânico, a Rosina gosta de cozinhar. 
Mas ali, nessa vidinha aparentemen-
te mundana deles, aparecem muitos 
temas: os relacionamentos afetivos, a 
diferença de classe (social, intelectual 
etc), as pessoas comuns e invisíveis 
que a desigualdade social cria, o 
patriarcado e o machismo, as relações 
abusivas, o amor, a sexualidade, o 
erotismo, e... o feminismo. Algumas 
pessoas vão achar que esse livro não é 
feminista. Na verdade, já fazia algum 
tempo que eu queria colocar “pala-
vras na boca de um homem”. Explico: 
nas minhas leituras, eu sempre via 
muitos homens escritores narrando as 
vidas de mulheres. As mulheres dão 
excelentes heroínas, protagonistas, 
claro. Elas são muito interessantes. 
Não é considerada a grande musa, 
a mulher? Já foi cantada, narrada, 
protagonizada de todo jeito. Há livros 
preciosos narrando em detalhes a 
vida de mulheres: Anna Karenina, 
Madame Bovary, A Dama das Camé-
lias, para mencionar apenas alguns. 
Mas algo me incomodava: em muitos 
desses grandes clássicos, era sem-
pre um homem pondo “voz” na boca 
de uma mulher. Não que eu tenha 
condição alguma de me comparar com 
esses clássicos maravilhosos, de forma 
alguma. Mas... a vontade de “pagar na 
mesma moeda” não passava. Os ho-
mens não botam vozes e dizem o que 
são as mulheres? Eu queria experi-
mentar a mesma coisa. Vontade de ter 
um certo poder de “dirigir a vida de 
um homem”, talvez. E assim nasceu o 
Mário. Uma autora que descreve um 
homem que descreve sua namorada. A 
Rosina pouco falaria. Saberíamos dela 
pela voz do Mário. E não é assim, no 
patriarcado? Então, esse pode não pa-
recer, mas é um livro feminista. Mas 
num livro feminista que o faz com 
muitas sutilezas e do que eu chamo de 
“feminismos às avessas”: o protagonis-
ta é um homem, mas do que ele fala 
mesmo? Da Rosina.

 No material de divulgação diz que 
você usa uma linguagem simples para 
falar da condição humana. Para você 
o que tem de inovador na sua narra-
tiva e qual sua visão dessa condição 
humana?

A linguagem simples tem a ver 
com o fato de que essa condição huma-
na atual não é uma questão de uma/
um ou outra/outro apenas. É univer-
sal. O patriarcado é uma mentalidade 
mundial e totalmente entranhada até 
na nossa genética, devido às respostas 
de centenas de gerações a essa forma 
de atuar (homens por cima, mulheres 
por baixo, o masculino é premiado, 
o feminino rejeitado). A maioria das 
coisas fazemos sem perceber. Ou seja, 

é uma lavagem, e a dificuldade de sair 
de uma lavagem é que não a percebe-
mos. A linguagem simples “fala” que é 
algo do cotidiano.

 Conta como foi esse processo de 
fazer o livro todo à mão! 

Eu fundei a Cartonera em 2017 
para lançar o meu primeiro livro, 
“Saindo da Piscina de Éter”. Nova-
mente, depois de não ter sido contem-
plada pelo edital da Imprensa Graci-
liano Ramos (que de 15 escolhidos, 14 
eram homens e 1 mulher), e de tentar 
outras duas editoras sem sucesso 
de que me dessem atenção, descobri 
através da Lisley Nogueira sobre o 
Movimento Cartonero. Me apaixonei, 
decidi fazer um protótipo do livro e 
deu certo. Com todas as ferramentas 
que eu tinha: arquiteta, designer, 
ilustradora, e ex-dona de uma oficina 
tipográfica em Seattle, a “Miss Cline 
Press”, eu vi que tinha tudo o que 
necessitava pra escrever, ilustrar e 
produzir um livro totalmente à mão. 
Eu faço desde a coleta das caixas no 
supermercado, até o corte do papelão, 
à costura do miolo, à diagramação do 
livro, ao design da capa e sua confec-
ção à mão. Apenas a impressão é feita 
nos moldes “patriarcais” digamos, o 
resto é todo no formato matrístico: 
artesanal. Sim, claro tem um res-
gate do meu próprio feminino nessa 
história toda: do fazer à mão, do pegar 
no material, de emprestar um tom hu-
mano ao livro. E a experiência de ler 
um livro todo feito à mão é outra. Os 
livros vêm numerados à mão, e como 
as capas são feitas manualmente, 
cada um é um original, e não cópias, 
pois são levemente diferentes. Até na 
finalização do texto, eu faço questão 
de trazer o compartilhar tão comum 
do feminino: escolho sempre de seis ou 
sete mulheres que leem o meu ma-
nuscrito antes de eu publicar para eu 
ouvir delas. Não para mudar o texto, 
mas para dividir o ônus da publicação, 
da exposição e me fortalecer, me sen-
tir apoiada. As conversas são maravi-
lhosas e trazem à tona muito do livro. 
Quando vou publicar não “dói” tanto. 
Adoro esse processo: a reverência ao 
processo e não só ao resultado, outra 
coisa bem da energia do feminino. 
Devo muito a essas mulheres que se 
entregam para ler meus livros. Enfim, 
o processo de publicar um livro à mão 
é lindíssimo e vai além de fazê-lo ape-
nas manualmente, tem esse compar-
tilhar com essas mulheres, tem de eu 
fazer o processo o mais rico e o mais 
confortável para mim. Tem de fazer 
à minha maneira e não seguindo um 
padrão dessa ou daquela editora. E 
com o “Mário (& Rosina)”, pela primei-
ra vez um homem entrou nessa lista 
do compartilhar, um querido amigo 
leu o livro antes da publicação. E foi 
maravilhoso tê-lo fazendo parte. Ele 
foi muito sensível na sua leitura, na 
sua entrega à história. Um homem 
com um belo feminino. E isso foi uma 
felicidade. Espero que esse processo se 
desenvolva cada vez mais.

E FORTE
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TV TUDO

BATE–REBATE

C’EST FINI

“Gênesis”  vai além da
superprodução bíblica

Pela qualidade das chamadas distribuídas pela 
programação e os atores em cena, “Gênesis”, nova 
produção bíblica da Record e com estreia confirmada 

para 19 de janeiro, vem muito forte em seus 150 capítulos 
ou mais. Já passa essa impressão.
Claro, em toda novela, seja da Record, Globo ou SBT, 
recomenda-se aguardar as primeiras semanas de exibição. 
No entanto, as informações que chegam dos bastidores, de 
diferentes pessoas e os cuidados tomados na sua reali-
zação, já provocam uma expectativa das mais interessantes.
Quanto ao produto em si, longe dos requintes de produção 
ou detalhes técnicos, vale destacar também a sua importân-
cia para o mercado de trabalho.
Em um momento tão complicado como o atual, a Record, 
por meio de “Gênesis”, promete movimentar um dos maiores 
elencos de novelas – mais de 200 profissionais, em sete 
fases.

E TEM MAIS
Se colocar nessa conta de “Gênesis” aqueles que também 
trabalham por trás das câmeras (maquiadores, cenógrafos, 
figurinistas, técnica ...), o investimento é ainda maior.
Esse é só mais um dos tantos motivos que fazem das 
novelas o nosso principal produto de entretenimento e que 
acabam se espalhando pelo mundo.              

EMENDOU
Clara Galinari, filha de Magno (Juliano Cazarré) e Leila 
(Arieta Corrêa), em “Amor de Mãe”, já está fechada com a 
Record para “Gênesis”. A personagem é Leora.
Que nas demais fases será interpretada por Isabel Wilker, 
Letícia Tomazella e Mônica Torres.

PRIMEIROS PASSOS
Antes de se tornar um autor de novelas e séries consa-
grado, responsável por vários campeões de audiência, 
Aguinaldo Silva encarou muita coisa. Começou a sua cami-
nhada trabalhando em uma agência de navegação, como 
datilógrafo. De lá foi para um banco e, depois, cartório.
Em meio a isso, lançou um livro aos 18 anos e aí não 
largou mais o ofício. 

Regina Braga grava “Um Lugar ao Sol” a 
partir de 4 de janeiro...

... A sua personagem só entrará na trama no 
capítulo 20...

... Braga viverá uma terapeuta dos perso-
nagens de Andrea Beltrão, Marco Ricca e 
Mariana Lima...

... Em tempo, a autora Licia Manzo está adi-
antada nos capítulos de “Um Lugar ao Sol”...

... O elenco já recebeu mais de 70 capítulos.

Além de “Criminal”, com Camila Morgado, 
a Amazon também levou para o Uruguai as 
gravações de “Desjuntados”...

... A produção também conta no elenco com 
Danielle Suzuki.

O especial “Falas negras” pode ganhar novas 
edições na Globo...

... A marca do programa foi devidamente 
registrada pela emissora.

Alexandre Avancini, o Avec, depois de brilhar 
em novelas da Record, não dá sinais de uma 
volta ao Brasil...

...O diretor desenvolve projetos nos Estados 
Unidos, onde passou a morar com a família. 

Walcyr Carrasco é 
um admirador do tra-
balho de Guilhermina 
Guinle.
Atriz que vai retomar 
a personagem Pia Lo-
vatelli em “Verdades 
Secretas 2”, a convite 
do próprio autor. 

Então é isso. Mas 
amanhã tem mais. 
Tchau!

ÁRIES - (21/3 a 19/4) – Sua 
generosidade desponta em meio 
a aspectos sociais, durante a 
harmonia entre Lua e Vênus no 
seu signo e na casa da espiritu-
alidade, que deixam você mais 
sensível. Enquanto a tensão com 
Sol e Mercúrio demandam que 
você tenha maior objetividade 
para neutralizar as idealizações 
no meio profissional.
TOURO – (20/4 a 20/5) – Com 
seu lado objetivo prejudicado, 
você não consegue enxergar a 
forma de resolver as adversi-
dades, uma vez que a tensão 
entre Lua, Sol e Mercúrio deixa 
você muito agitado emocional-
mente. A harmonia com Vênus 
orienta que você esteja em locais 
e fique mais próximo de quem 
faça você se sentir acolhido.
GÊMEOS – (21/5 a 21/6) – Como 
Lua e Vênus harmonizam, as 
relações mais íntimas viram fonte 
de suporte emocional. Porém, 
devido a tensão com Sol e 
Mercúrio, você tende a gastar de-
mais. É preciso ter cuidado tanto 
para não juntar dinheiro com ami-
gos, quanto com o excesso de 
despesas, para você não incorrer 
em perdas financeiras.
CÂNCER – (22/6 a 22/7) – Prefira 
agir em conciliação e de forma a 
evitar o que causa tensões que 
prejudicam o uso da capacidade 
racional no meio profissional. 
Com Lua aspectada com Vênus, 
Sol e Mercúrio, prime por um 
comportamento gentil e positivo 
em meio as diversas situações 
em sua vida, que se descortinam 
hoje. Amor: Fase positiva a nível 
sentimental. Poderá fazer novos 
planos.
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) – 
Pratique a auto-observação de 
forma a conseguir organizar 
o que é prioritário, nessa fase 
que existe dissonâncias entre 
as demandas e a vontade de 
se divertir, enquanto Lua, Sol e 
Mercúrio tensionam. A harmonia 
com Vênus mostra que você vai 
encontrar momentos agradáveis 
nas atividades do dia a dia.

LIBRA – (23/9 a 22/10) – Lua, Sol 
e Mercúrio tensionam e causam 
crise nos relacionamentos mais 
próximos, pois as necessidades 
estão dissonantes e isso gera 
desentendimentos. Como acon-
tece a harmonia com Vênus, ser 
agente de paz e conciliação com 
disponibilidade para conversar 
é a forma mais adequada para 
acalmar o estresse.
ESCORPIÃO – (23/10 a 21/11) – 
Tensionada com Sol e Mer-
cúrio, a Lua na casa da rotina e 
desenrola um período que fica 
mais complicado se comunicar, 
o que prejudica o andamento do 
dia a dia. Alinhe as necessidades 
escutando quem lhe cerca. Como 
Vênus harmoniza, você pode 
contar com sua capacidade cria-
tiva para conduzir a rotina.
SAGITÁRIO – (22/11 a 21/12) – A 
harmonia entre Lua e Vênus na 
casa social e seu signo convida 
você a viver momentos de prazer 
com as pessoas que lhe cercam 
e pela internet, já que seu espírito 
amistoso se apresenta. Contudo, 
por causa da aspectação tensa 
com Sol e Mercúrio, você pre-
cisa cuidar melhor das finanças. 
Poupe!
CAPRICÓRNIO – (22/12 a 19/1)– 
Procure ser neutro em seus 
posicionamentos para resolver da 
melhor forma questões junto aos 
parentes, que acontecem devido 
a tensão de Lua, Sol e Mer-
cúrio. Não pegue para resolver 
problemas que não lhe compe-
tem, ainda que você possa ser 
generoso com os seres amados, 
como inspira a harmonia com 
Vênus.
AQUÁRIO – (20/1 a 18/2) – Os 
relacionamentos estão em uma 
fase problemática porque as 
emoções atrapalham sua objetivi-
dade e deixam as comunicações 
comprometidas. Efeito da Lua na 
casa comunicativa, que tensiona 
com Sol e Mercúrio no setor da 
crise e harmoniza com Vênus, 
orientam que você se resguarde 
e prefira a intimidade.
PEIXES – (19/2 a 20/3) – 
Não gaste com o que não é 
necessário, agora. Com Lua, Sol 
e Mercúrio tensionados, os orça-
mento precisa estar no centro de 
seus cuidados. Tenha autocon-
trole com dinheiro quando quiser 
se divertir. Aproveite que ocorre 
a aspectação harmônica com Vê-
nus para usar seu lado criativo, 
nesse sentido.

ALDIR BLANC
Secult irá retificar 
resultado de editais

A Secretaria de Estado da 
Cultura informa que o resultado 
preliminar dos editais Prêmio 
Zailton Sarmento, Prêmio Vera 
Arruda, Prêmio Eric Valdo, Prê-
mio Professor Elinaldo Barros e 
Prêmio Dinho Oliveira De Pro-
dução Cultural será retificado 
devido a erros ocasionados por 
falha no sistema do Cadastro 
Único da Cultura de Alagoas.

A plataforma de inscrição on-
line apresentou problemas que 
interferiram na habilitação das 
propostas e consequentemente 
no resultado preliminar dos 
referidos certames. O novo re-
sultado preliminar também irá 
divulgar a relação corrigida com 
os recortes de cotas e território.

Com a finalização dos pro-
cessos dos demais certames do 
pacote de editais da Lei Aldir 
Blanc em Alagoas, as sobras 
de recursos serão remanejadas 
para os prêmios Zailton Sar-
mento, Dinho Oliveira e Vera 
Arruda. Tais editais apresenta-
ram maior demanda e receberão 
mais recurso a fim de atender 
um maior número de propostas.

Em virtude do grande núme-
ro de inscrições, será possível 
enviar o formulário padrão até 
o dia 25 de dezembro. Toda a 
tramitação deverá ser feita no 
e-mail recursosecult@gmail.com 
. O resultado final será dia 28 
de dezembro.

VEM DEPOIS 
As gravações de “Um Lugar 
ao Sol”, substituta de “Amor 
de Mãe”, já foram retomadas. 
Mas, seguindo o cronograma 
estabelecido, alguns do seu 
elenco só começam a gravar 
em 2021.  
É o caso de Denise Fraga, 
que apesar de talentosa, 
pouco é convidada para as 
novelas.  

A TRAMA
“Maldivas” tem as suas ações 
centradas em um condomínio 
do Rio de Janeiro. E todas as 
personagens são envolvidas 
com as questões do local e 
disputas por status.  
Por enquanto, está confir-
mada apenas a primeira 
temporada.    

BLOGUEIRA FALIDA
Monique Alfradique, dirigida 
por Halder Gomes (“Cine 
Holliúdy”), filmou no Ceará a 
comédia “Bem-vinda a Quixe-
ramobim”.
Ela interpreta uma blogueira 
falida, que precisa se mudar 
para uma cidade no Sertão. 
Em tempo, Alfradique con-
tinua no time de “Mestre do 
Sabor” na Globo.

EMBALADO
“Que história é essa, Por-
chat?”, produção do GNT em 
exibição na Globo, já tem uma 
terceira temporada confirma-
da para 2021.  
Na aberta, Globo, Fábio Por-
chat não conseguiu superar 
a Record, durante a exibição 
de “A Fazenda”. Sofreu um 
pouco com a coincidência do 
horário.

DIVULGAÇÃO / TV GLOBO

TEMPO SOBRANDO 
Durante participação online no programa 
de Serginho Groisman, Paolla Oliveira 
contou que não costuma ver cenas de 
suas novelas e afirmou ser muito crítica. 
Porém, em tempos de pandemia, sem 
ter para onde correr, a atriz revelou que 
está curtindo muito rever o trabalho em 
“A Força do Querer”.
Fez até lives com companheiros do 
elenco.

PARCERIA
Isabelle Drummond e Enzo Celulari 
deverão trabalhar juntos em projetos de 
proteção aos animais.
Já começaram a conversar sobre isso.



“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”

MACEIÓ - ALAGOAS - SEXTA-FEIRA, 
SÀBADO E DOMINGO, 25, 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2020
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MENSAGEM DE NATAL

Mais uma vez, comemoramos a união, a família e a partilha! 
Em um ano com tantos desafi os e tantas perdas, o momento 

de confraternização ganhou ainda mais signifi cado. Nesta coluna 
queremos agradecer a cada um dos nossos leitores, colegas de tra-
balho, apoiadores, parceiros e amigos, por permanecermos juntos 
apesar do cenário de difi culdades e incertezas. Em 2020, mais do 
que nunca, redescobrimos o valor das coisas e das pessoas. Para 
as famílias que perderam alguém, nosso abraço e palavra espe-
cial de conforto. A todos os nossos amigos, um Feliz Natal, muita 
alegria, muitos presentes e, acima de tudo, muito amor!  

FIM DE SEMANA NO 
MARIA ANTONIETA

Neste fi m de semana prolon-
gado, TopNews aproveita 

a oportunidade para desejar 
um feliz natal aos empresários 
Leopoldo, Dedé e Breno Gama, 
chef do consagrado restaurante 
Maria Antonieta. A casa con-
vida todos os nossos amigos 
para curtir as delícias do menu 
e a carta de vinhos, tudo com 
total segurança sanitária. Infor-
mações e reservas pelo telefone 
3202-8828.  

FIM DE SEMANA NA 
CASA DOS 5

Chef Amauri do Carmo e sua 
amada Lara Fortes convi-

dam todos os nossos amigos 
para curtir, como manda o novo 
normal as delícias do jantar de 
sábado e do almoço d e domin-
go no Casa dos 5. Vale lembrar 
que a casa está atendendo ape-
nas com reservas, que podem 
ser feitas pelo telefone 99910-
6262. Vale a pena conferir mais 
uma dica TopNews!  

ENDIVIDAMENTO 
DOS ALAGOANOS 
EM QUEDA

Seguindo a tendência registrada 
desde o início da pandemia, o 

percentual de pessoas endividadas 
na capital alagoana diminuiu pelo 
oitavo mês consecutivo, em novem-
bro, de acordo com a Pesquisa de 
Endividamento e Inadimplência do 
Consumidor (PEIC). Novembro tam-
bém foi o segundo mês consecutivo 
no qual os indicadores de Maceió 
fi caram abaixo da média nacional. 
Boa notícia!  

MARACUJÁ-ALHO CONTRA O PARKINSON

Essa espécie típica do cerrado — há mais de 100 tipos de mara-
cujá no Brasil — não tem o nome à toa. Quando é aberta, sen-

te-se um aroma de alho. Embora não sirva para fazer suco, suas 
folhas rendem um chá popularmente conhecido por aliviar tremores, 
como aqueles de quem sofre de Parkinson. Um estudo identifi cou, 
em animais, redução de ansiedade, além de recuperação de coor-
denação motora e maior nível de dopamina no cérebro. Os estu-
dos seguirão para avaliar as melhores formas de uso. Se tudo der 
certo, podem evoluir para os seres humanos. É esperar para ver!  

RECORDE DE DIAMANTES

Um anel montado por um joalheiro indiano bateu um recorde 
mundial com 12.638 pequenos diamantes incrustados, mas seu 

criador afi rma que não tem planos de vender a peça. O anel, que 
acaba de entrar no livro Guinness de recordes mundiais, foi batizado 
“Marigold - O Anel da Prosperidade” e mostra um intrincado jogo 
fl oral, com um peso total de pouco mais de 165 gramas. O recorde 
anterior do número de diamantes em um anel pertencia a outra cri-
ação indiana, com 7.801 pedras.  CHANEL ANUNCIA NOVA EMBAIXADORA

Chic e discreta, Charlotte Casiraghi será a nova musa da Chanel. 
A maison acaba de anunciar o nome da fi lha da princesa Caro-

lina de Mônaco com Stefano Casiraghi como nova embaixadora, 
além de ser o rosto da campanha de coleção primavera-verão 2021, 
que será revelada no dia 1 de janeiro.  CUIDADO COM OS PÉS NO VERÃO

Com a chegada da estação mais quente do ano, o cuidado com 
os pés precisa ser redobrado. Nessa época, eles fi cam mais 

expostos e as queixas como ressecamento, fi ssuras e inchaços 
aparecem com mais frequência. Por isso, em época de viagens de 
fi m de ano, não pode faltar hidratante, seja qual for o destino: O 
calor do solo passa para o pé e provoca a perda de água, principal-
mente quando usamos rasteirinhas e chinelos com mais frequência. 
Também é bom evitar as unhas antes de viajar, pois os pés fi cam 
mais expostos e em contato com micro-organismos o que pode 
causar infl amações.  

ECOVIA NORTE DEVE SER ENTREGUE EM 
FEVEREIRO

A Prefeitura de Maceió já executou mais de 50% das obras da 
Ecovia Norte, que vai ligar o Benedito Bentes, na parte alta de 

Maceió, ao bairro da Guaxuma, no Litoral Norte da cidade. A pre-
visão de entrega é entre janeiro e fevereiro de 2021.  

Nesta sexta, dia de Natal, a coluna TopNews presta uma homenagem para uma família exemplar, uma família adjetiva, que é referência 
em nossa sociedade. Estamos falando de Maria Farias de Gouveia, Ana Beatriz Farias de Gouveia, Myrza Melro Gouveia, Antonio 
Carlos Gouveia, Polyana Farias Gouveia, João Victor Gouveia, em companhia da sua amada Ana Luiza Coutinho. Feliz Natal, amigos, 

a nossa admiração e os nossos aplausos para vocês!  

TopNews, neste dia de Natal, presta uma 
homenagem a um grande homem, que muito 
orgulha o empresariado alagoano. Ele contribui 

muito para o desenvolvimento econômico do nosso 
Estado e no esporte alagoano, presidindo o Centro 
Sportivo Alagoano, sendo considerado um dos maiores 
presidentes que o clube já teve. Estamos falando de 
Rafael Tenório. Feliz Natal, amigo, que neste dia que 
relembramos o nascimento de Jesus, Deus sempre esteja 
com você e sua família. Feliz Natal!  

Eles formam um casal crème de la crème, eles 
vivem uma bela história de amor há mais de 30 
anos, ele – um grande médico e proprietário 

do já consagrado Hospital Vida – estamos falando de 
Miguel Arcanjo Barbosa em companhia da sua amada, 
a executiva Eliane Barbosa, o casal neste dia de Natal 
recebe a nossa homenagem e a nossa admiração. Feliz 
Natal, amigos, que em 2021 vocês continuem esse casal 
maravilhoso, com esse trabalho excepcional à frente do 
Hospital Vida. Feliz Natal, amigos!  

Elenilson Gomes, ao longo de 36 anos enfocando 
e divulgando personalidades que se destacam em 
nossa sociedade com a coluna TopNews, deseja 

a todos os nossos amigos um Feliz Natal. Que neste 
dia, em que celebramos o nascimento de Jesus, oremos 
para que 2021 seja o ano da cura, um ano de abraços 
e encontros com nossos familiares e amigos. Estamos 
juntos, amigos, gratidão!










