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Condições Rebaixamento Santinha

BASTIDORES

Breno Albuquerque deixa PRTB após 
dar calote de R$ 42 mil no partido

Sendo assim, ante 
a inadimplência 

até a data da 
distribuição da 

presente demanda, 
referente a contribuição 
mensal, no percentual 

de 10% sobre a 
remuneração bruta, 
é devido o importe 

atualizado de 
R$ 41.446,93

Deputado 

anunciou 

desligamento 

nesta semana; sigla 

se sentiu traída 

“Não houve divergência 

alguma entre a gente, 

diferentemente do que 

tem se falado na 

imprensa”

Arthur Lira elogia CPI 
da Covid: “Belíssimo 
trabalho e imparcial”

FOGO EM BRASÍLIA

PERDEU!

Presidente da Câmara fracassa e STF mantém a 
outorga do saneamento com o governo do Estado

Ecovia Norte 
tem 60% da 
obra concluída

MUDANÇAS

BRK Ambiental inicia 
trabalhos na Região 

Metropolitana de Maceió

VACINAÇÃO

Fiocruz projeta mais 70 
milhões de doses da 

AstraZeneca até fim do ano
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Falta pouco para concluir as 
obras da Ecovia Norte, que liga a 
par  te alta da cidade, no bairro Be ne -
di to Bentes, ao Litoral Norte, na 
Pra ia de Guaxuma. Faltam concluir 
qua se três quilômetros de pavimen -
ta  ção, sendo dois quilômetros na fai -
 xa da via que fica no lado es querdo 
e 860 metros do lado direito.  

Desde janeiro, a obra ganhou 
outro ritmo, tanto que até linha de 
ônibus já está em funcionamento – 
60% da obra está concluída. A 

Secretaria Municipal de 
Infraestrutura (Seminfra) é a pasta 
responsável pela execução da obra e 
a Superintendência Municipal de 
Iluminação Pública (Sima) trabalha 
no planejamento de iluminação da 
rodovia, o que não constava no 
projeto original. 

Em março, a primeira linha de 
ônibus começou a circular pela 
Ecovia Norte, o que facilitou a vida 
dos moradores da região. São 100 
mil pessoas beneficiadas com a 

operação da linha 601 que sai do 
Terminal Integrado do Benedito 
Bentes e vai até a Jatiúca, passando 
a operar no Sistema Integrado de 
Mobilidade de Maceió.  

O prefeito JHC tem visitado a 
obra e tem cobrado celeridade para 
melhorar o deslocamento dos 
maceioenses e visitantes que preci-
sam estar rapidamente na parte 
baixa da capital. 

„Vamos diminuir o sofrimento 
de quem mais precisa. Economiza a 

viagem em até 40 minutos, dimin-
uindo assim a dor e o drama de 
quem mora na parte alta da cidade‰, 
destacou o prefeito. Que ainda lem-
brou que a via vai atender também 
quem chega no Aeroporto 
Internacional Zumbi dos Palmares. 
Criando deste modo, uma rota mais 
próxima para a visitação das praias 
do Norte de Maceió e de Alagoas.  

A SMTT aponta que a linha 
vai transportar todos os dias 4 mil e 
500 passageiros. Duas empresas de 

ônibus operam de modo compartil-
hado, sendo realizadas 76 viagens 
nos dias úteis, 51 aos sábados e 24 
aos domingos. O objetivo é facilitar 
a mobilidade urbana e desafogar o 
trânsito das principais avenidas da 
parte alta de Maceió. 

A cabeleireira Edna Bezerra 
Nogueira de Sales mora há cinco 
anos no Conjunto Residencial 
Caetés, no Benedito Bentes. Dona 
Edna revela a satisfação de poder 
esperar o ônibus na porta de casa.

„A Ecovia Norte foi um bene -
fí cio grande para nós aqui porque 
antes, a gente tinha que sair daqui e 
ir pro terminal e isso leva tempo. En -
tão, essa linha beneficiou muito, 
mui to mesmo. A gente chega mais 
rá pido para quem vai para esses la -
dos da Jatiúca[parte baixa]. Eu gos-
tei muito, muito mesmo. Acho que 
to da a população está se benefician -
do com essa nova linha‰, conta Do -
na Edna. 

O prefeito confirmou que hou -
ve a liberação de recursos por parte 

dos Ministérios do Turismo (R$ 
16.650.672,46) e do De sen vol vi -
mento Regional (R$ 4.162.736,81). 
O valor total de recursos liberados, 
somando-se a contrapartida da 
Prefeitura, chega a R$ 26 milhões. 

 
HISTÓRICO 
 
As obras da Ecovia Norte 

começaram a ser realizada há nove 
anos, quando em 2012, ainda na 
gestão de Cícero Almeida, iniciaram 
os serviços de terraplenagem e dre-

nagens de águas da chuva.  
A rodovia possui 5,9 quilôme-

tros de extensão e liga o Residencial 
Freitas Neto, no Benedito Bentes 
até o entroncamento da Al 101 
Norte, na praia de Guaxuma, sendo 
formada por quatro corredores 
secundários.  

O primeiro corredor possui 
pouco mais de dois quilômetros de 
extensão e faz a ligação até o bairro 
de Antares – já na parte alta de 
Maceió. O segundo corredor tem 
quase quatro quilômetros e leva até 

o José Tenório. O terceiro, com três 
quilômetros e meio, chega até o 
bairro São Jorge e o último corredor 
viário, com um quilômetro e meio, 
vai até o aterro sanitário. 

José Ademir Canuto dos San -
tos, 37 anos, morador do Conjunto 
Sel ma Bandeira, no Benedito Ben -
tes, é um dos 100 mil moradores da 
par te alta de Maceió que serão bene -
fi ciados com a Ecovia Norte. Ade -
mir trabalha como serviços gerais no 
Re sidencial Costa Norte, São Jorge. 
De segunda a sábado, ele se descola 

de moto até o local de trabalho e 
conta quais são os benefícios da 
rodovia para a melhoria de sua qual-
idade de vida. 

„Estou deixando terminar pri -
mei ro a obra toda para começar a 
an dar por lá porque é mais perto e 
eco nomiza mais combustível. É ne -
gó cio de 20 minutos. Tenho moto, 
aí o combustível é menos. Vai ficar 
um acesso mais perto pra [sic] gente 
an dar. Chega mais rápido do que vir 
por cima, ganha tempo‰, diz 
Ademir.

Previsão da Prefeitura de Maceió é finalizar os trabalhos de pavimentação em outubro

Ecovia Norte 
tem 60% da 
obra concluída
Prefeito JHC destaca função social

SAIBA MAIS

Obras da Ecovia 
iniciaram em 

2012, ainda na 
gestão de Almeida
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O deputado estadual Breno 
Albuquerque anunciou na quinta-
feira, 1, sua saída do PRTB. Nas 
redes sociais, o parlamentar 
comentou sobre o discurso reali-
zado na Assembleia Legislativa. 
„Falei em plenário sobre a minha 
saída do PRTB. Mencionei algu-
mas divergências e confirmei que 
o processo de desligamento com o 
partido foi transitado em julgado 
no TSE. Felizmente agora estou 
apto a mudar de partido‰. 
Felicidade para alguns, infelici-
dade para os outros. A antiga dire-
ção do  PRTB em Alagoas vê o 
desligamento do deputado como 
uma atitude de ingratidão, pois o 
deputado recebeu na eleição de 
2018 a importância de R$ 42 mil 
do FEFC (Fundo Especial de 
Financiamento de Campanha). 

Já o Diretório Nacional do 
PRTB, cujo presidente era Levy 
Fidelix,  ingressou com uma ação 
de cobrança contra o parlamentar o 
acusando de  „calote‰ no valor de 
R$ 41 mil, dinheiro que deveria ser 

repassado ao partido em forma de 
contribuição partidária, fato que 
não teria acontecido. A ação não é 
recente e foi encaminhada à Justiça 
no dia 4 de maio do ano passado. 
Segundo o partido, „Albuquerque 
filiou-se à sigla aceitando o pro-
grama e as regras do estatuto, 
externando de forma livre e espon-
tânea sua vontade em 06/10/2017‰.  

Segundo Ironaldo Melo, ex-
tesoureiro do PRTB: „ao filiar-se à 
legenda o requerido anuiu com 
todas as regras do Estatuto do 
PRTB e ratificou sua anuência 
quando subscreveu ainda o Termo 
de Responsabilidade e Fidelidade, 
reforçando as disposições contidas 
nos artigos 74 e 85 do Estatuto, 
que definem o pagamento contrib-
uição e de multa no caso de desfil-
iação‰.  

A denúncia informou ainda 
que „o requerido infringiu o artigo 
74 do Estatuto, eis que devedor das 
contribuições mensais, no percent-
ual de 10% (dez por cento) sobre 
sua remuneração integral.

Importante destacar, que em 
consulta ao site do TSE, até a 
data de distribuição da presente 
demanda, o requerido está devi-
damente filiado ao PRTB, com 
mandato em curso devendo ainda, 
ser compelido ao pagamento das 
prestações vincendas‰. 

E o PRTB chegou a estipular 
um valor: „Sendo assim, ante a 
inadimplência até a data da dis-
tribuição da presente demanda, 
referente a contribuição mensal, 
no percentual de 10% sobre a 
remuneração bruta, é devido o 
importe atualizado de R$ 
41.446,93‰. Vale destacar que 
não é o valor corrigido, uma vez 
que a ação tramita há mais de um 
ano. O PRTB, nas eleições de 
2018, informou que contribuiu 
intensamente com a campanha do 
deputado. Relatório financeiro 
revela que foi doada a quantia de 
R$ 42 mil ao candidato à época.  

Ainda segundo Ironaldo 
Melo, toda a sigla acreditou no 
nome de Breno Albuquerque e 

que nunca teve nenhum problema 
pessoal com o parlamentar. Tanto 
é, que segundo o ex-presidente 
estadual da sigla Adeilson 
Bezerra, o presidente nacional do 
PRTB, na época, Levy Fidelix, 
também recebeu boas referências 
do candidato, que é filho de Dudu 
Albuquerque. „Não houve diver-
gência alguma entre a gente, difer-
entemente do que tem se falado 
na imprensa‰, disse Bezerra à 
reportagem. 

Bezerra enfatizou ainda que 
sempre manteve boa relação com 
toda a família do Breno, em espe-
cial seu pai e que não iria comen-
tar as declarações de Breno à 
imprensa. No entanto, fez questão 
de registrar que tem mais de 30 
anos de atividade política em 
Alagoas  e que a construção de 
grupo partidário se dá em virtude 
da credibilidade junto à comuni-
dade política  e que novamente vai 
contribuir para a oxigenação da 
Assembleia Legislativa e Câmara 
Federal.

BASTIDORES

Breno Albuquerque deixa PRTB após 
dar calote de R$ 42 mil no partido

Sendo assim, 
ante a 

inadimplência 
até a data da 
distribuição 
da presente 
demanda, 

referente a 
contribuição 
mensal, no 

percentual de 
10% sobre a 
remuneração 

bruta, é devido 
o importe 

atualizado de 
R$ 41.446,93

Deputado anunciou 

desligamento nesta 

semana; sigla se 

sentiu traída 

“Não houve divergência 

alguma entre a gente, 

diferentemente do que 

tem se falado na imprensa”
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MUDANÇAS

BRK Ambiental inicia trabalhos na 
Região Metropolitana de Maceió

A BRK Ambiental começou a 
ope rar na Região Metropolitana de 
Ma ceió na quinta-feira (1°). A nova 
con cessionária, agora, é responsá-
vel pe lo abastecimento de água e 
esgo ta mento sanitário em 13 
cidades ala go anas pelos próximos 
35 anos, pra zo do contrato que 
promete repre sen tar uma das mai-
ores mudanças na infraestrutura de 
serviços públicos em Alagoas. 

Com o início da operação da 
BRK Ambiental, cuja atuação atin -
gi  rá diretamente 1,5 milhão de ala -
go  anos, os clientes passam a contar 
com atendimento 24 horas, al -
terna ti vas no pagamento da fatura 
(como car tão de crédito e PicPay), 
agência vir tual com serviços online 
e acesso a uma água monitorada 
por análises laborato riais. 

Neste primeiro momento, a 
empresa começa a atuar em dez dos 
13 municípios que compõem o 
bloco de concessão: Barra de São 
Miguel, Coqueiro Seco, Maceió, 
Messias, Murici, Paripueira, Pilar, 
Rio Largo, Satuba e Santa Luzia do 

Norte. Até essa quarta (30), essas 
cidades contavam com os serviços 
da Companhia de Abastecimento de 
˘gua (Casal), que agora passa a for-
necer água tratada para a BRK.  

Já a operação nos três muni-
cípios restantes – Atalaia, Barra de 

Santo Antônio e Marechal Deodoro 
–, que dispõem de Serviços 
Autônomos de ˘gua e Esgoto 
(SAAEs), está em processo de estru-
turação e terá início no próximo mês 
de setembro. De acordo com o dire-
tor presidente da BRK Ambiental 
em Alagoas, Fernando Mangabeira, 
o contrato prevê metas arrojadas e 
um investimento na ordem de R$ 
2,6 bilhões, sendo R$ 2 bilhões 
investidos já nos primeiros seis anos.  

„Nosso compromisso é uni -
ver salizar a água em seis anos, ga -
rantir o acesso de 90% da população 
da região ao esgoto tratado em oito 
anos e reduzir as perdas de água, 
que atualmente chegam a 60%, para 
25% em 20 anos‰, destacou. 

A empresa, que atua em 125 
municípios brasileiros, começa a 

operar com uma força de trabalho 
de 2 mil profissionais em Alagoas, 
sendo 500 funcionários diretos. 
Todos os serviços realizados pela 
nova concessionária estão disponí-
veis online, no site www.brkambien-
tal.com.br. Além da agência virtual, 
o cliente contará com call center 24 
horas pelo 0800 771 0001 e atendi-
mento pelo chat no site oficial, bem 
como pelo Whatsapp (11) 99988-
0001 e e-mail atendimento.sac -
@brkambiental.com.br. 

Pessoas jurídicas que possuem 
um grande consumo de água, os 
chamados grandes clientes, terão à 
disposição uma equipe comercial 
exclusiva que atenderá as demandas 
desses consumidores pelo e-mail 
clientescomerciaisrmm@brkam-
biental.com.br.

A Petrobras, em continui-
dade ao comunicado divulgado 
em 15 de outubro de 2020, 
informa que o Conselho de 
Administração da Companhia, em 
reunião realizada no dia 30, apro-
vou a cessão da totalidade de sua 
participação em um conjunto de 
sete concessões terrestres e de 
águas rasas denominada Polo 
Alagoas, localizadas no estado de 
Alagoas, para a empresa 
Petromais Global Exploração e 
Produção S.A. (Petro+). A cele-
bração do contrato de compra e 
venda e as etapas subsequentes 
serão divulgadas ao mercado 
oportunamente.  

O valor da venda total é de 
US$ 300 milhões, sendo: (a) US$ 
60 milhões a serem pagos na data 
de assinatura do contrato e; (b) 
US$ 240 milhões no fechamento 
da transação. Os valores não con-
sideram os ajustes devidos até o 
fechamento da transação, que está 
sujeito ao cumprimento de certas 
condições precedentes, tais como 
a aprovação pela Agência 
Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis 
(ANP).  

A presente divulgação está de 
acordo com as normas internas da 
Petrobras e com as disposições do 
procedimento especial de cessão de 
direitos de exploração, desenvolvi-
mento e produção de petróleo, gás 
natural e outros hidrocarbonetos 
fluidos, previsto no Decreto 
9.355/2018. Essa operação está 
alinhada à estratégia de otimização 
do portfólio e melhoria de alocação 
do capital da companhia, passando 
a concentrar cada vez mais os seus 
recursos em ativos de classe mun-
dial em águas profundas e ultra 
profundas, onde a Petrobras tem 
demonstrado grande diferencial 
competitivo ao longo dos anos.  

O Polo Alagoas compreende 
sete concessões de produção, seis 

terrestres (Anambé, Arapaçu, 
Cidade de São Miguel dos 
Campos, Furado, Pilar e São 
Miguel dos Campos) e a concessão 
do campo de Paru localizada em 
águas rasas, com lâmina dÊágua de 
24 metros. A produção média do 
polo de janeiro a maio de 2021 foi 
de 1,9 mil bpd de óleo e conden-
sado e de 602 mil m³/d de gás ger-
ando 0,9 mil bpd de LGN (líquidos 
de gás natural). Além dos campos e 
suas instalações de produção, está 
incluída na transação a Unidade de 
Processamento de Gás Natural 
(UPGN) de Alagoas, cuja capaci-
dade de processamento é de 2 mil-
hões de m³/dia, e que é responsável 
pelo processamento de 100% do 
gás do polo e pela geração de LGN.

A celebração do contrato de compra e venda e as etapas subsequentes ainda serão divulgadas
ECONOMIA

Petrobras informa sobre venda 
de ativos de E&P em Alagoas

Ao todo, foram entregues 65,9 
milhões de doses da farmacêutica

Fiocruz projeta mais 70 
milhões de doses da 

AstraZeneca até fim do ano
A Fundação Oswaldo Cruz 

(Fio cruz) projeta a produção de 70 
mi lhões de doses da vacina As tra Ze -
ne ca até o final do ano. A meta é 
pos sível graças aos compromissos 
as sumidos entre a instituição brasi -
lei ra e o laboratório britânico. As in -
for mações foram divulgadas nesta 
quinta-feira (1À) pela Fiocruz. 

Depois de terem assinado em 
ju nho um contrato para aquisição 
de in grediente farmacêutico ativo 
(IFA) para a produção de 50 mi -
lhões de doses, um novo acordo, fir -
ma do esta semana, permitirá a fab-
ricação de mais 20 milhões de 
doses. 

O anúncio aconteceu em reu -
ni ão entre a AstraZeneca e o Minis -
té rio da Saúde, com participação da 
Fio cruz. Estiveram presentes o mi -
nis tro da Saúde, Marcelo Queiroga, 
o CEO da AstraZeneca, Pascal So -
riot, e a presidente da Fiocruz, Nísia 
Trindade. 

„Sabemos o quanto tem sido 
difícil obter insumo adicional, dado 
o cenário internacional de escassez 
de vacinas e insumos. A aquisição do 

IFA para a produção de mais 70 mil-
hões de doses é resultado do esforço 
e empenho institucional, bem como 
da parceria que a AstraZeneca tem 
tido conosco desde o início‰, desta-
cou Nísia. 

Outra conquista para o Brasil é 
o calendário de entrega do insumo. 
Se gundo o compromisso firmado, as 
novas remessas de IFA para a pro -
dução de 20 milhões de doses têm 
previsão de serem enviadas ao lon go 
dos meses de agosto e setembro, o 
que garantiria uma produção con -
tínua no segundo semestre, eli mi -
nando, dessa forma, o risco de in ter -
rupção por falta de insumo. Os de -
mais lotes, necessários para a pro du -
ção das 50 milhões de doses res tan -
tes, serão enviados nos meses se -
guintes, de outubro a dezembro. 

No total, foram entregues 65,9 
mi lhões de doses ao Programa Na -
cio nal de Imunizações (PNI), in -
cluin do 4 milhões de doses prontas 
da vacina do Instituto Serum, da ¸n -
dia. Com o IFA já disponível na fun-
dação, estão garantidas entregas 
semanais até 23 de julho.

Nova concessionária atuará em 13 
cidades nos próximos 35 anos

VACINAÇÃO
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E X P E D I E N T E

Selma Bandeira nasceu em 
Del miro Gouveia no dia 1À de ja -
nei ro de 1944. Filha de Lauro 
Mendes Cor reia e Alexandrina 
Bandeira Men  des. Médica, desta-
cou-se pela mi  litância política, 
chegando a ser de  putada estadual 
em Alagoas (1983-1986). 

Sua atuação política se deu 
prin  cipalmente em Recife, onde 
par ti cipou da fundação do Partido 
Co mu  nista Revolucionário (PCR) 
em ma  io de 1966, com Amaro 
Luiz de Car  valho (Capivara), 
Manoel Lis boa de Moura, Valmir 
Costa e Ricar do Zarattini. 

Aos 16 anos de idade, ainda 
co mo estudante secundarista no 
Co lé gio Moreira e Silva, em 
Maceió, co meçou a participar do 
movimento es tudantil, à época 
liderado pela Uni ão dos 
Estudantes Secundaristas de 
Alagoas – UESA. 

Foi vice-presidenta do Dire -
tó rio Acadêmico da Faculdade de 
Me di cina da Ufal. Nesse período 
ensinou Biologia no 2À ano 
Científico do Co légio Estadual de 
Alagoas. 

Em 1968, participou do 30À 
Con gresso da UNE, em São 
Paulo, o famoso Congresso de 
Ibiúna. Foi pre sa e posta em liber-

dade no dia 17 de outubro do 
mesmo ano, após ser in diciada na 
Lei de Segurança Na cio nal, 
respondendo a Inquérito Po li cial 
Militar. 

Por sua militância no PCR, 
foi per seguida pela polícia em Per -
nam bu co numa ação coordenada 
pela equi pe do delegado paulista 
Sérgio Pa ranhos Fleury, que não 
encontra do-a, veio a Maceió onde 
prendeu, no dia 18 de agosto de 
1973, seu ir mão e irmãs (Lauro 
Bandeira, Maria das Graças 
Bandeira e Sônia Ban dei ra). 
Foram levados para Recife on de 
sofreram torturas durante 30 dias. 

Selma e Valmir Costa foram 
os úl timos dirigentes do PCR a 
serem de tidos. Suas prisões só 
aconteceram em abril de 1978 
num apartamento em Casa 
Amarela, Recife, quando ma is de 
30 policiais invadiram o prédio e 
levaram os dois. 

Com a Lei da Anistia, foi a 
pri mei ra presa política a ser 
beneficia da, depois de ficar no 
Presídio Fe mi nino Bom Pastor, 
em Pernambuco, por um ano e 
três meses. 

Após retornar a Maceió, 
ingressou no Partido do 
Movimento Democrático 

Brasileiro (PMDB) e atuou como 
médica sanitarista. Em 1982 foi 
eleita para a Assembleia 
Legislativa Estadual. 

Entrevistada pelo jornal 
OPINI‹O em 1982, revelou que 
quando adolescente tinha uma 
disposição fantasiada, mas que os 
seus sonhos não acabaram. „Eles 
continuam bem vivos. O sonho de 
libertação do povo brasileiro, 
porque a realidade continua exis-
tindo e para que a realidade seja 
transformada, ou melhor, 
enquanto ela não é transformada, 
esse objetivo que queremos alcan-
çar é um sonho„, declarou. 

Sua atuação política lhe ren-
deu reconhecimento e respeito. 
Durante seu funeral, em 1986, 
milhares pessoas acompanhavam 
o cortejo de seu corpo por cerca 
de 10 km, cantando a música de 
sua candidatura à Câmara 
Federal. 

Selma Bandeira faleceu aos 
42 anos de idade em um acidente 
automobilístico, no dia 7 de 
setembro de 1986, quando par-
ticipava da campanha para depu-
tada federal. 

Autor do texto: Edberto 
Tici aneli - (extraído do grupo 
História de Alagoas – Facebook).

A revolucionária Selma Bandeira 
MARCELO BASTOS

A R T I G O

BENEFÍCIOS DO FUNDEB
O Ministérios da Educação 

e da Economia (MEC/ME) divul-
gou a lista dos municípios benefi-
ciados com os recursos anuais do 
Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais 
da Educação (Fundeb), na moda-
lidade Valor Anual Total por 

Aluno (VAAT), para o exercício 
de 2021. Na relação, consta 69 
municípios alagoanos que recebe-
rão a verba, que tem como valor 
mínimo nacionalmente de R$ 
4.821,99. Em todo país, foram 
beneficiados com os novos recur-
sos federais 1.374 Municípios de 
24 Estados.

ABRIU OPORTUNIDADES

MARX TRABALHA
O município de São Sebas-

tião acaba de ser beneficiado com 
mais recursos federais para obras 
de infraestrutura e para melhoria 
de vida de sua população. Por 
meio de ação parlamentar reali-
zada junto ao Ministério do Tu-

rismo (Mtur), o deputado federal 
Marx Beltrão (PSD) garantiu a 
liberação de mais uma parcela no 
valor de R$ 273 mil, de uma 
emenda com valor total de R$ 900 
mil de sua autoria, para obras de 
reforma de praças no município.

PROFESSORA DE DESTAQUE
Kathia Suely Januário Soares, riolarguense, formada em 

Pedagogia, e especialista em Psicopedagogia e Atendimento 
Educacional Especializado, leciona há 22 anos, vem tendo seu belís-
simo trabalho reconhecido e galgando espaços por meio das redes 
sociais. Nesse momento pandêmico há mais de um ano, tem buscado 
se reinventar, suas aulas são ministradas todos os dias pela plataforma 
do Google Meet, por meio de atividades práticas e lúdicas, no intuito 
de transformar este espaço em um momento acolhedor e prazeroso.

Saiu no Diário Oficial de Ala -
go as, o edital para a educação do 
nos so Estado. De acordo com o 
edi tal serão aproximadamente cer -
ca de 1500 vagas. O edital destaca 
va gas na área de professor do Ensi -
no Infantil dos 1À aos 5À anos, Ensi -

no Fundamental II e Ensino Médio 
e professor indígena. A jornada de 
tra balho para agente educacional é 
de 30h semanais e o salário chega a 
R$ 1.100,00. Já a jornada de traba -
lho para os professores é de até 40h 
se manais e a hora aula de RS 16,00.

ANDERSON DE ARRUDA MENEZES 

A R T I G O

Em Busca De Sentido: Um psicólogo 
no campo de concentração 

Já parou para entender que o 
conhecimento muda mundos e 
transforma mentes, certa vez René 
Descartes falou „a leitura de todos 
os bons livros é uma conversação 
com as mais honestas pessoas dos 
séculos passados‰, o mundo da lei-
tura é inesgotável. 

No início do SEC. XX na 
cidade de Viena nascia Viktor Emil 
Frankl o homem que nos presen-
teou com uma das teorias psicoló-
gicas mais atuais e que  encontra-
se em grande expansão, a 
Logoterapia  e Analise Existencial, 
o saudoso neuropsiquiatria austrí-
aco foi o fundador da terceira 

escola vienense de psicoterapia 
trazendo contribuições únicas para 
a saúde metal das pessoas, mos-
trando que quando nós temos um 
Sentido de Vida conseguimos 
enfrentar qualquer coisa, "quem 
tem um porque pode enfrentar 
qualquer como" essa é uma 
famosa frase de Friedrich 
Nietzsche, ao qual Frankl viveu na 
pratica dentro dos campos de con-
centrações ao qual o mesmo teve 
que passar no período da segunda 
guerra. Em seu livro Em Busca De 
Sentido: Um psicólogo no campo 
de concentração, Viktor Frankl 
nos mostrou que o problema nem 

sempre será o problema, mas o 
problema é a forma como você se 
comportando diante deste prob-
lema. Em um mundo de perdas, 
lutos, decepções e frustrações se 
faz necessário encontrarmos o 
nosso Sentido de Vida. Uma 
grande dica é debruçar-se nesta 
ótima leitura e beber desse cálice 
experiencial que nos é oferecido 
em cada paragrafo e versos do livro 
supracitado, lhe garanto que 
depois que você beber dessas 
águas nunca mais será o mesmo. 
Boa leitura e prepare-se para 
encontrar sentido onde poucos 
conseguem encontrar. 
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Coluna Nos Acréscimos

Com Edmílson Teixeira 

Na terceira partida sob o 
comando de Vagner Mancini, o 
América-MG começa a ter a 
cara do treinador. Na vitória por 
4 a 3, diante do Bahia, pela 
oitava rodada do Brasileirão na 
última quarta-feira (a primeira 
no campeonato), o Coelho con-
seguiu entregar em campo o que 
o novo comandante vem pre-
gando desde a chegada ao clube: 
um time agressivo, com rápida 
transição e fatal nos contra-
ataques. Mas, ainda pode mel-
horar, principalmente o setor 
defensivo.

„Vim com fome de jogar futebol‰. Foi assim que o atacante Hernane 
Brocador definiu sua chegada ao Confiança. Ele foi apresentado como 
jogador  na tarde da última quarta-feira e falou sobre a expectativa ves-
tindo a camisa do Dragão- - O que eu espero é chegar aqui e dar conta do 
recado. Muitos ficaram surpresos com minha chegada, mas eu creio que 
as coisas vão começar a acontecer‰, disse o ex-ídolo do Sport.

Embora seja oficial que as 
Olimpíadas de Tóquio, que come-
çam no próximo dia 23, terão 
presença de público com limite de 
10 mil espectadores em cada 
local, o primeiro-ministro do 
Japão, Yoshihide Suga disse, nesta 
quinta-feira, que considera uma 
redução neste número ou até 
mesmo proibir o público durante 
o evento. „Existe a possibilidade 
de não haver espectadores. Em 
qualquer caso, agiremos tendo a 
segurança e a proteção do povo 
japonês como nossa principal 
prioridade‰  disse.

Indefinição

O atacante Vina chegou ao Ce -
a rá em janeiro de 2020. Não era um 
dos reforços mais badalados e até de -
mo rou a engrenar. Mas, ao longo da 
tem porada, acumulou números im -
pres sionantes. Foram 23 gols e 19 
as sistências distribuídas, que o leva-
ram a ser o grande nome do Al vi ne -
gro na histórica campanha da Série 
A e no título invicto da Copa do 
Nor deste.  Vina teve contrato reno -
va do e um aumento salarial genero -
so. Hoje, início de julho de 2021, 
com a sétima rodada da Série A con -
cluí da, amarga o banco de reservas 
do Vovô.

Recaída

O Olympique de Marselha 
anun ciou nesta quinta-fei ra a contra -
ta ção do meia Gerson, ex -Fla men -
go. O jogador re cebeu a ca misa 8 da 
equipe fran ce sa, cujo téc nico é o 
argentino Jorge Sam paoli.

Aprovado

Atualmente, o Confiança soma oito pontos, com duas vitórias, dois 
em pates e quatro derrotas. Isso está lhe rendendo o 13À lugar na tabela. 
Um apro veitamento de 33,3%. A equipe é treinada pelo técnico Rodrigo 
San ta na, que assumiu depois do estadual, está prestigiado no cargo e vem 
trazendo melhorias no modelo de jogo. O Confiança volta a campo neste 
sábado, contra o Vasco, às 16h30, em São Januário, pela nona rodada da 
Série B.

Quadro na tabela

"O Olympique de Marselha 
chegou a um acordo com o clube 
brasileiro Flamengo para o jogador 
Gerson Santos da Silva. Depois de 
passar no exame médico, Gerson 
assinou um contrato de 5 anos com 
o Les Olympiens", diz a nota oficial 
do clube francês, sem informar o 
valor da negociação.

Condições

O volante Wesley fez um trabalho físico especial no mês passado e vol-
tou a jogar pelo CRB contra o Náutico, no Estádio Rei Pelé. Terça, ele 
entrou na etapa final, no lugar de Claudinei, e ajudou o time a empatar o 
jogo por 1 a 1. Wesley sofreu uma lesão na panturrilha direita em maio, uma 
semana antes do primeiro jogo contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil. 
Mais de um mês depois, ele comemorou o retorno aos gramados.

Reforço em alta

Os novos casos de Covid-19 
no Japão bateram mais de seis mil 
durante o mês de maio, mas uma 
série de restrições fez com que o 
número caísse para 1.300 no fim de 
junho. Mas, atualmente, uma 
pequena alta é vista, com uma 
média de 1.500. Os número espe-
cificamente da capital Tóquio tam-
bém subiram e estão em uma média 
de 500 novos casos diários.

Situação atual

Tá com muita confiança

Primeira vitória
A direção do ASA se pronun-

ciou na noite de quarta depois que 
os jogadores não treinaram pela 
manhã em razão dos salários atra-
sados. Presidente do clube, Moisés 
Machado informou à imprensa que 
se reuniu com os atletas e o tra-
balho foi retomado à tarde, no 
Estádio Coaracy da Mata Fonseca, 
em Arapiraca. „Não estamos de 
braços cruzados, temos trabalhado 
diariamente para que todos os 
compromissos do clube sejam hon-
rados. Tem sido uma luta árdua, 
mas temos fé de que tudo isso será 
sanado``, pontuou.

Bronca no bolso

A  Chapecoense perdeu por 3 
x 2 para o Fortaleza na tarde de 
quarta-feira e alcançou agora oito 
jogos sem vencer no Campeonato 
Brasileiro. O time chegou a sair na 
frente do placar, mas levou a virada 
no segundo tempo em um 
momento que estava com um joga-
dor a mais em campo.

O  Avaí bateu o Londrina e 
emplacou a segunda vitória 
seguida na Série B do 
Campeonato Brasileiro. Jonathan, 
Alan Costa e Valdívia marcaram 
os gols do triunfo na noite da 
última quarta-feira. O técnico 
Claudinei Oliveira valorizou a atu-
ação da equipe e elogiou o bom 
aproveitamento recente em parti-
das disputadas longe do estádio da 
Ressacada. Nos últimos três jogos 
como visitante, foram duas vitó-
rias.

Retomada

Rebaixamento

Com um segundo tempo per-
feito, com direito a três gols marca-
dos, o Fortaleza venceu, por 3 a 2, 
de virada a Chapecoense na última 
quar ta-feira, na Arena Castelão. A 
con quista espetacular deixa o time 
com 15 pontos na Série A, em oito 
ro dadas. A vitória tirou de certa for -
ma, o peso das costas do elenco e do 
técnico  Vojvoda por conta da au sên -
cia de triunfos nas últimas ro da das.

Aliviado

O Santa Cruz segue em busca de sua primeira vitória na Série C, 
desta vez contra o Paysandu, neste sábado, no Arruda. O técnico 
Roberto Fernandes (aquele que foi dispensado do CRB)  tem decisões 
a tomar a respeito do time, já que tem voltas de jogadores e desfalque 
de um titular na última partida, contra o Volta Redonda.

Santinha

7
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Arthur Lira elogia CPI da Covid: 
“Belíssimo trabalho e imparcial”

FOGO EM BRASÍLIA

Ao sair do Plenário na noite 
de quarta-feira, 30, o presidente da 
Câmara dos Deputados, Arthur 
Lira (PP-AL), comentou o cha-
mado „superpedido‰ de impeach-
ment apresentado nesta tarde por 
parlamentares diversos partidos e 
por movimentos sociais. As declar-
ações, apesar de serem positivas ao 
presidente Jair Bolsonaro, desagra-
dou parte do eleitorado.  

"Impeachment como ação 
política a gente não faz com dis-
curso, a gente faz com materiali-
dade, que por enquanto ainda não 
se comprovou", disse. Questionado 
sobre a análise do pedido, Lira 
teceu elogios à CPI: "Vamos 
esperar a CPI, que está fazendo um 
belíssimo trabalho, bem impar-
cial." Ele lembrou que há „120 
pedidos na fila‰, apresentados 
antes deste. 

 Cabe ao presidente da 
Câmara decidir se aceita ou não o 
pedido de impeachment, e cabe ao 
Plenário da Casa a decisão sobre a 
abertura ou não do processo, que é 
conduzido pelo Senado. 

O superpedido de impeach-
ment, como vem sendo chamado, 
cita os depoimentos dos irmãos 
Miranda e solicita investigação 
sobre as suspeitas."Impeachment 
não se faz em cima de depoimento. 
Está aí a confusão. 

Um dá um depoimento de 
um jeito, ou outro dá um depoi-
mento de outro. Um dia tem uma 
situação, no outros dia a situação 
se reverte", disse Lira."Então a CPI 
que está instalada vai ter o seu 
fluxo normal. Se tiver o número de 
assinaturas de senadores, será pror-
rogada, enfim, vai seguir o seu 
curso. E aqui nós vamos esperar", 
disse o presidente da Câmara. 

O presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) reagiu com risadas 
ao "superpedido" de impeachment 
apresentado contra ele por parla-
mentares e entidades da sociedade 
civil. Bolsonaro classificou os sig-
natários como "pessoas que não 
têm o que fazer", mas acrescentou 
que a "maioria" do Parlamento não 
é assim e está, na verdade, "sintoni-
zada" com seu governo. 

"Esses dois que assinaram... 
Gastaram tinta da caneta, né? 
Assinaram o 'superimpeachment'. 
Eu estou dando risada desses dois 
otários. 'Superimpeachment'! 
Faltou vocês me trazerem aqui as 
acusações: genocida, não usa más-
cara, fez motociata... São pessoas 
que não têm o que fazer", afirmou 
o presidente durante sua live sema-
nal.  

Antes, Bolsonaro falava do 
PSL, seu antigo partido, dando a 
entender que "esses dois" a quem 
chamou de "otários" são filiados à 
legenda. O presidente não citou 
nomes, mas sua declaração pode 
ter sido direcionada aos deputados 
federais Alexandre Frota (PSDB-
SP), ex-PSL, e Joice Hasselmann 
(PSL-SP), signatários do "superpe-
dido" de impeachment.

Vamos esperar a 
CPI, que está 
fazendo um 

belíssimo trabalho, 
bem imparcial.

PERDEU!

Fracassou, nesta quinta-feira 
(1), a ofensiva do partido Progres -
sis tas (PP) nacional contra a outor -
ga do saneamento em Alagoas. Por 
de cisão do ministro do Supremo 
Tri bunal Federal (STF) Edson Fa -
chin, o Estado de Alagoas continua 

sen do o detentor, por direito, dos 
re cursos provenientes da outorga 
dos serviços de água e esgotamento 
na Região Metropolitana de Ma ce -
ió. A tentativa encabeçada pelo pre -
si  dente da Câmara dos Deputados, 
Ar thur Lira, por meio de seu parti -

do, visava deslocar os recursos do 
Es tado para as prefeituras da re gião. 

Caso tivesse êxito, o movi -
men to do deputado federal Arthur 
Li ra beneficiaria diretamente seu 
pai, Benedito de Lira, que é prefeito 
da cidade da Barra de São Miguel – 

um dos 13 municípios que serão 
aten didos pela nova concessionária, 
a multinacional BRK Ambiental. A 
mu dança também beneficiaria 
gran des aliados políticos dos Lira, 
co mo Gilberto Gonçalves, prefeito 
de Rio Largo. 

A ação do PP, de forma con -
tra ditória, buscava modificar as re -
gras que o próprio Arthur Lira ha -
via apoiado quando da aprovação 
do novo marco legal do saneamen -
to no Congresso Nacional, há um 
ano.

Arthur Lira fracassa e STF mantém 
a outorga do saneamento com o Estado


