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População aprova trabalho do 
Mais Asfalto no Eustáquio Gomes 

Comerciantes 
e moradores 

reconhecem a 
vida nova sem 

buracos nas vias 
do conjunto

José Roberto, 45, morou, saiu 
e re tornou a residir no Conjunto 
Eus  tá quio Gomes. Essa ida e vinda 
pro  por cionou ao autônomo tes te -
mu  nhar duas realidades bem dife -
ren tes: an tes, era abandono, bura-
cos, lama e po eira; agora é asfalto, 
sem esgoto ao céu aberto e respeito 
ao ci da dão.„Antes aqui era uma ca -
la mida de. Temos que parabenizar, 
de fato, pe lo que está sendo feito‰, 
dis se Roberto. 

Valdemir Farias tem como en -
de reço o Eustáquio Gomes há 18 
anos e apesar dos problemas de in -
fra estrutura que o bairro sempre en -
frentou nunca quis sair do lugar que 
aprendeu a chamar de lar. O apo-
sentado de 62 anos elogia o trabalho 
da Prefeitura e aprova a iniciativa em 
olhar para a periferia.„Tá melhor. 
Melhorou muito. Do jeito que 
estava não tinha condições‰, comen-
tou resumidamente o senhor 
Valdemir. 

„O Eustáquio estava acabado, 
aban donado‰, confirma a comerci-
ante Anne Tenório, 33. Ela tem ne -
gó cios no conjunto desde 2015 e 
so fre na pele há anos por conta da 
falta de estrutura local. „Está tudo 
asfal ta do. Todo mundo está gos-
tando, me lhorando até o movi-
mento de meu negócio. Como a 
rua vivia fe cha da ou esburacada, 
não tinha co mo cliente vir‰, explica 
a moradora. Pa ra o secretário inter-
ino de In fra es tru tura, os condutores 
que trafegam pe la região vão des-
frutar de maior flu idez no trânsito e 
segurança, quan do toda a sinaliza-
ção estiver pronta.  

„O programa Mais Asfalto 
tem beneficiado bairros da parte 
alta à parte baixa da nossa cidade, 
le van do mais conforto aos mora-
dores, mo  toristas e pedestres‰, disse 
Vandebilto Magalhães.

Ricardo Botelho, 54, é 
morador do Conjunto Eustáquio 
Gomes há oito anos e tem um 
estabelecimento comercial na 
região. Assim como outros 
comerciantes locais, penou por 
muitos anos com a falta de uma 
estrutura decente de fluxo de 
veículos na região. Buracos 
intermináveis eram empecilhos 
para que clientes chegassem até 
o seu mercadinho. 

„Melhorou a demanda de 
clientes e eu comento sempre 
com meus clientes. Muitas ruas 
tinham apenas mato e agora 
estamos precisando uma mel-
hora na qualidade de vida com 
estes trabalhos de drenagem, 
saneamento e asfaltamento. 
Todo mundo elogiando‰, expli-
cou o comerciante. 

O programa Mais Asfalto 
passou pelas ruas do conjunto, 
dando fim a buracos e desníveis 
no corredor de transporte. O 
próximo – e breve - passo é a fix-
ação da sinalização horizontal e 
vertical. É preciso aguardar por 
aproximadamente 28 dias para 
que a pintura seja feita e con-
cluída. „Se a pintura ocorrer no 
tempo menor, ela sai‰, explica 
Marcello Leopoldino, diretor de 
Manutenção de Vias Públicas, 
da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura. 

Duas mil toneladas de 
material asfáltico foram aplica-
dos na recuperação das vias no 
Eustáquio Gomes. Segundo 
Leopoldino, a primeira camada 
de asfalto foi retirada e 2,5 km 
estão com asfalto novo, forne-
cendo bem estar e vias sem bura-
cos. Cinco grandes ruas foram 
pavimentadas pelo programa 
Mais Asfalto, no geral.

Ricardo Botelho, 54, tem um estabelecimento comercial na regiãoA comerciante Anne Tenório, 33. Ela tem ne gó cios no conjunto desde 2015
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Bolsonaro ataca Renan Calheiros: 
"Vagabundo é elogio para ele"

O presidente Jair Bolsonaro 
atacou nesta quinta-feira, 21, o 
relator da Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) da covid-19, o 
senador Renan Calheiros (MDB-
AL). O chefe do Executivo disse 
que chamá-lo de "vagabundo" era 
elogio e acusou o parlamentar de 
estar envolvido em "maracutaias" 
em Brasília. A declaração ocorreu 
durante a cerimônia de inaugura-
ção da obra do trecho final do Eixo 
Norte do Projeto de Integração do 
Rio São Francisco em São José de 
Piranhas (PB). 

"Relatório da CPI coman-
dada por Renan Calheiros?", ques-
tionou em tom de ironia o pres-
idente. Apoiadores na plateia grita-
ram "vagabundo" e Bolsonaro 
rebateu: "Não. Não chame o 
Renan de vagabundo, não. 
Vagabundo é elogio para ele. Não 
há maracutaia lá por Brasília que 
não tenha o nome do Renan envol-
vido", apontou. 

Nessa quarta-feira (20), o 
relatório final da CPI da covid, 
apresentado por Calheiros reco-
mendou que o presidente seja 
investigado e, eventualmente, 
responsabilizado em três frentes 
devido à gestão do seu governo na 
pandemia de coronavírus: por 
crimes comuns, por crimes de 
responsabilidade e por crimes 

contra a humanidade. 
O texto lido durante a 

comissão continha cerca de 50 
páginas e trazia os pontos princi-
pais do parecer de 1.180 laudas 
que detalha possíveis crimes e 
omissões do governo federal e ali-
ados durante a pandemia.Caso o 
relatório seja aprovado pela mai-
oria da comissão na próxima 

semana, as acusações serão anali-
sadas pela Procuradoria-Geral da 
República (PGR), pela Câmara 
dos Deputados e, ainda, pelo 
Tribunal Penal Internacional 
(TPI), pelo qual o presidente 
poderia sofrer um processo. 

Em aceno, Bolsonaro ainda 
agradeceu ao senador Davi 
Alcolumbre (DEM-AP) pelos 

dois anos em que esteve à frente 
da presidência do Senado, mas 
lembrou que, agora, com o 
demista na presidência da 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CJJ), enfrenta resistência 
para a sabatina de seu indicado ao 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), o ex-AGU André 
Mendonça.

FIM DE CPI

O relatório final da Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) da 
Pandemia do Senado, apresentado 
na quarta-feira (20) pelo senador 
Renan Calheiros (MDB-AL), tem  
mais 1,1 mil páginas, divididas em 
16 capítulos e 29 tipos penais apon-
tados. O texto, que será votado pelo 
colegiado na próxima terça-feira 
(26), pede o indiciamento de 66 
pessoas e de duas empresas. Uma 
delas é a Precisa Medicamentos, 
que intermediou a negociação de 
um contrato que acabou cancelado 
pelo Ministério da Saúde para a 
aquisição de 20 milhões de doses 
da vacina indiana Covaxin. A outra 
é a VTClog, contratada pelo 
Ministério da Saúde para cuidar da 
logística da distribuição de vacinas 
e insumos contra a covid-19, que 
também é suspeita de irregulari-
dades. 

Entre os nomes da lista estão 
o do presidente da República, Jair 
Bolsonaro, e de quatro ministros: 
Marcelo Queiroga (Saúde), Onyx 
Lorenzoni (Trabalho e 
Previdência), Wagner Rosário 

(Controladoria-Geral da União) e 
Walter Braga Netto (Defesa). 
Constam ainda, entre as sugestões 
de indiciamento, os ex-ministros 
Ernesto Araújo (Relações 
Exteriores) e Eduardo Pazuello 
(Saúde). Entre os parlamentares, a 
lista traz os deputados federais 
Ricardo Barros (PP-PR), líder do 
governo na Câmara, Osmar Terra 
(MDB-RS), Carla Zambelli (PSL-
SP), Bia Kicis (PSL-DF) e Carlos 
Jordy (PSL-RJ), além de três filhos 
do presidente, o deputado federal 
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), o 
senador Flávio Bolsonaro 
(Patriotas-RJ) e o vereador pelo Rio 
de Janeiro Carlos Bolsonaro 
(Republicanos). 

Também figuram no rol de 
pedidos de indiciamentos Luciano 
Hang, Otávio Fakhoury, Carlos 
Wizard, além da médica Nise 
Yamaguchi e do virologista Paolo 
Zanotto, todos nomes apontados 
como sendo de integrantes de um 
gabinete paralelo de aconselha-
mento do presidente na pandemia. 

No parecer, o presidente Jair 

Bolsonaro é responsabilizado pela 
prática de nove crimes: epidemia 
com resultado morte; infração de 
medida sanitária preventiva; charla-
tanismo, incitação ao crime; falsifi-
cação de documento particular; 
emprego irregular de verbas públi-
cas; prevaricação; crimes contra a 
humanidade; e crimes de responsa-
bilidade (violação de direito social e 
incompatibilidade com dignidade, 
honra e decoro do cargo). 

Na terça-feira (19) à noite, 
em uma reunião na casa do sena-
dor Tasso Jereissati (PSDB-CE), 
pontos divergentes do relatório 
foram discutidos pelo G7 – grupo 
de senadores independentes e 
oposicionistas. Com isso, o texto 
final do parecer  sofreu alterações. 

O grupo decidiu retirar do 
parecer, por exemplo, imputações 
ao presidente pelos crimes de gen-
ocídio contra indígenas e homicí-
dio, que enfrentavam resistências 
entre o grupo majoritário na 
comissão. Para o senador 
Humberto Costa (PT-PE), que 
participou do encontro, o relatório 

de Calheiros „é consistente e 
sólido‰, e a cúpula da comissão se 
preocupou em conferir mais preci-
são jurídica ao documento para 
que juízes e promotores não pos-
sam desqualificá-lo futuramente. 
„Não tínhamos condições técnicas 
para fazer esse enquadramento‰, 
afirmou. 

Ao chegar ao Senado, Renan 
Calheiros disse que, apesar do 
recuo na tipificação de crimes, não 
haverá prejuízo ao relatório, já que 
o presidente da República contin-
uaria sendo enquadrado em crime 
contra a humanidade, em denún-
cia que será encaminhada pelo 
colegiado ao Tribunal Penal 
Internacional. Caso aprovadas 
pela CPI, as propostas de indicia-
mento contidas no relatório devem 

ser encaminhadas a instituições 
como o Ministério Público e a 
Câmara dos Deputados. „O proc-
urador-geral da República 
[Augusto Aras] tem o dever de 
observar tudo o que foi investigado 
pela CPI", cobrou o relator. 

As mudanças nos tipos 
penais, decididas na reunião na 
casa de Tasso Jereissati, fizeram 
com que o presidente da 
Fundação Nacional do ¸ndio 
(Funai), Marcelo Augusto Xavier, 
e o secretário especial de Saúde 
Indígena, Robson da Silva, ficas-
sem fora da lista final de pedidos 
de indiciamento. Um terceiro 
nome que foi retirado dessa lista é 
o do pastor Silas Malafaia, que 
havia sido incluído no relatório 
pela propagação de fake news.

De autoria de Renan Calheiros, o texto será votado na terça-feira 

Relatório pede indiciamento de Bolsonaro e de 
mais 67 envolvidos em “genocídio brasileiro”
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Os candidatos à presidência da 
Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB), seccional Alagoas, Ednaldo 
Maiorano e Manuela Gatto, leva-
ram as propostas da Chapa OAB 
Com Você para os municípios de 
Piaçabuçu, Penedo, Arapiraca e 
Palmeira dos ¸ndios na quarta-feira 
e quinta-feira, dias 20 e 21. A ideia é 
apresentar o Caderno de Propostas 
da chapa e continuar o diálogo com 
a advocacia de diferentes regiões de 
Alagoas.  

Em Penedo, Maiorano lem-
brou o período em que atuou como 
procurador do município. "Penedo 
me acolheu muito bem quando vim 
para cá, cidade pela qual tenho um 
grande carinho. A nossa gestão vai 
atuar dessa maneira, acolhedora e 
sem privilegiar grupos, vamos tra-
balhar com uma advocacia forte, 
unida, inclusive com os que hoje se 
encontram na oposição, reconhe-
cendo sempre quem possui história, 
experiência e visão de futuro dentro 
da nossa instituição‰, destacou o 
candidato. 

A candidata à reeleição para a 
subsecção local, Luciana Alves e o 
seu vice Claumadson dos Anjos, 
estiveram presentes na visita. ¤ 
advocacia penedense, ela relembrou 
algumas conquistas da gestão e enfa-
tizou que a chapa liderada por 
Maiorano e Manuela traz propostas 
inovadoras para a advocacia ala-
goana. "Nós conseguimos avanços 
importantes e tenho certeza de que 
com Maior e Manu seguiremos com 
projetos efetivos que auxiliem advo-
gados e advogadas do estado e par-
ticularmente da nossa região do 
Baixo São Francisco‰, afirmou 
Luciana. 

Entre os avanços citados por 
Luciana Alves, está a aprimoração 
dos offices da sede da subsecção, a 
inauguração de uma sala do advo-
gado na Delegacia de Penedo, e a 
criação de comissões que são atu-
antes na sociedade, como a 
Comissão da Mulher. „Na gestão 
do presidente Nivaldo Barbosa, 
nunca tivemos um pedido negado, 
então daremos continuidade a um 

trabalho que vem dando resultados, 
agora com Maior e Manu‰, refor-
çou.  

Manuela Gatto disse em 
Penedo que o processo de interiori-
zação da Ordem visa facilitar a  atu-
ação dos profissionais e aproximar 
ainda mais seccional e subsecções. 
"Nossas propostas têm essa expecta-
tivas esperamos com isso e também 
com o fortalecimento da Escola 
Superior de Advocacia (ESA), criar-
mos um ciclo de melhorias que faça 
a OAB sempre presente na vida de 
advogados e advogadas de todo o 
estado",  salientou. 

Em Arapiraca, a Chapa OAB 
Com você visitou escritórios jurídi-
cos e reuniu-se com a advocacia 

local para apresentar as propostas e 
assuntos relacionados diretamente à 
região do agreste alagoano. Natural 
de Arapiraca, o atual presidente da 
Ordem, Nivaldo Barbosa, candidato 
a conselheiro federal na chapa 1, 
reafirmou seu compromisso com 
Maior e Manu e destacou que „elei-
ção se faz com clareza. É preciso 
avaliar o quanto foi feito e o com-
promisso de cada grupo que está no 
pleito em  defesa dos advogados, da 
sociedade e do fortalecimento da 
Ordem‰.  

O grupo estava acompanhado 
do atual presidente e candidato à 
reeleição da seccional Arapiraca, 
Daniel Fernandes e da vice, Márcia 
Acioly. A subsecção da OAB no 

agreste abrange 11 municípios da 
região. Na quinta-feira, 21, 
Maiorano e Manuela participaram 
do lançamento da Chapa de Marcus 
Ribeiro e Mariana Garrote, candi-
datos à reeleição na 3… subsecção da 
Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) em Palmeira dos ¸ndios. "É 
uma satisfação contribuir e incenti-
var a advocacia de Palmeira dos 
¸ndios, e vamos reforçar todo esse 
trabalho com uma Ordem mais 
inclusiva e inovadora a partir de 
janeiro‰, afirmou Maiorano. 

Ainda na quinta-feira, a Chapa 
1 realizou visitas em Piaçabuçu e 
Arapiraca e participou de encontro 
com mulheres jovens advogadas em 
Maceió.

Chapa OAB Com Você leva propostas para 
Piaçabuçu, Penedo, Arapiraca e Palmeira

ELEIÇÕES OAB

A Prefeitura Municipal de 
Maceió deve proceder o pagamento 
do processo judicial dos retroativos 
dos servidores públicos municipais 
de nÀ0732299-04.2013.8.02.0001, 
após a decisão do juiz Guilherme 
Bubolz Bohm, da 14… Vara Cível da 
Capital, na quarta-feira, 14. A sen-
tença determinou o prazo de 90 dias 
para que o Executivo Municipal 
realize o pagamento dos retroativos. 

De acordo com o presidente 
do Sindicato dos Servidores 
Públicos do Município de Maceió e 
Região Metropolitana do Estado de 
Alagoas (Sindspref), Sidney Lopes, 
este processo é da época da gestão 
do prefeito Rui Palmeira, para que a 
Prefeitura pague os retroativos devi-
dos a todos os servidores. „Desde 
então a Prefeitura fica recorrendo, 
mas a justiça está emitindo sua deci-
são favorável para nós. Graças a 
Deus, em breve vamos conseguir‰, 
explica. 

„No que respeita às alegações 
de omissão do julgado – face à ale-
gada omissão em pontos citados, 
resta clara sua inexistência, haja 
vista a facilidade de se aferir, de 

uma simples leitura da sentença, 
que todos os pontos elencados nos 
presentes embargos de declaração 
foram amplamente pontuados, 
apreciados e debatidos ao longo da 

fundamentação da sentença‰, 
relata a decisão judicial. 

Esta foi a segunda determina-
ção favorável para os trabalha-
dores. Em abril de 2021, a juíza 

Isabelle Coutinho Dantas 
Sampaio, da 14… Vara Cível da 
Capital, foi favorável aos servidores 
homologando um acordo cele-
brado em 2013.

 JHC terá que arcar com retroativos de 
servidores não pagos por Rui Palmeira

HERANÇA MALDITA

Decisão beneficia trabalhadores da Prefeitura; fato é mais uma herança maldita do ex-prefeito
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Com investimento de R$ 18 milhões, centro já abriga 17 empresas e gera 400 empregos

Alagoas, que hoje ostenta o 
2À lugar entre os Estados do 
Nordeste que mais investem em 
tecnologia, passou a contar nesta 
quinta-feira (21) com um equipa-
mento fundamental para alavan-
car ainda mais o setor: com inves-
timento de R$ 18 milhões na con-
strução e estruturação, o Governo 
do Estado inaugurou o Centro de 
Inovação do Polo Tecnológico 
(CIPT), o maior hub de inovação 
do estado. O ambiente localizado 
no bairro histórico de Jaraguá, em 
Maceió, e que fortalece as empre-
sas locais e atrai novos empreendi-
mentos voltados ao desenvolvi-
mento de soluções em tecnologia, 
foi entregue pelo governador 
Renan Filho e o secretário de 
Ciência, Tecnologia e Inovação, 
Silvio Bulhões, na abertura da 
programação que se estende até 
este sábado (23). 

„Criar um celeiro na área 
tecnológica é estar conectado ao 
futuro‰, afirmou o governador ao 
explicar que o investimento é 
essencial em um momento no 
qual o Brasil apresenta extremas 
dificuldades para investir na ciên-
cia e perde a chance de investir em 
educação. Segundo ele, Alagoas 
dá o exemplo contrário, provando 
a importância de investir em edu-
cação, no fortalecimento da ciên-
cia, da tecnologia e da inovação. 

„Com esse Polo a gente 
agrega, integra todas as nossas 
principais empresas na área da 
tecnologia, cria condições para 
acelerar as startups, para que 
avancem mais rápido, e isso será 
muito importante para Alagoas, 
porque no mundo desafiador que 
a gente vive hoje, o fundamental é 
criar saídas‰, explicou Renan 
Filho. 

Dessa forma, o Centro de 
Inovação contribuirá diretamente 
com a melhoria da competitivi-
dade das empresas e estimulará o 
desenvolvimento econômico do 
estado, promovendo o empreende-
dorismo e a inovação. Com 70% 
dos seus espaços ocupados, o 

CIPT já está gerando 400 empre-
gos diretos. Hoje 17 empresas de 
base tecnológica já estão instala-
das, incluindo multinacionais e 
parceiros como o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial 
(Senai/AL) e a Fundação 
Universitária de Desenvolvimento 

de Extensão e Pesquisa 
(Fundepes). 

„Esse equipamento é funda-
mental para o desenvolvimento 
econômico de Alagoas‰, garantiu o 
governador ao falar da geração de 
empregos. „Não se espante se nos 
próximos anos tivermos, no 

entorno do Polo de Tecnologia, 10 
mil empregos associados ao tra-
balho do Polo‰, projetou. Marco 
histórico para o segmento, a 
entrega do Centro de Inovação vai 
permitir que o Governo de Alagoas 
„possa continuar investindo fort-
emente no desenvolvimento cientí-
fico, tecnológico e, especialmente, 
em inovação‰, segundo o secretário 
de Ciência e Tecnologia, Silvio 
Bulhões.  

O cofundador da Go Nub – 
primeira empresa a se instalar no 
CIPT –, Luciano Santana, afirmou 
que o setor está realizando um 
sonho com a inauguração do Polo. 
Ele relembrou que em 2006, em 
matéria publicada no hoje extinto 
jornal diário alagoano O Jornal, já 
se falava da ideia da construção do 
Polo, mas que só hoje, 15 anos 
depois, foi concretizada. 

"Tudo isso só foi possível 
porque o governador acreditou 
nesse projeto e acreditou que pode-
ríamos criar esse hub de inovação. 
Hoje temos uma referência para a 
sociedade e para os empresários de 
vários segmentos‰, concluiu o 
empresário, que falou em nome de 
todas as outras empresas abrigadas 
pelo Centro na solenidade. O 
impacto econômico esperado pelo 
Governo com a chegada do CIPT 
é robusto, não apenas pela atração 
de novos negócios, mas pela ampli-
ação da política de incentivos pre-
vista pelo governador Renan Filho: 
„Vamos acelerar empresas, con-
struir novos projetos, trazer para cá 
outras empresas, porque o Estado 
pretende incentivar, ainda mais, de 
maneira tributária a chegada de 
novas empresas em tecnologia 
aqui, criar um ambiente capaz de 
troca de informações, de sinergia 
necessária‰.

AVANÇO

Centro de Inovação do Polo Tecnológico 
é entregue pelo governo do Estado
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E X P E D I E N T E

A trajetória política de José 
Bandeira de Medeiros iniciou-se 
em 1968, quando foi eleito vice-
prefeito pela ARENA em Delmiro 
Gouveia, sua terra natal. O prefeito 
eleito, Antenor Serpa, afastou-se 
por problemas de saúde e José 
Bandeira, assumiu o comando da 
prefeitura. 

Nas eleições de 1970, José 
Bandeira alçoou voos altos e foi 
eleito deputado estadual pela 
ARENA com 5.214 votos, ficando 
em 11° lugar dentre as quinze vagas 
em disputa. 

José Bandeira, nas eleições de 
1974 foi candidato a reeleição a 
deputado estadual pela ARENA 
com 7.440 votos, ficando em 9° 
lugar dentre as   dezoito vagas em 
disputa. No biênio de 1975/1976 
foi o primeiro secretário da Mesa 
Diretora da Assembleia Legislativa 
de Alagoas. 

Nas eleições de 1978, José 
Bandeira foi eleito pela terceira vez 
deputado estadual pela ARENA 
com 12.326 votos, ficando em 5° 
lugar dentre as vinte e uma vagas 
em disputa. Licenciou-se do man-
dato de deputado estadual para ser 
secretário de Viação e Obras 
Públicas no Governo de 
Guilherme Palmeira, e, ainda, sec-

retário de Irrigação e Recursos 
Hídricos no Governo de Geraldo 
Bulhões. 

Com o fim do bipartidarismo 
em novembro de 1979 e con-
sequentemente a reorganização 
partidária, filiou-se ao PDS. 

José Bandeira, nas eleições de 
1982 foi eleito pela quarta vez a 
deputado estadual pelo PDS com 
15.631 votos, ficando em 5° lugar 
dentre as vinte e quatro vagas em 
disputa. Renunciou o mandato de 
deputado estadual em virtude de 
ter sido nomeado pelo governador 
Divaldo Suruagy, para assumir a 
prefeitura de Maceió no período de 
18/3/1983 a 1/11/1986. 

Nas eleições de 1986, José 

Bandeira foi eleito pelo PFL para 
seu quinto mandato consecutivo 
para deputado estadual com 9.179 
votos, ficando em 16° lugar dentre 
as vinte e sete vagas em disputa. 

Nas eleições municipais de 
1988, José Bandeira foi candidato 
a prefeito pelo PFL de Delmiro 
Gouveia, com o slogan: Vamos 
reconstruir Delmiro. Sua candida-
tura foi vitoriosa, tendo como o 
vice na sua chapa, Adeilton 
Queiroz Mafra. 

Após a eleição de 1988, José 
Bandeira não voltou a concorrer a 
cargos efetivos, o que significou a 
sua aposentadoria da vida pública. 
Faleceu em Maceió no dia 4 de 
junho de 1993.

MARCELO BASTOS

A R T I G O

MAIS OPORTUNIDADES
 Já estão abertas as inscrições para o concurso público para preen-

chimento de 54 vagas na Prefeitura de Campo Alegre. São 40 vagas para 
guarda municipal (nível médio); oito vagas para médico; quatro para 
contador; uma para auditor fiscal; e uma para agente de controle interno.

PROJETO APROVADO
O Vereador Bello (PSD) apresentou e foi aprovado pela câmara 

de Satuba, a criação da Guarda Civil Municipal (GCMS). O projeto 
agora segue ao prefeito da cidade para que o mesmo sancione e 
coloque em prática o que diz a lei, mais segurança e proteção ao pat-
rimônio público será algumas das missões da Guarda para o povo 
satubense.

VISITA DE LULA
O Partido dos 

Trabalhadores (PT) convida a 
todos os veículos de comunica-
ção e entidades civis organiza-
das para uma coletiva de 
imprensa, com a presença do 
Vice-Presidente Nacional do 
Partido dos Trabalhadores, 

Márcio Macedo, sobre a vinda 
do Ex-Presidente Lula e as 
Eleições de 2022. A coletiva de 
imprensa será realizada no 
sábado, 23, às 10 h, na sede do 
PT, localizada na Ladeira 
Geraldo Melo, nÀ 38, no bairro 
do Farol, Maceió – AL. 

ANDERSON DE ARRUDA MENEZES 
A R T I G O

ALAGOANO PREMIADO
A Segunda-Secretaria da Câmara dos Deputados entregou o Prê-

mio Nise da Silveira de Boas Práticas e Inclusão em Saúde Mental. A 
iniciativa busca reconhecer, anualmente, o trabalho de pessoas e insti-
tuições que promovam políticas de respeito integral às pessoas em so-
frimento psíquico e situação de vulnerabilidade. Neste ano, entre os 
premiados esteve um alagoano, o psiquiatra Rostan Silvestre da Silva 
(AL): conhecido pela atenção ao paciente em seus atendimentos e pela 
dedicação na psiquiatria, psicoterapia individual e de grupo. A indica-
ção foi da Deputada Federal por Alagoas, Tereza Nelma (PSDB).

ESTÃO DE SAÍDA
O deputado federal Severino Pessoa e a secretária de Estado da 

Assistência Social, Fabiana Pessoa, anunciaram o desligamento do par-
tido Republicanos, sigla partidária na qual eram filiados há alguns anos.

José Bandeira, um sertanejo que brilhou na política de Alagoas

“Orientação profissional e as suas maiores dificuldades” 
Quando falamos sobre orien-

tação profissional entendemos o 
contexto a partir de uma ótica 
ampla, podendo envolver o orienta-
dor, o orientado e principalmente o 
cenário ao qual todos estão inseri-
dos. Se essa orientação for respon-
sável, bem-feita e fundamentada, 
contribuirá de uma forma objetiva e 
satisfatória para o crescimento de 
uma sociedade mais evoluída. 

Existe uma incumbência 
social que é depositada naqueles 
que tem mais experiencias para aju-
dar e orientar os mais jovens, não 
dizendo o que se deve ser feito, mas 
principalmente direcionando-os em 
um mundo que se encontra em 
constante mudanças.  

Dentro desta conjuntura apa-
rece o „orientador profissional‰, 
que pode ser um psicólogo munido 

de experiencias comportamentais e 
testes com aplicações objetivas e 
subjetivas, buscando extrair o máx-
imo desses jovens que buscam o seu 
futuro, ou que tem medo do que 
pode estar na sua frente. 

A orientação profissional não 
é apenas uma ferramenta disponi-
bilizada para jovens ou adoles-
centes, ela também é aplicada em 
adultos e para quem busca 
empreender ou mudar de carreiras 
como por exemplo, estudantes uni-
versitários insatisfeitos com o 
curso; profissionais já formados, 
mas que querem mudar de área; 
profissionais que desejam tomar 
decisões importantes ou efetuar 
algum tipo de mudança em suas 
carreiras; entre outras pessoas que 
se encontram diante de algum 
impasse na vida profissional.  

A autoanálise é um dos pri-
meiros passos que podemos dar 
antes de decidir no que queremos 
trabalhar. Trata-se de um trabalho 
pessoal e sustentado de introspec-
ção que nos examina, colocando 
nossos conflitos, forças e fraquezas 
sobre a mesa. Além disso, pode nos 
dar pistas valiosas sobre como 
podemos reagir aos diferentes desa-
fios que podemos encontrar nos 
diferentes caminhos que considera-
mos. 

A dica desta semana é estar 
pronto para ensinar e aprender, 
autoanalisar-se, buscando sempre 
uma orientação para nossa vida, 
como já dizia o filósofo Esopo, 
„Ninguém é tão grande que não 
possa aprender, nem tão pequeno 
que não possa ensinar‰. Łtima 
semana para todos. 
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Coluna Nos Acréscimos

Com Edmílson Teixeira 

Missão árdua do Galo

A  goleada por 4 a 0 do Fortaleza para o Atlético-MG pela Copa Brasil 
na última quarta, fugiu dos padrões da temporada. Foi atípica e dolorida. 
Principalmente pelo contexto que se alcançou ao chegar pela primeira vez na 
história às semifinais de uma Copa do Brasil. A frustração é o sentimento ime-
diato ao torcedor do Fortaleza, mas pode servir de lição no processo de cresci-
mento. Foram 103 anos esperando um momento tão alto de vitrine no futebol 
brasileiro e só há dois caminhos para os resultados: felicidade e frustração.

Frustração

Pois o 4 a 0 para o Atlético Mineiro em nada anula a temporada e o 
momento fantástico que vive o Fortaleza. A decepção às vezes cega sobre 
o processo que vive o Tricolor desde 2018, quando retornou à Série A. 
Nesse caminho para buscar uma consolidação na elite do futebol brasi-
leiro, os resultados ruins são fortes lições para se alcançar os objetivos de 
um clube forte e equilibrado.

Frustração II

Os jogadores do Botafogo decidiram não conceder entrevistas coleti-
vas ou exclusivas em protesto contra os pagamentos atrasados. A decisão foi 
comunicada em carta conjunta feita pelo elenco e enviada ao  Globo 
Esportes. A lei do silêncio vale até que haja solução definitiva para o prob-
lema. „Em virtude de acordos não cumpridos e atrasos salariais, nós, atletas 
e comissão técnica, comunicamos que não concedemos entrevistas até uma 
solução definitiva. Esperamos uma solução da diretoria sobre o ocorrido e 
não descartamos outras medidas até o fim de semana ``, diz a nota.

Glorioso apertado

7

Inovação

Cruzeiro e Zumbi começam a decidir o Campeonato Alagoano da Segunda Divisão neste domingo. O pri-
meiro jogo será em Arapiraca. ¤ volta, dia 31, em União dos Palmares. O Zumbi terminou a fase de classificação 
em primeiro lugar, com 16 pontos. A equipe cruzeirense ficou em segundo, com o mesmo número, mas perdeu 
no saldo de gols. Os times se enfrentaram na rodada de abertura do campeonato. A partida terminou 0 a 0. O 
duelo vai colocar frente a frente os principais artilheiros da competição. André, do Cruzeiro, e  Geovany, do 
Zumbi, dividem a artilharia, com seis gols cada.

Segundona em alta

Rafinha foi enfático ao responder sobre uma possível renovação de 
contrato com o Grêmio para 2022. Para o lateral, o momento é de focar 
na luta contra o rebaixamento e discutir o assunto somente após o 
Brasileirão. O jogador tem vínculo até dezembro deste ano e já pode assi-
nar um pré-contrato com qualquer outro clube, mas garante que ainda 
não pensa no futuro próximo. Independente de qualquer coisa, ele diz que 
o foco está dentro de campo.

Gaúcho delicado

Os diálogos dos juízes com a equipe de arbitragem de vídeo serão 
divulgados pela CBF. Integrantes da Comissão de Arbitragem já se reun-
iram para definir o protocolo de divulgação dos áudios. A novidade valerá 
para os jogos da Série A e entrará em vigor na 31… rodada da competição, 
que começará no dia 10 de novembro. A decisão é do presidente interino 
da entidade, Ednaldo Rodrigues. Ele substitui Rogério Caboclo, afastado 
do comando da entidade por 21 meses, acusado por assédio sexual e assé-
dio moral a uma funcionária da entidade.

Denunciado por agressão e ato desleal contra Ronald, do Fortaleza, o 
atacante Fred, do Fluminense, será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça 
Desportiva (STJD) no próximo dia 29, podendo pegar até 12 jogos de suspen-
são. Em comunicado emitido em seu site oficial, o STJD explica que: "Apesar 
de não ter sido expulso na partida entre Fluminense e Fortaleza, as imagens 
mostram as condutas praticadas pelo atacante Fred com o adversário Ronald", 
diz a nota.

Tribunal reage

Oito meses depois de ter sido eleito presidente do Santa Cruz para o 
triênio 2021-2023, Joaquim Bezerra pediu licença do cargo por 30 dias. 
Com o fim da pior temporada na história do clube, emitiu uma nota oficial 
formalizando a decisão na quinta-feira. De acordo com o Estatuto do 
clube, quem assume de maneira provisória é o presidente do Conselho 
Deliberativo, Marino Abreu..

Cabra frouxo

Atração

Dos sete confrontos que restam ao CRB, apenas um é contra uma equipe que está à frente na tabela. O 
próximo desafio  será contra o Coritiba, líder da Série B, no Estádio Rei Pelé. Na sequência, o CRB enfrenta 
Sampaio Corrêa (casa), Ponte Preta (fora), Londrina (casa), Brusque (fora), Vitória (casa) e Operário-PR (fora). 
Nos jogos de ida, o Galo somou 13 pontos dos 21 disputados contra os próximos adversários: venceu três parti-
das e empatou quatro.

Situação delicada

Neste sábado à noite no Rei Pelé, o CSA entra em campo  com o sinal amarelo ligado. Sete jogadores estão 
pendurados, entre eles, cinco são titulares: Thiago Rodrigues, Cristovam, Matheus Felipe, Yuri e Iury Castilho. 
A lista tem ainda, o zagueiro Fabrício e o volante Giva Santos. O duelo será contra  o Operário-PR pela 31… 
rodada da Série B. Quem for punido com o terceiro cartão amarelo vai desfalcar a equipe contra o Vasco, dia 
29, no Rio de Janeiro.

O técnico do CSA, Mozart, foi a atração de 
quinta-feira na Loja do Azulão. Ele deu autógrafo e 
posou para fotos com torcedores. A ida do treinador 

faz parte de uma ação de marketing do clube. Já par-
ticiparam o goleiro Thiago Rodrigues, o volante Yuri, 
o meia Gabriel e o atacante Iury Castilho.

Copa  Brasil

O Athletico  saiu atrás, teve forças para virar e foi castigado no último lance no 
empate em 2 a 2 com o Flamengo, na Arena da Baixada na quarta-feira. Mesmo sem 
vantagem, o Furacão mostrou que encontrou caminhos para o jogo de volta da semi-
final da Copa Brasil, na semana que vem, no Maracanã.  Os melhores momentos 
atleticanos foram ao pressionar a saída de bola flamenguista, desarmar o adversário 
no campo de defesa e ganhar a maioria dos combates no meio-campo. O vencedor 
desse jogo decidirá o título contra o vencedor de Fortaleza e Atlético/MG, o time 
mineiro que aplicou 4 x 0 em Belo Horizonte, na quarta-feira
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