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Grana milionária

Arthur Lira 
articula 
acelerar 
votação na 
Câmara do 
distritão, 
novo modelo 
eleitoral

BRASÍLIA COVID

Presidente 
fala em 

desobrigar 
milhões de 
brasileiros 
do uso de 

máscara na 
pandemia

REDE SOCIAL

PANDEMIA

Abrasel questiona 
relação de mortes 
por covid com 
funcionamento 
de restaurantes

PM que criticou Renan Filho será 
investigado por crime militar

Postagem fez com que Marcos Vanderlei fosse alvo de sindicância 

CRÍTICA

“Bolsonaro é lobista 
de cloroquina e quer 

assassinato em 
massa”, diz Calheiros

Previne Maceió: em ações preventivas Prefeitura 
atendeu a 369 famílias nas áreas de risco
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Previne Maceió: em ações 

preventivas Prefeitura atendeu 
a 369 famílias nas áreas de risco

Com uma previsão de 
receber mais de 400 milímetros de 
chuvas neste mês de junho, a 
Prefeitura de Maceió segue execu-
tando ações de prevenção ao perí-
odo chuvoso através do Programa 
Previne Maceió. Durante este 
tempo, a Defesa Civil realizou 369 
atendimentos a famílias que 
residem nas áreas de risco e inten-
sificou os encaminhamentos das 
ocorrências. 

O coordenador Defesa Civil 
de Maceió, Abelardo Nobre, 
destaca que os trabalhos preventi-
vos ao período tiveram início ainda 
em fevereiro com o ajuste de medi-
das internas e a preparação das 
equipes nos atendimentos às ocor-
rências, assim como aprimora-
mento do sistema pluviômetros em 
alguns pontos da cidade. 

Esse sistema de pluviômetros 
é usado como base para emissão de 

alerta para a população sobre a 
quantidade de água acumulada nas 
regiões, principalmente nas áreas 
monitoradas pelas equipes de 
campo da Defesa Civil. „Nossas 
equipes continuam em monitora-
mento constante em as todas as 
áreas que tiveram notificações de 
ocorrências e vamos executando 
ações externas para assegurar a 
diminuição de desastres‰, acres-
centou Nobre.

Pessoalmente, o prefeito JHC 
tem ido à grotas e encostas para vis-
toriar obras. „Temos que ter sempre 
este olhar humanizado nas obras e 
demais intervenções, seja na perife-
ria, parte alta ou baixa de Maceió. 
Pois estamos cuidando de gente. A 
Prefeitura está presente e as ações 
preventivas têm este efeito de acolhi-

mento. Vamos seguindo‰, explicou 
JHC. 

Com essas ações externas, a 
Defesa Civil ampliou a colocação de 
lonas de contenção em 31 pontos da 
cidade distribuídos em seis bairros, 
sendo eles Bebedouro, Chã da 
Jaqueira, Petrópolis, Jacintinho, 
Ipioca e Ouro preto. De acordo com 

o diretor operacional da Defesa 
Civil, Osvaldo Palagani, o bairro 
que mais recebeu lonas até o 
momento foi o bairro do Jacintinho, 
devido a sua grande quantidade de 
encostas. Foram colocados um total 
de 755 metros de lona, distribuídos 
em 18 locais diferentes. 

No total, foram aplicados mais 

de 1.900 metros do material aplica-
dos nas encostas, como também a 
re tirada e o encaminhamento das fa -
mí lias para os programas de habita-
ção da Secretaria Municipal de In -
fraestrutura (Seminfra) e para acol-
himento da Secretaria Municipal de 
Assistência Social (Semas). 

O coordenador do Programa 
Previne Maceió, secretário de 
Governo, Francisco Sales, destaca 
que a capital alagoana perdeu a 
característica de ter uma quadra 
chuvosa, que se estendia até o mês 
de junho, e passou a ter nos últimos 
anos um período chuvoso mais 
intensificado o que acaba propor-
cionando o aparecimento de alguns 
danos maiores à população res-
identes nas áreas mais críticas.  

„Nós recebemos a previsão de 
chuva para esse ano, como um dos 
maiores volumes já registrados nos 
últimos cinco anos e buscamos nos 
concentrar para diminuir esses 
impactos para população. Tem sido 
um trabalho diário e nesse mês de 

junho, quando podemos receber um 
volume maior de água, o monitora-
mento tem sido ainda mais con-
stante‰, disse Francisco Sales. 

As equipes envolvidas nos tra-
balhos de prevenção executam 
medidas simples, que resultam em 
uma maior segurança para os mora-
dores. Entre o mês de março a maio 
deste ano, a Superintendência 
Municipal de Desenvolvimento 
Sustentável (Sudes) executou 445 
podas de árvores, com 47 atendi-
mentos emergenciais, e a supressão 
de 145 árvores em zona de risco de 
desabamento. O trabalho também 
tem sido focado na limpeza da 
cidade para evitar pontos de alaga-
mentos e inundações com o recolhi-
mento de quase 5 mil toneladas de 
resíduos sólidos dos canais e galerias 
de água pluviais. E como reforço 
para evitar alagamentos e enchentes, 
a Secretaria Municipal de 
Infraestrutura (Seminfra) segue com 
a manutenção das galerias de água 
pluviais.

“Conseguimos avançar 
em pontos crônicos de ala -
ga mentos da cidade e a ca -
da chuva conseguimos 
iden tificar novos locais com 
ala gamentos. Recebemos a 
re clamação dos moradores 
e vamos solucionar, mas o 
gran de vilão do município 
re almente tem sido o lixo jo -
ga do nas ruas”, destacou o 
secre tário de Infra es tru tu -
ra, Nemer Ibrahim.  

“Estamos passando um 
mês de muito trabalho 
para que possamos finali-
zar os 30 dias de junho 
com maior tranquilidade e 
poucas ocorrências. 
Estamos tendo alguns dias 
chuvosos, com poucas chu-
vas, mas essa água acaba 
encharcando o solo nas 
encostas o que traz preo-
cupação”, completou 
Francisco Sales.

Jacintinho recebe atenção especial por conta das diversas encostas

Defesa Civil amplia colocação de lonas de contenção em bairros da capital
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O tenente-coronel Marcos 
Vanderlei será investigado por 
crime militar. A informação é do 
boletim do Boletim Geral 
Ostensivo da Polícia Militar (PM) 
de Alagoas. 

Uma campanha nas redes 
sociais garante que o militar foi exo-
nerado do cargo de subcomandante 
do Comando de Policiamento da 
Capital (CPC), como uma suposta 
retaliação por apoiar Jair Bolsonaro. 

No entanto, o boletim aponta 
que o motivo foi outro: "apurar pos-
síveis cometimento de crimes mili-
tares, mormente insubordinação 
contra o governador do Estado de 

Alagoas", além do uso de redes 
sociais de forma inapropriada, indo 
de encontro as determinações do 
Comando Geral da PM. 

O militar repostou uma publi-
cação do governador Renan Filho 
(MDB), onde o chefe do Executivo 
Estadual, e consequentemente da 
PM, criticava a realização da Copa 
América, dizendo que Alagoas não 
seria sede. 

Marcos Vanderlei usou as 
seguintes palavras: "Vergonha 
alheia" e "Você é um verdadeiro 
hipócrita, você deveria era terminar 
o seu mandato calado que seria 
mais bonito".

PANDEMIA

Em debate promovido na 
segunda-feira, 7, pela Comissão de 
Desenvolvimento Regional e 
Turismo do Senado (CDR), repre-
sentantes de bares e restaurantes 
apresentaram dados para ressaltar as 
dificuldades econômicas enfrentadas 
pela maioria desses estabelecimen-
tos, prejudicados pela pandemia de 
covid-19. Eles também criticaram as 
limitações impostas ao funciona-
mento dos estabelecimentos e 
cobraram políticas públicas específi-
cas para o setor. Representando o 
Ministério do Turismo, William 
França, secretário nacional de 
Desenvolvimento e 
Competitividade do Turismo, lem-
brou que o segmento foi um dos pri-
meiros a serem afetados pelo início 
da pandemia, mas espera que „não 
seja o último a retornar ao cenário 
anterior‰.  

Ele salientou as políticas públi-
cas do governo federal em apoio ao 
se tor de turismo, que registrava cres -
ci mento até a crise provocada pela 
pan demia, e lamentou que muitos 

es tabelecimentos tenham sido fecha-
dos. · O governo tentou, da parte 
do que nos coube, salvar o setor e 
evi tar as perdas e os fechamentos. É 
ób vio, o resultado não foi o que a 
gente gostaria; a pandemia se pro -
lon gou, ceifando vidas. Segundo 
Wil liam França, o ministério tem 
buscado criar condições para auxili -
ar o setor na retomada do movimen -
to turístico, que, ressaltou ele, dev-
erá ser favorecido na medida em que 
a vacinação for avançando e os casos 
de covid-19 forem diminuindo.  

No mesmo sentido, Fernando 
Blower, diretor-executivo da 
Associação Nacional de 
Restaurantes (ANR), alertou para as 
consequências das restrições a uma 
atividade que emprega muitas pes-
soas e requer fluxo contínuo de 
receita. Ele afirmou que a maioria 
desses estabelecimentos é de 
pequeno porte e trabalha com um 
nível de endividamento muito alto, o 
que aumenta a demanda por finan-
ciamentos. · Cerca de 71% dos 
estabelecimentos estão endividados, 

e um terço deles está endividado 
com mais de um ano de faturamento 
comprometido. São empresas que 
demorarão alguns anos para quitar 
suas dívidas, porque esse é um setor 
com margens muito apertadas · 
ressaltou, pedindo um „olhar espe-
cial‰ do Estado para as questões 
tributárias e de financiamento do 
setor. 

 Representando a seccional de 
Alagoas da Associação Brasileira de 
Bares e Restaurantes (Abrasel), 
Brandão Junior também questionou 
a associação entre funcionamento de 
restaurantes e casos de covid-19. · 
Se os números [da covid-19] não 
caem com o fechamento do nosso 
setor, por que os governantes insis-
tem em restringir nosso funciona-
mento por dez meses, um ano? · 
indagou. Segundo Brandão Junior, 
desde os primeiros momentos da 
pandemia a Abrasel nacional esta-
beleceu todos os protocolos sanitár-
ios para o setor, o que, no entanto, 
ainda não resultou na suspensão das 
restrições de funcionamento.

Abrasel questiona 
relação de mortes 
por covid com 
funcionamento 
de restaurantes

PM que criticou Renan Filho será 
investigado por crime militar

Postagem fez com que Marcos Vanderlei fosse alvo de sindicância 
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O prefeito de Maceió,  JHC, 
foi agraciado, nesta quinta-feira 
(10), com o título de Tripulante 
Honorário da Capitania dos Portos, 
durante cerimônia que marcou as 
comemorações pelo 156À aniver-
sário da Batalha Naval do 
Riachuelo, a data magna da 
Marinha do Brasil.  

„É com muito orgulho que 
recebo esta importante honraria. 
Estarei sempre à disposição da nossa 
Capitania para ajudar no que for 
preciso‰, disse JHC.  

O comandante dos Portos em 
Alagoas, capitão de Fragata Wendell 
Petrocelli de Lima, destacou e 
agradeceu a contribuição do prefeito 
para a Capitania. „O prefeito já se 
colocou à disposição e tem ajudado 
muito‰, afirmou. 

O oficial disse ainda que 
todos os agraciados com o título 
estão sempre apoiando e contrib-
uindo para elevar o nome da 
Capitania dos Portos e da 
Marinha do Brasil. Lembrou que 
em março teve a oportunidade de 
receber o prefeito JHC e conver-
sar sobre a interação institucional, 
o papel e a missão da Capitania 
que é ajudar a sociedade, trans-
formando em satisfação, segu-
rança e prevenção do meio 
ambiente e ressaltou a importân-
cia da data. 

O título de Tripulante 
Honorário da Capitania dos 
Portos é uma honraria de alto 
escalão concedida a personali-
dades que se destacam pela dis-
tinção, consideração e relevantes 

serviços prestados à instituição. Já 
a Batalha de Riachuelo representa 

a vitória da esquadra brasileira, no 
dia 11 de junho de 1865, contra a 

esquadra paraguaia na guerra do 
Paraguai. 

HONRARIA

Bairros da parte alta de Maceió lideram 
com casos confirmados de Covid-19

Em Maceió, desde o início da 
pandemia, os casos de Covid-19 
ocorrem com maior incidência em 
bairros da parte alta da cidade 
como: Cidade Universitária, 
Benedito Bentes e Tabuleiro dos 
Martins, segundo dados da 
Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão (Seplag). 

Ao RR, o médico e infectolo-
gista Fernando Maia afirma que as 
causas para isso podem estar rela-
cionadas às aglomerações e a falta 
de cuidados com as medidas de 

segurança nesses locais. 
Ainda de acordo com o levan-

tamento, os bairros Cidade 
Universitária e Benedito Bentes 
ocupam o topo da lista de registo, 
com mais de 6 mil casos em cada 
um. O bairro Tabuleiro dos 
Martins aparece em seguida com 
cerca de 4.7 mil casos. 

Além disso, os mesmos bair-
ros também concentram os mai-
ores números de mortes em decor-
rência da doença. O Benedito 
Bentes registrou, até o momento, 

165 mortes, a Cidade 
Universitária, 164, e o Tabuleiro 
dos Martins, 122. 

Para Fernando Maia, o 
expressivo número de casos nesses 
locais pode ter como uma das 
causas a baixa adesão às medidas 
de segurança. „Em todos esses 
casos, em bairros mais populosos, a 
gente observa uma baixa adesão às 
medidas de controle já estabeleci-
das, como evitar aglomeração, usar 
máscara e higiene das mãos‰, 
afirma.

ALERTA VERMELHO

JHC recebe título Tripulante 
Honorário da Capitania dos Portos

“O Ambulatório Trans do 
Hospital Universitário precisa 

funcionar”, diz Teca Nelma
A vereadora Teca Nelma vis-

itou o Hospital Universitário para 
acompanhar de perto o funciona-
mento do Ambulatório Trans, 
nesta quinta-feira (10).  O Espaço 
Trans foi inaugurado no início de 
2020, com previsão de início das 
atividades para fevereiro desse ano, 
mas nunca realizou nenhum atendi-
mento efetivamente. „Essa solicita-
ção partiu do próprio movimento 
trans, que denunciou a morosidade 
no início das atividades. E é meu 
dever fiscalizar e dar uma resposta 
para a população‰, disse. 

A visita faz parte de um calen-
dário de ações realizadas pelo gabi-
nete da vereadora, em alusão ao 
mês da Igualdade LGBT e do 
Orgulho LGBT. Teca Nelma tam-
bém preside a Comissão de Direitos 
Humanos e é membro da 
Comissão de Higiene, Saúde 
Pública e Assistência Social da 
Câmara Municipal de Maceió. 

O ambulatório foi inaugurado 
com base na portaria nÀ 
2.803/2013, do Ministério da 
Saúde, que Redefine e amplia o 
Processo Transexualizador no 
Sistema Ðnico de Saúde (SUS), 
sem que houvesse uma equipe mul-
tidisciplinar e medicamentos tran-
sexualizadores para iniciar as ativi-
dades. Segundo o superintendente 

do Hospital Universitário, Dr. Célio 
Rodrigues, com a chegada da nova 
gestão uma equipe de médicos já foi 
designada, mas precisam de habili-
tação da Secretaria Municipal de 
Saúde para trabalhar com esses 
procedimentos. 

O professor Francisco Costa, 
Gerente de Atenção à Saúde do 
Hospital Universitário, informou 
também que o Hospital já solicitou 
à Secretaria Estadual de Saúde a 
disponibilização mensal dos fárma-
cos para população trans, de acordo 
com o protocolo institucional. 
Buscarão também implementar 
uma Linha de Cuidados à Saúde da 
Pessoa Trans, que irá além do ser-
viço ambulatorial, envolvendo a 
Unidade Docente Assistencial 
(UDA) da Universidade Federal de 
Alagoas, a assistência especializada 
no Hospital Universitário e o trata-
mento fora do domicílio, quando 
houver indicação. 

„Essa Linha de Cuidados será 
muito importante para prestar assis-
tência às pessoas trans, em todas as 
fases. O processo transexualizador é 
longo e difícil. E essas pessoas pre-
cisam de uma rede assistencial para 
dar suporte. O Hospital 
Universitário pode contar comigo 
nessa luta para efetivar o Espaço 
Trans‰, finalizou.

PARADO

Infectologista 
Fernando Maia 
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Derrotado várias vezes, Flávio Moreno aciona 
TRE para conseguir vaga na Câmara de Vereadores

“Bolsonaro é lobista de cloroquina e quer 
assassinato em massa”, diz Calheiros

Conquista de emendas, 
acesso fácil a Jair Bolsonaro e 
projetos sempre apoiados pelo gov-
erno federal. Quem vê esses feitos 
pensa que trata-se de um senador 
ou deputado federal com grande 
proximidade com o presidente. 

Mas, não. Quem diz que con-
segue tudo isso - leia bem, DIZ - é 
o presidente do PSL, em Alagoas, 
Flávio Moreno, que nem foi eleito 
a vereador por Maceió nas últimas 
eleições.  

Para „comprovar‰ que seria 
um grande companheiro de 
Bolsonaro, Moreno usa e abusa de 
fotos antigas. São sempre as mes-
mas fotos utilizadas para ilustrar 
suposta amizade com o presidente.  

E nos bastidores da justiça 
eleitoral, o que rola é que o pres-
idente do PSL estadual tenta de 
tudo para cassar mandatos de 
vereadores da Câmara com denún-
cias de que a maioria foi eleita por 
chapas com candidatos laranjas. 

Nove partidos foram denun-
ciados por Moreno no ano passado 
e o caso tramita nas mãos do mag-
istrado eleitoral Pedro Ivens. Se 
Moreno conseguir pôr em prática 
seu plano, ele entraria na Câmara, 
mesmo como suplente.  

No dossiê encaminhado pelo 
presidente do PSL, é possível ver 
prints de redes sociais e análises de 
contagens de votos. São essas as 
bases que ele anexou no processo 

encaminhado ao Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE).  

Enquanto não tem sucesso na 
Justiça, ele continua disparando 
informações sobre suas realizações 
em Alagoas. A última é que solici-
tou ao presidente Jair Bolsonaro 
mais 62 novos policiais federais 
para o estado.  

Até JHC obedece Flávio 
Moreno. Em maio, segundo o 
presidente do PSL, ele conseguiu 
que a Prefeitura melhorasse o aten-
dimento para vacinação da covid 
após sua denúncia. Seria um candi-
dato sem votos que faz mais que 
governador e senador ou apenas 
propaganda enganosa? Bem, as 
urnas já deram a resposta. 

INCONFORMADO

Senador Renan compara Bolsonaro com líder religioso homicidaBolsonaro fez lobby para que empresas obtivessem mais hidroxicloroquina

O senador Renan Calheiros 
(MDB), relator da CPI da Covid, 
criticou Jair Bolsonaro (sem par-
tido) no Twitter. Ele reclamou de 
uma recente declaração do pre -
sidente, que pretende flexibilizar a 
obrigatoriedade do uso de másca-
ras no Brasil, utilizadas para conter 

a pandemia de covid-19.  
Primeiro Renan lembrou da 

suspeita de que Bolsonaro fez 
lobby para que empresas obtives-
sem mais hidroxicloroquina, medi-
camento que não tem eficácia com-
provada contra covid-19. No 
entendimento de Renan, 

Bolsonaro está tentando esconder 
essa informação. Na mesma men-
sagem, Renan também comparou 
Bolsonaro a Jim Jones, líder reli-
gioso que incentivou um suicídio 
em massa na década de 70. 

"Logo que foi descoberta sua 
atividade de lobista de cloroquina, 

o presidente muda o assunto e 
declara guerra à máscara. Quer o 
Brasil exposto ao vírus. Temos um 
Jim Jones na presidência. A dife -
rença é que o louco americano 
induziu ao suicídio, e o brasileiro 
quer também o assassinato em 
massa", escreveu Renan.  

O presidente da CPI da 
Covid, Omar Aziz (PSD), afirmou 
hoje que um dos focos da CPI será 
o possível interesse financeiro no 
incentivo ao uso de cloroquina. O 
senador Humberto Costa (PT) 
também prometeu "rastrear esse 
caminho milionário".

"Logo que foi 
descoberta sua 

atividade de lobista 
de cloroquina, o 

presidente muda o 
assunto e declara 
guerra à máscara. 

Quer o Brasil 
exposto ao vírus. 

Temos um Jim Jones 
na presidência. 

A diferença é que o 
louco americano 

induziu ao suicídio, e 
o brasileiro quer 

também o assassinato 
em massa"

Presidente do PSL usa suposta amizade com 

Bolsonaro para fazer propaganda
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E X P E D I E N T E

A trajetória política de 
Elionaldo Maurício Magalhães 
Morais iniciou-se em 1982, quando 
foi eleito deputado estadual pelo 
PDS com 12.532 votos, ficando em 
13° lugar dentre as vinte e quatro 
vagas em disputa. 

Elionaldo Magalhães, nas elei-
ções de 1986 foi candidato a reelei-
ção pelo PFL obtendo 6.985 votos, 
porém, não obteve êxito naquele 
pleito. 

Nas eleições de 1990, Elio nal -
do Magalhães foi eleito pela segunda 
vez para deputado estadual pelo 
PTB com 9.140 votos, ficando em 
19° lugar dentre as vinte e sete vagas 
em disputa. Licenciado da As sem -
bleia Legislativa, no início de 1992, 
ocupou a Secretaria da Indústria, do 
Comércio e do Turismo de Alagoas, 
no Governo de Geraldo Bulhões. 
Pouco depois, foi indicado para che-
fiar a Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste 
(Sudene). 

A eleição de 1994 ainda acon-
teceu no Governo de Geraldo 
Bulhões. Com uma gestão profun-
damente desgastada, o governador 
teve dificuldade em montar uma 
chapa para disputar o pleito. 
Inicialmente o candidato ao 
Governo do "Chapão" (PFL/PSC -
/PP /PPB) foi o deputado estadual 
Eli onaldo Magalhães (PPB) e o de -
putado estadual Eval Gaia para vice. 
No decorrer do processo, o candida -

to a vice desiste e resolve ser candi -
da to à reeleição. A chapa é registra -
da sem vice, e em virtude disso o 
TRE indeferiu a candidatura de Eli -
onaldo Magalhães. O nome escol-
hido pelo governador, para substi-
tuir Elionaldo, foi o ex-prefeito de 
Maceió Pedro Vieira e o deputado 
estadual Daniel Houly para vice. 

Elionaldo Magalhães, nas elei-
ções de 1998 foi candidato ao sena -
do da República pela coligação 
(PPB/PSC /PRTB/PSD/PRN/PL). 
Seis candidatos disputaram as duas 
va gas para o senado e Elionaldo foi 
o terceiro colocado com 35.721 vo -
tos (2,15%). 

Após a eleição de 1998, Elio -
naldo Magalhães não voltou a con-
correr a cargos eletivos. Em setem-
bro de 2017, tornou-se diretor-pres-
idente da Companhia Brasileira de 
Trens Urbanos(CBTU). Depois 
desse último cargo no serviço púb-
lico, passou a dedicar-se à iniciativa 
privada.

LAURENTINO VEIGA

A R T I G O

Elionaldo Magalhães - um pernambucano 
que virou político em Alagoas

MARCELO BASTOS

A R T I G O

Economistas Alagoanos
Cícero Veiga, inolvidável ir -

mão-economista, migrou à Terra de 
Fa usto Cardoso nos idos de 1968. 
Lá, exerceu diversos cargos nos gov-
ernos de Augusto Franco e Albano 
Franco. E, ainda, substituiu o go -
vernador do Amapá, Guilton Garcia 
por vários dias. 

Influenciado por ele, graduei-
me em Ciências Econômicas na 
UFAL no início da década de 80. 
Especializei-me em Planejamento 
Governamental pela Sudene. A con-
vite do saudoso secretário de 
Planejamento Professor Evilásio 
Soriano de Cerqueira, fui integrado 
ao corpo técnico no governo do 
probo Guilherme Palmeira. 

O fidalgo capelense Marcos 
Antônio Moreira Calheiros, preside 
o Corecon-AL com zelo e compe-
tência. Por sua indicação, lecionei 
no Cesmac as disciplinas: Ética 
Profissional, Economia do Setor 
Público, Economia Brasileira-Co -
mér cio Exterior, Em pre en dedo ris -

mo (Administra ção-Ara pi ra ca), 
Economia nos cursos de Medicina 
Veterinária/Nutri ção/Ar quitetura e 
finalmente no curso de Direito 
(Maceió e Ara pi ra ca. 

Esta crônica, faço com a inten-
ção de saudar os preclaros econo -
mistas que contribuíram e contri -
buem pelo desenvolvimento socio-
econômico do Estado de Alagoas 
como um todo: Governador Renan 
Vasconcelos Filho, Manoel Gomes 
de Barros, governador por um ano, 
senador Fernando Collor de Mello, 
economistas Eurides Porongaba, 
José Justo ambos - dirigiram o 
extinto Produban. 

Por outro lado, destaco o eco -
no mista José Paulo Gabriel, presi -
den te da Cooperativa dos Jornalistas 
Pro fissionais de Alagoas, Professores 
Lu iz Palmeira Cabral, Marcio Po -
ran gaba, doutor Edmilson Correa 
Ve ras, Miguel Palmeira, Braga Lyra, 
Má rio Pinto, Viviane Figuei -
redo/Silvana Figuei redo, Fernando 

Campello, e ainda os mestres Carlos 
Bulhões, Silvio Costa, economista 
Zagalo, José Gomes, Bennício 
Silveira Brandão, Bentes, Denivaldo 
Targino/Gilma Targino e outros 
discípulos de Keynes. 

Parodiando Padre Antônio Vi -
ei ra: Para falar ao vento bastam pa -
la vras; para falar ao coração são ne -
ces sárias obras, edificadas por ho -
mens públicos que deixaram marcas 
de probidade pública, e, principal-
mente, a serviço do bem comum. 
Dir-se-ia que alguns elaboraram 
pro jetos, outros governaram órgãos 
pú blicos. Como técnicos deram 
suas contribuições às finanças e out-
ros ramos da Economia contempo-
rânea. 

Por essas razões, honra-me fa -
zer parte dessa categoria mesmo re -
co nhecendo minha modesta contri -
bui ção. Viva os Economistas Alago -
anos!!! Que são por excelência, 
arautos das Ciências Econômicas a 
serviço da coletividade.  

GRANDE HONRARIA
O prefeito de Maceió, João 

Henrique Caldas foi agraciado 
com o título de Tripulante Hon-
orário da Capitania dos Portos, 
durante cerimônia que marcou 
as comemorações pelo 156À 
aniversário da Batalha Naval do 

Riachuelo, a data magna da Ma-
rinha do Brasil. „É com muito 
orgulho que recebo esta impor-
tante honraria. Estarei sempre à 
disposição da nossa Capitania 
para ajudar no que for preciso‰, 
disse JHC.

ÔNIBUS DA VACINA
O ônibus da vacina vem 

para ampliar a imunização con-
tra a covid-19 entre os ma-
ceioenses e, neste sábado (12), 

ele estaciona no Espaço Infantil 
Parque Sustentável, no bairro de 
Santa Lúcia, parte alta de Ma-
ceió, onde atende das 9h às 16h.

MAIS EMPREGOS
Com investimentos na faixa 

de R$ 38 milhões, a instalação de 
uma distribuidora de autopeças 
no município do Pilar deve gerar 
cerca de 250 empregos diretos e 
indiretos em Alagoas. O anúncio 
foi feito pela Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Econômico 
e Turismo, após reunião realizada 

com o presidente do Conselho 
Administrativo da Morelate, Sér-
gio Ribeiro. Na ocasião foi enfa-
tizado que a captação de mais um 
empreendimento para Alagoas é 
fruto da política fiscal e da trans-
parência das regras de inves-
timentos do governador Renan 
Filho.

TRABALHO DE DESTAQUE
Ação da Perícia Oficial de Alagoas tem percorrido os muni-

cípios do estado com a  Caravana Meu RG na Mão, sempre com 
a presença do superintendente do Instituto de Identificação Anízio 
Amorim. A ação vem sendo um marco para a cidadania em 
Alagoas. Como diz o nosso lema: “A cidadania começa com a car-
teira de identidade”, salientou Anizão, como é conhecido o 
Superintendente Anízio Amorim.

DECRETO PRORROGADO
Por meio de suas redes 

so ciais, o governador de Alago -
as, Renan Filho, anunciou, que 
renovou por mais 15 dias o de-
creto que define as medidas de 
combate à pandemia do no vo 

coronavírus. Segundo o go -
vernador, a alta taxa de ocu pa -
ção de leitos e o número de 
óbi tos foram determinantes pa -
ra que o decreto fosse pror ro -
gado sem nenhuma alteração.
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Com Edmílson Teixeira 

De olho na sequência da temporada, o Fluminense fez uma proposta 
pelo volante Ronaldo, revelado pelo Flamengo  e que está em fim de con-
trato com o clube rubro-negro. O jogador de 24 anos já trabalhou com o 
técnico Roger Machado no Bahia, em 2019 e 2020, e avalia a decisão junto 
aos representantes e à família.

Pretensão

O técnico Bruno Pivetti deve mudar a escalação do  CSA para 
enfrentar o Vila Nova, neste sábado, às 16h, pela terceira rodada da Série 
B. Em busca da primeira vitória, o treinador pode promover o retorno do 
atacante Dellatorre ao comando de ataque. O duelo será em Goiânia/GO.

Azulão em busca de pontos

O meia Georginio Wijnaldum 
é o novo reforço do PSG. Livre no 
mercado após o fim de contrato 
com o Liverpool, o holandês de 30 
anos chega sem custos ao time de 
Neymar, Mbappe e companhia. 
Ele assinou contrato até junho de 
2024.

Novidade
Na véspera de sua abertura, a 

Eurocopa vive um conflito diplomát-
ico: interpelada pelas reclamações da 
Rússia, a Uefa determinou na 
quinta-feira uma modificação no 
uniforme da Ucrânia, por considerar 
"política" a frase "Glória aos heróis" 
denunciada por Moscou.

Bronca de vizinhos
A qualificação será diferente, 

inédita. Givanildo Oliveira, que 
fez história como jogador e téc-
nico no Santa Cruz, com títulos e 
acessos, deu início na última 
quinta-feira, aos 72 anos, a uma 
nova carreira: assumiu o posto de 
diretor-técnico coral, com "total 
autonomia" para coordenar todo o 
departamento de futebol tricolor. 
Presidente do clube, Joaquim 
Bezerra afirma que Givanildo 
chega ao Arruda para ser o elo 
entre o futebol coral e a 
Presidência

Nova missão

Revelado no Feyenoord e com passagens por PSV e Newcastle, 
Wijnaldum foi peça fundamental no Liverpool no título da Liga dos 
Campeões de 2019 e do Campeonato Inglês de 2020. Com os Reds, ele 
jogou ao todo 237 partidas e marcou 22 gols, ganhando também uma 
Supercopa Europeia (2020) e um Mundial de Clubes (2020).

Trajetória

O Criciúma está nas oitavas 
de final da Copa do Brasil. Na noite 
de quarta-feira, no estádio 
Heriberto Hülse, o clube catari-
nense venceu o América-MG nas 
penalidades e carimbou o passa-
porte para a próxima fase da com-
petição nacional. Após o 2 a 2 no 
tempo normal, o Tricolor foi mel-
hor nos pênaltis e fez a festa com o 
técnico Paulo Baier. Jessé, Marcel e 
PH acertaram as cobranças, 
enquanto o goleiro Gustavo foi 
decisivo ao defender três chutes do 
Coelho.

Na jogada
No começo da semana, o go -

lei ro Thiago Passou desembarcou 
em Arapiraca e se apresentou ao 
ASA. Ex-Patrocinense, o jogador 
ini ciou o trabalho com o elenco na 
quar ta-feira, assim como o lateral di -
rei to Chiquinho Alagoano. O time  
via jou na sexta-feira para  Juazeiro-
BA, onde enfrentará a equipe da ca -
sa pela Série D, cujo jogo é válido 
pe la segunda rodada da competição. 
Se rá às 16h, no Estádio Adauto Mo -
ra es, local onde a Juazeirense elimi-
nou o Cruzeiro na última quarta, pe -
la Copa Brasil. 

Reforços

O ex-jogador Diogo, 38 anos, 
que teve passagem pelo Flamengo e 
pela base do Santos, morreu na 
noite da última quarta-feira, em um 
acidente de moto, na cidade de 
Maringá, no norte do Paraná. Diogo 
estava dirigindo uma moto, quando 
perdeu o controle e bateu em um 
poste de energia elétrica. Ele teve 
traumatismo craniano, não resistiu 
aos ferimentos e morreu na hora.

Lamentável
Eleito o melhor jogador euro-

peu do século XXI pela emissora 
BBC de Londres , o português Cris -
tia no Ronaldo,  está mais do que 
em polgado com a Eurocopa, que co -
meçou nesta sexta-feira. Em entre-
vista à Revista 360, publicada pela 
federação portuguesa de futebol, o 
camisa 7 luso disse que se sente 
como em 2004, quando, aos 19 
anos, disputou sua primeira Euro.

Estrela futebolística
A quarta eliminação do 

Palmeiras numa disputa de pênaltis 
em 2021, sacramentada com a der-
rota para o CRB que tirou a equipe 
da Copa Brasil  é sinal de algo 
muito maior, e que não vem de 
hoje. Em alguns momentos no ano 
passado e de forma mais evidente 
na temporada, o Palmeiras apresen-
tou dificuldades para criar contra 
defesa fechadas.  

Gráfico do fracasso

A classificação em cima do Palmeiras em São 
Paulo na última quarta-feira para as oitavas de final 
da Copa Brasil   rendeu ao CRB mais R$ 2,7 milhões. 
Com os R$ 2,9 mi das fases anteriores, o CRB coloca 
nos cofres a soma de R$ 5,6 milhões ao longo desses 
últimos três meses. Vale lembrar que para as partidas 
contra o Palmeiras, o CRB fechou patrocínios pon-
tuais. A diretoria anunciou o acerto com o magazine 
Casa Vieira, o grupo de pesquisa "O Corpo Explica" 
e a instituição de ensino superior UniCesumar.

Grana milionária
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Arthur Lira articula acelerar votação na 
Câmara do distritão, novo modelo eleitoral

BRASÍLIA

O presidente Jair Bolsonaro 
afirmou nesta quinta-feira (10) 
que o ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, está preparando um 
parecer para desobrigar o uso de 
máscara para quem se vacinou ou 
contraiu Covid. Especialistas 
ouvidos pelo Jornal Nacional 
dizem que a medida é uma teme-
ridade. O presidente usou uma 
cerimônia no Palácio do Planalto 
para discursar contra o uso de 
máscara. Jair Bolsonaro chamou o 
ministro da Saúde de um tal de 
Queiroga e anunciou a intenção 
de dispensar milhões de brasileiros 
do cuidado fundamental de usar 
uma máscara. „Acabei de conver-
sar com um tal de Queiroga, não 
sei se vocês sabem quem é, nosso 
ministro da Saúde. Ele vai ultimar 
um parecer visando a desobrigar o 

uso de máscaras para aqueles que 
estão vacinados ou que já foram 
contaminados para tirar esse sím-
bolo que obviamente tem utili-
dade para quem está infectado‰, 
disse. Uma lei aprovada pelo 
Congresso no ano passado e san-
cionada pelo presidente obriga o 
uso de máscaras de proteção indi-
vidual para circulação em espaços 
públicos e privados acessíveis ao 
público, em vias públicas e em 
transportes públicos. Mudanças 
nessa lei precisam passar pelo 
Congresso. Especialistas ouvidos 
pelo Jornal Nacional consideram a 
declaração do presidente uma 
temeridade. Ressaltam que a más-
cara não é um acessório dispensá-
vel, é um instrumento de defesa 
contra o vírus fundamental nessa 
altura da pandemia, tanto para 

quem usa quanto para quem está 
próximo. 

„O impacto da fala do pres-
idente Bolsonaro é totalmente 
negativa para nós, médicos, que 
trabalhamos na linha de frente 
com a Covid. Primeiro, porque 
nós não temos uma população 
amplamente vacinada, quiçá nós 
não temos nem segunda dose em 
muitas pessoas completada. A 
máscara vai proteger tanto a pes-
soa que está usando quanto as 
outras pessoas ao seu redor. 
Então, é importante que todos uti-
lizem a máscara‰, disse o infectol-
ogista Sergio Cimerman. O infec-
tologista Alberto Chebabo 
explica, que ao ser vacinado, o 
indivíduo se protege de adoecer, 
de sofrer as formas mais graves da 
Covid, mas ainda há risco de con-

trair o vírus e de infectar outras 
pessoas.  

„A vacina protege contra os 
casos mais graves, contra interna-
ção, contra óbitos, ela até pode 
proteger contra a infecção mais 
leve, mas ela não tem 100% de efi-
cácia, nenhuma vacina tem 100% 
de eficácia. E existe o risco de 
transmissão, existe o risco da pes-

soa ficar doente. E com as taxas de 
transmissão que a gente tem no 
Brasil hoje, com a quantidade de 
casos que a gente ainda tem, a cir-
culação do vírus que a gente ainda 
tem aqui no Brasil, é impensável 
que agora a gente dispense uso de 
máscara para qualquer pessoa 
mesmo que esteja vacinada‰, afir-
mou.

COVID

Bolsonaro fala em desobrigar 
milhões de brasileiros do uso 
de máscara na pandemia

O presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), articula acel-
erar a votação da PEC (proposta de 
emenda à Constituição) que altera o 
atual sistema de eleição ao 
Legislativo, o proporcional, para o 
chamado distritão. A ideia é que os 
deputados votem antes do recesso 
parlamentar de julho · alguns 
dizem ser possível aprovar a propo-
sição ainda em junho.  

Hoje, vereadores e deputados 
· estaduais e federais · são eleitos 
pelo sistema proporcional. Os assen-
tos nas Casas Legislativas são dis-
tribuídos de acordo com a votação 
total dos candidatos e do partido 
(voto na legenda). Os votos exce-
dentes dos mais votados ajudam a 
puxar candidatos com menos votos. 

No distritão, são eleitos os pri-
meiros da lista. Ou seja, toda a vota-
ção dada em excesso aos eleitos e a 
dada aos não eleitos não vale nada. 
Em vez de priorizar o apoio a parti-
dos, o distritão fortalece o persona -
lismo, com tendência de beneficiar 
políticos já bem colocados e celebri-
dades. 

Inicialmente, a discussão 
sobre o distritão estava ocorrendo 
dentro da comissão especial que 
analisa a PEC 125. No colegiado, 
presidido pelo deputado Luis Tibé 
(Avante-MG), a proposta é relatada 
pela deputada Renata Abreu 
(Podemos-SP). 

A intenção era que o parecer 
da deputada trouxesse o distritão 
entre as mudanças. No entanto, na 

última semana, ganhou força a 
ideia de encurtar a discussão na 
comissão e acelerar a votação em 
plenário, diante da avaliação dos 
deputados de que é preciso ter 
tempo hábil para negociar a form-
ação de chapas. Lira teria dado a 
Renata Abreu mais um tempo para 
que ela tente um acordo sobre o 
tema na comissão especial. Se não 
conseguir, porém, a ideia é aprovar 

um texto amplo no colegiado, com 
base em todas as emendas à PEC 
apresentadas pelos partidos, e, no 
plenário, destacar para votar efeti-
vamente apenas o distritão. 

Além do distritão, há propos-
tas intermediárias, como o chama do 
distritão misto, que é uma mistura 
do novo modelo com o atual (ca da 
um dos sistemas elegeria 50% das 
cadeiras). A intenção de mo dificar o 

sistema eleitoral tem uma longa his-
tória no Congresso e já foi derrotada 
duas vezes, já que sofre resistência 
de dirigentes parti dá rios e de boa 
parte da ciência po lí tica. A 
mudança sempre é defen di da por 
parlamentares que avaliam se rem 
maiores as suas chances de se re -
eleger pelo novo modelo do que pe -
lo atual. (Com Folha de S. Paulo)

Sistema é 
criticado por 
especialistas 
políticos por 
enfraquecer 
partidos e 
desprezar 

maioria dos 
votos dos 
eleitores

Medida é desaconselhada por infectologistas


