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DE OLHO

Algás prepara investigação 
em postos de combustíveis

AMEAÇADA

Advogada pede asilo político no exterior 
após denunciar desembargador 

Empresa usa vendedor alagoano como laranja em esquema de fraude

Renan Calheiros (MDB-AL), sugeriu a prisão de Roberto Pereira Ramos

MACEIÓ

Prefeitura premia 
empresas com 
100% dos 
funcionários 
vacinados 
contra Covid-19

ELEIÇÕES

Ex-presidente 
Lula deve visitar 
Alagoas para 
aproximação 
com governador 
Renan Filho

Garoto da Vila Título maceioense

ESCÂNDALO

Prefeitura tem atuado para mudar perfil das localidades para atrair visitantes e moradores

Mirantes de Maceió ganham novo visual 
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Mirantes de Maceió ganham novo visual 
Para valorizar o que a cidade 

tem de melhor, a Prefeitura de 
Maceió está empenhada na reestru-
turação dos mirantes, transform-
ando estes espaços em áreas onde a 
comunidade e os visitantes podem 
contemplar as belas paisagens que 
só a capital dos alagoanos propor-
ciona. A proposta é a mudança no 
perfil destes pontos, que já começa a 
aparecer, a exemplo do que aconte-
ceu no bairro do Jacintinho. 

A Praça do Mirante, no Ja cin -
ti nho, ganhou dois totens. Os 
equipa mentos foram inaugurados, e 
ago ra, os moradores e os turistas po -
dem contemplar a parte baixa com 
uma das vistas mais privilegiadas da 
ca pital e ainda tirar muitas ÂselfiesÊ 
para guardar de recordação o cari -
nho que se tem pela localidade.A 
pro posta de requalificar o mirante 
não era apenas embelezar, mas valo -
ri zar um dos bairros mais populosos 

e frequentados de Maceió. Além de 
ti rar fotos com o totem „Eu Amo o 
Ja cintinho‰, dá para registrar o mo -
mento no equipamento que conta a 
história da região, inclusive com a 
tecnologia QR Code, reafirmando o 
trabalho do município com a adoção 
de estratégias inovadoras. 

A Prefeitura está tocando as 
obras de melhorias do mirante e da 
quadra poliesportiva da Chã de 
Bebedouro, visando permitir a prát-
ica esportiva e turística na região. 
Mais de 80 mil pessoas que vivem 
na redondeza devem ser beneficia-
das com este serviço, com previsão 
de ser concluído em até 45 dias. Os 
espaços públicos serão recuperados 
com investimento inicial na ordem 
de R$ 157.850,00. 

O projeto urbanístico e 
arquitetônico foi elaborado pela 
equipe técnica da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento 

Territorial e Meio Ambiente (Sedet) 
e contempla ajustes nos revestimen-
tos e a inserção de mobiliários urba-
nos no mirante, como totens e 
brinquedos para fortalecer as ativi-
dades permanentes de lazer. 

A pedido da comunidade, o 
Município estuda a viabilidade de 
novas intervenções na quadra polie-
sportiva, como a instalação de alam-
brado, tela aérea e vestiário. 

O secretário-adjunto de Pla -
nejamento Urbano da Sedet, Tácio 
Rodrigues, frisa que, dentro da pro-
posta, estão totens que fazem refer-
ência aos moradores que precisaram 
deixar os bairros afetados pela extra-
ção de sal-gema. „Os monumentos 
simbolizam um gesto de solidarie-
dade às vítimas e o vazio deixado na 
vida dessas pessoas‰, enfatiza. 

Além deste, os técnicos da 
Sedet estão em fase de elaboração 
do projeto de criação do Mirante do 

Parque do Amanhã, no antigo lixão 
de Maceió, em Cruz das Almas. Um 
estudo ambiental foi solicitado à 
empresa prestadora do serviço de 
recolhimento de lixo na capital para 
que o estudo fosse finalizado. De 
acordo com a pasta, os recursos para 
esta obra ainda dependem de libera-
ção. O prefeito JHC planeja colocar 
este serviço como uma das medidas 
de compensação para a Braskem 
custear a implantação do parque 
naquela área, outrora desprestigiada 
pela sociedade e esquecida pelo 
poder público. As intervenções que 
serão feitas ainda serão definidas. 

Já a Superintendência Muni ci -
pal de Desenvolvimento Sustentável 
(Su des) tem um projeto pronto para 
trans formar um ponto elevado de 
ob servação em mirante no bairro de 
San ta Amélia, na parte alta da ci -
dade. Ele deve ser construído numa 
área que compreende 4.356 metros 

quadrados. 
O custo total previsto é de R$ 

349 mil, sendo R$ 250 mil destina-
dos pelo Ministério do Turismo e 
R$ 99 mil de recursos próprios. A 
obra deve durar três meses, com iní-
cio esperado para até novembro des -
te ano. 

"Nós sabemos que existem al -
guns pontos da cidade que foram es -
que cidos por gestões passadas e a 
po pulação vem cobrando isso. A Su -
des tem acolhido essas ideias e solici -
ta ções passadas pelo cidadão e mo -
ni torado algumas regiões para poder 
atu ar de forma assertiva, contri -
buindo para a melhoria de espaços 
pú blicos de convívio‰, explica Ivens 
Te nório, superintendente da Sudes. 
Ele ressalta que a ideia é fazer com 
que cada bairro se sinta lembrado 
pe la Prefeitura de Maceió, ofertando 
mais conforto e bem-estar as pessoas 
que residem nele.
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Após ser ignorada pelas autori-
dades e instituições brasileiras, a 
advogada tributarista e triatleta 
Adriana Mangabeira Wanderley 
recorreu à Corte Interamericana 
(OEA) sediada em São Jose na 
Costa Rica. Fundada em 1948, a 
instituição congrega os 35 estados 
independentes das Américas e foi 
criada para alcançar a ordem de paz 
e de Justiça, para promover sua sol-
idariedade, intensificar sua colabora-

ção e defender sua soberania, sua 
integridade territorial e sua indepen-
dência. 

Depois de o relator mandar 
emissário para cobrar metade dos 
honorários de um processo de R$1 
bilhão que ela ganhou para o 
Grupo Odebrecht, a mesma não 
aceitou e ainda conseguiu fotogra-
far advogados da Odebrecht 
entrando no gabinete de Tutmés 
portanto uma mala. 

A advogada denunciou o caso 
oficialmente, em 17 de julho de 
2017, o então presidente do 
Tribunal de Justiça de Alagoas, 
desembargador Tutmés Airan de 
Albuquerque e requereu perante o 
Conselho Nacional de Justiça, uma 
investigação sobre a mala, uma vez 
que duas horas após a entrada da 
mala, a mesma recebeu um despa-
cho desfavorável e sem cabimento. 

O caso dura até hoje e Tutmés 
simplesmente não foi afastado do 
cargo pelo CNJ, apesar de ter sido 
derrotado no STJ na APN 886-DF. 
Para inflamar ainda mais a situação, 
Adriana teve acesso a um áudio 
onde Tutmés Airan, o presidente do 
STJ, Humberto Martins e seu 
irmão, tratam detalhes de como 
seria possível eliminá-la. 

Adriana é autora de uma 
Reclamação Disciplinar Número 
000599006.2017.2.00.0000 que 
tramita no Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), movida contra o 
desembargador Tutmés Airan de 
Albuquerque. Agora, a Justiça 

norte-americana (Nova Iorque) rev-
elou o nome de vários caciques 
políticos e jurídicos após a delação 
premiada do ex-presidente do 
Grupo Odebrecht, José Carlos 
Grubisich, que encontra-se preso. 

Após sofrer ameaças, Adriana 
requereu asilo político em 28 países 
participantes da OTAN, sendo 
deferidos nos seguintes países: 
Suíça, Estados Unidos e Inglaterra. 
Diante de omissão e negligência das 

autoridades brasileiras, que fere o 
Decreto número 4.377 de 13 de 
setembro de 2002, que promulgou 
a Convenção sobre a Eliminação de 
Todas as Formas de Discriminação 
contra a Mulher, diversos tratados 
internacional onde o Brasil faz 
parte, a advogada alagoana ingres-
sou com um pedido de providências 
perante a OEA (Organização dos 
Estados Americanos) através do P-
1379-21.

Advogada pede asilo político no exterior 
após denunciar desembargador 

Diante dos indícios de irregu-
laridades envolvendo a FIB Bank, o 
relator da CPI da Covid no Senado, 
Renan Calheiros (MDB-AL), suge-
riu a prisão de Roberto Pereira 
Ramos, sócio da empresa, após 
contradições no depoimento na 
quarta-feira (25) e suspeitas de 
irregularidades. „Típico caso de 
recomendar prisão‰, avaliou o sena-
dor. No entanto, na avaliação do 
presidente da CPI, senador Omar 
Aziz (PSD-AM), é de que o 
depoente está protegido por um 
habeas corpus. Mas cogitou adotar 
"medidas mais drásticas". 

Vice-presidente da CPI, o 
senador Randolfe Rodrigues (Rede-
AP) apresentou durante a sessão 
um vídeo em que um vendedor de 
Alagoas diz ter tido sua assinatura 
falsificada e seu nome usado indevi-
damente como sócio ativo do FIB 
Bank.A empresa atua como uma 
fiadora e ofereceu garantia finan-
ceira de R$ 80,7 milhões no con-
trato firmado entre a Precisa 
Medicamentos e o Ministério da 
Saúde para fornecimento de 20 mil-
hões de doses da vacina Covaxin. O 
contrato de compra da Covaxin, 

que totalizava R$ 1,6 bilhão, foi 
cancelado após suspeitas de irregu-
laridades. 

O vendedor relatou na grava-
ção que descobriu que constava 
como sócio do FIB Bank em 2015, 
quando tentou financiar uma moto 
em Alagoas e descobriu ter restrição 
de crédito por participar do quadro 

societário de empresas de São 
Paulo.„Meses depois, fui demitido 
do emprego que tinha e não conse-
gui receber meu seguro desemprego 
por ainda participar do quadro soci-
etário dessas empresas, sendo uma 
delas a FIB Bank‰, contou. O 
relator da CPI afirmou que o FIB 
Bank é uma empresa „que foi cri-

ada com laranja, em Alagoas, para 
garantir fiança para os grandes con-
tratos da República, inclusive para 
licitação‰.„Quer dizer, é uma coisa 
escabrosa sobre qualquer aspecto‰, 
afirmou Calheiros. 

Além do caso de Geraldo, os 
dois sócios da MB Guassu, a dona 
do terreno de R$ 7,5 bilhões que 

integra o patrimônio do FIB Bank, 
estão mortos. E teriam feito uma 
movimentação em nome da 
empresa depois de 
mortos.„Nenhum outro depoi-
mento foi tão carregado de tantas 
irregularidades até agora‰, afirmou 
a senadora Eliziane Gama 
(Cidadania-MA).Senadores tam-
bém apontam a ligação do FIB 
Bank com Marcos Tolentino, 
amigo pessoal do líder do governo 
na Câmara, deputado Ricardo 
Barros (PP-PR)."Marcos Tolentino 
é o verdadeiro dono da FIB BanK, 
sendo uma espécie de sócio oculto 
da empresa. Por ser amigo de 
Ricardo Barros teria facilitado a 
emissão da carta fiança em favor da 
Precisa Medicamentos para satis-
fazer os interesses do deputado na 
execução do contrato da Covaxin", 
disse o senador Rogério Carvalho 
(PT-SE). 

Para a senadora Simone 
Tebet (MDB-MS), a utilização da 
empresa FIB BanK como garanti-
dora do contrato entre a Precisa 
Medicamentos e o Ministério da 
Saúde na compra da vacina 
Covaxin foi uma "artimanha".

ESCÂNDALO

Empresa usa vendedor alagoano como laranja em esquema de fraude

Renan Calheiros (MDB-AL), sugeriu a prisão de Roberto Pereira Ramos
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A Prefeitura de Maceió vai 
criar um selo para identificar as 
empresas e órgãos da administra-
ção pública com 100% dos fun-
cionários vacinados contra a Covid-
19. Foi a maneira que a gestão 
encontrou para incentivar a imuni-
zação na capital. Isto se deu após 
discussão com o setor produtivo, na 
tarde desta quarta-feira (25). 

Os estabelecimentos que con-
seguirem esta proeza serão premia-
dos e ainda terão os nomes ampla-
mente divulgados pelo município. 
Para conquistá-lo, será necessário 
comprovar a aplicação das doses 
dos colaboradores, por meio da 
apresentação dos respectivos car-
tões de vacinação ou mostrar as 
informações do aplicativo Conect 
SUS, que contém os dados individ-
ualizados e indicará se a pessoa 
recebeu a primeira dose ou se já 
completou o ciclo de imunização. 

No selo, constará a mensa-
gem de que todos ali receberam a 
vacina, garantindo segurança aos 

frequentadores. A novidade, 
segundo o coordenador do 
Gabinete de Gestão Integrada 
(GGI) de Enfrentamento à Covid-
19, Claydson Moura, já vai estar 
disponível a partir da semana que 
vem. 

Além disto, a prefeitura pediu 
aos representantes do setor eco-
nômico da capital que incentivem 
os seus trabalhadores a tomarem a 
vacina o quanto antes, de modo a 

resguardar a própria saúde e a do 
próximo, evitando que outras 
medidas sejam adotadas mais à 
frente para evitar aumento de casos 
de coronavírus na população. 

Outra solicitação é para as 
empresas adotem o termo de 
recusa da vacina ao trabalhador 
que optar por não se imunizar. 
Assim, estes estabelecimentos se 
resguardam de possíveis implica-
ções que possam ser adotadas no 

sentido de penalizar os que agirem 
desta maneira. 

„Maceió está se preparando 
para a retomada total da economia 
e da normalidade social, além de 
estarmos às vésperas do verão e da 
alta temporada, onde milhares de 
pessoas chegam para as férias. Não 
podemos correr o risco de permitir 
a proliferação do coronavírus nem 
de suas variantes. A vontade ou 
crença/crendice pessoal de quem 
quer que seja não pode se sobrepor 
à coletividade. Todos devem se 
vacinar‰, destacou Claydson 
Moura. 

Com a oportunidade para se 
expressar, representantes do setor 
produtivo elogiaram o empenho da 
prefeitura na campanha de vacina-
ção e aprovaram a iniciativa de se 
fazer uma campanha educativa 
com os trabalhadores do segmento 
para orientá-los acerca da impor-
tância da imunização. 

Ele pediu a união do setor 
produtivo e atitude rigorosa para 

que a convocação da vacinação seja 
atendida imediatamente. 
Atualmente, Maceió iniciou a vaci-
nação dos adolescentes com a pri-
meira dose, mas manterá a imuni-
zação para a segunda dose e de 
outros grupos e idades que sejam 
determinados pelo Ministério da 
Saúde. Mais de 25 mil pessoas 
deixaram de comparecer, até 
agora, para completar o ciclo. 

„O setor de bares e restau-
rantes foi um dos que mais sofre-
ram nesta pandemia. Muitos negó-
cios fechados, trabalhadores demi-
tidos e dívidas acumuladas. 
Fizemos uma campanha interna 
para incentivar os colaboradores a 
tomarem a vacina e esta ação tem 
surtido grande efeito. Defendemos 
que as empresas que conseguirem 
a vacinação de todos os funcionár-
ios devem ser premiadas‰, avaliou 
Brandão Júnior, presidente da 
Associação Brasileira de Bares e 
Restaurantes em Alagoas (Abrasel-
AL).

Circula nos bastidores a 
informação de que a Algás, distri -
buidora alagoana de gás natural, 
está investigando quem vem apli-
cando golpes a partir da fraude em 
medidores de vazão em postos de 
combustíveis. Uma fonte do A 
Notícia informou que tudo acon-
teceria com a ajuda de uma empresa 
do Rio de Janeiro que já está sendo 
considerada uma qua drilha, que 
atua em vários estados. E mais, que 
estaria se aproveitando que a Algás 
está aumentando o fornecimento de 
gás natural nos postos. Uma dessas 
fraudes foi encontrada em 
Pernambuco. 

A Copergás, Companhia 
Pernambucana de Gás, detentora 
da concessão pública de distribui-
ção e venda de gás natural no estado 
de Pernambuco, cortou nesta 
semana o fornecimento de gás natu-
ral ao posto Nodepel, localizado na 
Imbiribeira, bairro de Recife. A 
equipe técnica da companhia esteve 
no local para substituir o medidor 

de vazão quando constatou que o 
lacre do equipamento antigo estava 
rompido.  

O equipamento foi trocado. 
Porém, três dias depois, quando 
voltaram ao local, os técnicos con-
stataram que o lacre foi rompido 
novamente. A informação foi publi-
cada no blog do jornalista Alberes 
Xavier, que apurou que o posto é de 
propriedade da Ipiranga. Em 
Alagoas, a distribuidora já estaria 
ciente da situação e atuando para 
autuar a empresa.  

O golpe não é algo novo. Em 
2008, o estado de São Paulo chegou 
a receber denúncias de fraude. „Um 
mercado que, no começo, a gente 
achou que era impossível de ser 
fraudado porque o gás vem cana-
lizado. Hoje eles estão conseguindo 
adulterar não o produto, mas eles 
adulteram a quantidade que é ven-
dida e a quantidade que é cobrada‰, 
afirmou, na época, um dono de 
posto que preferiu não se identificar. 

A maioria das fraudes é feita 

antes que o gás vá para a bomba de 
abastecimento. Os golpistas mexem 
no medidor, o equipamento que 
registra a passagem do combustível. 
A regulamentação e a comercializa-
ção do gás natural são efetuadas em 
unidades de volume referidas à con-
dição-base de pressão, temperatura 
e compressibilidade e também a 
uma condição de referência do 
poder calorífico, estabelecendo 
desta forma uma referência de valor 
energético para o metro cúbico do 
gás na condição-base.  

O medidor de gás natural 
típico, no entanto, totaliza somente 
o volume deste energético nas con-
dições de operação no local da med-
ição. Sendo o gás natural um fluido 
compressível, torna-se necessária a 
adoção de métodos aceitos para 
realizar a conversão do volume na 
condição de operação no local no 
volume na condição de base. Assim, 
um medidor de gás é utilizado para 
medir o volume de gases combustí-
veis, tais como gás natural e GLP.

Algás prepara investigação em 
postos de combustíveis em Alagoas

Prefeitura vai premiar empresas com 100% 
dos funcionários vacinados contra Covid-19
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O ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) confirmou sua 
possível ida à Alagoas durante sua 
caminhada pelo Nordeste. A 
informação foi confirmada nesta 
quarta-feira, 25, em uma coletiva 
concedida à imprensa no Rio 
Grande do Norte. 

A conversa com os jornalistas 
aconteceu antes do lançamento do 
Programa Nordeste Acolhe, que irá 
conceder um auxílio de R$ 500 aos 
órfãos da pandemia de covid-19. 
Cada estado, que faz parte do 
Consórcio aderiu ao projeto, e irá 
beneficiar centenas de crianças e 
adolescentes. 

Durante visitas a estados do 
Nordeste, além da recomposição 
com o PSB, Lula tem feito acenos 
para lideranças do MDB no 

Nordeste, como é esperado que 
faça em Alagoas, governada por 
Renan Filho (MDB-AL). Além de 
do governador, Lula também tem 
sinalizado que pretende conversar 
com o presidente nacional do 
MDB, deputado Baleia Rossi (SP). 

"Ainda falta passar pelos estados de 
Sergipe, Alagoas e Paraíba.  

Quando for à Paraíba, eu vou 
pedir uma audiência com o govern-
ador e vamos visitá-lo de forma civ-
ilizada. Nós vamos conversar com o 
MDB, conversar com PSB e vamos 

conversar com todo mundo. É 
assim que o Brasil precisa se acostu-
mar‰, garantiu. Vale ressaltar que 
desde o começo de junho Lula tem 
investido na construção dessas ali-
anças políticas locais para reforçar 
seu palanque em estados do 

Nordeste, além de discutir sobre a 
pandemia e a retomada da econ-
omia. 

Em caravana pela região nos 
últimos dias, Lula tem cortejado 
prefeitos e governadores para formar 
alianças e tentar neutralizar o avanço 
de Bolsonaro na região. Dentre as 
regiões brasileiras, o Nordeste é o 
segundo maior colégio eleitoral, 
com quase 40 milhões de eleitores, 
atrás apenas do Sudeste. 

Enquanto ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) têm cen-
trado suas ações e articulações nos 
estados do Nordeste. Por um lado, 
Bolsonaro busca crescer na região, 
enquanto o líder petista tenta 
manter o favoritismo que o seu par-
tido mantém há mais de uma 
década entre os nordestinos.

ELEIÇÕES

Ex-presidente Lula deve visitar Alagoas para 
aproximação com governador Renan Filho

Ex-presidente tem feito acenos para lideranças do MDB no Nordeste
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E X P E D I E N T E

A trajetória política de 
Murilo Rocha Mendes iniciou-se 
em 1978, quando foi eleito pelo 
MDB deputado federal com 
14.751 votos, ficando em 7° lugar 
dentre as sete vagas em disputa. 
Em 1980 deixou o MDB e filiou-
se ao PTB após a restauração do 
pluripartidarismo. Porém, como 
Ivete Vargas venceu a disputa do 
seu aliado político Leonel de 
Moura Brizola pelo comando da 
legenda do PTB, o grupo de 
Brizola fundou o PDT com ade-
são de Mendes. Nas regras eleito-
rais para o pleito de 1982 baixa-
das no Governo de João Batista 
Figueiredo, inviabilizaram os 
pequenos partidos, entre eles o 
PDT. Em virtude disso, Murilo 
Mendes, filiou-se ao PMDB. 

Nas eleições de 1982, 
Murilo Mendes foi candidato a 
reeleição para deputado federal 
pelo PMDB, obtendo 27.353 
votos, porém, não obteve êxito 
naquele pleito. 

Murilo Mendes, antes de 
ingressar na carreira política, 
assumiu vários cargos como ges-
tor público no Estado de Alagoas. 
Em 1959 foi nomeado chefe do 

Ministério Público junto ao 
Tribunal de Contas do Estado. 
No Governo de Muniz Falcão foi 
secretário dos Negócios entre 
1959 e 1961, além de presidir a 
Comissão Estadual da Reforma 
Tributária no período de 1965 a 
1966. No Governo de Lamenha 
Filho, assumiu a Secretaria de 
Fazenda e nela permaneceu até 
1971, quando retornou ao 
Tribunal de Contas do Estado. 
No Governo de Divaldo Suruagy, 
assumiu a Secretaria de Educação 
e Cultura. 

Após concluir o seu man-
dato de deputado federal, em 
janeiro de 1983, retomou suas 
funções na chefia do Ministério 
Público junto ao Tribunal de 
Contas de Alagoas e aposen-
tando-se em 2004. 

Murilo Mendes era um 
homem de muito preparo, muita 
competência e acima de tudo 
como gestor público, marcou a 
sua história pela probidade que 
tratava os recursos públicos. 
Faleceu no dia 13 de agosto de 
2017.

MARCELO BASTOS

A R T I G O

FIQUE ATENTO
O Procon Maceió, órgão municipal de defesa do consumidor, 

alerta aos maceioenses sobre bancos que estão realizando emprésti-
mos sem a prévia e exigida solicitação do consumidor, gerando des-
contos indevidos decorrentes de empréstimos não contratados.

LIDERANÇAS DE PESO
Movimentação intensa em Brasília na Marcha dos Vereadores 

do Brasil, corredores da Câmara e do Senado Federal topado de 
parlamentares, não foi difícil encontrar essas duas lideranças pol-
ítica de Rio Largo e Maceió, Marcos André (Assessor e Articulador) 
e Jefferson Alexandre (Vereador e Presidente da Câmara de Rio 
Largo). Alagoas bem representada na capital federal. 

FORA DA DISPUTA
A proposta do novo Có-

digo Eleitoral, elaborada pela 
deputada Margarete Coelho 
(Progressistas-PI), incluiu de úl-
tima hora um dispositivo que 
pode barrar qualquer pretensão 
eleitoral do ex-juiz Sergio Moro 
e afastá-lo da disputa pelo Palá-
cio do Planalto em 2022. A úl-

tima redação do texto, protoco-
lada na Câmara dos Deputados, 
prevê que juízes, policiais e pro-
motores ficam impedidos de se 
candidatar até cinco anos depois 
de deixar o cargo. O texto ainda 
precisa ser aprovado por depu-
tados e senadores para entrar 
em vigor.

ANDERSON DE ARRUDA MENEZES 

A R T I G O

Não é de hoje que temos dis-
cursões sem fim entre os meios cien-
tíficos, sobre os benefícios e malefí-
cios das tecnologias digitais no nosso 
meio, não existe unanimidade nem 
consenso sobre esse assunto, porem 
pesquisas comprovam que o excesso 
pode causal vários tipos de prob-
lemas, psíquicos, sociais e biológ-
icos.  

Uma pesquisa feita em 2019 
nos mostrou que as Filipinas é o país 
onde as pessoas passam mais tempo 
nas redes sociais: 241 minutos por 
dia, enquanto, no Japão, é apenas 45 
minutos. O Brasil vem em segundo 
no ranking, com 225 minutos, um 
aumento em relação a 2018, quando 
o tempo médio gasto com isso foi de 
219 minutos. 

Outra pesquisa feita pela Hi -
bou no final do ano de 2019 consta-
tou que, enviar mensagens de áudio 
por preguiça de digitar, jogar du rante 
reuniões de trabalho, usar fone de 
ouvido mesmo sem ouvir nada para 
não serem incomodados, foram háb-
itos que aumentaram entre os brasi-
leiros e seus smartphones, a mesma 
pesquisa também mostrou que 9 em 
cada 10 brasileiros não conseguem 
ficar longe do celular por mais de 1 
hora, lembrando que tudo isso foi 
antes da pandemia, e sabemos que o 
advento do COVID-19 potenciali-
zou ainda mais esse uso e principal-
mente essa dependência. 

Já existem estudos que relacio -
nam o uso frequente das redes so ci -
ais durante a pandemia com uma 

ma ior prevalência de problemas de 
saú de mental. Segundo o Instituto 
Su perior de Estudos Psicológicos da 
Es panha, a dependência tecnológica 
(tam bém chamada de „dependência 
sem droga‰) atinge especialmente os 
ado lescentes, que quando abusam 
das redes sociais experimentam sín -
dro me de abstinência, mal-estar 
emo cional, disforia, insônia, irritabi -
li dade e inquietação. Isto não é ex -
clu sivo dos mais jovens: em adultos 
também provoca afastamento da vi -
da real, ansiedade, redução da 
autoes tima e perda da capacidade de 
autocontrole. 

A dica desta semana é descon-
ectar-se um pouco para manter-se 
conectado com a VIDA. Łtima 
semana! 

MAIS OPORTUNIDADES
Em reunião com represen-

tantes da Agência de Defesa e 
Inspeção Agropecuária de Ala-
goas (Adeal), a Secretaria de Es-
tado do Planejamento, Gestão e 
Patrimônio (Seplag) anunciou 
que irá realizar um concurso 
público voltado para o fortaleci-

mento do órgão. Cerca de 60 
vagas devem ser ofertadas para 
nível técnico e superior. De 
acordo com o titular da Seplag, 
Fabrício Marques Santos, a ex-
pectativa é que o edital para o 
certame seja lançado ainda em 
janeiro.

Murilo Mendes- uma trajetória 
marcada pela decência

“Redes sociais, um refúgio ou um cárcere?” 
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Coluna Nos Acréscimos

Com Edmílson Teixeira 

Artilheiro do Sampaio com sete gols na Série B, 
o atacante Ciel (com passagem por alguns clubes de 
Alagoas) esteve fora da última partida da Bolívia 
Querida por conta de suspensão automática pelo ter-
ceiro amarelo. Contra o CSA, neste sábado, o cen-

troavante volta a ficar disponível e não esconde que 
ansiedade foi grande, enquanto esteve fora. O 
Sampaio enfrenta o CSA neste sábado, às 21h, no 
estádio Castelão. A Bolívia Querida tem 31 pontos e 
é o nono colocado. O Azulão tem 28 e é o décimo.

Entusiasmado

O site Infobola, do matemático Tristão Garcia, 
atu alizou as chances de acesso dos times depois da 20… 
ro dada da Série B. Em Alagoas, o CRB está bem no ran -
king. De acordo com as projeções, o time tem hoje 67% 

de possibilidade de subir e não corre risco de re bai -
xamento. De acordo com o matemático Tristão Gar cia, 
o CSA tem hoje 13% de chance de conquistar o acesso. 
O risco de queda, por outro lado, é de apenas 2%.

Prognóstico

O Boa Esporte conseguiu a liberação de público 
para os jogos como mandante pela Série D do 
Campeonato Brasileiro. O clube mineiro obteve a 
autorização por meio de liminar concedida pelo o 
STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) na 

quarta-feira última. Segundo a Coruja, a partida con-
tra o Rio Branco-VN, neste sábado, já terá a presença 
de torcedores. O protocolo de Varginha/MG exige 
vacinação completa e/ou teste antígeno rápido da 
Covid-19.

Pandemia

O Shakhtar Donetsk demonstrou interesse em 
Gabriel Pirani, do time do Santos. O meia de 19 anos 
tem sido titular com o técnico Fernando Diniz e 
chamou a atenção dos dirigentes ucranianos. Segundo 
apurado pelo Globo Esportes o jogador foi sondado 

pelo Shakhtar, que procurou informações sobre o 
atleta. Porém, não houve nenhuma proposta concreta. 
Gabriel Pirani estreou neste ano como profissional no 
Santos. Ele já disputou 42 partidas e tem quatro gols 
marcados, além de duas assistências.

Garoto da Vila

De acordo com o informe de 
LaLiga, houve uma reunião nesta 
quinta, 26, com os clubes afetados 
pelas recentes convocações das 
seleções da Conmebol para os 
compromissos de setembro e out-
ubro, pelas eliminatórias sul-amer-
icanas para a Copa do Mundo de 
2022.

Manifesto II

Róger Guedes após rescindir 
contrato com o Shandong Taishan 
(ex-Shandong Luneng), da China, 
o atacante de 24 anos está livre no 
mercado. Na última quarta-feira, o 
empresário dele se reuniu com diri-
gentes do Corinthians e discutiu 
detalhes do contrato dele com o 
clube. Há otimismo de ambas as 
partes em relação a um acerto em 
breve.

Próximo de 
se concretizar II

7

O Brasil está fora do Mundial 
de Futebol de Areia de Moscou. 
Em uma partida dramática, na 
quinta-feira, em que chegou a abrir 
dois gols de vantagem, os brasileiros 
perderam por 5 a 4 para Senegal (3 
a 3 no tempo normal e 2 a 1 na 
prorrogação). Simplesmente nossa 
Seleção teve que  amargar a elimi-
nação nas quartas de final.

Inesperado

O Cruzeiro adversário do CRB neste domingo 
no Rei Pelé,  mostrou crescimento desde a chegada 
de Vanderlei Luxemburgo. E vários números eviden-
ciam isso. Subiu na tabela, não sofre gol há duas 
rodadas, tem alto número de finalizações e voltou a 

ver os atacantes do time funcionarem. O setor ofen-
sivo marcou presença efetiva em todos os jogos do 
Cruzeiro com o técnico. Marcou sete gols em cinco 
partidas, tendo balançado as redes duas vezes diante 
de Brusque (2 a 1) e Vitória (2 a 2).

Adversário do CRB

Os clubes da liga que organiza 
o Campeonato Espanhol, La Liga, 
decidiram por unanimidade iniciar 
medidas cautelares na Justiça e avi-
sar aos jogadores convocados por 
seleções sul-americanas da impos-
sibilidade de viagem na próxima 
data Fifa, "até que se clareie a situ-
ação". A decisão foi comunicada 
formalmente nesta quinta-feira.

Manifesto

Próximo de 
se concretizar

Após a derrota para o São 
Paulo, atingindo a marca de três 
jogos sem vencer no Brasileirão, a 
diretoria rubro-negra optou pela 
saída de Umberto Louzer. Durante 
a semana, vários nomes chegaram 
a ser especulados e até a iniciar 
negociação com o clube, a exemplo 
de H´leio dos Anjos, que na 
semana passada entregou oco-
mando do Náutuco.

Inovação 
internacional II

Inovação 
internacional

Paulo Wanderley atual presidente do Comitê 
Olímpico Brasileiro – COB será agraciado nesta 
segunda-feira, 30, com título de Cidadão Honorário de 
Maceió. A cerimônia de entrega acontecerá a partir 
das 9h no prédio da Câmara Municipal da nossa cap-
ital. Trata-se uma propositura do vereador Eduardo 
Canuto, através de seu suplente à época, Beto da 
Farmácia.

Título maceioense

O Sport do Recife confir-
mou, de maneira oficial, a contra-
tação do técnico Gustavo 
Florentín para a sequência da 
Série A. Com passagens por 
Cerro Porteño (Paraguai), 
Huachipato (Chile) e The 
Strongest (Bolívia), o treinador 
paraguaio de 43 anos chega para 
o seu primeiro desafio no futebol 
brasileiro.

Em negociação avançada para 
ser jogador do Corinthians, o ata can -
te Róger Guedes apagou dezenas de 
fotos do Instagram dele da época em 
que defendia o Palmeiras. Róger 
Gue des defendeu o Palmeiras entre 
2016 e 2017, sendo campeão brasi lei -
ro pelo clube. Ele disputou 83 jo gos, 
fez 12 gols e, depois de altos e bai xos 
e algumas polêmicas, acabou en -
volvido em troca com o Atlético-MG.
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