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Prata da casa Trajetória

ÁGUA EM JOGO

JHC comemora 
parecer da PGR 
sobre venda da 
Casal para BRK

Justiça mantém resultado do 
leilão de usinas da Laginha

GRUPO JL

NAS ESCOLAS

Alagoanos são os que 
mais relatam humilhações 
por aparência do rosto 

Foco é a produção cultural dos bairros da capital alagoana

Maceió oxigena a cultura local 
com abertura de 10 editais 
e contempla 10 mil artistas

ECONOMIA

“Emprega Mais” oferece 
capacitação profissional 
para pessoas desempregadas
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Mais de 10 mil artistas locais 
serão contemplados com R$ 2,5 
milhões, através dos dez editais lan-
çados pela Fundação Municipal de 
Ação Cultural (FMAC). O fomento 
irá beneficiar segmentos da arte 
cênica, literatura, música, dança, 
artesanato, cultura popular e socie-
dade civil. A medida, também irá 
potencializar o calendário cultural 
da cidade. 

Os incentivos à cultura local 
promovidos pela Prefeitura de 
Maceió estão ofertados nos 
seguintes editais: Credenciamento 
de grupos culturais; Xangô rezado 
alto; Cortejo do Natal dos folgue-
dos; Credenciamento de cultura 
popular; Oficina de folguedos; 
Fornecimento de figurinos; 
Credenciamento de festival bumba 
meu boi; Credenciamento grupos 
culturais de matriz africana; Oficina 
de capoeira e Folguedos por todo 
canto. Todos lançados em apenas 
um mês.  

Para o presidente da Liga dos 
Cocos de Roda de Alagoas, Elvis 
Pereira, os valores culturais da cap-
ital alagoana precisam ser ampla-
mente incentivados e apresentados 
ao público. „São ações como essas 
que nos possibilitam mostrar as 
produções culturais dos bairros e 
estimular a troca de saberes volta-
dos à cultura da nossa cidade‰, 
destacou Elvis.  

A presidenta da Fundação 
Municipal de Ação Cultural 
(FMAC), Mírian Monte, considera 
que o feito representa a consolida-
ção dos direitos culturais dos 
maceioenses. Ela ressalta que a 
FMAC realizou uma reestrutura-
ção administrativa, resultando na 
criação de metodologias que aten-
dem as demandas da população, 
com transparência, diálogo com os 
artistas e responsabilidade com a 
gestão cultural. Com isso, o órgão 
retomou convênios que estavam 
paralisados.   

„Isso significa que os ma ce io -
en ses terão arte por todos os cantos. 
A pandemia afetou o bolso e a alma 
de todo mundo, mas com respon -
sabi lidade e cuidado com a coisa pú -
bli ca, nós fortalecemos a nossa cul -
tu ra e os artistas locais. O lançamen -
to desses editais representa um abra -
ço da FMAC à nossa comunidade 
cultural‰, enfatizou Mírian Monte.  

Para consultar cada edital bas -

ta acessar o portal da Fundação no 
si te oficial da Prefeitura de Maceió e 
cli car na aba ÂEditaisÊ. Para se ins cre -
ver, é necessário comprovar no mí -
nimo um ano de atividade conti nu -
ada, atestada através de portfólio 
(cer tificados, recortes de jornais, re -
vis tas, postagem em sites, blogs, re -
des sociais, vídeos, registro fotográfi -
co, declarações etc.). Lembrando 
que só é possível inscrições através de 

CNPJ. 
Os recursos são oriundos de 

qua tro convênios firmados entre o 
mu nicípio e o Ministério do Tu ris -
mo para o fomento à cultura, através 
de emendas parlamentares de auto ri -
as do senador Rodrigo Cunha (PS -
DB) e da deputada federal Tereza 
Nel ma (PSDB). Em todos os termos 
firmados há uma contrapartida da 
Prefeitura, já garantida pela gestão.

Foco é a produção cultural dos 
bairros da capital alagoana

Maceió oxigena a cultura local 
com a abertura de 10 editais 
e contempla 10 mil artistas
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ÁGUA EM JOGO

O prefeito da capital, JHC, se 
pronunciou, nas redes sociais, 
depois do parecer da Procuradoria-
Geral da República (PGR) de que o 
Governo de Alagoas deve repassar 
os R$ 2 bilhões da venda da Casal 
para os municípios da Região 
Metropolitana de Maceió. 

„A Procuradoria-Geral da 
República disse hoje que a região 
metropolitana foi prejudicada 
porque o governo desrespeitou a 
Constituição. E quando desrespeita 
a Constituição, desrespeita o povo!‰, 
disse JHC, nas redes sociais.  

Ainda conforme o prefeito, o 
Estado embolsou os R$ 2 bilhões 
que deveriam ser distribuídos entre 
as cidades para investimentos em 
saúde, educação, habitação, progra-
mas sociais, dentre outros. 

„Se o governo de Alagoas se 
preocupasse com as pessoas, teria 
feito como o Amapá. Lá, a conta de 
água vai baratear 20% e os municíp-
ios receberão R$ 930 milhões. Aqui 
o governo quer aumentar a conta e 
ficar com o dinheiro que não é dele! 
Seguirei lutando contra essa injus-
tiça‰, destacou. 

Conforme a chefia do Mi nis té -
rio Público Federal (MPF), é neces -
sá rio que seja declarada a inconstitu -
ci onalidade de resoluções tomadas 
pe la Assembleia Metropolitana, do 
Con  selho de Desenvolvimento Me -
tro  politano, de itens do Convênio de 
Co operação firmado entre o Estado 
de Alagoas e a Região Me tro po li ta -
na de Maceió e de cláusula do Con -
tra to de Concessão entre o governo 
e a BRK Ambiental.

Prefeito JHC comemora parecer da 
PGR sobre venda da Casal para BRK

O presidente da Associação 
dos Municípios Alagoanos (AMA) 
prefeito Hugo Wanderley abriu 
nesta sexta-feira, dia 10, em 
Maceió, o Encontro „Nordeste 
Unido pelo Desenvolvimento‰, 
com todas as Entidades 
Nordestinas. Em parceria com a 
Confederação Nacional dos 
Municípios (CNM), a ideia é 
encontrar soluções para projetos 
comuns às cidades, defender as 
pautas que tramitam no Congresso 
e são importantes para o fortaleci-
mento das políticas públicas. 

„Esse é um encontro legítimo 
e o fortalecimento da integração 
nos dá mais força para combater as 
desigualdades que existem e ainda 
são ignoradas pelo governo fed-
eral‰, disse Wanderley. Vice-pres-
idente da CNM para o Nordeste, a 
prefeita de Feliz Deserto, Rosiana 
Beltrão, falou da „pressa‰ que 
existe e o sentimento de um debate 
maior sobre semelhanças e diferen-
ças, fora de Brasília. Também 
membro da Executiva da CNM, o 
presidente da AMUPE, José 
Patriota, complementou refor-
çando a necessidade de decisões 
rápidas, que saiam da retórica. 

A experiência do novo mod-
elo do saneamento nos municípios 
alagoanos, como fato novo e 

exitoso, que tem a meta de, até 
2033, deixar 100% das cidades 
com água potável e 90% com 
saneamento, através das conces-
sões e outorgas, foi apresentada 
pelo secretário da Fazenda, 
Rodrigo Santoro. O detalhamento 
prático e a evolução do projeto de 
acordo com o novo marco regu-
latório mostraram as condições 
estruturais, os investimentos neces-
sários, incentivos e os bônus rever-
tidos às prefeituras. A divisão em 
blocos, e a discussão que envolveu 
a AMA foi fundamental para o 
avanço do projeto. 

O modelo chamou a atenção 
dos presidentes que trataram o 
tema como novo, complexo e 
urgente, principalmente pela pre-
cariedade dos serviços prestados à 
população nas cidades, que paga o 
que não tem. O prefeito de Pedras 

de Fogo, Paraíba, Manoel Júnior 
da diretoria da CNM e o pres-
idente da Fames, Christiano 
Rogério aplaudiram o modelo ala-
goano que será exemplo para os 
demais estados. 

Nesse modelo técnico, o 
superintendente da Sudene, 
Evaldo Cruz Neto detalhou o 
plano de desenvolvimento do 
Nordeste , recebeu dos gestores a 
garantia da defesa do órgão, mas a 
necessidade da ampliação dos 
investimentos voltados, principal-
mente para os pequenos e a aber-
tura do diálogo em torno da con-
strução de um modelo voltado para 
as características da região. 
Presidente da AMUPE e diretor da 
Confederação, José Patriota pediu 
da Sudene soluções sustentáveis e 
distributivas e, principalmente, no 
que diz respeito a suficiência nor-

POLÍTICA

AMA recebe presidentes de estaduais em 
defesa do desenvolvimento do Nordeste 

CORONAVÍRUS

O governador Renan Filho 
manteve por mais sete dias as regras 
do Distanciamento Social 
Controlado em novo decreto publi-
cado na sexta-feira (10) no Diário 
Oficial do Estado. As recomenda-
ções e determinações sobre o fun-
cionamento de setores da economia 
e sociais permanecem sem altera-
ções nesta fase ainda amarela. 

Os protocolos sanitários são 
man tidos no decreto, especialmente, 
a não aglomeração e o uso da más -
ca ra facial. Confira as regras: Bares e 
res taurantes - passam a operar com 
75% da capacidade de público. Igre -
jas e templos - passam a poder re ce -
ber 75% da capacidade de público. 

Academias e clubes - passam a 
operar com 75% da capacidade de 
público. Salões de beleza - passam a 
operar com 75% da capacidade de 
público. Teatros, museus, circos e 
cinema - passam a operar com 75% 
da capacidade de público. 

Eventos ao ar livre - ampliam a 
capacidade de 100 para 200 pes-
soas, sem venda de ingressos. 
Eventos em locais fechados - 
aumentam a capacidade de 50 para 
100 pessoas, sem venda de ingres-
sos. Os espaços públicos e privados 
estão liberados para abrigar práticas 
esportivas coletivas, sem público e 
sem limitação de pessoas nas 
equipes.

Governo de Alagoas mantém 
regras de distanciamento 
social em novo decreto
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Uma pesquisa divulgada na 
sexta-feira (10) pelo IBGE revelou 
que, entre os estudantes alagoanos 
que se sentiram humilhados por 
provocações de colegas de escola, 
13,8% citou a aparência do rosto 
como motivo ou causa da humilha-
ção, colocando o estado na primeira 
posição desse indicador entre todas 
as unidades da federação: 
Pernambuco e São Paulo surgiram 
logo atrás, ambas com 13,6%. 

Os dados fazem parte da 
Pesquisa Nacional de Saúde do 
Escolar (PeNSE) e foram coletados 
em todo o Brasil no ano de 2019 
junto aos estudantes de 13 a 17 
anos. Em Alagoas, a amostra da pes-
quisa coletou 4.824 questionários 
válidos em dependências adminis-
trativas públicas ou privadas, con-
templando 145 escolas e 198 turmas 
em um universo de 6.018 alunos 
matriculados, dos quais 5.719 eram 
frequentes.  

De um modo geral, o estudo 
mostrou que 58,8% dos escolares 
alagoanos entre 13 e 17 anos dis-
seram que não se sentiram humil-
hados por provocações de colegas 
de escola nos 30 dias anteriores à 

pesquisa, enquanto 22,5% apon-
taram a frequência de duas ou 
mais vezes e 17,6% apenas uma 
vez. 

Em relação ao motivo/causa 
da humilhação, 16,1% citou a 

aparência do corpo, 13,8% a apa-
rência do rosto, 6,5% a cor ou 
raça, 3,3% a orientação sexual, 
2,8% a religião e 0,6% a região de 
origem. Outros motivos/causas 
corresponderam à maior fatia; 

55,2%. 
Além do destaque para o 

critério da aparência no rosto, 
Alagoas figurou com a quarta 
maior taxa nos motivos/causas de 
cor ou raça e orientação sexual. 

Alagoanos são os que mais relatam 
humilhações por aparência do rosto 

Por meio da parceria com o 
Serviço Nacional de Aprendizagem 
In dustrial (SENAI) e Ministério da 
Eco nomia, a Braskem contribui pa -
ra o desenvolvimento do programa 
Emprega Mais, que oferece cursos 
profissionalizantes para pessoas 
desempregadas. Graças ao número 
de empregos gerados pela empresa 
em Alagoas - 2,5 mil postos de tra-
balho qualificados - a Braskem pode 
indicar 50 pessoas de comunidades 
do entorno da unidade de Cloro 
Soda, em Maceió, para participar 
gratuitamente dos cursos oferecidos 
pelo SENAI.  

O aprendizado vai beneficiar 
moradores dos bairros Trapiche da 
Barra e Pontal da Barra, e as aulas 
são ministradas nas próprias comu-
nidades, durante três meses. Os cur-
sos foram escolhidos a partir do 
diálogo com lideranças e refletem a 
necessidade indicada pelos próprios 
participantes. São duas turmas de 
montagem e reparação de comput-
adores, ambas iniciadas em agosto; 

e uma turma para o curso de costu-
reiro sob medida, com aulas progra-
madas para início em 13 de setem-
bro. O Emprega Mais atende a pes-
soas desempregadas com cursos de 
carga horária mínima de 200 horas, 
incluindo módulo de preparação 
para inserção no mercado de tra-
balho.  

Para Milton Pradines, gerente 
de Relações Institucionais da 
Braskem em Alagoas, a ação amplia 
as possibilidades de desenvolver car-
reiras técnicas e profissionalizantes e 
colabora para a inserção de pessoas 
desempregadas no mercado de tra-
balho, contribuindo com a melhoria 
na renda dessas famílias. „De forma 
mais ampla, com a requalificação 
profissional desse público, o pro-
grama também garante ganho de 
produtividade dos setores econômi-
cos. Trata-se de uma expressiva 
contribuição do Sistema Indústria 
no desenvolvimento e produtivi-
dade  para o setor em Alagoas‰, 
pondera.

O Emprega Mais é fruto da união de esforços entre o SENAI e o Ministério da Economia. O programa visa 
promover qualificação e inserção profissional conectadas às demandas do setor produtivo, além de difundir tec-
nologia e conhecimento para a esfera pública, para a iniciativa privada e para os trabalhadores.

Emprega Mais 

ECONOMIA

“Emprega Mais” oferece capacitação 
profissional para pessoas desempregadas

Os dados fazem parte da Pesquisa 
Nacional de Saúde do Escolar 

A Braskem está investindo R$ 400 milhões nas unidades de produção de PVC e Cloro Soda em Alagoas, 
reforçando o compromisso socioeconômico com o Estado. Com a retomada da produção na unidade em Maceió 
- que agora opera com sal importado de fora do estado - a indústria produziu até maio passado 72 mil toneladas 
de soda cáustica e 85 mil toneladas de dicloroetano. Para isso, a Braskem recebeu pelo Porto de Maceió 270 kt 
de sal, proveniente do Chile, movimento que impacta positivamente a economia regional fazendo crescer os indi-
cadores do setor industrial.

Economia local 
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A Seção Especializada Cível 
do Tribunal de Justiça de Alagoas, 
por unanimidade de votos, man-
teve a validade do leilão das usinas 
Triálcool e Vale do Paranaíba, 
pertencentes à massa falida da 
Laginha Agro Industrial. Os 
desembargadores negaram o 
pedido de anulação feito pela 
Concre-Norte Indústria e 
Comércio, credora da Laginha, 
em um mandado de segurança. 

A empresa alegou supostas 
irregularidades na forma como o 
valor dos bens foi definido pelo 
avaliador, o que teria feito as usi-
nas serem arrematadas por um 
preço muito abaixo do que vale-
riam. Assim, a Cocre-Norte con-

testou decisão da Comissão de 
Juízes do 1À Ofício de Coruripe, 
que rejeitou o pedido de anulação, 
no primeiro grau de jurisdição. 

Para a desembargadora 
Elisabeth Carvalho Nascimento, a 
fundamentação apresentada pelos 
juízes de Coruripe não deixa 
„espaço para se concluir que 
houve ato judicial esdrúxulo, tera-
tológico ou com abuso de poder‰, 
o que seria necessário para a con-
cessão da segurança requerida. 

„Da apreciação do ato judi-
cial impugnado, afere-se que se 
utilizou de motivações/fundamen-
tos regulares e apropriados à aná-
lise dos pontos reclamados pela 
requerente na origem, não apre-

sentando um convencimento 
aberrante ou absurdo do que se 
tem como fundamentação plausí-
vel para deferimento/indeferi-
mento daqueles argumentos apre-
sentados pela impetrante‰, afir-
mou a relatora no acórdão. 

Entre as alegações da 
empresa credora estavam a de que 
o valor das usinas foi avaliado de 
forma equivocada quanto às suas 
capacidades; que houve superval-
orização de postos para reparos 
nas unidades produtivas; e que a 
análise não teria considerado o 
valor econômico do negócio, 
levando em consideração somente 
o valor estático dos bens móveis e 
imóveis.

Justiça mantém resultado do 
leilão de usinas da Laginha

GRUPO JL

Desembargadores entenderam que não há 
abusos na decisão da Comissão de Juízes
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E X P E D I E N T E

A trajetória política de Aurélio Viana de Cunha 
Lima iniciou-se em 1947, quando foi eleito pela UDN 
deputado constituinte à Assembleia Legislativa de 
Alagoas com 1.147 votos, ficando em 8° lugar dentre as 
trinta e cinco vagas em disputa. 

Aurélio Viana, nas eleições de 1950 foi reeleito 
deputado estadual pela UDN com 1.011 votos, ficando 
em 29° lugar dentre as trinta e cinco vagas em disputa. 
Em 1952, comandou a organização do PSB de Alagoas, 
filiando-se à legenda socialista. 

Nas eleições de 1954, Aurélio Viana alçoou voos ma -
is altos e foi eleito deputado federal pelo PSB com 7.069 
votos, ficando em 7° lugar dentre as nove vagas em disputa. 
Nessa legislatura foi o quarto-secretário da Câ mara Federal 
e foi escolhido vice-presidente nacional do PSB. 

Aurélio Viana, nas eleições de 1958 foi reeleito pe -
lo PSB deputado federal com 9.115 votos, ficando em 2° 
lu gar dentre as nove vagas em disputa. Nessa legislatura 
foi líder do PSB na Câmara Federal. No exercício de seu 
man dato elaborou um projeto de lei sobre direito de gre -
ve que alcançou grande repercussão nacional. Quando 
Jâ nio Quadros, renunciou ao cargo de presidente da 
República em 25 de agosto de 1961 e as forças armadas, 
di vulgaram um manifesto à nação vetando a posse do vi -
ce-presidente João Goulart por razões de segurança na -
cio nal, Aurélio Viana, foi implacável em um discurso na 
ses são de 26 de agosto na Câmara Federal, declarando: 
" A mim não me interessa, particularmente, a pessoa do 
vi ce-presidente, o seu nome, que poderia ser qualquer 
um brasileiro. A mim me interessa que esse homem foi 
elei to, todos sabiam, militares e civis, para exercer a pres-
idência do Senado e substituir o presidente da República 
nos seus impedimentos." 

Nas eleições de 1962, após campanha marcada pe -
la intensa radicalização e pelo alto nível de politização do 
elei torado, Aurélio Viana elegeu-se senador pelo Estado 
da Guanabara pela coligação (PSB/PTB) com 509.979 
vo tos (30,71%), ficando em primeiro lugar dentre as du -

as vagas em disputa. Sua campanha foi feita em conjun -
to com Leonel Brizola, que foi candidato a deputado fe -
de ral pelo Estado da Guanabara pela legenda do PTB. 
Au rélio Viana, nessa legislatura foi líder do PSB no Se -
na do Federal, como também foi escolhido vice-líder do 
blo co das pequenas agremiações partidárias. Foi relator 
do Projeto de Lei que deu origem ao Estatuto da Terra, 
de signação dada à lei n° 4.504, de 30 de novembro de 
1964. 

Aurélio Viana, nas eleições de 1965 concorreu ao 
Go verno do Estado da Guanabara, obtendo 25.841 vo -
tos (2,34%), ficando em 4° lugar na disputa. O principal 
fa tor que prejudicou por demais a campanha de Aurélio 
Vi ana nesse pleito, foi a divisão partidária dos membros 
do PSB. 

Com extinção dos partidos políticos pelo Ato Ins ti -
 tucional n° 27 de outubro de 1965 e a posterior instau ra -
ção do bipartidarismo, filiou-se ao MDB, partido de opo -
sição ao regime militar instalado no Brasil em 1964. Au -
rélio Viana foi líder do MDB no Senado Federal em 
1968, ano marcado por manifestações de oposição ao 
Re gime militar, tendo à frente o Movimento Estudantil. 
Au rélio Viana, destacou-se nos ataques à repressão poli -
ci al e na defesa dos direitos dos estudantes. Em 1970, foi 
im pedido de candidatar-se à reeleição ao Senado pelo 
Es tado da Guanabara, pois o Tribunal Superior Eleitoral 
indeferiu seu pedido para concorrer com o tí tulo de elei-
tor em Alagoas, como vinha fazendo. 

Nas eleições de 1970, Aurélio Viana, como foi im -
pe dido de disputar ao cargo de senador pelo Estado da 
Gua nabara, concorreu naquele pleito pelo Estado de 
Ala goas, ficando em 3° lugar dentre as duas vagas em dis -
puta com 63.916 votos (20,21%). Os dois vitoriosos fo -
ram Arnon de Melo com 100.635 votos (31,82%) e Lu -
iz Cavalcante com 99.566 votos (31,49%). 

Após as eleições de 1970, Aurélio Viana não voltou 
a concorrer a cargos eletivos, faleceu em Brasília no dia 
21 de março de 2003.

MARCELO BASTOS

A R T I G O

MAIS UM DECRETO
O Governo alagoano publicou no Diário Oficial do Estado 

(DOE), um novo decreto emergencial prorrogando a Fase Amarela do 
Plano de Distanciamento Social Controlado por mais sete dias. As re-
gras permanecem as mesmas para todos: evitar aglomerações, respeitar 
os protocolos de distanciamento social, utilizar máscara ao sair de casa 
e higienizar as mãos frequentemente com água e sabão ou álcool a 70%.

TRABALHO DE DESTAQUE
O trabalho do novo secretário executivo da SEMED Rio 

Largo, Sérgio Rocha, vem se destacando em toda rede municipal de 
ensino. Com vasta experiência na educação Sérgio tem tirado de 
letra os desafios da pasta no município.

CONCURSO IMPORTANTE 
Em iniciativa pioneira no 

âm bito dos concursos nacionais, 
a CAIXA lança um edital de con -
cur so exclusivo para Pessoas com 
De ficiência (PcD). São ofereci-

das mil vagas para o cargo de 
Téc nico Bancário Novo (nível 
mé dio), com remuneração inicial 
de R$ 3 mil. As inscrições já po -
dem ser realizadas pela internet.

ANDERSON DE ARRUDA MENEZES 

A R T I G O

Existem aqueles que tendem a ser alegres e 
aqueles que atraem tempestades emocionais. A que se 
devem essas diferenças e como elas influenciam a nossa 
capacidade de sermos felizes? 

Algumas pessoas mostram uma predisposição 
para a felicidade desde o nascimento. São crianças 
alegres, cheias de vida e risonhas que crescem e se tor-
nam adultos otimistas, enérgicos e resilientes. Aqueles 
que não pertencem a essa afortunada categoria podem 
se perguntar: como eles fazem isso? A felicidade é 
hereditária e eles ganharam na loteria genética? Esta é a 
pergunta que tentaremos responder a seguir. 

O interesse em estudar a origem da felicidade já 
existe há décadas. Esta é a maior aspiração de todos os 
seres humanos: alcançar um alto nível de bem-estar 
subjetivo. No entanto, a satisfação com a vida varia 
muito de uma pessoa para outra, tornando alguns indi-
víduos mais vulneráveis à ansiedade, depressão ou apa-

tia. As últimas descobertas científicas lançaram alguma 
luz sobre isso. 

Após várias pesquisas, chegou-se à conclusão de 
que a felicidade tem um componente genético. Algumas 
descobertas ligaram o chamado gene transportador de 
serotonina (5-HTTLPR) a esse sentimento subjetivo de 
felicidade. Assim, foi constatado que aqueles que apre-
sentam uma determinada versão desse gene relatam ter 
uma maior satisfação com a vida. 

Além disso, essa característica também foi associa -
da a diferenças no processamento emocional entre algu-
mas pessoas e outras. Desse modo, determina-se a ten-
dência de processar seletivamente estímulos emocionais 
positivos ou negativos, podendo influenciar a vulnerabili -
dade à depressão e a manutenção dessa patologia. 

A dica de hoje é não buscar a felicidade, mas 
apren der a ser feliz e desfrutar os momentos de felici-
dade. 

ENDIVIDAMENTO EM ALAGOAS
Mais de 200 mil consumidores alagoanos estão com algum tipo 

de conta em atraso, conforme dados da pesquisa Pesquisa de Endi-
vidamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC) realizada pelo 
Instituto Fecomércio AL. Nesse último mês de agosto,  o endivid-
amento chegou a 68,8%, sendo o maior percentual de endividamento 
dos últimos 11 meses, perdendo somente para agosto de 2020.

DIMINUIÇÃO DE CASOS
O número de novos casos de Covid-19 e também de mortes em 

decorrência da doença vem diminuindo em todo o estado de Alagoas 
nas últimas semanas, conforme os dados do Instituto de Geografia, De-
senvolvimento e Meio Ambiente (Igdema) da Universidade Federal de 
Alagoas (Ufal).

Aurélio Viana, um autêntico socialista

A FELICIDADE É HEREDITÁRIA?
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Coluna Nos Acréscimos

Com Edmílson Teixeira 

Em reunião na quarta-feira, a 
CBF e 19 clubes resolveram que 
só haverá público nos jogos do 
Brasileirão quando houver libera-
ção de torcedores em todas as 
cidades que sediam partidas. O 
único clube que não participou da 
reunião foi o Flamengo, que con-
quistou liminar no STJD para 
contar com público quando for 
mandante. O Atlético-MG tam-
bém conseguiu uma liminar, mas 
decidiu entrar em acordo para a 
volta ao mesmo tempo em todas as 
cidades.

Novela complicada
A sucessão de Rafael Tenório no comando do CSA promete ser agit -

ada. Enquanto o presidente lan çou apoio ao vice, Omar Co e lho, um grupo 
de conselheiros se mo biliza, a fim de concorrer à eleição do clube. Em meio 
às movi men tações políticas, Rafael não ne ga o interesse em ter o mandato 
pror rogado até o fim de 2022. Po rém, depende de uma aprovação do 
Conselho Deliberativo do clu be. O Conselho, por sua vez, não tem data 
prevista para se reunir e de finir os próximos passos do clube.

Embate nas urnas

Em contrapartida, um grupo de conselheiros costura o interesse de 
assumir o CSA. Encabeçada pelo advogado Marcelo Brabo, a chapa pode 
contar também com a participação do empresário ˘lvaro Mendonça, 
dono da Carajás, que, inclusive, patrocina o clube.

Embate nas urnas II

Lanterna do Grupo A da Série C, com 11 pontos, o Santa Cruz se 
apega ao fato de jogar dois dos três próximos jogos no Arruda para tentar 
escapar da queda à Série D . Com  93% de risco de rebaixamento, o 
Tricolor acredita que atuar em casa será determinante na reta final da com-
petição. No entanto, embora encare Altos e Botafogo-PB no estádio, o 
clube coral terá o desafio de superar o pífio rendimento no Arrudão.

Fim de carreira

7

A movimentação do Palmeiras 
nos bastidores durante a janela de 
transferências do exterior mostrou a 
confiança da diretoria na recuper-
ação de Luiz Adriano. No clube, a 
sensação é de que o atleta pode, 
enfim, embalar na reta final da tem-
porada após mais um período ded-
icado somente aos treinamentos. 
Sem disputar um jogo desde o dia 28 
de agosto, o Verdão só volta a campo 
neste domingo, quando recebe o 
Flamengo, às 16h  no Allianz 
Parque, pelo primeiro confronto do 
segundo turno do Brasileirão.

Prata da casa

Do outro Brasil

Diogo Silva virou mesmo titu-
lar absoluto na Série B e já tem 
números de destaque na competi-
ção. De acordo com o Footstats, 
Diogo é o goleiro que fez mais defe-
sas no campeonato. Foram 63 em 
22 jogos do CRB, sendo 17 consid-
eradas difíceis. O goleiro lidera o 
ranking da competição, com média 
de 2,83 defesas por partida. 

A barreira regatiana
Pelé afirmou nesta quarta-fei -

ra, por meio de uma rede social, que 
está se recuperando bem de uma ci -
rur gia realizada no último sábado 
pa ra a retirada de um tumor do in -
tes tino. Na mesma postagem, o Rei 
do Futebol prestou condolências  ao 
Rei da música brasileira, Roberto 
Car los, que perdeu nesta quarta seu 
fi lho Dudu Braga, aos 52 anos.

De Rei para Rei

Pois como Diogo Silva, do Clu be de Regatas Brasil, lidera na po -
sição, o segundo colocado na es ta tística de defesas é o goleiro Matheus 
Nogueira, do Brasil de Pelotas. Em 23 jogos, ele fez 58 intervenções, 
sendo 16 difíceis. O experiente Vanderlei, do Vasco, é o terceiro, com 53 
defesas em 19 jogos, sendo 11 consideradas difíceis.

O Vasco agora procura um treinador – procurou Guto Ferreira e 
Fernando Deniz e analisa opções  até o próximo jogo da equipe, no dia 
16, contra o CRB, em Maceió. E ainda tenta catar os cacos numa admin-
istração que não tem um ano completo e vai para o quarto treinador  
depois de Vanderlei Luxemburgo, Marcelo Cabo e Lisca.

Em busca do 4º comandante
Após 14 anos, Welliton está 

de volta ao Goiás, time que neste 
sá bado enfrenta o CRB em Ma -
ceió. Cria do clube, o atacante sur-
giu como destaque no início dos 
anos 2000, foi vendido em 2007, 
rodou o mundo e agora retorna em 
outra fase da carreira. Negociado 
em 2007 com o Spartak Moscou, 
da Rússia, Welliton foi por muito 
tempo a maior venda da história 
do Goiás. Em 2019, foi superado 
por Michael e caiu para a segunda 
posição. Na primeira passagem, o 
atacante disputou 80 jogos e mar-
cou 32 gols com a camisa esmeral-
dina.

Adversário do CRB
O goleiro Diogo Silva chegou 

ao CRB em fevereiro e, de cara, en -
fren  tou a concorrência de Edson 
Mar  dden. Passou o mês de março 
na reserva e assumiu a condição de 
ti   tular em abril, no jogo contra o 
Pay   sandu, em Belém, pela Copa do 
Bra   sil. No início, foi até questionado 
pe  la torcida, principalmente no Nor -
des   tão e no Campeonato Alagoano, 
mas ganhou muita confiança depois 
de se destacar na vitória do Galo so -
bre o Palmeiras, na Copa do Brasil. 
Foi bem num jogo histórico, o time 
ven  ceu por 1 a 0 em São Paulo, e 
Di  ogo ainda defendeu três pênaltis 
na decisão da vaga na marca da cal.

Trajetória

O terceiro treinador do Santos na atual temporada, depois de Ariel 
Holan e Fernando Diniz, será Fábio Carille. Anunciado na última quarta-
feira, o técnico chega ao Peixe com algumas missões, mas a principal é: sal-
var o clube de seu primeiro rebaixamento para a Série B do Campeonato 
Brasileiro.Justamente por causa da urgência que pede o momento do 
Santos, Fábio Carille estreia neste sábado, contra o Bahia, às 21h, na Vila 
Belmiro, pela 20… rodada do Brasileirão. Sem vencer há seis partidas, o 
Peixe é o 14À colocado na tabela de classificação do Campeonato 
Brasileiro, com 22 pontos.

Em tempo hábil

A loucura de Lisca foi efêmera no Vasco. Ele 
chegou com carta, pose e pompa a São Januário. 
Tirou fotos na sala de imprensa, disse que estava 
emocionado, pediu a bênção da estátua de Romário 
e parecia ser a cartada de segurança de um primeiro 
ano muito conturbado da gestão Jorge Salgado. Mas 

durou pouco. Anunciado no dia 20 de julho, Lisca 
durou um mês e meio no comando do Vasco. Foram 
12 jogos, com quatro vitórias, um empate e sete der-
rotas. O plano de Salgado e do diretor de futebol 
Alexandre Pássaro ruiu num preocupante cenário a 
15 rodadas do fim da Série B.

Nem o “Doido” resolveu
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