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Senadores entregam relatório final 
da CPI da Covid para PGR e STF
Liderados pelos senadores Omar Aziz (PSD-AM) e Renan Calheiros (MDB), in-
tegrantes da CPI da Covid entregaram ontem ao procurador-geral da República, 
Augusto Aras, e ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal 
(STF), cópias do relatório final da CPI da Pandemia. Cabe a Aras decidir se ofere-

ce denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro e outros agentes púbicos com foro 
privilegiado citados no documento. O relatório será encaminhado ainda ao pre-
sidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e a órgãos como Polícia Federal, 
Tribunal de Contas da União (TCU) e Tribunal Penal Internacional. PÁGINA 4

ELEIÇÃO DA OAB/AL

Chapa 2 descumpre regulamento, usa nome da 
entidade e faz evento eleitoral em órgão público
   A Chapa 2, que disputa eleição da OAB/AL, teve ontem o seu pedido de impugnação protocolizado na comis-
são eleitoral da entidade por lançar sua pré-candidatura em um espaço do poder público estadual. Em setem-
bro passado, integrantes da chapa solicitaram do governo a cessão gratuita do Teatro Deodoro “para um evento 
da OAB alagoana”, mas, indevidamente, usaram o espaço apenas para lançar a pré-candidatura da chapa, o 
que é proibido pelo regulamento da Ordem - que prevê, como punição, cassação do registro da chapa. PÁGINA 3

SÉRIE B
CSA treina hoje no 
CT do Fluminense 
para jogo contra o 
Vasco nesta sexta
PÁGINA 14

18:41  2.1m

Documento que denuncia Bolsonaro mais 79 pessoas também será levado à Câmara dos Deputados, PF e TCU

Maceió é o destino mais procurado por turistas no Nordeste, e o segundo no Bra-
sil, para passar o feriadão de Finados, segundo levantamento da Booking.com. 
A capital alagoana é superada apenas pelo Rio e está à frente de Florianópolis 
(SC), Salvador (BA) e Porto de Galinhas (PE), que ocupam o 3º, 4º e 5º lugar nes-
se ranking. A ocupação hoteleira para o período é próxima a 100%. PÁGINA 10

A sensação térmica nos últimos dias tem provocado reclamações, mas meteoro-
logistas garantem que o clima está dentro do esperado. Ainda assim, no último 
dia 9 a temperatura chegou, em Maceió, a quase 32 graus Celsius, dois graus 
acima da média dos últimos trinta anos para a época. A onda de calor aumen-
tou as vendas de ventiladores e condicionadores de ar na capital. PÁGINA 11

Augusto Aras recebeu o relatório da CPI e depois postou em rede social que “... com as informações poderemos avançar na apuração em relação a autoridades com prerrogativa do foro nos tribunais superiores”. Alguns senadores acreditam “desconfiando” 
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Ranking das CPIs

Ao recomendar o indiciamento de 81 pessoas, a CPI da 
Pandemia do Senado entrou para o topo do ranking de 
comissões que mais pediram ao Ministério Público Federal 

e outros órgãos a abertura de processo contra investigados. A 
liderança se mantém com a CPI Mista dos Correios, em 2006, 
que pediu o indiciamento de mais de 100 pessoas – a maioria 
deputados federais e empresários envolvidos no Mensalão. Em 
2004, a CPI do Banestado, após um ano e meio de investigações, 
sugeriu o indiciamento de 91 pessoas. E, em 2019, a Comissão 
que investigou contratos internacionais do BNDES pediu o indicia-
mento de mais de 50 pessoas.

EFEITO JUDICIAL
Consequência da CPI dos Correios: 40 pessoas foram denuncia-
das pelo então procurador-geral da República, Antônio Fernando 
Souza. A PF fez a limpa nas ruas.

JÁ...
... o atual PGR, Augusto Aras, é ainda uma incógnita sobre os 
denunciados da Pandemia.

NOIVO DE 2022
A mesa com expoentes nacionais do PSD na filiação de Rodrigo 
Pacheco no Memorial JK mostra que ele é o noivo de 2022 para 
chapas presidenciais. Tem cacife para ser candidato ao Planalto 
ou vice. O nome está no cartório.

PAULO OCTAVIO
Anfitrião da filiação no Memorial, 
Paulo Octavio, comandante do PSD 
no DF, mostrou seu poder: tudo na 
política local passa por ele. 

CABO DE GUERRA 
O Progressistas e o PL travam um 
cabo de guerra pela filiação do clã 
Bolsonaro (presidente e filhos). O 
chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira 
(Progressistas-PI), e o presidente 
nacional do PL, Valdemar Costa Neto, 
usam as mesmas táticas e ofertas 
na tentativa de garantir a filiação do 
mandatário: quantos palanques cada 
um têm nos Estados e o mapeamento 
de votos de 2018 e perspectivas para 
ano que vem.

CABO DE GUERRA 2
Estão em jogo o controle de diretó-
rios e palanques para as eleições de 
2022. Como se sabe, Bolsonaro quer 
repetir a posição que tinha no PSL, 
de “dono” da legenda. Mas Ciro e 
Valdemar são “gatos escaldados” da 
política; querem Bolsonaro nas res-
pectivas legendas, mas sob o controle 
deles. Ouve-se de deputados do PL 
que a filiação do presidente é questão 
de dias. Deputados do Progressistas 
alardeiam o mesmo. 

TAXAR O SOL?
Roberto D’Araujo, 
do Instituto Ilumina, 
enviou aos 81 sena-
dores uma carta com 
um apelo. Com base 
em cálculos de con-
sumo e de uso das 
linhas de transmis-
são, o ex-membro do 
conselho de Furnas 
pede que barrem no 
Senado o PL 5829/19, 
aprovado pela Câ-
mara, que taxa os 
telhados solares pelo 
uso da rede.

BRASIL VERDE
Recém-eleito presi-
dente do Brasil Verde 
– consórcio que visa 
articulação interna-
cional dos Estados 
e organiza as ações 
internas na área am-
biental – o governa-
dor do Espírito Santo, 
Renato Casagrande 
(PSB), defende três 
frentes para superar 
os problemas referen-
tes ao clima. 

TEM SALVAÇÃO
A primeira é a redu-
ção das emissões de 
carbono por meio da 
plantação de flores-
tas. A segunda são 
investimentos em 
inovação tecnológica 
com políticas públicas, 
empreendedorismo e 
o consumo responsá-
vel. E a terceira frente 
é a de adaptação, 
com obras de con-
tenção de comportas, 
barragens, saneamen-
to básico.

COP 26
“O problema do Brasil é 
o que estamos vivendo 
nesse momento e o 
País vai chegar como 
um vilão na COP 26 
porque estamos com 
um nível de desmata-
mento e de queimadas 
muito intenso”, alerta 
Casagrande.

ESPLANADEIRA
# Paula Rabelo, do iFood-
Card, e Maria Costa, da Gi-
vex, serão primeiras mulheres 
brasileiras a se apresentarem 
no evento global de varejo, 
NRF Retails, com inscrições a 
partir de novembro. 
# EducationUSA promove, do 
dia 3 a 10 de novembro, LL.M 
Webinar Series - evento gra-
tuito de Mestrado em Direito 
nos EUA. 
# Omega lança Movimento 
Luz Livre - rumo à liberdade 
energética, com mobilização 
em Brasília. 
# Insider e C6 Bank criam ca-
miseta em apoio à comunida-
de LGBTQIA+ e lucro obtido 
pelas vendas será destinado à 
ONG Mães Pela Diversidade. 
# OLX aponta crescimento de 
688% em vendas e 545% na 
procura de itens com termos 
“Halloween” ou “Dia das 
Bruxas”.

Deputados aprovam PCCs da educação
Governo do Estado e Assembleia Legislativa debateram o projeto com representantes do Sinteal antes da deliberação em plenário

Após a aprovação do projeto 
de lei que reestrutura o Plano 
de Cargos, Carreiras e Salários 
(PCCS) dos profissionais da 
Educação, a deputada Jó Perei-
ra (MDB), recebeu ontem (27), 
em seu gabinete, a presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores da 
Educação de Alagoas (Sinteal), 
Consuelo Correia.

Destacando a importância da 
aprovação do PCCS, Jó parabeni-
zou todos os servidores públicos, 
“em nome dos professores, servi-
dores da Educação, mas também 
em nome dos profissionais da 
saúde, que têm sido essenciais 
para o enfrentamento da pande-
mia e serão essenciais também 
no pós-pandemia, os servidores 
do Sistema Único de Assistência 
Social. A todos os servidores pú-
blicos meu abraço e o desejo que 
possamos avançar em novas con-
quistas, valorização e melhoria 
dos serviços públicos”.

Consuelo Correia também 
salientou a importância da con-
quista histórica para educado-
res e educadoras, lembrando 
que esse é “um passo à frente 

EDITORIA DE POLÍTICA
COM ASSESSORIA

A Vara de Único Ofí-
cio de Girau do Ponciano 
decidiu pela suspensão 
dos direitos políticos de 
Anderson Ferreira da 
Vera Cruz, ex-presiden-
te da Câmara Municipal 
de Campo Grande, por 3 
anos, por atos de impro-
bidade administrativa. A 
juíza também determinou 
ao réu pagamento de mul-
ta civil equivalente a 50 
vezes o valor da sua remu-
neração.

Segundo a denúncia, 
no ano de 2018 o Ministé-
rio Público encaminhou ao 
vereador uma recomenda-
ção sobre a necessidade de 
adequar o portal da trans-
parência da Câmara de 
Vereadores Municipal de 
Campo Grande. Após reu-
nião, foi firmado um termo 
de compromisso e ajuste 
de conduta celebrado em 

EDITORIA DE POLÍTICA
COM ASSESSORIA

Os deputados esta-
duais aprovaram on-
tem (27), o projeto de 

lei nº 711/2021, de origem 
governamental, que esta-
belece o Plano de Cargos e 
Carreira do magistério pú-
blico estadual e dispõe so-
bre a carreira dos profissio-
nais da Educação de nível 
fundamental e médio.

A matéria que tramitou 
em regime de urgência, e 
teve como relator do depu-
tado estadual Paulo Dantas 
(MDB), é considerada como 
um feito na valorização da 
categoria, tanto pelo Gover-
no do Estado quanto pela 
Assembleia Legislativa do 
Estado (ALE).

“Com certeza avança-
mos em educação ao longo 
desses últimos anos e agora 
vamos dar um salto ainda 
maior. É um compromisso 
do presidente da Casa, de-
putado Marcelo Victor, e de 

Parlamentares aprovaram o projeto enviado pelo governo que tramitou em regime de urgência na Assembleia Legislativa do Estado

ASCOM ALE

na conquista para a classe tra-
balhadora”, mas é necessário 
avançar mais: “Hoje é um dia 
muito importante pra todos 
nós, a votação da alteração das 
tabelas. E agradecemos a esta 
Casa por ter aberto as por-
tas ao diálogo com o Sindicato 
para que pudéssemos construir 
esse momento e dar celeridade. 
Agradecemos a deputada Jó Pe-
reira, aos demais parlamentares 
envolvidos, Ronaldo Medeiros, 
Paulo Dantas, o presidente da 
Casa, Marcelo Victor e todos os 
outros, por entenderem o quão 
é importante a Educação, que 
está tão empobrecida, para o 
nosso Estado. Precisamos avan-
çar!”, frisou.

A presidente do Sinteal pros-
seguiu ressaltando que Alagoas 
tem o maior índice de analfabe-
tos do Brasil “e só com a valori-
zação desses profissionais e com 
a garantia de uma rede estru-
turada, a garantia dos nossos 
estudantes, que estão tão de-
sassistidos, com equipamentos 
eletrônicos, é que nós consegui-
remos avançar para uma educa-

18 de janeiro de 2018, cujo 
prazo para regularização 
do portal foi definido em 
60 dias.

A acusação afirmou que 
o vereador não cumpriu 
o compromisso no prazo 
estabelecido, visto que to-
dos os 17 requisitos legais 
estavam indisponíveis no 
portal, o que resultou nota 
zero na reavaliação proce-
dida pelo Ministério Pú-
blico. O acusado teve nova 
oportunidade para a regu-
larização, mas alimentou 
parcialmente o portal da 
transparência, sendo ava-
liado com nota 6,35.

Na sentença, a juíza 
ressalta que quando um 
gestor não divulga as in-
formações legais sobre 
gastos públicos, ele está 
alienando a população e 
deixando de praticar as 
obrigações do cargo.

“A conduta do deman-
dado na qualidade de Pre-
sidente da Câmara Muni-

todos os parlamentares”, 
assegurou Paulo Dantas. 

A matéria foi aprova-
da com duas emendas das 
Comissões e segue para 
sanção do Governo. Cabe 
ao governador Renan Filho 
(MDB), sancionar o projeto 
integralmente ou promo-
ver alguns vetos. Uma das 
emendas faz com que o ar-
tigo 13 também cumpra a 
aplicação constitucional na 
manutenção e desenvolvi-
mento do ensino e à desti-
nação ao pagamento dos 
profissionais da educação 
básica em efetivo exercício. 
A emenda também retroage 
os efeitos da lei para o dia 
1º de outubro.

DEMANDAS DA 
EDUCAÇÃO
Antes de ser aprovada 

em plenário, a proposta do 
governo foi debatida com 
representantes do Sindica-
to dos Trabalhadores em 
Educação de Alagoas (Sin-
teal).

A presidente do Sinteal, 

ção melhor, com qualidade refe-
renciada para o filho da classe 
trabalhadora”.

Jó Pereira lembrou que, des-
de seu primeiro mandato eleti-
vo, tem a Educação como priori-
dade estratégica para Alagoas e 
que uma das missões do Parla-
mento “é estar sempre em defe-
sa e lutando por uma educação 
pública de qualidade, inclusiva, 
tecnológica, para todos e trans-
formadora, o que passa também, 
obrigatoriamente, pela valoriza-
ção dos profissionais da área”.

Na sessão de terça (26), a 
deputada cobrou ainda, do Exe-
cutivo, o envio de PCCS relati-
vos a outras áreas, como saúde, 
Uncisal e assistência social, 
defendidos historicamente por 
ela: “Vale lembrar que nesse 
governo os servidores não tive-
ram aumento salarial, quando 
muito, reajustes que também 
chegaram a essa Casa sem as 
informações de impacto finan-
ceiro. Viva o PCCS da educação 
e que venham os outros justos 
PCCS das demais áreas”.  (E.P. 
com assessoria)

cipal de Campo Grande/
AL feriu veementemente 
o princípio da publicidade 
quando deixou de cum-
prir a recomendação do 
Ministério Público Esta-
dual, sem sequer trazer 
aos autos ou, ainda na via 
administrativa, informar 
especificamente o motivo 
do descumprimento, o que 
demonstra descaso para 
com a atividade pública 
e o desrespeito aos seus 
princípios regentes”, diz a 
decisão.

O político alegou a re-
gularização não ocorreu 
por causa das dificuldades 
de efetivação, o que tam-
bém teria ocorrido com 
outras Câmaras Munici-
pais de Alagoas. A defesa 
também afirmou que sim-
ples condutas equivoca-
das, inábeis ou até ilegais 
sem a presença de malícia 
do agente não podem ser 
consideradas atos de im-
probidade.

Maria Consuelo Correia, 
disse que a reunião foi bas-
tante positiva e destacou a 
importância do diálogo que 
a Casa vem mantendo com 
os servidores. Durante o 
encontro, os sindicalistas 
apresentaram dois pontos 

de divergência do que ha-
via sido conversado com o 
Governo. O primeiro é no 
que concerne à fonte paga-
dora e o artigo 13 da pro-
posta, que exclui os apo-
sentados e pensionistas do 
plano. “Há um acordo e a 

nossa proposta é que esta 
Casa mantenha o diálogo 
com o Executivo, para que 
possamos avançar na va-
lorização real do conjunto 
dos trabalhadores em Edu-
cação”, avaliou Consuelo. 

Na sessão de terça-feira 

(26), a deputada Jó Pereira 
(MDB), defendeu a apro-
vação do Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários, no en-
tanto apontou que o projeto 
enviado pelo governo che-
gou à ALE sem informa-
ções do impacto financeiro.

Em reunião com Jó Pereira, Sinteal 
agradece empenho da Assembleia

Justiça condena ex-vereador por não 
ter adequado o portal da transparência
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As vozes da caserna
“Agência Estado”: “Romper a polarização e impedir que o Bra-
sil siga o exemplo da Argentina é a preocupação que generais 
do Exército expõem, atualmente, aos seus interlocutores. Após 
o voto majoritário para Jair Bolsonaro, em 2018, os generais 
defendem a necessidade de consolidar uma candidatura da 
terceira via, pois acreditam que a vitória de um dos candidatos 
que encarnam a polarização - Luiz Inácio Lula da Silva ou Bol-
sonaro - estenderia por mais um ou dois mandatos um cenário 
de conflitos, com a piora do ambiente político. A maioria dos 
generais ouvidos participou dos governos de Michel Temer e 
de Bolsonaro. Dois aceitaram fazer declarações públicas: os 
generais Carlos Alberto Santos Cruz e Francisco Mamede de 
Brito Filho. ‘Romper a polarização atual é importante para que 
o País possa reconquistar um nível mínimo de consenso políti-
co e de diálogo social, que são essenciais ao desenvolvimento 
nacional e ao bom funcionamento de qualquer democracia’, 
disse Brito. Para ele, é preciso conter o ‘sentimento de ódio 
que vem desumanizando a sociedade’. Ele resume o pensa-
mento dos colegas para 2022. ‘Cabe a todos os comandantes, 
em todos os níveis, e não apenas os das Forças Armadas, 
mas os de todas as forças de segurança do País, garantir a 
condução do processo eleitoral pelas instituições democráticas 
e a subsequente posse do candidato eleito democraticamente.’ 
Santos Cruz é parte da esperança militar na terceira via. Ele 
afirma ser preciso ‘afastar as duas opções que já tiveram sua 
oportunidade’.”

Aras tem mais poder do que os ministros do Su-
premo juntos”

ANTÔNIO CARLOS KAKAY
Advogado, ao dizer que o STF só pode denunciar Bolsonaro se o Procurador Geral da Repú-
blica, Augusto Aras, apresentar denúncia

ARGUMENTO
O presidente do Sindicombustíveis 
AL, James Thorp Neto, explica 
que os aumentos nos preços dos 
combustíveis ocorrem por uma série 
de fatores: a crise internacional, 
a variação do preço do barril de 
petróleo e a cotação do dólar. “O 
percentual da alíquota se mantém 
desde o início da gestão de Renan 
Filho”, diz.

RECUO
Luciana Amaral, no UOL: “Após 
pedidos de senadores na CPI da 
Covid o relator Renan Calheiros 
voltou atrás de sugerir o indi-
ciamento do colega Luis Carlos 
Heinze (PP-RS), também membro 
da comissão, no relatório final. 
Heinze havia sido incluído na lista 
de sugestões de indiciamento por 
incitação ao crime.”

PROMESSA
O deputado federal Marx Beltrão 
(PSD) foi à Agência Nacional de 
Aviação Civil tentar reverter a deci-
são que proibiu novas frequências 
de voos no Aeroporto de Zumbi dos 
Palmares. “A Anac garantiu priorizar 
a liberação quando a concessionária 
do aeroporto enviar relatório das 
ações corretivas”, explica Marx.

CASO BRASKEM
Em “O Globo” de ontem, na seção 
“Meio-ambiente”, o destaque: 
“Cidade que afunda: minas de sal 
que amedrontam Maceió começam 
a ser fechadas. Trabalho busca sal-
var do afundamento uma área de 
78 hectares; danos foram causados 
por um tremor de terra desenca-
deado por projeto de mineração em 
2018,”
 
HONRARIA
Por indicação do Conselho da Or-
dem do Mérito Judiciário do Traba-
lho, o Tribunal Superior do Trabalho 
agraciará o advogado alagoano 
Antônio Nabor de Areias Bulhões 
com a Comenda da Ordem no grau 
Comendador. A solenidade será 
realizada no dia 1º de dezembro de 
2021, às 17 horas, no TST.

OPINIÃO
Luiz Felipe Pondé: “A direita foi 
ficando cada vez mais burra por 
conta dessa obsessão binária entre 
ser conservador e ser progressista. 
A questão de pedir o impeachment 
de Bolsonaro parece uma opção, 
uma tentativa, inclusive para 
desarmar a bomba-relógio que é 
o retorno do PT ao governo, uma 
catástrofe.”

* O Poder Judiciário alagoano 
suspende as atividades, atos e 
prazos processuais de hoje até 3ª 
feira, 2 de novembro, funcionando 
em regime de plantão, em virtude 
dos feriados do Dia do Servidor 
Público e do Dia de Finados.

* Hoje, 10 horas, o governador 
Renan Filho e o secretário da 
Saúde, Alexandre Ayres, assinam 
a ordem de serviço para constru-
ção do Hospital Metropolitano e 
do Hemocentro do Agreste, em 
Arapiraca, no bairro Canafístula.

* Os pontos de vacinação contra a 
Covid-19 agora funcionam de 2ª a 
sábado, com horário das 9 às 21 
horas de 3ª a 6ª feira Shoppings 
Maceió e Pátio e nos drive-thrus 
de Jaraguá e Serraria. Aos sába-
dos e 2as, das 9 às 16 horas.

* O Sesc Alagoas realiza, somente 
até hoje, agendamento para 
exames gratuitos de mamografia. 
São disponibilizadas 315 vagas. O 
agendamento é das 9 às 11h30m 

e das 13h30m às 16 horas, na 
Unidade Sesc Poço. 

* A Ufal vem se adaptando às 
atuais tecnologias de ensino. A 
novidade da vez será o uso de la-
boratórios virtuais pelos estudan-
tes dos cursos com aulas práticas. 
Essa metodologia se soma às 
experiências nos laboratórios 
físicos, que continuam.

* De hoje a sábado Maceió sedia 
a maior conferência de futebol do 
Nordeste, no Hotel Ritz Lagoa da 
Anta. O evento, que tem apoio da 
Prefeitura de Maceió, é o primeiro 
do turismo de negócios que a 
cidade recebe desde o início da 
pandemia.

* O empate CRB 1x1 Coritiba não 
foi bom para o clube alagoano, 
que teve outra chance perdida 
de voltar ao G-4. O CRB jogou 
bem, mas de novo perdeu muitas 
oportunidades. A torcida ainda tem 
fé na matemática para chegar à 
Série A.

Chapa 2 usa nome da OAB indevidamente 

Por lançar sua pré-
candidatura em um 
espaço do poder pú-

blico estadual de forma 
gratuita, a Chapa 2 que 
disputa a eleição à Ordem 
dos Advogados do Brasil 
(OAB), seccional Alagoas, 
teve ontem, 27, o seu pedi-
do de impugnação proto-
colado na Comissão Elei-
toral da entidade. É que 
o regulamento da Ordem 
não permite esse tipo de 
benefício em pré-campa-
nha e campanhas eleito-
rais, sob pena de cassação 
do registro da chapa que 
infringir a norma.

Em setembro passado, 
a chapa 2, encabeçada 
por Vagner Paes e Natá-
lia Von Sohsten, solici-
tou gratuitamente do go-
verno do estado o Teatro 
Deodoro para um evento 
da OAB alagoana, onde, 
indevidamente, lançou a 
sua pré-candidatura. Se-
gundo a diretora de Tea-
tros do Estado de Alagoas 
(Diteal), Sheila Maluf, o 
espaço só foi concedido 

EDITORIA DE POLÍTICA
COM AGÊNCIAS

O Facebook anunciou na 
terça-feira (26) que vai inse-
rir rótulos em postagens so-
bre a eleição presidencial de 
2022 no Brasil. A medida é 
válida também para o Insta-
gram e vai começar nas pró-
ximas semanas.

De acordo com a rede so-
cial, a iniciativa faz parte de 
trabalho com o Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) e visa 
proteger o processo demo-
crático e ajudar as pessoas a 
terem acesso a informações 
confiáveis.

Os usuários serão direcio-
nados a uma página da Jus-
tiça Eleitoral.

Desde as eleições de 
2020, o Facebook exige que 
publicidade sobre política 
ou eleições no Brasil deve 
ser identificada com o aviso 
“Pago por” ou “Propaganda 
Eleitoral”. A empresa disse 
que rejeitou 250 mil submis-
sões de anúncios nas últimas 
eleições, por não terem o 
alerta.

Segundo o Facebook, são 

duas ferramentas sobre pu-
blicidade política e eleitoral 
para o Brasil: a primeira é 
o relatório de transparência, 
com informações sobre gas-
tos na plataforma. A segun-
da é uma Interface de Pro-
gramação de Aplicativo (API, 
na sigla em inglês) para criar 
pesquisas personalizadas.

As funcionalidades estão 
disponíveis na Biblioteca de 
Anúncios, que reúne cam-
panhas de publicidade no 
Facebook e Instagram que 
possuem o selo “Pago por” ou 
“Propaganda Eleitoral”.

A partir do relatório de 
transparência, cidadãos po-
dem visualizar o total de 
anúncios sobre política e 
eleições criados no Brasil 
com um desses rótulos desde 
agosto de 2020 e visualizar 
o valor total gasto para esse 
tipo de publicidade.

É possível fazer buscas 
mais refinadas por data, re-
gião ou anunciante, além de 
uma lista com os maiores 
anunciantes no último dia 
ou por intervalo de 7 dias, 
30 dias, 90 dias ou todas as 
datas.

Chapa 2, de Natália Von Sohsten e Vagner Paes, realizou um grande evento em nome da OAB/AL, 
no Teatro Deodoro, para lançar a pré-candidatura à presidência da Ordem 

Redes sociais Facebook (foto) e Instagram terão rótulos em postagem sobre as eleições no Brasil

Facebook e Instagram vão inserir rótulos em postagens sobre eleições 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Encabeçada pelo advogado Vagner Paes, chapa descumpre regulamento e pode ser alvo de impugnação da Comissão Eleitoral

por se tratar da Ordem e 
nunca de um movimento 
eleitoral. “Pediram em 
nome da OAB, para uma 
ação da OAB”, reforçou a 
diretora, confirmando que 
a pauta foi cedida de for-
ma gratuita.

O artigo 133 do re-
gulamento da Ordem 
dos Advogados do Brasil 
(OAB), parágrafo IV, diz 
que “perderá o registro a 
chapa que praticar ato de 
abuso de poder econômi-
co, político e dos meios de 
comunicação, ou for dire-
tamente beneficiada, ato 
esse que se configura por: 
uso de bens imóveis e mó-
veis pertencentes à OAB, 
à Administração direta ou 
indireta da União, dos Es-
tados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, ou de 
serviços por estes custea-
dos, em benefício de chapa 
ou de candidato, ressalva-
dos os espaços da Ordem 
que devam ser utilizados, 
indistintamente, pelas 
chapas concorrentes”. 

O pré-lançamento no 

Teatro Deodoro foi ampla-
mente divulgado pelos in-
tegrantes da Chapa 2 em 
suas redes sociais.

A reportagem tentou 
contato com o candidato 
da Chapa 2, Vagner Paes, 
mas não conseguiu êxito.

QUEM DISPUTA
Duas chapas disputam 

a presidência da OAB ala-
goana, a Chapa 1 liderada 

por Ednaldo Maiorano e 
Manuela Gatto, e a Chapa 
2, com Vagner Paes e Natá-
lia Von Sohsten. 

A Interface de Programa-
ção de Aplicativo (API) é uma 
ferramenta mais sofisticada 
para criar pesquisas perso-
nalizadas de anúncios com 
palavras-chave que ficaram 
armazenadas na Biblioteca 
de Anúncios.

Ela permitirá buscar da-
dos de todos os anúncios ati-
vos e inativos sobre temas so-
ciais, eleições ou política.

Para ter acesso à API, é 
necessário confirmar iden-
tidade e localização, criar 
uma conta de desenvolvedor 
do Facebook e adicionar um 
novo aplicativo.

REGRAS
O Facebook anunciou no-

vas regras em agosto que 
restringem a veiculação de 
anúncios políticos.

Todas as publicidades na 
plataforma precisam ter um 
selo que indicam que se trata 
de um anúncio político.

Quem quiser pagar pelas 
propagandas deve confir-
mar a identidade e que tem 
uma residência no Brasil. Os 
anunciantes têm a opção de 
fornecer número do CNPJ ou 
CPF.



BARTOLOMEU DRESCH 
bartolomeu_dresch@hotmail.com.br

TRIBUNALIVRE

POLÍTICA MACEIÓ - ALAGOAS 
QUINTA-FEIRA, 28 DE OUTUBRO DE 20214

Epidemia de gripe ameaça Europa

Um alerta sobre o risco de uma epidemia séria de gripe 
neste final de ano foi divulgado pelo Centro Europeu 
de Controle de Doenças (ECDC). Embora o número 

de casos seja baixo nas 30 nações que são acompanhadas 
pelo centro, mas existem indicações de que a circulação da 
gripe esteja acima do esperado nesta época do ano. Uma 
das preocupações manifestadas sobre a epidemia, é que o 
principal subtipo de vírus registrado é o A, que afeta des-
proporcionalmente os idosos e está associado a uma menor 
eficácia da vacina. De acordo com o comunicado “a próxima 
temporada da influenza pode ser severa com os idosos e 
que os padrões da doença podem variar ante os países em 
termos de tempo”.

PREÇO DE PASSAGENS SOBRE 34%
 A alta no preço das passagens aéreas no mês de outu-
bro surpreendeu o setor de transportes. Segundo o Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo o aumento foi de 
34,35%. Mas em todas as regiões o preço aumentou, o me-
nor deles, em Goiânia (11,5%) e o maior, no Recife (47,52%). 
Um dos fatores que impulsionou o alto custo das passagens 
foi o aumento do preço do querosene de avião, que segun-
do a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) 
aumentou 91,7%.

O MAIOR AUTOR DE NOVELAS DA GLOBO 
A morte do autor Gilberto Braga, aos 75 
anos de idade certamente é um grande 
impacto para o medodrama brasileiro. Da 
sua criatividade e dos seus enredos nasce-
ram os principais trabalhos que retrataram 
a classe média e a elite, principalmente do 
Rio de Janeiro e esses trabalhos compõem 
a imaginação da sociedade. Entre os famo-
sos que participaram das suas novelas a 
manifestação de apreço é uma unanimida-
de, assim como de novelistas como Glória 
Perez, 73 anos que registrou a amizade 
com Braga e suas histórias inesquecíveis. 
A atriz Sônia Braga, assim como Camila 
Pitanga e Glória Pires registraram sua ad-
miração por Gilberto Braga e sua amizade 
por todas, e por sua genialidade, que sou-
be discutir os assuntos da sociedade com 
debates que marcaram os temas sociais 
graças às tramas e aos enredos dramáti-
cos criados por ele.

MICROSCÓPIO DE DARWIN EM LEILÃO
Agora, 139 anos após a morte do autor da “A Origem 
das Espécies” um dos seus principais equipamentos de 
pesquisa, considerado valiosíssimo, vai a leilão. Her-
deiros do pai da evolução, Charles Darwin, resolveram 
colocar em leilão o microscópio utilizado por ele e que 
permaneceu em poder da família por quase 200 anos. 
Familiares entendem que podem conseguir até 350 
mil libras esterlinas (cerca de R$ 2,68 milhões) pelo 
artefato histórico.

MICROSCÓPIO DE DARWIN EM LEILÃO 2
Dirigentes da Agência Christie’s que coordenará o leilão 
da peça, manifestam o interesse que o mesmo causará 
na comunidade científica. “É incrivelmente emocionante 
olhar por ele e ver o mundo microscópico que Charles 
Darwin deve ter visto em suas pesquisas entre 1820 
e 1830”, assinalou o diretor da agência James Hislop, 
responsável por objetos científicos, históricos e naturais 
que vão a leilão. O microscópio deve ser colocado a 
venda em 15 de dezembro.

EMPRESA INVESTE R$ 48 MILHÕES
Com o apoio da politica de incentivos fiscais do 
Governo de Alagoas, a indústria Kapazi movimenta 
o canteiro de obras no Polo Industrial de Marechal 
Deodoro. Há mais de 40 anos atuando no mercado 
nacional, a indústria fabrica tapetes, capachos, pas-
sadeiras, grama sintética e pisos vinílicos entre outros 
produtos, na sua sede no Paraná. O investimento em 
Alagoas alcança R$ 48 milhões com a previsão de 
geração de 300 empregos a partir do primeiro semes-
tre do próximo ano.

•  A construção de novas 
creches em diversos mu-
nicípios alagoanos, é uma 
iniciativa que pretende 
universalizar o acesso a 
todas as crianças de 0 a 3 
anos de idade.

•  O programa, na sua 
primeira fase, prevê 
a implantação de 80 
creches em Alagoas com 
um investimento de 350 
milhões.

•  Segundo o secretário 
de Estado da Educação, 
Rafael Brito, todas as 
unidades serão doadas – 
completas e prontas – aos 
municípios.

•  A Secretaria já dis-
põe do processo de 
licitação de outras 120 
creches, que somam um 
investimento de mais 
de R$ 800 milhões. 
“Isso colocará Alagoas 
como primeiro estado 
do Nordeste a dispor de 
mais acessos a creches 
e um dos cinco do país” 
destacou Brito.

Senadores entregam 
relatório a PGR e STF 
EDITORIA DE POLÍTICA
COM ASSESSORIA

Senadores da CPI da 
Covid entregaram 
ontem (27) ao procu-

rador-geral da República, 
Augusto Aras, o relatório 
final aprovado pela comis-
são nesta terça (26). Em 
seguida, se dirigiram ao 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), onde entregaram 
o documento ao ministro 
Alexandre de Moraes.

A ida à PGR e ao STF 
representou o primeiro ato 
da comissão após a con-
clusão dos trabalhos, que 
duraram seis meses. Cabe-
rá à Procuradoria avaliar 
eventuais medidas relacio-
nadas a autoridades com 
foro privilegiado.

Após o encontro, a PGR 
publicou em rede social 
uma declaração de Aras 
na qual o procurador-geral 
disse que, com o relatório 
em mãos, poderá “avan-
çar” nas apurações sobre 

O vice-presidente da 
CPI da Covid, senador 
Randolfe Rodrigues (Rede
-AP), disse ontem (27), que 
a comissão vai “confiar des-
confiando” no procurador-
geral da República, Augus-
to Aras.

Cabe à PGR decidir 
se pede a abertura de um 
inquérito para investigar 
Bolsonaro e as outras auto-
ridades com foro.

“Vamos confiar descon-
fiando. O procurador deu 
declarações que sinalizam 
um compromisso em dar 
sequência às investigações 
da CPI. Vamos dar a ele o 
benefício da dúvida, porque 
ele sempre foi criticado por 
ser muito alinhado ao pre-
sidente da República, mas 
ele indicou que deve abrir 
um inquérito”, afirmou 
Randolfe.

Randolfe Rodrigues diz 
que o que dá certa confian-
ça numa eventual mudan-
ça de postura do procura-
dor Augusto Aras é o fato 
de ele estar sob pressão e 
vigilância, não só da CPI 
da Covid, mas também do 
Supremo Tribunal Federal.

“Ele está sob pressão. 

Senadores da CPI da Covid entregam relatório final da comissão ao procurador-geral da República, Augusto Aras, que foi cobrado por providências

Randolfe diz que a CPI está dando ao procurador o benefício da dúvida

INQUÉRITO
Vice-presidente desconfia 
das intenções de Aras

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Augusto Aras elogia trabalhos e diz que relatório permite avançar em políticos com foro

Não dá, como disse o se-
nador Omar Aziz, para 
simplesmente arquivar 
as investigações sobre um 
processo que vitimou mais 
de 600 mil brasileiros”, 
acrescentou o vice-presi-
dente da comissão.

Durante a audiência 
com Aras, Omar Aziz não 
fez rodeios e foi direto ao 
lembrar que o líder do go-
verno na Câmara, Ricardo 
Barros (PP-PR), chegou a 
dizer que, em 3 dias, o pro-
curador irá arquivar o rela-
tório da CPI.

“Espero que essa pre-
monição não se confirme”, 
disse Aziz a Aras, deixan-
do o procurador numa saia 
justa.

A pressão por parte do 
Supremo também aumen-
tou nos últimos dias. A 
ministra Cármen Lúcia, 
por exemplo, ao pedir in-
formações sobre os procedi-
mentos adotados pela PGR 
sobre ações que acusam o 
presidente Jair Bolsonaro 
de adotar postura golpista 
no 7 de Setembro, alertou 
Augusto Aras que ele não 
pode simplesmente arqui-
var os pedidos.

pessoas com foro.
O documento foi aprova-

do na noite de terça, pede 
80 indiciamentos e atribui 
ao presidente Jair Bolso-
naro nove crimes durante 
a pandemia.

“Esta CPI já produziu 
resultados. Temos denún-
cias, ações penais, autori-
dades afastadas e muitas 
investigações em anda-
mento e agora, com essas 
novas informações podere-
mos avançar na apuração 
em relação a autoridades 
com prerrogativa do foro 
nos tribunais superiores”, 
disse Aras em rede social.

O relatório também in-
clui pedidos de indiciamen-
to de: ministros; ex-minis-
tros; filhos do presidente 
da República; deputados 
federais; médicos; em-
presários; governador do 
Amazonas, Wilson Lima; 
e duas empresas que fir-
maram contrato com o Mi-
nistério da Saúde (Precisa 
Medicamentos e VTCLog).

Ao todo, são 13 pessoas 
com foro privilegiado in-
cluídas no relatório final da 
CPI. A Procuradoria terá 
de decidir se arquiva os pe-
didos de indiciamento, se 
instaura um inquérito ou 
se apresenta denúncia.

COBRANÇA 
POR JUSTIÇA
O presidente da CPI, 

Omar Aziz (PSD-AM), co-
brou providência da PGR e 
que se faça “justiça”.

“Não queríamos e não 
queremos vingança, quere-
mos justiça. E, se alguém 
acha que algum procura-
dor vai matar no peito esse 
relatório e dizer que isso 
aqui são narrativas, vai ter 
que dizer como foram essas 
narrativas. Sabe por quê? 
Porque esse inquérito é pú-
blico, não é fictício, feito às 
escondidas”, disse Aziz.

“Não há como qualquer 
membro do Judiciário dizer 
que não existiu. Pode até 
questionar alguma coisa, 
mas vai ter que escrever, 

vai ter que negar, vai ter 
que botar lá a sua assina-
tura e dizer que não houve 
nada. E o bom brasileiro, 
aquele que jurou a Consti-
tuição, aquele que passou 
num concurso público, não 
tem o direito de engave-
tar. Ele tem a obrigação de 
continuar a investigação”, 
acrescentou o presidente 
da comissão.

Aziz já havia dito que o 
Ministério Público terá de 
ser “mágico” para não pe-
dir a punição de ninguém.

Após o encontro com 
Aras, senadores relataram 
que o procurador-geral de-
monstrou “firmeza” ao re-
ceber o relatório da CPI da 
Covid. “O que me chamou 
atenção, eu que sou mui-
to crítica ao PGR, é que a 
resposta do procurador foi 
muito firme. E óbvio que 
nós temos que dar esse 
benefício de que não só 
foi firme, como ele mesmo 
adiantou”, afirmou Simone 
Tebet (MDB).
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ONU-Habitat: projetos estratégicos em AL

Especialistas nacionais 
vão debater, na pró-
xima quarta-feira (3), 

como os projetos estratégicos 
do Governo de Alagoas es-
tão alinhados às principais 
agendas internacionais de 
desenvolvimento urbano sus-
tentável, como a Nova Agen-
da Urbana e a Agenda 2030 
da ONU. Com transmissão 
ao vivo na internet, o evento 
“Uma Visão de Futuro para 
Alagoas – Projetos Estratégi-
cos e Observatório de Políti-
cas Públicas”, realizado pelo 
ONU-Habitat em parceria 
com o Governo do Estado e o 
Centro Brasileiro de Análise 
e Planejamento (Cebrap), co-
meça às 10h e pode ser acom-
panhado por meio do canal 
do ONU-Habitat no Youtube.

Com a participação da 
Oficial Nacional do ONU-Ha-
bitat Brasil, Rayne Ferretti, 
de secretários de Estado de 
Alagoas, especialistas do Ce-
brap e outras instituições da 

sociedade civil, o evento vai 
apresentar as experiências 
locais e discutir a criação de 
um Observatório de Políticas 
Públicas em Alagoas, ferra-
menta essencial para colo-
car as iniciativas do Estado 
dentro dos parâmetros de de-
senvolvimento sustentável. 
O objetivo é garantir que as 
medidas e programas imple-
mentados pelo poder público 
tenham efeitos concretos na 
melhoria de vida da popula-
ção e dos territórios.

Para sistematizar os pro-
gramas estratégicos do Go-
verno de Alagoas, articulá-los 
às agendas de desenvolvi-
mento sustentável e apoiar 
a criação de um Observatório 
de Políticas Públicas no esta-
do, o ONU-Habitat conta com 
a parceria do Cebrap. Para 
esta análise, dez programas 
estratégicos do Governo fo-
ram selecionados pela Secre-
taria da Fazenda (Sefaz) em 
conjunto com o ONU-Habi-

A Agreste Saneamento 
recebeu, pela primeira vez, 
destaque no Prêmio Nacio-
nal de Qualidade em Sanea-
mento (PNQS) 2021 com o 
troféu “Quíron Bronze”, que 
demonstra compromisso com 
a excelência nos serviços 
prestados.  

A Iguá é um dos maio-
res grupos privados de sa-
neamento do país, com 19 
operações em seis estados 
brasileiros. Além da Agreste 
Saneamento (AL), conquis-
taram o prêmio as concessio-
nárias Atibaia Saneamento 
(SP), como finalista nível I e 

SPAT Saneamento (SP), que 
levou o Troféu Quíron Selo 
Prata nível II. As três con-
correram na categoria “Selo 
de Qualidade de Fornecedor 
na Prestação de Serviços 
de Saneamento Ambiental” 
(SQFSA). De acordo com os 
critérios da premiação, o ní-

vel I representa o “Compro-
misso com a excelência”. Na 
categoria “As Melhores em 
Gestão no Saneamento Am-
biental (AMEGSA)”, o gru-
po Concessões Mato Grosso 
(MT) foi finalista “Rumo à 
Excelência - nível II”. Já as 
operações Águas Cuiabá 

Desde 2017, ONU-Habitat atua em parceria com o Estado de Alagoas

Agreste Saneamento: Prêmio Nacional de Qualidade

Com transmissão on-line, “Uma Visão de Futuro para Alagoas” acontece na próxima quarta-feira em parceria com o Cebrap

(MT), Concessões São Paulo 
(SP) e Itapoá Saneamento 
(SC) levaram o Troféu Quí-
ron Selo Bronze, na mesma 
categoria.

Criado em 1997 e promo-
vido pela Associação Brasi-
leira de Engenharia Sanitá-
ria (ABES), o PNQS é a única 
premiação no mundo voltada 
à gestão ambiental no setor, 
considerada o principal reco-
nhecimento no país. O PNQS 

tem a missão de estimular 
as empresas a implantar sis-
temas de gerenciamento de 
serviços compatíveis com as 
normas internacionais. Além 
disso, visa reconhecer as prá-
ticas exercidas de organiza-
ções públicas e privadas, com 
atuação municipal, regional 
e estadual. Na edição, par-
ticiparam empresas de 17 
estados brasileiros e do Dis-
trito Federal (DF).

tat, entre eles o Vida Nova 
nas Grotas, o Minha Cidade 
Linda e a Estratégia de Se-
gurança Pública Integrada.

Através do registro das 
principais ações desses pro-
gramas e dos resultados atin-
gidos, recursos empregados, 
beneficiários, processos de 
decisão, entre outras caracte-
rísticas, o Cebrap ajudará a 

estruturar e materializar os 
impactos das dez iniciativas.  

SEMANA DE ATIVIDADES
Além do evento de quarta-fei-

ra, o ONU-Habitat e o Cebrap 
realizarão uma série de ativi-
dades com equipes do Governo 
de Alagoas e instituições par-
ceiras. Nos dias 4 e 5, aconte-
cerão oficinas com servidores 
alagoanos para colher insumos 

sobre os projetos públicos es-
tratégicos selecionados.

A partir das reflexões ge-
radas por essas atividades, no 
dia 9 serão discutidos modelos 
possíveis de Observatórios de 
Políticas Públicas adequados 
à realidade de Alagoas, assim 
como cenários e condições para 
sua implementação.

Os participantes realiza-
rão uma avaliação conjunta do 
presente, passado e futuro da 
produção de indicadores e in-
formações públicas no Estado 
para concluir como criar uma 
estrutura de avaliação em lon-
go prazo. O objetivo é desenvol-
ver mecanismos que tornem os 
princípios do desenvolvimento 
urbano sustentável um norte 
permanente para os tomadores 
de decisão em Alagoas.

ONU-HABITAT EM AL
Desde 2017, o ONU-Habitat 

atua em parceria com o Go-
verno do Estado de Alagoas 
na elaboração de diagnósticos, 
estratégias e ampliação das ca-
pacidades técnicas que contri-

buam para o desenvolvimento 
urbano sustentável. A agên-
cia tem cooperado com dados, 
informações e diretrizes para 
apoiar os atores locais a imple-
mentar iniciativas que melho-
rem os indicadores urbanos e 
socioeconômicos locais, sobre-
tudo dos assentamentos mais 
precários da capital, Maceió.

Neste trabalho, o estímulo 
a políticas públicas embasadas 
em dados e informações qualifi-
cadas é um vetor fundamental. 
Cidades bem planejadas, ad-
ministradas e financiadas con-
tribuem para a prosperidade 
econômica, a sustentabilidade 
ambiental, a igualdade social e 
o fortalecimento de instituições 
cívicas e culturais.

Dessa forma, as iniciativas 
de monitoramento de políticas 
públicas em Alagoas são passos 
importantes na promoção de 
um modelo de desenvolvimento 
que não deixe “nenhuma pes-
soa e nenhum território para 
trás”, lema principal da Agenda 
2030.
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A esta altura ninguém deveria 
sentir-se no direito de se surpreen-
der com a incrível capacidade de 
Jair Messias expelir estupidezes 
cada vez que abre a boca. 

E no entanto ele continua exi-
bindo dotes olímpicos para se supe-
rar de maneira formidável.

A mais recente das estupide-
zes expelida pela boca presiden-
cial conquistou de saída o posto de 
insuperável em relação a todas as 
anteriores. 

Vamos ver até quando vai per-
manecer no pódio nada glorioso 
mas tão almejado pelo genocida 
psicopata.  

Na noite da quinta-feira passa-
da, na sempre patética transmis-
são que ele faz ao vivo nas redes 
sociais – a tal chamada live – Jair 
Messias mudou suas críticas enfer-
miças e enfermas à vacina contra 
Covid-19.

Agora, quem se vacina já não 
corre apenas o risco de virar jacaré, 
ou de mulher acordar com barba no 
rosto e homem passar a ter a voz 
fininha. 

Não, não: agora quem comple-
ta as doses de vacina pode rapida-
mente ter AIDS.

Mais que mentira se trata de 
uma boçalidade sem limites. Se-
gundo Jair Messias, estudos leva-
dos a cabo pelo governo britânico 
chegaram a essa tremenda conclu-
são.  

Foi de imediato desmentido 
pelo governo britânico, por médicos 
e cientistas de tudo que é lado, pela 
Organização Mundial da Saúde.  

Dias depois, tanto o Facebook 
como o Instagram tiraram o vídeo 
de circulação. E agora deputados 
entram no Supremo Tribunal Fe-
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Pela mais recente pesquisa do Dieese, 
sobre a evolução dos preços da Cesta Bási-
ca, o salário mínimo necessário deveria ser 
equivalente a R$ R$ 5.657,66, valor que 
corresponde a 5,14 vezes o piso nacional 
vigente, de R$ 1.100,00. O cálculo é feito 
levando em consideração uma família de 
quatro pessoas, com dois adultos e duas 
crianças. O problema fundamental da in-
flação no Brasil (como acontece nos países 
de capitalismo atrasado, em geral) é que 
a taxa de exploração é muito elevada, os 
salários são muito baixos. Qualquer ele-
vação mais significativa da inflação coloca 
uma boa parte da classe trabalhadora no 
primeiro patamar da fome. E a elevação 
inflacionária atual é forte e concentrada 
em alimentos, o que compromete direta-
mente a renda da maioria da população. 

Os preços dos produtos básicos (comi-
da, água, energia elétrica, tarifas de trans-
porte) estão aumentando num momento 
em que a classe trabalhadora brasileira 
atravessa o seu pior ciclo de empobreci-
mento da história. Esse ciclo foi causado 
pelo golpe de 2016, que veio para isso mes-
mo. O golpe foi operado por “necessidade”, 
ou seja, a profundidade da crise requer 
maior transferência de riqueza da perife-
ria para o centro, o que significa a necessi-
dade de destruição de direitos, além de ou-
tras ações, como a entrega da Eletrobrás. 
Neste momento de grande crise mundial, 

Parafraseando Ernest Hemingway: 
“ O homem que começou a viver mais 
seriamente por dentro, começa a viver 
mais singelamente por fora”. 

A propósito, recebi a título de presen-
te de minha querida filha caçula advoga-
da Vanissa Veiga, o belíssimo livro com 
o título acima, com a afetiva dedicatória: 
“Ao painho, com carinho”.

Viktor E. Frankl, M.D.; Ph.D. 
(26/03/1905 - 02/09/1997) foi professor de 
Neurologia e Psiquiatria na Universida-
de de Viena, bem como Mestre da Logote-
rapia na Universidade Internacional da 
Califórnia. 

Ademais, lecionou também nas uni-
versidades de Harvard, Stanford, Dallas 
e Pittssburgh. Produziu 32 livros, tradu-
zidos para 27 línguas, incluindo o chinês 
e o japonês. 

Conhecido nos Estados Unidos e na 

não é mais possível manter governos na-
cionalistas e sociais-democratas na perife-
ria capitalista, sem que entrem em rota de 
colisão com os interesses do imperialismo. 

Por isso derrubaram governos em toda 
a América Latina. Por essa razão os gover-
nos que resultaram de golpes desfizeram 
rapidamente as escassas políticas sociais 
ou distributivas que existiam. Michel 
Temer, por exemplo, mal assumiu com o 
golpe, tratou de liquidar a Lei de Partilha, 
que retinha, em maior grau, a renda pe-
troleira no Brasil. O exemplo do petróleo 
no Brasil ilustra com riqueza o que é ser 
um trabalhador de um país dominado 
pelo imperialismo. O país dispõe de uma 
das maiores reservas de petróleo no mun-
do, e é um grande produtor de petróleo. 
Ao mesmo tempo estão vendendo as refi-
narias, para tornar o país apenas um ex-
portador de óleo cru e depender cada vez 
mais de importações de derivados de pe-
tróleo, principalmente dos EUA. E quan-
tidades crescentes da população não têm 
o que comer. Quando a cotação do barril 
de petróleo aumenta internacionalmente, 
quem ganha não é povo pobre e negro bra-
sileiro, e sim os investidores da Bovespa e 
da Bolsa de Nova York. 

O fato é que com os níveis salariais do 
Brasil, mesmo com inflação zero, o traba-
lhador tem a sensação de que ela é muito 
elevada. É que o custo de vida é muito alto 
para os salários vigentes, mesmo que ele 
não esteja aumentando (ou seja, mesmo 
que a inflação fosse zero). Muitas vezes os 
trabalhadores reclamam da inflação, mes-
mo com ela estando em nível muito baixo. 
Na verdade, a reclamação é direcionada 
para os baixos salários. Se o trabalhador 

recebe o salário mínimo para o sustento de 
duas ou três pessoas e uma cesta básica 
para um adulto custa R$ 650,00 ou mais, a 
conta nunca irá fechar. Na realidade, essa 
é uma confusão entre inflação e salário 
baixo, que são temas correlacionados, po-
rém distintos. Se a família sobrevive com 
um salário mínimo (e no Brasil são mui-
to milhões de famílias nessa situação), a 
inflação pode ser zero que, mesmo assim, 
irá faltar dinheiro para suprir as necessi-
dades básicas. A inflação atual, causada 
em boa parte pelo aumento de preços dos 
alimentos, impacta frontalmente o pobre. 
Quem sobrevive com um salário mínimo 
no Brasil (no total, 27,3 milhões de bra-
sileiros recebem até um salário mínimo, 
cerca de um terço do total da força de 
trabalho do país, segundo dados da Pna-
d-IBGE), gasta praticamente toda a sua 
renda para comprar comida. Dependendo 
do número de dependentes da família, não 
consegue pagar nem mesmo luz e água.  

Nesse contexto, quando há uma pres-
são dos alimentos a renda do pobre é im-
pactada direta e mais fortemente. Em 
menor escala a classe média baixa sente 
também. Já as famílias ricas nem ao me-
nos percebem a inflação, especialmente 
se esta for causada por alimentos. O rico, 
pelo contrário, aproveita a alta de preços 
para ganhar dinheiro. Se o preço da car-
ne no varejo sobe muito acima da inflação 
em um ano, como constatou o DIEESE na 
sua pesquisa de cesta básica, é evidente 
que esse aumento beneficia o empresaria-
do. É a hora de proprietários de gado, de 
grandes atacadistas de alimentos, donos 
de supermercados, etc., fazerem um lucro 
extra. 

Europa, proferiu palestras e conferên-
cias, inclusive, esteve no Brasil nos idos 
de 1984.

Projetou-se internacionalmente di-
vulgando suas teses no âmbito acadêmi-
co em que viveu seus profícuos 92 anos. 

Nesse sentido, legou à posteridade: 
Em busca de sentido (Um psicólogo no 
campo de concentração),  tornando-se 
um best-seller atingindo à 73 edição. 

Fundador da Logoterapia, também 
chamada “terceira escola vienense de 
psicoterapia -  as duas primeiras são a 
da psicanálise de Freud e a psicologia in-
dividual de Adler - ajudou a milhões de 
pessoas a viverem melhor. 

Suas experiências no Campo de Con-
centração, que, por sua vez, serviram de 
validação existencial das suas teorias 
notáveis.

Seu documentário fora traduzido por 
Walter O. Schlupp e Carlos C. Aveline, 
cuja revisão técnica ficou a cargo de Hel-
ga H. Reinhold. 

A Editora Vozes publicou seu pensa-
mento nas 183 páginas. Vale salientar, 
as temáticas abordadas: Um psicólogo 
no campo de concentração, Seleção ativa 
e passiva, Relato do prisioneiro número 

119.104, Recepção no campo de concen-
tração, A estação ferroviária de Ausch-
witz, A primeira seleção, O que resta: a 
existência nua e crua, As primeiras rea-
ções, “ Ir para o fio?”, dentre outros.

Na segunda fase: a vida no campo de 
concentração (apatia), O que dói, O es-
cárnio, Os sonhos dos prisioneiros, Mo-
nólogo na madrugada, Arte no campo de 
concentração, Humor no campo de con-
centração, Invejando presidiários, Feli-
cidade e ser poupado, Ir para o setor de 
tifo exantemático, Ânsia por solidão, Jo-
guete do destino, Último desejo – decora-
do, Plano de Fuga, A liberdade Interior.

Urge, pois, recorrer o que está escri-
to nas orelhas desse maravilhoso livro: 
“Nele, o psicólogo/autor descreve como 
sentiu e observou a si mesmo e as de-
mais pessoas e seu comportamento na 
situação-limite do campo de extermínio 
nazista durante a Segunda Guerra Mun-
dial”. 

Recomendo, pois, a leitura dessa ma-
ravilhosa obra. Cada leitor tirará sua 
própria conclusão. 

A minha fica guardada em silêncio, 
sem ouvir as sirenes chamando para o 
destempero da vida.

Saúde mental e alimentos saudáveis

A pandemia provocada pela Covid-19, 
alinhada aos problemas do 
cotidiano, contribuiu e muito para 

os crescentes casos de transtornos mentais 
como ansiedade, depressão e nervosismo. 
Pesquisa divulgada pela revista acadêmica 
The Lancet, de 08 de outubro, apontou 
que em 2020, 53 milhões de novos casos de 
depressão e 76 milhões de ansiedade foram 
registrados no mundo. Um aumento de 25%. 
A saúde mental de homens e mulheres está 
em xeque. Docente do curso de Nutrição e 
Fisioterapia da Faculdade Santa Marcelina, 
Alexandra C. Freitas, explica como os 
alimentos podem ser aliados no combate a 
essas enfermidades, como também podem 
ser grande inimigos e agravar alguns casos. 

A saúde mental é influenciada por 
diversos fatores: genéticos, ambientais, 
sociais. Mas evidências científicas, cada 
vez, mais comprovam a influência da 
alimentação na saúde mental. “Alguns 
nutrientes podem favorecer aspectos como 

humor, sono, memória, concentração, 
ansiedade e bem-estar físico, assim 
como a falta de alguns, ou o consumo de 
algumas substâncias, pode exercer aspectos 
negativos sobre a saúde mental”, explica a 
docente. “Refeições baseadas em alimentos 
naturais, coloridos e com todos os grupos 
alimentares, proporcionará benefícios para 
a saúde como um todo”. Certas substâncias 
têm o poder de favorecer mudanças de 
humor, como o aminoácido triptofano, 
que, combinado com alimentos ricos em 
vitaminas do complexo B e magnésio, se 
transforma em serotonina, conhecido como 
hormônio da felicidade e do bem-estar. 
No entanto, é importante ressaltar que 
a alimentação tem, culturalmente, um 
papel fortemente ligado ao afeto, união e 
momentos especiais. Outro fator primordial 
para uma vida saudável é o consumo 
de água, visto que reações químicas e 
metabólicas do nosso organismo, como a 
digestão, dependem de uma boa hidratação.

Inflação de alimentos e taxa de exploração O insuperável se supera

Em busca de sentido                                                               

deral com uma queixa-crime so-
bre o demencial mandatário.

E sobre sua mais que desequi-
librada cabeça despencou uma 
avalanche de duríssimas críticas 
de médicos, pesquisadores e cien-
tistas.

Separei duas, que resumem o 
grau de indignação diante da ati-
tude de Jair Messias.

Carlos Lula (nenhum paren-
tesco, vale advertir, com o ex-pre-
sidente...), presidente do Conselho 
Nacional de Secretários de Saúde, 
que reúne representantes de to-
dos os estados, fuzilou a afirmação 
de Jair Messias, classificando sua 
fala como “absurda, trágica, falsa, 
mentirosa e grotesca”.

Já o doutor Jamal Suleiman, 
infectologista mais que respei-
tado, enfatizou o absurdo da de-
claração presidencial, recordan-
do uma obviedade estrondosa: a 

AIDS se transmite em relações 
sexuais ou no uso compartilhado 
de seringas, enquanto a Covid-19 
se transmite pelo ar.

E tocou num ponto que certa-
mente vai mexer com Jair Mes-
sias, que se apresenta insistente-
mente como macho-muy-macho: 
disse o doutor Suleiman que “o 
presidente tem uma fixação anal 
e deve ir para um divã”.

Farei aqui um tremendo atre-
vimento: não creio, estimado dou-
tor Suleiman, que divã algum vá 
adiantar nesse caso específico. A 
solução está, primeiro, em camisa 
de força. E depois, confinamento 
permanente.

Enquanto isso, a expectativa 
minha e de todos nós é como o 
desequilibradíssimo mandatário 
conseguirá superar tamanha e tão 
patética estupidez. 

Pelos antecedentes, Jair Mes-
sias merece um voto de confiança.

Mas, cá entre nós, desta vez a 
disputa será especialmente difí-
cil... 
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 Ministros do Supremo 
Tribunal Federal (STF) afir-
mam que o relatório final da 
CPI da Covid é “fraco” e não 
tem elementos suficientes 
para comprovar o cometi-
mento de crimes por parte 
de Jair Bolsonaro. 

Um dos ministros ouvi-
dos pela coluna de Carolina 

Ministros do Supremo alegam que será difícil o presidente ser punido
Brígido, do Uol, em caráter 
reservado afirmou que seria 
difícil o relatório resultar em 
punição ao presidente.

“Segundo esse ministro, 
o crime imputado pela CPI a 
Bolsonaro com indícios mais 
consistentes é o de omissão, 
pela demora no início da 
vacinação contra Covid no 

país. Ainda assim, seria ne-
cessário comprovar que, na 
comparação com o cenário 
internacional, o Brasil ficou 
mesmo para trás na imuni-
zação da população”, diz a 
jornalista.

VAGA NO STF
Em mais um de seus 

discursos sobre a corrup-

ção no Brasil, o presidente 
Jair Bolsonaro (sem parti-
do) sugeriu que a escolha 
de ministros para o Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
pudesse ser feita mediante 
pagamento. Isso contraria 
a Constituição, já que o pro-
cedimento legal e conhecido 
pela população é a indicação 
feita pelo presidente da Re-
pública e, posteriormente, a 
aprovação por parte do Se-
nado.

“Quanto você acha que 
vale a vaga pro... Presta 

atenção, pessoal! Quanto 
acha que vale a vaga pra o 
Supremo Tri...”, começou 
a questionar Bolsonaro. A 
pergunta é interrompida 
quando ele aparenta ser 
lembrado de que estava ao 
vivo no Facebook.

O presidente fazia o dis-
curso no intervalo de sua 
entrevista ao canal JP News 
, que estreou ontem na tele-
visão. Embora não estivesse 
no ar na TV, a transmissão 
feita em seu canal no Face-
book não foi interrompida. 

Ao perceber isso, o presi-
dente desistiu da pergunta 
e reagiu desconcertado an-
tes de retomar suas críti-
cas.

ALCOLUMBRE
Em entrevista ao Metró-

poles ontem o senador Davi 
Alcolumbre (DEM-AP) 
disse não ter previsão de 
marcar a sabatina de An-
dré Mendonça ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) na 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) do Senado, a 
qual preside.

Bolsonaro recorre 
ao STF contra 
quebra de sigilo

Ministro Alexandre de Moraes será o relator da ação de Jair Bolsonaro contra a CPI da Covid-19

CPI da Covid-19 recomenda fim de sigilo telemático e 
suspensão das contas nas redes sociais e AGU apela à Corte

O presidente Jair Bolso-
naro (sem partido) enviou 
documento ao Supremo Tri-
bunal Federal (STF) contra 
requerimento da CPI da Co-
vid-19 que determinou sua 
quebra de sigilo telemático e 
suspensão de contas em re-
des sociais. O pedido foi pro-
tocolado pelo Advocacia-Ge-
ral da União (AGU), ontem, 
às 15h46.

Durante a aprovação do 
relatório, a Comissão Parla-
mentar de Inquérito pediu a 
suspensão ou banimento do 
presidente nas redes sociais e 
a retratação, sob pena de R$ 
50 mil por dia em caso de des-
cumprimento.

Também foi solicitada a 
quebra de sigilo telemático 
do chefe do Executivo federal 
e o envio dos dados ao mi-
nistro do Supremo Tribunal 
Federal (STF) Alexandre de 
Moraes, relator do inquérito 
das fake news.

Para a AGU, a CPI de-
cretou de forma irregular e 
inconstitucional a quebra de 
sigilo do presidente. Segundo 
argumenta a AGU, Jair Bol-
sonaro “nem sequer poderia 
ter figurado como testemu-
nha, tampouco como investi-
gado”.

Na argumentação do 
mandado de segurança, a 
AGU afirma que: “Ainda que 

se trate de informações acer-
ca de um agente público, não 
se pode esvaziar por comple-
to os direitos constitucionais 
à intimidade e à privacidade 
do ocupante de cargo públi-
co, como se pretende in casu, 
haja vista que devem rema-
nescer em sua esfera privada 
dados e informações pessoais 
que não dizem respeito ao 
exercício de sua função”.

ALEXANDRE DE MORAES
O ministro Alexandre de 

Moraes foi escolhido, ontem 
como relator do mandado de 
segurança que o presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) 
entrou no Supremo Tribunal 
Federal (STF) contra requeri-

mentos da CPI da Pandemia.
A escolha de Moraes se dá 

por prevenção, porque o mi-
nistro já é relator de outros 
casos que possuem conexão 
com a ação de Bolsonaro.

O mandado de segurança, 
impetrado pela Advocacia-
Geral da União (AGU), em 
nome de Bolsonaro, solicita 
que sejam desconsiderados 
os pedidos feitos pela CPI de 
transferência do sigilo dos 

dados telemáticos do presi-
dente — de abril de 2020 até 
o momento — à PGR e ao Su-
premo.

Bolsonaro é acusado de: 
epidemia com resultado 
morte, infração de medida 
sanitária preventiva, charla-
tanismo, incitação ao crime, 
falsificação de documento 
particular, emprego irregular 
de verbas públicas, prevarica-
ção, crimes contra a humani-

dade, nas modalidades exter-
mínio, perseguição e outros 
atos desumanos, violação de 
direito social e incompatibili-
dade com dignidade, honra e 
decoro do cargo.

A AGU afirma que, por 
ser presidente da República, 
Bolsonaro “não pode ser in-
vestigado no âmbito de CPIs 
ou de qualquer outra Comis-
são Parlamentar, seja a que 
título for”.

FELLIPE SAMPAIO / STF
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Presidente abandona entrevista on-line

O presidente Jair Bol-
sonaro (sem partido) 
discutiu ontem com o 

humorista André Marinho, fi-
lho do empresário e ex-aliado 
de Bolsonaro Paulo Marinho, 
durante participação ao vivo 
no programa Pânico, da Jovem 
Pan.

Ao fazer sua pergunta, 
André Marinho citou preocu-
pação com o retorno do PT ao 
poder e indagou ao presidente 
se “rachador” tem que ir para 
a cadeia ou não. Bolsonaro res-
pondeu:

“Ô Marinho, você sabe que 
eu sou presidente da Repúbli-
ca, eu respondo sobre meus 
atos, tá ok? Então, não vou 
aceitar provocação tua. E você 
recolha-se aí ao teu jornalismo. 
Não vou aceitar, senão encer-
ro a entrevista agora. Não vou 
aceitar. O teu pai é o maior in-
teressado na cadeira do Flávio 
Bolsonaro. Não vou discutir 

contigo ou acabo a entrevista 
agora aqui. O teu pai quer a 
cadeira do Flávio Bolsonaro, 
eu decidi com o Flávio indicar 
teu pai para primeiro suplen-
te, em confiança nele. Não tem 
mais conversa contigo.”

Paulo Marinho foi um dos 
empresários que investiram 
na campanha presidencial de 
Bolsonaro em 2018. Sua man-
são no bairro do Jardim Botâ-
nico, no Rio, foi transformada 
em QG da campanha.

Ele rompeu com o presiden-
te em maio de 2020, quando 
revelou que o senador Flávio 
Bolsonaro (Patriota-RJ) disse 
ter recebido informações pri-
vilegiadas da Polícia Federal 
(PF) sobre Fabrício Queiroz, 
assessor que seria o respon-
sável por operar o esquema de 
“rachadinha” na Assembleia 
Legislativa do Rio. A prática 
é configurada como crime de 
peculato.

O empresário é o primeiro 
suplente de Flávio Bolsonaro 
no Senado Federal e está filia-
do atualmente ao PSDB.

Em seguida, André Mari-
nho começou a discutir com 
o comentarista bolsonarista 
Adrilles Jorge e disse que o 
chefe do Executivo só responde 
a perguntas de “bajuladores” 
e emendou falando que Bolso-
naro é “tigrão com humorista e 
tchutchuca com o STF”. O bate
-boca entre Marinho e Adrilles 
levou o presidente a encerrar a 
entrevista sem se despedir.

“Bajulador é teu pai que 
bajulava o presidente e não 
recebeu ministério. Você se 
transformou em oposição por-
que seu pai não recebeu mi-
nistério. Ah, ‘bajulador’… Me 
respeita, ô cara de pau”, pediu 
Adrilles.“O meu pai não chora 
no banheiro”, provocou André 
Marinho segundos antes de o 
presidente desligar a conexão.

FACEBOOK

Bolsonaro não gosta de pergunta do humorista André Marinho sobre apoio às rachadinhas e transmissão vira bate-boca

A entrevista de Bolsonaro na Jovem Pan prossegue bem até o presidente ser perguntado sobre as rachadinhas

Tarcísio de Freitas, mi-
nistro da Infraestrutura, 
falou que os caminhonei-
ros precisam encontrar al-
ternativas para enfrentar 
as dificuldades. A catego-
ria tem passado por sérios 

problemas por conta dos 
sucessivos aumentos dos 
combustíveis. O ministro 
declarou que os motoristas 
devem buscar outros tra-
balhos.

“São coisas nas quais 

TRANSPORTES
Ministro da Infraestrutura diz para 
caminhoneiros procurarem outro emprego

uma hora você para pen-
sar. Quando achei que 
estava ganhando mal no 
Exército, eu saí do Exér-
cito”, disse ele. O ministro 
é formado em engenharia 
pela Aman.

Há uma grande preo-
cupação no Palácio do 
Planalto com a greve dos 
caminhoneiros marcada 
para 1° de novembro. Po-
rém, Tarcísio tem passado 
panos quentes em torno do 
assunto. E demonstrado 
pouca preocupação com o 
tema.
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Boletim aponta que 233.025 já se recuperaram da Covid-19 em AL

ASSESSORIA

“Servidor público tem 
sido desvalorizado e 
alvo de preconceito”

EVELLYN PIMENTEL
REPÓRTER

Preconceito, desvalori-
zação e retirada de di-
reitos. É desta forma 

que entidades que represen-
tam algumas categorias do 
serviço público em Alagoas 
descrevem o cenário. No 
Dia do Servidor Público, 
celebrado hoje (28), as lider-
anças cobram valorização.

“Já tivemos momentos 
em que a categoria fez fes-
tas, mas hoje vivemos uma 
realidade totalmente dife-
rente”, afirma Rilda Alves, 
presidente da Central Úni-
ca dos Trabalhadores (CUT/
AL).

A líder sindical acrescen-
ta que diversas propostas 
aprovadas e em discussão 
vêm comprometendo o ser-
viço público no país, desde 

EDILSON OMENA

O presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores de Saú-
de, Trabalho e Previdência 
de Alagoas (Sindprev/AL), 
Francisco Mata, critica o 
que ele classifica como des-
respeito das esferas de poder 
ao serviço público no país.

“Quem executa a política 
pública na ponta é o servi-
dor público. Só que nesse dia 
para o servidor não tem mui-
to significado a representar, 
porque é uma mão de obra 
esquecida, desvalorizada. 
As gestões e os gestores, go-
verno federal, governos esta-
duais e municipais não têm 
dado importância devida aos 
servidores públicos de todo 
o país. O servidor vende sua 
mão de obra, tem sua legis-
lação específica, mas não 

vem sendo respeitada”, ava-
lia Mata.

Segundo Rilda Alves, a 
precarização envolve aspec-
tos como falta de concursos 
que pressionam a carga de 
trabalho dos servidores, 
congelamento de reajus-
tes, terceirização de mão de 
obra nos órgãos públicos, por 
exemplo.

“Vemos que essa questão 
do concurso vem acabando. 
Cada vez mais os servidores 
precisando trabalhar mais e 
estão ganham menos, por-
que não tem havido reajus-
te e a carestia que estamos 
vivendo. Ainda tem servidor 
que ganha menos que o mí-
nimo, principalmente servi-
dores contratados, que exer-
cem função de servidor e que 

a situação do concursado já 
não é lá essas coisas por to-
das essas perdas, imagine 
sem concurso, sem direito a 
nada, estar lá para ganhar 
um trocado no fim do mês”, 
detalha Rilda.

POSSÍVEIS CAMINHOS
Francisco Mata defende 

a necessidade de estrutura-
ção em planos de cargos e 
carreiras que contemplem 
os diversos níveis e posições 
dos servidores para que se-
jam ofertados salários dig-
nos e valorização de fato ao 
segmento.

“O servidor público tem 
por lei direito a se enqua-
drar numa carreira e esse 
enquadramento depende da 
aprovação de uma lei, mas 
a maioria do serviço público 

do Brasil não tem carreira e 
o que se discute no momento 
em Alagoas é implantação 
de carreira para atender do 
ponto de vista remunerató-
rio desses servidores. Mui-
tos ganham abaixo de um 
salário mínimo, quase 80% 
dos servidores hoje beiram 
o salário mínimo e os planos 
de carreira ajudam nesse 
sentido, mas há uma amea-
ça, com essas mudanças que 
propõem contrato de tra-
balho e isso atenta contra 
a graduação, qualificação 
e valorização do servidor. 
Por isso que entendemos 
que não se tem muito o que 
comemorar, precisamos ir a 
luta por mais concursos pú-
blicos e valorização”, avalia 
o sindicalista.

A presidente da CUT vai 
além. Para Rilda Alves, é 
preciso desenvolver um tra-
balho de conscientização na 
sociedade para que o traba-
lho do servidor público pos-
sa ser reconhecido.

“É preciso conscientiza-
ção por parte da socieda-
de da importância que é o 
servidor público, na ques-
tão da saúde, educação se-
gurança, nos serviços de 
proteção social, a desvalo-
rização, discriminação por 
parte da sociedade e vem 
se repetindo nessas PECs 
e reformas que vem sendo 
discutidas, que falam em 
acabar com privilégios. E 
eu pergunto: privilégio de 
quem? Dos servidores que 
arriscaram a vida para 

salvar numa pandemia, o 
pessoal da educação que 
tem papel fundamental na 
formação do indivíduo? O 
pessoal da segurança pú-
blica? São coisas absurdas 
que vêm sendo colocadas 
para a sociedade e gera 
esse discurso que a perda 
de direitos se justifica, que 
são trabalhadores bem re-
munerados que ganham 
sem fazer nada. É muito 
triste ainda haver esse dis-
curso por parte da socieda-
de, por parte dos gestores e 
políticos, porque eles que-
rem o desmonte para cada 
vez mais terem capachos, 
fazerem o que quiser em 
período de campanha e se 
promover com isso”, finali-
za. (E.P.)

O boletim epidemiológico 
divulgado ontem pela Secre-
taria de Estado da Saúde (Se-
sau) confirmou 82 novos casos 
de Covid-19 e duas mortes em 
Alagoas. Dessa forma, o esta-
do tem um total de 239.927 
casos confirmados do novo co-
ronavírus e 6.284 óbitos.

Do total de casos confir-
mados, 396 estão em isola-
mento domiciliar. Outros 
233.025 pacientes já finaliza-
ram o período de isolamento, 
não apresentam mais sinto-
mas e, portanto, estão recu-
perados da doença. Há 5.075 
casos em investigação epide-
miológica. 

Os casos confirmados de 
pessoas com a Covid-19 estão 
distribuídos nos 102 municí-
pios alagoanos. Em relação ao 
quadro total de óbitos em Ala-
goas, dos 6.284 confirmados, 
oito deles eram de pessoas 
residentes em Pernambuco, 
São Paulo, Santa Catarina 
e Bahia, tendo como vítimas 
seis homens e duas mulheres.

Dos 6.276 óbitos de pes-

Lideranças de entidades que representam segmento denunciam 
condições de trabalho precarizadas e retirada de direitos

Rilda Alves diz que diversas propostas aprovadas e em discussão vêm comprometendo o serviço público no país

a limitação do teto de gastos 
a mais recente medida, cha-
mada de “Reforma Adminis-
trativa”.

“Comemorar está bem 
difícil de acontecer. Temos 
a PEC 32 que acaba com o 

“Cenário precariza trabalho do funcionário”, avaliam sindicalistas

Alagoas já soma 239.927 casos do 
novo coronavírus e 6.284 óbitos

Já tivemos momentos 
em que a categoria fez 
festas, mas hoje vivemos 
uma realidade totalmente 
diferente. Não temos o que 
comemorar, pelo contrário, 
é um dia de protesto”
RILDA ALVES
Presidente da CUT/AL

sonho do servidor público 
de valorização, de incenti-
vo, de estabilidade. O servi-
dor público tem sido muito 
perseguido. Depois que foi 
aprovada a emenda cons-
titucional 95, a questão do 
reajuste há muitos anos não 
vem acontecendo, o que vem 
sendo dado é reposição da 
inflação, mas o salário con-
tinua defasado, condições 
de trabalho precarizadas, as 
terceirizações que hoje no 
serviço público estão disse-
minadas. Não temos o que 
comemorar, pelo contrário, 
é um dia de protesto”, ava-
lia.

Segundo a CUT diversos 
atos estão sendo articulados 
em todo o país para expor 
as dificuldades da categoria. 
“Porque vemos que não há 
qualquer sensibilidade do 
Congresso, do governo”, diz.

soas residentes em Alagoas, 
3.475 eram do sexo masculi-
no e 2.801 do sexo feminino. 
Eram 2.751 pessoas que resi-
diam em Maceió e as outras 
3.525 moravam no interior do 
Estado, segundo o Centro de 
Informações Estratégicas de 
Vigilância em Saúde (Cievs), 
da Sesau.

Das duas mortes confir-
madas, laboratorialmente, 
por causa do novo coronaví-

rus, ontem, uma vítima era 
da capital e uma do interior 
do Estado. A vítima de Ma-
ceió era um homem de 55 
anos, que tinha diabetes e 
morreu no Hospital da Mu-
lher (HM), em Maceió. Em 
relação à vítima que residia 
no interior do Estado, era um 
homem 59 anos. Ele residia 
em Arapiraca, tinha diabetes, 
hipertensão e morreu no Hos-
pital Regional, em Arapiraca.
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É candidato sim 

A assessoria do deputado 
federal Severino Pessoa 
tratou de desfazer o boato 

de que ele desistiria da Câmara 
Federal para disputar mandato 
de deputado estadual no pró-
ximo pleito. “Ele é candidato à 
reeleição sim e está trabalhando 

intensamente com objetivo de continuar defendendo os interesses dos 
alagoanos, em especial dos arapiraquenses, em Brasília”, informou 
um assessor de Pessoa em contato com este colunista pelo aplicativo 
WhatSapp.

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Foram suspensos por 3 anos, os direitos políticos de Anderson Ferrei-
ra da Vera Cruz, ex-presidente da Câmara Municipal de Campo Gran-
de, por atos de improbidade administrativa. Segundo informações, a 
juíza também determinou ao réu pagamento de multa civil equivalente 
a 50 vezes o valor da sua remuneração.

DENÚNCIA 
De acordo com a denúncia, no ano de 2018 o Ministério Público 
encaminhou ao vereador uma recomendação sobre a necessidade de 

adequar o portal da transparência da Câmara de Ve-
readores Municipal de Campo Grande. Após reunião, 
foi firmado um termo de compromisso e ajuste de con-
duta celebrado em 18 de janeiro de 2018, cujo prazo 
para regularização do portal foi definido em 60 dias.
 
NÃO CUMPRIU O PRAZO 
A acusação afirmou que o vereador não cumpriu o 
compromisso no prazo estabelecido, visto que todos 
os 17 requisitos legais estavam indisponíveis no 
portal, o que resultou nota zero na reavaliação pro-
cedida pelo Ministério Público. O acusado teve nova 
oportunidade para a regularização, mas alimentou 
parcialmente o portal da transparência, sendo avaliado 
com nota 6,35.

DIFICULDADES DE EFETIVAÇÃO
Em sua defesa, o político alegou a regularização não 
ocorreu por causa das dificuldades de efetivação, 
o que também teria ocorrido com outras Câmaras 
Municipais de Alagoas. A defesa também afirmou que 
simples condutas equivocadas, inábeis ou até ilegais 
sem a presença de malícia do agente não podem ser 
consideradas atos de improbidade.

INAUGURAÇÃO DA ESCOLA 
Dois dias após entregar uma moderna unidade de 
saúde no bairro Arnon de Mello, o prefeito Luciano 
Barbosa contemplou, mais uma vez, os moradores 
da localidade e adjacências com a inauguração, na 
quarta-feira 27, da Escola Municipal Professor José 
Clébson dos Santos. A entrega da unidade de ensino 
faz parte da programação festiva dos 97 anos da 
emancipação política de Arapiraca.

PARTICIPARAM DA SOLENIDADE 
A secretária municipal de Educação, 
Ivana Carla, o deputado estadual Ricar-
do Nezinho e os vereadores Léo Satur-
nino, Edvânio do Cangandu, Adriano 
Targino, Pablo Fênix, Melquisedeque 
de Oliveira, Doutor Fábio, Vicente do 
Remédio, Allison da TIM e Márcio do 
Canaã participaram da solenidade de 
inauguração da escola.

MODERNA ESTRUTURA
Professores e alunos de escolas das 
redes municipal, estadual e particular 
de ensino também acompanharam a 
cerimônia. O padre Samuel Ventura 
celebrou uma missa e abençoou as 
instalações da unidade de ensino, que 
tem moderna estrutura e capacidade 
para atender mais de 300 alunos.

VELHO PROBLEMA
Na sessão ordinária de terça-feira,26, 
um velho problema de Arapiraca foi 
alvo de uma intensa discussão por 
parte dos vereadores. Os parlamenta-
res defendem que a prefeitura atue de 
forma efetiva para coibir a invasão de 
áreas verdes e institucional por condo-
mínios de luxo, em diversas localidades 
de Arapiraca. Os vereadores lamentam 
que, apesar da legislação proibir tal 
postura, os empresários sigam desa-
fiando as leis.

AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO
De acordo com os parlamentares, a ausência 
de fiscalização e o sentimento de impunidade 
fazem com quem o município seja efetivamente 
prejudicado, quando áreas públicas da cidade são 
ocupadas, irregularmente, por condomínios de 
alto padrão, com a construção de áreas de lazer 
ou outras instalações.

ALTOS INVESTIMENTOS 
Os parlamentares alertam que, diante do 
que se observa hoje, o município não pode 
ser passivo e assistir de forma negligente 
a ocupação dessas áreas, inclusive com a 
construção de equipamentos com altos inves-
timentos sem a devida compensação à cida-
de. Além da fiscalização, os parlamentares 
defendem que haja a suspensão dos alvarás 
de construção e do documento de “habite-se” 
até a regularização dos problemas constata-
dos pela comissão da Câmara.

... Foi realizada solenemente na manhã de 
ontem, quinta-feira, 27, de Outubro de 2021, 
uma homenagem aos profissionais desta-
ques na Segurança Pública lotados no 3º 
BPM de Arapiraca, em alusão ao seu 39º 
aniversário.
 
... O evento dos 39 anos do Batalhão, contou 
com a presença do seu comandante atual, o 
tenente Cel. QOCPM Eliezer Roosevelt Men-
donça Lisboa, que na ocasião recepcionou o 
excelentíssimo Cmt. Geral da Polícia Militar de 
Alagoas o senhor Cel. 
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Levantamento da Booking.com aponta 
que a capital é o segundo lugar mais 
desejado no país pelos brasileiros

Maceió é o
destino mais 
procurado do 
NE no feriado

Um levantamento de 
dados realizado pela 
Booking.com para 

saber onde os brasileiros 
irão aproveitar o feriado 
prolongado do Dia de Fina-
dos, revelou que Maceió é o 
destino mais reservado do 
Nordeste. A revelação vem 
ao encontro de resultados 
de um estudo recente da 
plataforma, realizado ape-
nas em território nacional, 
que aponta que o litoral do 
país é muito cobiçado pelos 
viajantes brasileiros: 60% 
declaram que querem via-
jar para destinos de praia 
em suas futuras viagens.

Na pesquisa sobre o pró-
ximo feriadão foram anali-
sadas as reservas feitas na 
Booking.com pelos brasilei-
ros, em destinos de praia de 

Na pesquisa sobre o próxi-
mo feriadão foram anali-
sadas as reservas feitas na 
Booking.com pelos brasi-
leiros e Maceió se destaca 
tanto entre os estados do 
Nordeste como do país

Fiscalização apura denúncias de consumidores após último reajuste

todo o país, com estadias en-
tre 29 de outubro e 2 de no-
vembro de 2021. Os destinos 
estão localizados em estados 
diferentes e pertencem às 
regiões Nordeste, Sudeste 
e Sul – nos cinco primeiros 
lugares estão Rio de Janeiro 
(RJ), Maceió (AL), Florianó-
polis (SC), Salvador (BA) e 
Porto de Galinhas (PE).

Para o secretário de Es-
tado do Desenvolvimento 
Econômico e Turismo, Mar-
cius Beltrão, o excelente 
posicionamento de Maceió 
no ranking da Booking.com 
é resultado da capacidade 
atrativa do destino alagoa-
no, com o trabalho de rees-
truturação dos equipamen-
tos feitos pelo trade turístico 
e as ações promocionais de-
senvolvidas pelo Governo de 

Alagoas.
“Este desempenho de 

Alagoas é fruto de muito 
trabalho e responsabilidade 
com a atividade turística. 
Maceió é um destino pronto, 
com praias urbanas belíssi-
mas, estrutura adequada e 
uma rota turística segura. 
Importante salientar que, 
mesmo durante a pandemia, 
o Governo de Alagoas man-
teve as ações promocionais 
e de marketing, promoven-
do o Destino Alagoas junto 

às principais operadoras e 
em constante diálogo com 
as companhias aéreas, para 
ampliação da malha aérea 
do estado, sempre com o 
apoio do trade turístico, que 
atualizou protocolos que ga-
rantiram o selo Safe Travels 
da WTTC”, explica Beltrão.            

RETOMADA
A retomada gradual do 

turismo em Alagoas con-
ta com o selo Safe Travels 
da WTTC (World Travel & 
Tourism Council), entida-

O Procon Maceió, órgão 
de proteção e defesa do 
consumidor, fiscalizou, na 
terça-feira (26), o preço dos 
combustíveis nos postos de 
Maceió após denúncias de 
consumidores devido ao 
último reajuste da Petro-
bras anunciado na segun-
da-feira (25). O órgão está 
apurando se houve prática 
abusiva no repasse desses 
preços aos consumidores.

Durante a fiscalização, 
também foram realizados 
testes de quantidade e de 
qualidade dos combustí-
veis, a fim de verificar se o 
consumidor está sendo le-
sado nas bombas.

Os fiscais solicitaram 
as notas fiscais de venda 

e compra dos combustíveis 
do dia 25 ao dia 27 de outu-
bro (dias antes do reajuste 
da Petrobras) para fazer a 
comparação dos preços e se 
houve alguma irregulari-
dade. Os postos foram noti-
ficados e terão um prazo de 
10 dias para encaminhar 
os documentos para o de-
partamento do setor jurídi-
co do Procon.

“Nós do Procon Maceió 
estamos acompanhando es-
sas variações de preços e a 
orientação para o consumi-
dor é que opte por abaste-
cer em um posto que tenha 
combustível mais barato e 
que sempre peça a nota fis-
cal, de forma a forçar atra-
vés da livre concorrência 

a redução espontânea dos 
preços de combustíveis”, 
explica o diretor executivo 
Leandro Almeida.

ATENDIMENTOS
Para realizar denúncias 

ou obter mais informações 
e orientações, o consumi-
dor pode entrar em conta-
to pelos telefones 0800 082 
4567, das 8h às 14h, ou 
no WhatsApp (82) 98882-
8326.

Para quem prefere o 
atendimento presencial, 
pode se dirigir à qualquer 
uma das unidades do Pro-
con Maceió: no Centro Uni-
versitário Uninassau, no 
bairro do Farol; na sede da 
antiga FAT, atual Centro 
Universitário Mário Pon-

tes Jucá (UMJ), no Barro 
Duro; e na sede do Procon 
Maceió, na Rua Dr. Pedro 
Monteiro, 47, Centro de 
Maceió.

O horário de funciona-
mento na sede do Procon 
Maceió é das 8h às 14h, de 
segunda a sexta-feira. Já os 
núcleos da UMJ e Uninas-
sau estão abertos ao públi-
co das 8h às 13h, de segun-
da a sexta-feira.

Para formalizar as de-
núncias, é necessário en-
tregar as cópias do Registro 
Geral (RG), CPF, compro-
vante de residência e de-
mais documentos que forem 
necessários para embasar 
as reclamações de abuso 
aos direitos do consumidor.

Procon Maceió fiscaliza postos contra aumento abusivo em preços

ASCOM SEDETUR

ASCOM PROCON MACEIÓ

de de turismo internacional 
que reconhece destinos ao 
redor do mundo que tenham 
implementado protocolos sa-
nitários em padrão mundial. 
Já em nível nacional, Ala-
goas registra cerca de 1.786 
empreendimentos turísticos 
com o selo do Turismo Res-
ponsável do Ministério do 
Turismo. As duas certifica-
ções levam em consideração 
a prática de condutas que 
tragam segurança a turistas 
e moradores.
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Maceioenses reclamam do forte calor
SIRLEY VELOSO
COLABORADORA

Mesmo com o maceioe-
nse reclamando da 
sensação térmica 

elevada dos últimos dias, a 
meteorologista da Secretaria 
do Estado do Meio Ambiente 
e Recursos Hídricos de Ala-
goas (Semarh), Bárbara Cou-
tinho afirmou que o clima 
está dentro do esperado para 
a época, na Região. Ainda 
assim, ela disse que “global-
mente, a temperatura tem 
ficado um pouco acima da 
média registrada nos últimos 
trinta anos. No dia nove des-
te mês a temperatura chegou, 
em Maceió, a quase 32 graus 
Celsius. Portanto, dois graus 
mais elevada que a média 
dos últimos trinta anos, para 
a época”, afirmou Bárbara.

Conforme disse a meteo-
rologista, “nós estamos no 
trimestre mais seco do ano, 
que vai até o mês de dezem-
bro, quando podem ocorrer 
as primeiras chuvas. Mas, o 
período de estiagem se esten-
de até janeiro ou fevereiro. 
Temos 70% de chances que 
as temperaturas registradas 
durante o mês de dezembro 
fiquem acima da média re-
gistrada nos últimos trinta 

Com sensação térmica alta, aumentam vendas de ventiladores e aparelhos de ar-condicionado para amenizar temperatura

Josenilda Canuto, que vende água mineral também no calçadão, afirma que aumentou consideravelmente procura pelo produto nos últimos dias

mos vendendo entre trinta 
e trinta e cinco ventiladores 
por dia, 35% a mais que as 
vendas realizadas em julho 
deste ano”, disse ele.

CUIDADOS   
A radiação solar em ho-

rários inadequados pode 

levar ao aparecimento de 
manchas, lesões e até mes-
mo câncer de pele. Os raios 
ultravioletas, responsáveis 
pelos danos causados à pele 
estão presentes mesmo em 
dias nublados. Por isso os 
cuidados com a proteção da 

pele devem ser diários.
A Sociedade Brasileira 

de Dermatologia (SBD),reco-
menda a procura por locais 
com sombra, principalmente 
no horário entre as dez e de-
zesseis horas, quando a ra-
diação UVB é mais intensa. 

O uso de protetor solar com 
fator de proteção a partir 
de 30, de roupas apropria-
das, chapéu e óculos escuros 
também fazem parte dos cui-
dados destacados pela SDB 
para o combate aos malefí-
cios do sol.     

A Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Territorial e 
Meio Ambiente (Sedet) autuou, 
na terça-feira (26), a empre-
sa BRK Ambiental por lança-
mento irregular de efluentes, 
durante uma ação de moni-
toramento na parte baixa de 
Maceió. A empresa tem 30 dias 
para apresentar defesa e pode-
rá ser multada, caso não atenda 
às exigências.

A infração foi detectada na 
calçada do edifício Neo, locali-
zado na Rua Júlio Plech Filho, 
nº. 60, no bairro de Pajuçara. 
No local, os agentes de fiscali-
zação identificaram o transbor-
damento de esgoto em um poço 
de visita, que está escorrendo 
por galerias de águas pluviais 
com destino à faixa de areia da 
praia.

O secretário-adjunto de 
Meio Ambiente, Ismar Macário, 
afirmou que os casos envolven-
do a BRK Ambiental são recor-

rentes e que o Município vai 
continuar agindo com respaldo 
na legislação ambiental vigen-
te.

“Seremos rigorosos com as 
fiscalizações porque os efluen-
tes líquidos podem provocar 
grave impacto à saúde das pes-
soas”, reforçou o secretário-ad-
junto.

De acordo com o coordena-
dor geral de Fiscalização Am-
biental, Kleyton Bergsson, a 
empresa infringiu a Lei Muni-
cipal 4.548/96 e deve apresen-
tar estudos técnicos e um plano 
de recuperação da área degra-
dada.

DENÚNCIAS
As denúncias de infrações 

ambientais devem ser feitas de 
forma identificada ou anônima, 
por meio do e-mail coord.fiscali-
zacaoambiental@sedet.maceio.
al.gov.br ou telefone 82 3312 
5242, de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 14h.

Empresa BRK é autuada por lançar efluentes de forma irregular

Empresa BRK Ambiental deve apresentar plano de recuperação da área degradada no bairro da Pajuçara

EDILSON OMENA

ASCOM SEDET

anos, chegando a aproxima-
damente 32 graus em Ma-
ceió”.

Para Juliana Ferreira, 
vendedora ambulante no cal-
çadão do comércio de Maceió, 
“fica muito difícil pra gen-
te trabalhar com esse calor. 
Eu tenho tentado amenizar 
o desconforto, tomando mui-
ta água”.  Josenilda Canuto, 
que vende água mineral tam-
bém no calçadão, afirma que 
a venda do líquido aumentou 
consideravelmente nos últi-
mos dias.

VENTILADORES
Para lojistas, a sensação 

térmica elevada na capital 
alagoana tem contribuído 
para o aumento das vendas 
de ventiladores e aparelhos 
de ar-condicionado. O geren-
te de loja, João Miguel disse 
que nos últimos quinze dias 
houve um aumento significa-
tivo nas vendas dos equipa-
mentos. “Quando aumenta a 
temperatura, a procura por 
ventiladores e ar-condiciona-
do cresce instantaneamen-
te”.

Segundo Jhonatas de Oli-
veira, também gerente de 
loja, no Centro de Maceió, 
“mesmo com o aumento da 
energia, a procura por esses 
equipamentos já vem cres-
cendo há três meses. Esta-

Chã Preta 

Ontem, a Prefeitura  liberou  o pagamento 
do mês de outubro a todos os servidores.  
Além disso, também foi antecipado o pa-

gamento do 13º salário aos servidores efetivos da 
Educação. Segundo o prefeito Maurício Holanda 
(MDB), esta antecipação é uma forma de valorizar 
o servidor público municipal, mostrando e hon-

rando compromissos com a população.  

CHÃ PRETA II
“Tenho trabalhado para que minha gestão seja sempre voltada para o 
desenvolvimento econômico e social. Desde janeiro de 2021, quando 
assumi a Prefeitura, tenho feito o pagamento dos servidores rigorosa-
mente em dia, pois eles são fundamentais no desenvolvimento do mu-
nicípio”, destacou. O gestor acredita que com essas e outras medidas, 
Chã Preta se desenvolve e aquece o comércio.

SANTA LUZIA DO NORTE
Na segunda-feira da semana passada o prefeito Márcio Lima esteve 
com o presidente da Câmara Federal, deputado Arthur Lira e na última 
terça, foi a vez do governador de Alagoas, Renan Filho. Com ambas as 
lideranças, Márcio tratou de projetos estruturantes para Santa Luzia do 
Norte. Em pauta: construção de uma creche e pavimentação em todas 

as ruas da cidade, cuja promessa de Renan Filho é 
garantir esses projetos ainda esse ano.

ÁGUA PARA O SERTANEJO
A boa notícia para boa parte dos municípios alagoa-
nos é que o Ministério do Desenvolvimento Regional, 
publicou edital para contratar empresa especializada  
para elaborar os projetos básico e executivo para a 
implementação de 18 sistemas de dessalinização em 
comunidades do semiárido de nove estados do país, 
entre eles Alagoas. O investimento nos projetos é de 
aproximadamente R$ 1,5 milhão. A seleção pública 
está sendo feita em parceria com o Instituto Inter-
americano de Cooperação para a Agricultura (IICA).

ÁGUA PARA O SERTANEJO II
Até o momento, foram pré-selecionadas 27 locali-
dades, das quais serão escolhidas duas comuni-
dades prioritárias em cada Estado, totalizando os 
18 sistemas a serem instalados. A meta é atender 
o maior número possível de famílias. A iniciativa do 
Ministério do Desenvolvimento Regional completa o 
projeto de reestruturação da metodologia de implan-
tação dos sistemas de dessalinização do Programa 
Água Doce.

MURICI
Lá em Murici a procura pelos cursos profission-
alizantes ofertados pela Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur) 
e em parceria com a Prefeitura, foi alta. Os cursos 
receberam mais de 1.930 inscritos para diversas 
áreas de atuação. As aulas para algumas turmas 
começaram ontem.

PIAÇABUÇU
Em Piaçabuçu o cuidado não tem se limitado apenas 
com as pessoas em vida. O dia dos finados está 
se aproximando e a Secretaria de Infraestrutura e 
Obras, nos últimos dias tem realizado um grande 
trabalho voltado para realização de melhorias e ma-
nutenção nos cemitérios municipais para receber as 
pessoas que estarão visitando seus entes queridos 
na próxima terça-feira, 02 de novembro.

MATRIZ DO CAMARAGIBE
Dados apontam que o número de alunos matricu-
lados na rede municipal em Matriz de Camaragibe 
cresceu 50% em um ano. A informação partiu 
do Censo Escolar, apresentado pela Secretaria 
Municipal de Educação. Disse que no ano passado 
eram 4.030 alunos. Este ano, com uma nova gestão,  
foram 6.015 matriculados. Quanto mais alunos na 
rede, mais recursos federais são encaminhados para 
os matriculados, através do Fundeb e de programas 
como transporte e alimentação escolar.

JOAQUIM GOMES
A Câmara de Vereadores abriu duas CPIs contra a 
Prefeitura na manhã de ontem, durante a sessão 
plenária. Trata-se de duas comissões especiais 
de inquérito para investigar ações da Prefeitura de 
Joaquim Gomes. A primeira  visa investigar o uso de 
pouco mais de 18 milhões de reais destinados ao 
município a título de precatórios do antigo Fundef. O 
dinheiro foi aplicado em reformas e construções de 
escolas, porém as aplicações dos recursos nunca 
foram publicadas no Portal de Transparência.

JOAQUIM GOMES II
A segunda CPI será destina-
da a investigar os recursos 
recebidos para combater o 
COVID-19, assim como foi 
feito no Senado Federal. A 
Câmara quer saber sobre os 
valores e detalhamentos de 
gastos durante os anos de 
2020 e 2021, principalmente 
no hospital. As duas CPIs 
têm um prazo de 90 dias de 
duração, e deverão convocar 
secretários, empresas e pes-
soas envolvidas nas duas 
situações.

INVESTIMENTO
Conforme a assessoria 
de comunicação, a Casal 
trabalha incessantemente, 
em mais de 67 municípios 
alagoanas, a fim de  garantir 
qualidade de vida a todos 
os alagoanos, do Sertão 
ao Litoral. E é como parte 
desta missão que a empresa 
desenvolveu um Plano de 
Saneamento Rural e vem 
realizando estudos em toda 
a zona rural do Estado, 
tendo em vista futuros in-
vestimentos e melhorias no 
abastecimento de água e 
esgotamento sanitário.

EDMILSON TEIXEIRA
etjornalista@gmail.com

NOTÍCIAS 
DO INTERIOR

CRUZ DAS ALMAS
O prefeito de Maceió, JHC, 

assinou na quarta-feira (27) 
a ordem de serviço para a im-
plantação do binário das Ave-
nidas Brigadeiro Eduardo Go-
mes e Comendador Gustavo 
Paiva, em Cruz das Almas. A 
sinalização já começa a ser ins-
talada no mesmo dia e a previ-
são é que a partir do dia 6 de 
novembro, já inicie o tráfego de 
veículos pelo binário.

O intuito é reordenar o 
trânsito no bairro de Cruz das 
Almas, a fim de garantir me-
lhor fluidez no deslocamento 
de veículos pelas vias da re-
gião. Além disso, a implanta-
ção de binários em vias urba-
nas garante melhor utilização 
do eixo viário e redução dos 
conflitos entre veículos e pe-
destres. Consequentemente, 
há a redução no risco de aci-
dentes, ampliando a segurança 
de todos.
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Dia do SSvidd Público

28outubro
cada servIdor públIco 

representa o núcleo 
garantIdor de dIreItos 

da população brasIleIra. 

temos maIs motIvos para 
lutar do que a comemorar!

gestão 
2021/2023

#reformaadmInIstratIvanão
#derrubaapec32 

#eudefendooservIçopúblIco 
#emdefesadoservIçopúblIco

#pec32não
#lIraengavetapec32
##sIntufalparatodos

Instagram: @sIntufalofIcIal | sIte: sIntufal.org.br | facebook: sIntufaloficial
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CSA treina hoje no CT do Fluminense
Técnico Mozart ainda não definiu os titulares que vão encarar o Vasco nesta sexta-feira em São Januário pela Série B

Gabriel é o capitão do CSA e espera que o time possa dar a volta por cima diante do Vasco e ainda acreditar em acesso na Série B

Capitão Gum ainda não tem confirmação se estará na delegação do CRB

A última cartada na 
Série B será ama-
nhã. O CSA tem con-

fronto com o Vasco em São 
Januário. E hoje tem treino 
no CT do Fluminense. Des-
de ontem a delegação está 
no Rio de Janeiro e o técni-
co Mozart ainda não definiu 
o time que entra em cam-
po nesta sexta às 21h30. 

O presidente Rafael Te-
nório prometeu premiação 
pelo acesso. Fez reuniões 
essa semana com o gru-
po para dar uma injeção 
de ânimo após a goleada 
sofrida em casa diante do 
Operário (4x2). A meta é 
encostar no G4 da Série B. 
A partida contra o Vasco, 
pode ser a última aposta do 
time na briga pelo acesso. 
O detalhe importante é que 
apenas dois pontos sepa-
ram as equipes.

Na classificação da Sé-
rie B, o CSA ocupa o oita-
vo lugar, com 45 pontos; o 
Vasco tem 47 e é o sexto. 
A distância da equipe ala-
goana para o Goiás, quarto 
colocado, é de oito pontos. 
O volante Geovane acredi-
ta que o CSA pode dar uma 
arrancada na reta final. Ele 
destacou que a tarefa não é 
fácil, mas lembrou do bom 

momento que o time viveu 
na competição.

“É difícil, temos que fa-
zer uma campanha boa 
como fizemos há um mês, 
quando ganhamos cinco jo-
gos seguidos. Se já fizemos 
isso no campeonato, acho 
que mantendo nosso traba-
lho como vínhamos fazen-
do, dedicando de corpo e 
alma ao clube com o nosso 
melhor, eu acredito que po-
demos fazer uma sequência 
boa novamente e chegar na 
última rodada com o sonho 
vivo do acesso”.

Além do Vasco, o CSA 
ainda terá mais dois con-
frontos com times que estão 
na parte de cima da tabela. 
Na sequência, a equipe do 
técnico Mozart enfrenta o 
Vitória (fora), Remo (casa), 
Avaí (fora), Confiança 
(casa), Coritiba (fora) e Bra-
sil de Pelotas (casa). Com 
a Série B na 32ª rodada, o 
Azulão tem 5% de chance 
de acesso, de acordo com o 
site Infobola.

GANCHO
Lateral-direito do CSA, 

Cristovam escapou de uma 
punição pesada na Série B. 
Julgado ontem no Superior 
Tribunal de Justiça Des-
portiva (STJD) pela briga 

Hoje tem treino e viagem. 
No sábado, o CRB enfrenta 
o Moto Club pela terceira 
fase da qualificação da Copa 
do Nordeste 2022. Para este 
jogo, o lateral Alexandre 
Melo fica à disposição do 
técnico Allan Aal, que deve 
escalar outra vez um time 
alternativo. Guilherme Ro-
mão será avaliado por conta 
de lesão e nem viaja com o 
grupo. A relação não foi di-
vulgada.

Titular absoluto do trei-
nador, Romão tem 52 jogos 
pelo CRB na temporada e 
três gols. Das 32 partidas do 
time pelo Brasileiro, esteve 
em campo em 29. Não en-
frentou o Vasco (5ª rodada), 
o Sampaio Corrêa (14ª) e o 
Brasil de Pelotas (25ª).

O jogo de ida entre Moto 
Club e CRB será às 15h30 

do sábado, no Estádio Nho-
zinho Santos, em São Luís-
MA. A volta, no Rei Pelé, 
está marcada para o dia 16 
de novembro. A CBF mudou 
o formato da competição e 
complicou a vida do time 
que não se classifica direto 
para a fase de grupos. Pre-
cisa passar por pelo menos 
três ou quatro partidas, o 
que complica o calendário 
do CRB na reta final da Sé-
rie B.

Contra o River-PI na fase 
passada, o técnico Allan Aal 
mandou a campo um time 
alternativo e conquistou a 
classificação. O Galo estreou 
na segunda fase na última 
quinta e venceu por 2 a 1, 
no Rei Pelé. Os dois gols do 
time foram marcados pelo 
atacante Emerson Nilo des-
contou.

AUGUSTO OLIVEIRA / ASCOM CSA

RANCISCO CEDRIM / ASCOM CRB

com o volante Adriano, do 
Cruzeiro, ele foi punido com 
uma partida de suspensão 
por “ato desleal”, mas já 
cumpriu. Como também 

havia recebido o terceiro 
amarelo contra o Operário
-PR, o lateral só não enfren-
ta o Vasco na próxima sex-
ta, mas pode atuar contra o 

Vitória.
O CSA e o Cruzeiro tam-

bém foram punidos por “tu-
multo” com uma multa de 
R$ 10 mil. Essa decisão, 

no entanto, foi em primei-
ra instância e ainda cabe 
recurso. A defesa do time 
marujo já avisou que vai 
recorrer.

COPA DO NORDESTE
Delegação do CRB embarca 
nesta quinta para o Maranhão
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Red Bull Bragantino 
encara o Sport em 
jogo antecipado

Hoje o Red Bull Bra-
gantino volta a cam-
po pelo Campeonato 

Brasileiro e o adversário é 
o Sport, que briga contra o 
rebaixamento. Em bom mo-
mento na temporada, o time 
de Mauricio Barbieri vai 
tentar pela primeira vez no 
torneio nacional emplacar 
três vitórias consecutivas 
em casa. Apesar de figurar 
as primeiras colocações, o 
Massa Bruta tem um de-
sempenho abaixo do espe-
rado no Nabi Abi Chedid. 
Em 14 jogos, o time venceu 
apenas quatro vezes. Antes 
de encarar o Leão, o Braga 
venceu dentro da sua casa 
o Atlético-GO e São Paulo, 
ambos pelo placar de 1x0.

A CBF publicou essa al-

Renan dal Zotto, téc-
nico da seleção brasileira 
de vôlei, fechou as portas 
para Maurício Souza. O 
treinador se posicionou 
de forma contundente à 
declarações homofóbicas 
do meio de rede do Mi-
nas Tênis Clube. Na noite 
desta terça-feira, ele foi 
surpreendido com a infor-
mação do afastamento do 
jogador pelo clube, quan-
do procurado pelo jornal 
O Globo. Disse que iria se 
“inteirar sobre o assunto” 
e que ontem atendeu nova-
mente a reportagem:

“Por se tratar de um 
assunto extremamente 
relevante procurei me in-
formar sobre o caso no de-
talhe para me manifestar. 
E fiquei decepcionado.  É 
inadmissível este tipo de 
conduta do Maurício e eu 
sou radicalmente contra 
qualquer tipo de precon-
ceito, homofobia, racismo. 
Em se tratando de seleção 
brasileira, não tem espaço 
para profissionais homofó-
bicos. Acima de tudo preci-
so ter um time e não posso 
ter este tipo de polêmica 
no grupo. Não me refiro 
apenas ao elenco dos atle-
tas. É geral, para todos os 
profissionais”.

Renan falou sobre as 
manifestações do Dou-
glas sobre o caso. “Ele se 
tornou uma grande refe-
rência para a comunidade 
LGBT e quer levantar esta 
bandeira. Eu acho legal e 
o apoio. O que posso dizer 
é que Douglas faz tudo de 
coração. Ele é exatamente 
como se mostra, espontâ-
neo”.

O treinador destacou 
que nunca houve atrito en-
tre os atletas. “Nunca hou-
ve nada nesse sentido. Eu 
não permitiria, inclusive. 
O que ocorreu foi o boom do 
Douglas nas redes sociais. 
Ficamos muito felizes com 
o sucesso que ele alcançou. 
E em momento algum suas 
postagens atrapalharam o 
seu desempenho”.

No jogo do primeiro turno na Ilha do Retiro, Sport e Red Bull Bragantino ficaram no empate de 0x0

Luxemburgo terá time com força máxima para encarar o Remo hoje pelo Brasileiro da Série B

Cruzeiro e Remo ainda buscam a 
pontuação mínima para evitar queda

Renan dal Zotto fecha as portas da 
seleção de vôlei para Maurício Souza

Cumprindo tabela, o Cru-
zeiro enfrenta o Remo nesta 
quinta-feira (28), às 21h30, 
no Independência, pela 32° 
rodada do Campeonato Bra-
sileiro da Série B. A Raposa 
ocupa a 12ª colocação, com 
39 pontos; o time paraense 
vem uma posição abaixo, com 
38. As duas equipes vêm de 
derrota. Os celestes sofre-
ram um 1x0 para o Avaí, e o 
Leão Azul levou de 1x0 para 
a Ponte Preta.

Contra o Avaí, não esti-
veram presentes o técnico 
Vanderlei Luxemburgo, o 
meia Giovanni e o volante 
Adriano. Os três tiveram que 
cumprir suspensão, por con-
ta do terceiro cartão amarelo, 
e voltam ao Cruzeiro. 

O lateral-esquerdo Ma-
theus Pereira está cuidando 
de uma fratura no cotovelo 

ASSESSORIA

ASSESSORIA

CBF jutificou a mudança porque a partida aconteceria na 
data da decisão da Copa Sul-Americana no próximo mês

teração na tabela da Série A 
semana passada. A partida 
entre Sport e Red Bull Bra-
gantino, pela 34ª rodada do 
Brasileirão, foi antecipada 
para hoje por conta dos pau-
listas. O motivo apresentado 
pela CBF foi que a partida 
conflite com a decisão da 
Copa Sul-Americana’, pre-
vista para ocorrer no dia 20 
de novembro.

ALAGOANO
Ontem o Red Bull Bra-

gantino anunciou a renova-
ção de contrato, do centroa-
vante alagoano Ytalo, de 33 
anos. O novo vínculo tem 
duração até dezembro de 
2023. Atualmente, Ytalo é 
o artilheiro do time coman-
dado pelo treinador Mau-
rício Barbieri, com 15 gols 

na temporada, sendo nove, 
nesta edição de Campeonato 
Brasileiro. O camisa 15 do 
Massa Bruta ingressou no 
clube no ano de 2018, após 
breves passagens por alguns 
clubes brasileiros - sendo o 
São Paulo o principal. Desde 
que chegou, tornou-se peça 
importante do elenco, sen-
do o artilheiro da equipe, no 
ano de 2019, quando o Toro 
Loko conseguiu o acesso à 
Série A, do Brasileirão.

Caso algum clube tenha 
interesse em tirar o ‘homem-
gol’ do Leão, terá que desem-
bolsar um valor que gira em 
torno de € 900 mil, segundo 
o site Transfermark. Este 
valor, convertido em real, 
ultrapassa a marca de R$ 5 
milhões e meio de reais.

direito. O substituto natural, 
Jean Victor, passou por tra-
tamento oftalmológico, mas 
treinou normalmente nessa 
semana. Mesmo assim, não 
é uma certeza para a equipe 
titular.

Claudinho segue cum-
prindo isolamento social em 
decorrência da Covid-19. Ele 
testou positivo antes da via-
gem do time para Florianópo-
lis.  O time base tem Fábio; 
Rômulo, Ramon, Eduardo 
Brock e Jean Victor (Feli-
pe Augusto); Lucas Ventu-
ra (Ariel Cabral), Adriano e 
Giovanni; Bruno José, Vitor 
Leque e Thiago.

LUXA FICA?
As conversas com Luxem-

burgo foram iniciadas, mas 
serão intensificadas após 
as chances de rebaixamen-
to e acesso terminarem. O 

treinador quer continuar na 
Raposa, mas cobra uma esta-
bilidade extracampo, princi-
palmente com os salários em 
dia.

“Falo com ele sempre, esti-
vemos juntos domingo, fomos 
pra final do Sub-20, o tempo 
inteiro a gente está falando. 
Ele é muito entusiasta e, até 
por isso, ele quis ir lá assis-
tir. Então, já tem em mente 
quem quer utilizar ano que 
vem”, disse o presidente.

O capitão e goleiro cruzei-
rense ainda tem futuro inde-
finido. O contrato vai até o 
fim do ano. As conversas com 
o clube já foram iniciadas, 
mas, com o estabelecimen-
to da greve dos jogadores, a 
negociação ficou estagnada. 
O Cruzeiro tenta chegar a 
um meio termo orçamentário 
com o jogador.
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GLOBO 18h

GLOBO 19h

GLOBO 21h

RECORD 21h

RESUMO DAS NOVELAS

IMPÉRIO
Maurílio conversa com um carcereiro. Xana conversa com Cristina 
sobre Maria Clara. Amanda e José Pedro discutem. Magnólia repreende 
Severo. Orville e Helena desconfiam da viagem repentina de Jonas. 
Maria Marta e Brigel chegam a Petrópolis. José Alfredo questiona José 
Pedro. José Alfredo se encontra com Maria Marta e eles descobrem 
quem comprou a mansão de Petrópolis. José Alfredo desconfia do fato 
da piscina da casa estar coberta.

GÊNESIS
Sheshi se despede do filho. Adurrá é perseguido. Merianat provoca 
Kamesha, enquanto ela tem uma grande surpresa. Judá tem um impasse 
com Er. 

NOS TEMPOS DO IMPERADOR
Pilar inventa uma mentira, e Samuel a confronta. Cândida não acredita 
que Zayla tenha perdoado Samuel e Pilar. Pedro pede perdão a Teresa. 
Samuel conversa com Guebo e afirma que descobrirá o que Pilar está 
escondendo. Augusto e Leopoldina se reaproximam. Lupita impede 
Vitória de reconhecer Quinzinho em seu disfarce. Teresa pede que Luísa 
reassuma suas funções. O bando de Guebo invade a Câmara, e Tonico 
atira contra ele. Guebo se revela para Isabel.

PEGA PEGA 
Eric conta a Luiza sobre as fotos encontradas por Lourenço, que comprometem 
Maria Pia. Arlete garante a Lígia que contou tudo o que sabe sobre o acidente de 
Mirella. Xavier comenta que sente falta de Bebeth. Malagueta avisa a Maria Pia 
que terá que pedir Sabine em casamento e afirma que Eric nunca irá amá-la como 
ele. Douglas vai à casa de Malagueta convidá-lo para jantar com Eric e Maria Pia. 
Domênico não gosta de ser retirado do caso do roubo do hotel por Siqueira. Maria 
Pia fica surpresa ao ver que o terceiro convidado do jantar com Eric é Malagueta.

CINEMA 

MOSTRA SURURU 
ABRE INSCRIÇÕES 

PARA ESPAÇOS  
QUE DESEJAM 

EXIBIR CINEMA 
ALAGOANO  

NO PROJETO 
ITINERÂNCIAS

A Mostra Sururu de 
Cinema Alagoano 
chega a sua 12ª edição 
em 2021. Responsável 
por dar visibilidade 
aos filmes alagoanos, 

a Mostra realiza itinerâncias que 
levam os filmes já exibidos em edições 
anteriores para cidades no interior 
do estado e para bairros periféricos 
em Maceió. Este ano a proposta é 
outra. A Mostra Sururu oferece cinco 
sessões temáticas e as instituições 
interessadas em exibir qualquer 
uma delas devem fazer um cadastro 
rápido no site da Sururu : www.
mostrasururu.com.br.

Para ser um exibidor da Mostra 
Itinerante basta se comprometer 
a realizar um relatório simples de 
contrapartida, contendo um relato 
breve da sessão como também fotos 
ou registros virtuais. As sessões 
podem ser feitas de maneira 
presencial ou online, cabe ao exibidor 
decidir a melhor proposta para seu 
público. Entendemos como exibidor, 
todo aquele que tem interesse 
em realizar uma sessão com as 
programações disponíveis. Sendo eles 
representantes de coletivos culturais, 
escolas, ONGs, associações, projetos 
sociais, entre outros. Os interessados 
podem se inscrever até dezembro, 
mas as sessões devem ser realizadas 
até março de 2022. 

Enquanto isso, as inscrições para 
a Mostra Oficial seguem abertas até 
o dia 10 de novembro. Para filmes 
realizados entre os últimos e que 
ainda são inéditos na programação da 
Mostra Sururu. Poderão participar 
filmes alagoanos sem exigência de 
duração mínima e com duração 
máxima permitida de até 30 minutos 
(incluindo créditos), realizados em 
território alagoano ou fora do estado, 
mas que se declare publicamente 
como um filme alagoano. A Mostra 
Oficial e a programação da 12ª 
edição serão realizadas em dezembro      
deste ano.

A Mostra Sururu de Cinema 
Alagoano é uma realização do Fórum 
Setorial do Audiovisual Alagoano com 
produção da Sambacaitá Produções e 
Incentivo do Prêmio Elinaldo Barros, 
através da Lei Aldir Blanc Alagoas.

Na itinerância, as sessões são 

“ENCONTRO COM HUMOR” 
RETORNA AOS PALCOS    
DO TEATRO DEODORO

Se preparem, pois o humor 
está de volta, nesta sexta-feira 
(29), o tradicional “Encontro com 
Humor” volta aos palcos do Tea-
tro Deodoro com muito alegria e 
animação. Reunindo grandes no-
mes do humor alagoano, o evento 
marca a celebração dos 19 anos 
de carreira da Drag Queen Paty 
Maionese e também seu retorno 
aos palcos após quase dois anos 
de afastamento devido às medi-
das sanitárias impostas pela pan-
demia da Covid-19.

O espetáculo, comandado 
pela Drag Queen Paty Maionese, 
traz para o público uma sátira de 
programas da televisão brasilei-
ra. No elenco, grandes nomes do 
humor, já conhecidos do público, 
como Zezilda, Velho Juca, Lalacra 
Nox, Gestrudes, Poderosa e Mági-
co Anthony vão garantir muitas 
risadas do público.

Paty Maionese fala sobre o 
grande prazer que é estar de volta 
aos palcos com esse espetáculo. “É 
um prazer imenso estar de volta 
após quase dois anos distante dos 
palcos e do público. Vou comemo-
rar meus 19 anos de carreira da 
melhor forma, com um espetáculo 

cheio de amor e humor e com um 
elenco incrível, escolhido a dedo, 
ainda mais no meu lugar, no meu 
altar particular, que é o Teatro 
Deodoro”, comemora.

“Lembrando que nosso even-
to está trabalhando com 75% da 
capacidade do Teatro Deodoro e 
seguirá todos os protocolos sani-
tários, com aferição de tempera-
tura, álcool em gel, uso de másca-
ras, para garantir a segurança de 
nossa equipe e do nosso público”, 
completa Paty Maionese.

Corre que os ingressos são 
limitados! O primeiro lote, que 
corresponde a 25% da capacida-
de do teatro e foi totalmente de 
cunho social, já está esgotado. O 
segundo lote já está disponível no 
estande do Viva Alagoas, Maceió 
Shopping e Sympla.

SERVIÇO
O quê: Espetáculo Encontro com Hu-
mor
Data: sexta-feira (29), ás  20h
Local: Teatro Deodoro
Ingressos: R$ 40,00 inteira e R$20,00 
meia
Estande do Viva Alagoas, Maceió Sho-
pping e Sympla.

temáticas e podem se adequar a 
variados públicos e proporcionar 
debates que vão da cultura popular 
até às desigualdades de gênero ou 
formatos de vivência na cidade. Uma 
das sessões é uma homenagem ao 
cineasta Pedro da Rocha, um dos 
grandes nomes do cinema alagoano, 
cujo falecimento representou uma 
das nossas grandes perdas em 2021. 
Segue mais detalhes sobre as sessões 
e os eixos temáticos:

EIXOS TEMÁTICOS
ALAGOAS  - Alagoas tem muitas 

versões e vertentes, mas nessa 
curadoria temos um pouco do muito 
que somos. Tem tradição, cultura 
popular, poesia, cinema, história, 
memória e o mais importante, tem 
alagoanos em sua magnitude cultural. 
Esta sessão traz 4 filmes: 3 Mercados 
(2014), Contos de Película (2009), 
Jorge Cooper (2013) e Mané (2019).

DIVERSIDADE  - As narrativas 
aqui reunidas abordam a diversidade 
dos seres, dos corpos, das formas de 
viver e de encarar o mundo. Esta 
sessão é composta por: Colapsar 
(2019), Menina (2013), Mulher 
Pandêmica (2020) e Wonderfull 
(2016).

JUVENTUDE - A cidade, o 
imaginário e as fantasias que estão 
presentes na nossa juventude estão 
também nesta seleção de filmes. 
Fazem parte dessa programação os 
filmes: A Banca (2012), Imaginários 
Urbanos (2017) e Trincheira (2019).

MEIO AMBIENTE - 
Consideramos que ao falar do meio 
ambiente também estamos falando de 
memória, de preservação. Compõem 
essa programação os seguintes filmes: 
Jangada de Pau (2015), Subsidência 
(2020) e O Branco da Raiz (2019).

PEDRO DA ROCHA - Pedro da 
Rocha é um dos maiores nomes da 
história do cinema de Alagoas. Ele 
foi um grande articulador, diretor 
e defensor de iniciativas em prol do 
cinema de Alagoas, um incansável.  
Para honrar sua produção escolhemos 
para integrar a itinerância uma 
sessão com seus filmes: Desalmada 
e Atrevida (2007), Memórias de uma 
Saga Caeté (2012) e Sol Encarnado 
(2012).  

ITINERANTE
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TV TUDO

BATE–REBATE

C’EST FINI

1994 – 2022, um traço na história 

No papel, 
2022, 
em seu 

esboço, nos leva 
a relembrar muito 
do que aconteceu 
em 1994. Ano 
que a política 
estava em caldo 
quente, depois 
da cassação de 
Fernando Collor, o 
fim do mandato de 
Itamar Franco e o embate entre Fernando Henrique Cardoso 
e Luiz Inácio da Silva na disputa da Presidência da República.
No dia 3 de outubro, em turno único, FHC ganhou as eleições 
com 34 milhões de votos contra 17 de Lula e 4 de Enéas 
Carneiro, a grande surpresa. Antes disto, em 1º de maio, o 
Brasil chorou a morte de Ayrton Senna no Grande Prêmio 
de San Marino, em Ímola, na Itália. Mas depois, 17 de julho, 
comemorou o quarto título mundial da Seleção Brasileira de 
futebol, ao vencer a Itália, nos Estados Unidos, nos pênaltis, 
por 3 a 2, após um 0 a 0 no tempo normal. Foi um ano de 
grandes reportagens e fortes emoções. A mídia, agora, terá 
pela frente uma disputa presidencial, que já começa a mexer 
com a saúde de todos, além da esperança do povo em uma 
nova vitória na Copa do Mundo, tudo isto ainda ao tempero da 
triste pandemia da Covid-19.Que venha 2022.

UMA DIFERENÇA 
Na disputa das eleições em 1994, diferentemente de agora ou do que 
está se prometendo, o ódio e a radicalização não entraram em jogo. 
Foi uma disputa respeitosa, honesta. 
 
VOZ 
Laís Yasmin, ex-The Voice, 
com vários trabalhos em 
novelas da Record e Band, 
está lançando agora “Modo 
Automático”, que fala muito da 
forma como as pessoas estão 
vivendo nos dias atuais.
A música, que até propõe 
uma reflexão, já nasce com 
um clipe, no canal da Laís no 
YouTube.

·   A coletiva de imprensa para o lançamento do 
“Perrengue na Band”, online, será na próxima quarta-
feira, às 18h...

·  O programa estreia no dia 7, às 20h, depois do 
“Terceiro Tempo”.

·   Felipe Bueno, ex-Band, atuou ontem como 
convidado no primeiro dia da TV Jovem Pan News.

·   Marina Ruy Barbosa já está participando 
normalmente das gravações de “Rio Connection”, série 
da Sony com a Globo.

·   Band coloca hoje no mercado o plano da Fórmula 1 
do ano que vem...

·   E com uma apresentação acima dos costumes da 
casa.

·   Agora com uma nova organização, o concurso Miss 
Brasil Universo 2021 terá direito a uma série em estilo 
reality show...

·  “Behind The Crown” estreia neste domingo e será 
apresentada pelo canal UMiss, na plataforma Soul TV...

·  Serão 11 episódios, de aproximadamente 20 minutos 
e exibidos a cada dois dias até 8 de novembro.

·   Estrelado por Seu Jorge, “Pixinguinha - Um Homem 
Carinhoso” tem data de estreia confirmada nos 
cinemas em 11 de novembro...

·   Direção de Denise Saraceni e Allan Fiterman, com  
roteiro de Manuela Dias.

A série original Globoplay 
“Eu, a Vó e a Boi”, escrita por 
Miguel Falabella, será exibida 
pela Globo, a partir do dia 22 
de novembro após o programa 
de Pedro Bial. No elenco, 
Daniel Rangel, Arlete Salles, 
Vera Holtz, Danielle Winits, 
Marco Luque, Alessandra 
Maestrini, Otávio Augusto, 
entre outros. Trata-se de uma 
história real que viralizou na 
internet, sobre a inimizade de 
duas mulheres.  Então é isso. 
Mas amanhã tem mais. Tchau!

ELE QUER VER 
O SBT, a pedido do dono, neste 
próximo final de semana vai gravar 
o musical “Silvio Santos Vem Aí”, 
em cartaz no 033 Rooftop do Teatro 
Santander. Silvio Santos quer assistir 
em casa. E também mandou colocar 
chamadas do espetáculo no ar.
 
ESTÁ CONFIRMADO
A Globo já tem definida para 17 de 
janeiro, uma segunda-feira, a estreia 
do “BBB 2022”.
Além da expectativa que passa 
a existir em torno da escolha dos 
participantes, a estreia de Tadeu 
Schmidt.
 
ENTREVISTA 
Nesta quinta-feira, Malu Mader é 
uma das convidadas de “O Tempo 
Que A Gente Tem”, às 23h, no GNT.
No programa, conduzido por Leilane 
Neubarth, uma conversa sobre a 
consciência da idade e como chegar 
à maturidade da melhor maneira 
possível.
 
BOMFIM EM REIS 
Depois de “Gênesis” e “Nos Tempos 
do Imperador”, Roberto Bomfim 
fechou novo contrato com a Record, 
agora para o elenco de “Reis”.
Bomfim que ainda aparece na edição 
especial de “Império”, na Globo.   

JORNADA DUPLA 
O programa do Amaury Junior 
passa a ser exibido duas vezes por 
semana na Rede TV!. Às quartas e 
sextas-feiras, faixa da meia-noite, 
depois do “Leitura Dinâmica”.
 
ESQUEMA DE SEMPRE 
Aos poucos, por sinal, o programa 
do Amaury Junior está readquirindo 
o seu formato de sempre. As festas 
e os grandes eventos, sociais e 
corporativos, começam a voltar com 
moderação.

ÁRIES - (21/3 a 19/4) – Dia de 
equilibrar a sua vida pessoal 
com a profissional. É muito 
importante ter um jogo de 
cintura com todas as relações, 
principalmente as familiares. 
Quanto mais conseguir ter 
diplomacia, mais o seu dia 
correrá bem. O diálogo é uma 
ferramenta importante para 
conseguir sair de situações 
desafiadoras. Tome cuidado com 
o desafio da verdade.
TOURO – (20/4 a 20/5) – Dia 
de muito movimento e com a 
necessidade de se desvencilhar 
das dúvidas e tomar suas 
decisões. Não é um dia positivo 
para procrastinar nem para tomar 
atitudes radicais ou impulsivas. 
Pense e use a sua racionalidade. 
Não deixe de agir. Saúde: 
Procure descontrair-se mais.
GÊMEOS – (21/5 a 21/6) – Dia 
em que é preciso ter bastante 
autocontrole e, ao mesmo 
tempo, soltar algumas coisas 
externas, pois isso vai trazer 
frustrações e desânimo. É 
importante finalizar situações 
que estão te trazendo 
aborrecimento. Feche o ciclo, 
desapegue. Cuide de você e 
daquilo que realmente importa, 
que vai lhe trazer prosperidade. 
Descarte as futilidades.
CÂNCER – (22/6 a 22/7) – Dia 
que favorece as suas atitudes, 
bravura e a sua coragem 
de iniciar as coisas, mas é 
importante que você consiga 
conciliar as suas atitudes com as 
necessidades das pessoas à sua 
volta e isso pode ser um grande 
desafio. Você pode ter notícias 
que pode trazer motivação e 
alegria para o seu coração. 
Saúde: Previna-se contra 
depressões.
LEÃO – (23/7 a 22/8) – Quanto 
mais colocar o seu coração no 
que estiver fazendo, tudo flui. 
Foca no aqui, agora, coloca 
amor em tudo e saiba ser 
receptivo às necessidades das 
pessoas que estão à sua volta. 
Se abra para receber afetos.
VIRGEM – (23/8 a 22/9) – Dia de 
romance, sedução. Algo pode te 
chamar a atenção, pode ser uma 
pessoa ou uma nova situação. 
Segue o seu coração, a sua 
intuição e se abra para isso. 
Coloque o seu coração na frente 
e aja com uma certa coragem 
que o seu dia será muito 
interessante e positivo.
Saúde: Cuidado com os esforços 
físicos.

LIBRA – (23/9 a 22/10) – 
Necessidade de reflexão, calma 
e descanso. Você está exausto 
e é importante se dedicar às 
atividades mais leves como 
passeios. É importante focar 
na sua saúde mental. Cuidado 
com a ansiedade e com a 
autocobrança. Cuide de você.
ESCORPIÃO – (23/10 a 21/11)–
Hoje o dia traz a necessidade 
de olhar para tudo com gratidão. 
Harmonize-se com as pessoas 
à sua volta. Necessidade de 
se renovar, movimentar e 
refletir sobre as suas próprias 
emoções. Tome cuidado com os 
pensamentos que podem te levar 
a procrastinar as suas tarefas no 
dia de hoje. Escute a sua alma.
SAGITÁRIO – (22/11 a 
21/12)– Necessidade de 
autoaperfeiçoamento. Dia em 
que é preciso focar com bastante 
disciplina nas coisas que você já 
tem para fazer, mas se abrindo 
para coisas novas. Mudanças 
positivas também podem ocorrer. 
Ganhos e trocas são favorecidos 
e você pode conseguir bons 
resultados. Alegria e satisfação 
para o dia de hoje.
CAPRICÓRNIO – (22/12 a 
19/1)– Dia que favorece a 
harmonia entre você e as 
pessoas. Existe compreensão 
e entendimento com o que 
você quer e com o que as 
pessoas querem. Tudo flui e 
as conversas acontecem sem 
embates e grandes problemas. 
Dia de ganhos, principalmente 
financeiro.
AQUÁRIO – (20/1 a 18/2) – Dia 
de mudança, porém não tão 
esperada, fazendo com que 
você se adapte rapidamente. 
Necessidade de flexibilização, 
abertura e uma certa fluidez para 
que as coisas aconteçam sem 
tantas dificuldades e conflitos. 
Quanto mais você se adapta 
ao novo, tudo ocorre de forma 
tranquila. Cuide da sua saúde e 
do excesso de atividades.
PEIXES – (19/2 a 20/3) -Dia que 
favorece mudança de atitudes 
em alguma situação. Pode 
ser que você esteja frustrado 
ou meio decepcionado com 
alguém, então simplesmente 
há uma necessidade de 
mudança. Momento de fazer 
uma mudança estratégica para 
que esse resultado venha e 
traga a satisfação que você 
está esperando, e é importante 
fazer pequenos ajustes, seja nas 
relações ou no trabalho.

SUCCESSION
Série da HBO é 
renovada para a 
quarta temporada

O drama “Succession” foi 
renovado para uma quarta 
temporada. A confirmação se dá 
após a exibição de apenas dois 
episódios da terceira temporada, 
responsáveis por um aumento 
de 13% de audiência.

A trama de “Succession” 
gira em torno da fictícia e 
disfuncional família Roy, 
dona de um dos maiores 
conglomerados de mídia do 
mundo; e explora temas como 
lealdade e os perigos do poder 
no século XXI.

FHC e Lula

INTEGRAÇÃO 
O Grupo Bandeirantes segue focado na integração de 
veículos e aproveitamento de seus talentos. A partir 
do dia 3 de novembro, Maiara Bastianello passará 
a conciliar a apresentação do “Bora SP”, da Band, 
com o jornal “BandNews São Paulo”, da BandNews 
FM, ao lado de Sheila Magalhães e Ivan Brandão. 
Antes de ir para a TV, Maiara foi produtora, repórter e 
apresentadora da rádio.
 
PEGOU MAL 
A redatora e atriz Mhel Marrer (foto ao lado), na 
última “Praça” do SBT, passou do ponto em uma 
brincadeira, chegando a citar o município da Praia 
Grande e quem mora ou frequenta lá. cidade, 
ofendida, protestou. E o programa, ontem, gravou 
uma retratação, que irá ao ar na outra quinta-feira.

PERIGAS 
Por causa das gravações do “Programa 
Silvio Santos”, já se comenta que Patrícia 
Abravanel poderá reduzir sua jornada  no 
diário “Vem Pra Cá” das manhãs.
Em vez de todos os dias, só participaria três 
vezes por semana.

RICARDO STUCKERT

DIVULGAÇÃO

PRÓXIMO PROGRAMA 
A Record exibe no próximo domingo o 
quinto episódio do “Canta Comigo Teen 
2”, após o programa “Hora do Faro”.
Rodrigo Faro, em sua apresentação, 
conta sempre com os trabalhos de 
Ticiane Pinheiro nos bastidores. 
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Quer saborear o melhor da 
culinária mediterrânea, com um 

toque artesanal do se super chef? 
No restaurante Casa dos 5 você 
encontra o melhor da gastronomia 
da região, com frutos do mar, 
massas, cortes de cordeiros, 
enfim, um cardápio especialíssimo, 
criado pelo chef Amauri do 
Carmo. Localizado na bela praia 
de Guaxuma, a casa oferece aos 
nossos amigos um lindo visual, 
atendimento personalizado, carta de 

vinhos, entradas deliciosas e sobremesas diferenciadas. A empresária 
Lara Fortes e o chef Amauri do Carmo esperam por você neste fim de 
semana. Faça já a sua reserva pelo 99910-6262.  
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CAVEIRA E MÁRCIA 
FREIRE DE VOLTA!  

Quem quiser reviver a emoção 
de desfilar no melhor bloco de 

Alagoas já pode salvar na agenda 
a data desse reencontro. Será no 
dia 12 de fevereiro de 2022 que o 
#CaveirapraSempre voltará à orla 
da Praia de Ponta Verde para levar 
alegria aos foliões apaixonados 
por cantar e dançar atrás do trio 
elétrico. E para 2022, Márcia Freire 
promete uma festa ainda mais cheia 
de emoção já que, em razão da 
pandemia da Covid-19, o encontro 
com o público precisou ser adiado.

AÇÃO NO MKT SHOW  

O Trakto MKT Show, que 
acontecerá em novembro, no 

Centro de Convenções de Maceió, 
contará com mais de 40 palestrantes 
em três dias de muita atividade. O 
ritmo frenético é fácil de identificar 
pelos nomes e currículos de alguns 
convidados. Entre eles, Paulo Vieira, 
autor do livro ‘O poder da ação’, 
conferencista internacional e master 
coach; o empresário cearense 
Kaká Diniz, sócio da agência de 
influenciadores Non Stop; e Joel Jota, 
ex-nadador da seleção brasileira, 
Mestre em Ciências do Esporte pela 
USP e Mentor de Alta Performance. 
Para saber quando serão realizadas 
estas e outras palestras e fazer a sua 
inscrição no evento, basta acessar o 
site www.mktshow.com.  

A coluna TopNews, sempre enfocando amigos que 
se destacam no mundo social e empresarial da 
nossa sociedade, presta uma homenagem para uma 

família exemplar, uma família adjetiva em nosso mundo 
social e empresarial. Estamos falando dos amigos Carolina 
Madeiros, Nadejane Madeiros e Sherlan Madeiros, eles são 
amigos que dispensam comentários e hoje recebem a nossa 
homenagem e a nossa admiração. Parabéns, amigos, vocês 
são muito queridos. Saudades!  

Ela é uma amiga muito especial, ela é uma 
mãe diferenciada, mulher antenada, grande 
médica, uma dermatologista que comanda 

com grande sucesso a conhecida Clínica Dermis, 
localizada no Harmony II. Estamos falando 
da querida amiga Cleide Vieira. Seu trabalho 
na dermatologia é alvo dos nossos aplausos. 
Parabéns, amiga, você é uma médica e uma amiga 
que sempre merecerá o nosso carinho e os nossos 
aplausos!  

Ela é linda, dona de uma beleza marcante e 
internacional, atriz reconhecida pelo seu 
talento, estamos falando de Sonia Abreu, ela 

que atualmente atua em novela da Record, a Gênesis. 
Sonia está nos visitando e ficou maravilhada com o 
Salinas Maceió, na Praia de Ipioca. TopNews dá as 
boas-vindas a esta bela atriz. Parabéns, Salinas Resort 
Ipioca! 

SUMMER’22 
IODICE  

Empresárias 
Andréa e 

Moacira Cunha, 
sempre elas, 
convidando 
nossas amigas 
para conferir o 
pré-lançamento 
do verão’22 da 
Iodice na Entre & 
Vista. A Maison, 
localizada na 
Galeria Victoria 
Place, na Ponta 
Verde, começa 
a receber as 
primeiras peças 
do verão’22 das 
principais grifes 
do mundo, entre 
elas, a Iodice. 
Convidamos as 
nossas amigas 
para viver um 
verão alegre e 
cheio de estilo 
proposto pela 
grife brasileira 
que ganhou as 
passarelas do 
mundo!  

BUSCA POR VOOS PARA OS                  
EUA AUMENTA 300%  

A abertura dos Estados Unidos para turistas brasileiros a partir de 
8 de novembro tem levado as empresas aéreas a anteciparem a 

retomada dos voos para cidades como Nova York, Miami e Orlando. 
Com a definição das regras de quem pode viajar, o aumento da busca 
por passagens chega a 300%, de acordo com as companhias. E, apesar 
do dólar nas alturas, os voos previstos para dezembro já estão com 
ocupação de até 70%.  

SALÃO ADEMI PRORROGADO  

Depois de superar as expectativas na semana passada, a Ademi-AL 
decidiu prorrogar até domingo (31) o Salão do Imóvel. Instalado pela 

primeira vez na orla da Ponta Verde (Av. Silvio Viana, 2321, próximo ao 
Palato Praia) em uma estrutura de mais de 2.000 metros quadrados, 
o mais importante evento do setor no Estado reabre nesta quarta-feira 
(27), das 16h às 22h (domingo, das 14h às 20h) oferecendo ao público 
15 lançamentos imobiliários das principais construtoras alagoanas, além 
da presença de instituições financeiras e de fornecedores.  

HALLOWEEN NO PARQUE SHOPPING  

Que tal um passeio a um shopping bem… “assombrado”? Esse é 
o divertido convite que o Parque Shopping faz à garotada neste 

sábado (30) com uma superfesta gratuita de Halloween. A partir das 
16h, a Praça de Alimentação entra no “clima do terror” em parceria 
com o Ballet Jeane Rocha e receberá os monstrinhos e monstrinhas 
fantasiados em grande estilo com apresentações de dança, música, 
contos assustadores, maquiagem artística e sorteios de prêmios.  
Também no melhor espírito de “Travessuras ou Gostosuras”, 
personagens farão distribuição de doces para o público durante o 
evento.  

O MELHOR DA CULINÁRIA MEDITERRÂNEA  

RITZ EXPLODE DE SUCESSO   

A coluna não 
poderia deixar de 

parabenizar o hotel 
5 estrelas Ritz Lagoa 
da Anta, localizado 
na Praia de Cruz das 
Almas. O hotel conta 
com apartamentos 
temáticos, uma área 
de lazer espetacular, 
atendimento de 
primeira linha, área 
esportiva top do top, 
culinária que dispensa comentários. O Ritz dispõe de dois restaurantes 
que engrandecem o circuito gastronômico da cidade. Parabéns aos 
empresários Marcio Coelho, Marcela e Pietro Coelho por comandar o belo 
hotel. O hotel ainda conta com um spa dos sonhos para hóspedes e não 
hóspedes. Uma dica perfeita!  
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