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Prefeitura de Maceió abre Processo Seletivo 
para a Educação com 576 vagas em 15 cargos

A Prefeitura de Maceió lan-
çou, nesta sexta-feira (29), um edital 
de Processo Seletivo Simplificado 
(PSS) para contratação de 576 no -
vos profissionais da Educação. Além 
de professores em diversas discipli -
nas, o processo contempla auxiliares 

de sala, intérpretes de libras, assis-
tentes sociais e psicólogos, com 15 
diferentes cargos. 

As inscrições começam no dia 
08 e vão até o dia 11 de novembro, 
e serão feitas exclusivamente online. 
Dú  vidas e esclarecimentos podem 

ser feitos pelo pss@se med .ma ce io. -
al. gov.br. 

Segundo a prefeitura de Ma ce -
ió, o resultado preliminar será divul -
ga do no dia 14 de dezembro, po -
den do haver alteração no calen-
dário. O processo se dará em uma 

única etapa, na qual o candidato 
fará envio da documentação solici-
tada e passará por prova de títulos. 
O edital tem validade de 12 meses, 
podendo ser prorrogado por mais 
12. As nomeações devem ocorrer 
conforme a demanda e por ordem 

de classificação. 
O prefeito de Maceió, JHC, 

destaca que esse é mais um capítulo 
de uma história de muito trabalho, 
planejamento e dedicação em prol 
da Educação. „Estamos fazendo 
mais com menos. Hoje foi a prova 
disso. Vamos criar oportunidades e 
avançar para o futuro de mãos dadas 
com todos os servidores‰, disse o 
gestor. 

De acordo com o secretário 
Municipal de Educação, Elder 
Maia, este é o maior processo sele-
tivo da gestão atual e objeto de 
muito orgulho. „Foi um grande 
esforço de toda equipe por cerca de 
três meses para cumprir essa deter-
minação do prefeito‰, afirma o se -
cretário. 

Serão abertas vagas para pro-
fessores de Artes (20), Ciências 
(20), Educação Física (75), Ensino 
Religioso (16) e para educação espe-
cial/sala de recursos (30). Também 
serão providas vagas para professor 
II em Música (20), Língua 
Portuguesa (30), Matemática (30), 
História (20), Geografia (20) e 
Inglês (20). 

Também haverá a contratação 
de novos intérpretes de libras (15), 
auxiliares de sala (170), assistentes 
sociais (30) e psicólogos (60). 

O candidato deve ser brasileiro 
nato, naturalizado, ou ter status 
legal no país, ter idade mínima de 18 
anos, estar quite com a suas obri -
gações eleitorais e militares, estar em 
gozo de seus direitos políticos e não 
possuir antecedentes criminais ou 
vínculo com o serviço público 
municipal, estadual ou federal. 
Também é necessário apresentar 
atestado de aptidão física e mental 
emitido nos últimos seis meses e não 
ter sido demitido do funcionalismo 
por justa causa ou a bem do serviço 
público. 

No anexo III do edital, é pos-
sível conferir a documentação ne -
cessária para a prova de títulos e 
qual a distribuição da pontuação 
para a avaliação. Toda a documen-
tação deve ser enviada para o email 
pss@semed.maceio.al.gov.br. Uma 
vez feita a inscrição, não é possível 
retificar os dados, sendo o interes-
sado responsável pelas informações 
apresentados. 

A publicação e os anexos 
podem ser conferidos no link, dispo-
nível também no site da Secretaria 
Municipal de Educação.

INSCRIÇÕES ONLINE
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IRRESPONSABILIDADE

Vereador de Boca da Mata inventa 
sequestro após ingerir bebida alcoólica

CANCELADOS

O presidente do Sindicato 
dos Policiais Civis de Alagoas 
(Sindpol), Ricardo Nazário, 
parabeniza os policiais civis pelo 
profissionalismo da operação 
policial que culminou com a 
transparência, onde a população 
estava querendo resposta sobre a 
fraude ou não dos concursos da 
Polícia Civil, Polícia Militar e 
Corpo de Bombeiros Militar. 

„A anulação dos concur-
sos, após a operação da Polícia 
Civil, demonstra que os policiais 
civis, que trabalham com a 
investigação, são importantes 
para o povo alagoano. O gov-
erno do Estado deve investir e 
ter um olhar especial para esses 
profissionais, que labutam com 
autonomia e sem interferência 

política‰, esclarece Ricardo 
Nazário. 

O presidente do Sindpol 
ressalta que a Polícia Civil desco-
briu a fraude. „Sem o serviço de 
inteligência da Polícia Civil, não 
seria possível atender a angústia 
da sociedade, dar essa resposta a 
todos. É muito importante ter os 
policiais civis motivados e com 
estrutura para que eles possam 
dar segurança‰, defende. 

A investigação dos policiais 
civis constatou a atuação de um 
esquema criminoso, nacional, 
que estaria agindo contra a 
lisura, não somente das provas 
da Polícia Militar, mas também 
de outros dois certames: o da 
Polícia Civil e o do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado.

Sindpol parabeniza PCs pela investigação de fraude dos concursos 

Farsa foi desmascarada pelo secretário 
de Segurança Alfredo Gaspar

Segundo o parlamentar, ele foi 
surpreendido por um trio armado 
enquanto trafegava na rodovia. Os 
criminosos estariam em um veículo 
Volkswagen Gol, de cor branca. 
Remerson teria sido obrigado a 

parar seu carro e entrar no veículo 
entregando o aparelho celular, sen-
has bancárias e objetos pessoais. 

 Ainda conforme a vítima, 
todo o dinheiro de suas contas, 
incluindo do cheque especial, „foi 

retirado pelos assaltantes‰. Antes de 
fugirem, os bandidos teriam deix-
ado o celular para trás para evitar o 
rastreamento. Remerson mentiu 
que foi abandonado na divisa com 
Sergipe sem camisa.  

A mentira 

O secretário de Segurança 
Pública de Alagoas, Alfredo 
Gaspar, usou o Instagram para se 
pronunciar sobre o „sequestro‰ do 
vereador de Boca da Mata Manoel 

Remerson Almeida da Silva (PP), 
conhecido como ÂRemerson 
Varela'.Segundo Gaspar, não 
houve crime. „O vereador nos rela-
tou que tinha ingerido bebida 

alcoólica com remédio controlado 
e falou um fato que não é verí-
dico‰, disse em vídeo na rede 
social. 

Na quarta-feira, Varela con-

tou que foi vítima de um sequestro 
na AL-105, na zona rural do muni-
cípio. Conforme o parlamentar, ele 
foi surpreendido por um trio 
armado enquanto trafegava na 

rodovia.„O sequestro não aconte-
ceu! O fato não foi verídico! Em 
Alagoas a polícia está preparada e 
pronta para garantir a segurança 
dos alagoanos‰, destacou Gaspar.
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Apesar das altas frequentes 
nos combustíveis, em consequência 
dos reajustes praticados pela 
Petrobras, Alagoas tem atualmente 
o 2À menor preço médio de gasolina 
comum do Nordeste e o oitavo do 
Brasil. O preço médio ponderado 
ao consumidor final (PMPF) a ser 
adotado a partir de 1À de novembro 
no estado é de R$ 6,0151 por litro. 

Definido pelo Confaz 
(Conselho Nacional de Política 
Fazendária) – órgão ligado ao 
Ministério da Economia – com base 
nos valores informados pelos 
Estados e o Distrito Federal, o 
PMPF dos combustíveis em todo o 
país pode ser consultado aqui. Na 
região Nordeste, Alagoas fica atrás 
apenas do Maranhão (R$ 5,92). 

Na composição do preço da 
gasolina pago pelo consumidor, 
33,4% se referem ao custo do com-

bustível na Petrobras. Cerca de 
40% englobam os impostos federais 
(CIDE, PIS/Pasep e Cofins), o 
custo do etanol que é acrescentado 
à gasolina, e os valores de distribui-
ção e revenda. Já o tributo estadual 
– o Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) – 
tem alíquota de 29% sobre o preço 
do litro. 

O percentual do ICMS não 
sofre aumento pelo Governo de 
Alagoas há mais de cinco anos, 
desde 2016. A última alteração na 
carga tributária foi feita em 2015. 
Os 29% estão alinhados com a 
média das alíquotas dos demais 
estados do Nordeste, onde o per-
centual variava de 27% a 30,5% em 
agosto deste ano. Já a política de 
preços da Petrobras elevou em 80% 
o custo da gasolina em Alagoas 
entre 2016 e 2021.

GASOLINA

Alagoas tem o 2º menor preço 
médio do Nordeste e 8º do país

JOGO SUJO

Dr. Edgar Antunes Neto, 
diretor-presidente do Hospital 
Veredas, encaminhou à 
imprensa, hoje, uma nota quanto 
fake news contra a entidade. 

 
CONFIRA NA ÍNTEGRA 
 
„O anonimato propiciado 

pelas redes sociais alcança nossa 
instituição nos atribuindo condu-
tas – todas absurdas! – sobre as 
quais sequer vamos nos referir, 
tamanho é o desrespeito a uma 
instituição que leva adiante mais 
de 70 anos de boas práticas na 
medicina. 

 
Temos mantido, rigorosa-

mente, os propósitos que nor-
teiam o programa de requalifica-
ção dos nossos serviços e a rees-
truturação financeira que propi-
cia, há três anos, o pagamento de 
nossos colaboradores por faixas 
salariais como, aliás, é de pleno 
conhecimento da sociedade ala-
goana. 

 
Em 2021 foram pagos 

cerca de 25 milhões de reais em 
salários. 

 
Por fim, entregamos ao 

nosso departamento jurídico e às 
autoridades de segurança pública 
de Alagoas para as providências 
necessárias contra os autores 
que, por razões inconfessáveis ou 
mesmo concorrenciais, cometem 
este crime odioso – divulgação de 
notícias falsas – contra o Hospital 
Veredas‰. 

 
Maceió, 25 de outubro de 

2021 
 
Dr. Edgar Antunes Neto 
Diretor-presidente

Diretor do 
Hospital 

Veredas rebate 
notícias 

mentirosas; 
leia a nota
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Valoriza Educação: Prefeito JHC anuncia 
investimentos para servidores municipais

Ações fazem parte do Programa Valoriza Educação, 
que está investindo mais de R$ 52 milhões na categoria

O prefeito de Maceió, JHC, 
anunciou nesta terça-feira (26) o 
processo seletivo com 576 vagas 
para servidores da educação, além 
do pagamento de progressões. As 
ações fazem parte do Programa 
Valoriza Educação, que vai garan-
tir uma série de benefícios para os 
servidores da Secretaria Municipal 
de Educação. Em sua fala, o gestor 
destacou que, agora, o servidor 
público é prioridade. 

„Eu nunca entendi porquê as 
antigas gestões tratavam tão mal o 
servidor público. Esses profission-
ais estão ali por mérito, mas pela 
falta de estímulo acabam desem-
penhando suas ações aquém do 
que deveriam. Como é que vou 
trabalhar se meu exército está 
desamparado? Isso não é postura 
de um líder. O servidor é nossa 
prioridade. Na minha gestão, com 
muito comprometimento e serie-
dade, os servidores são o nosso 
principal investimento‰, discursou 
o prefeito. 

Ainda na ocasião, o prefeito 
JHC anunciou a nomeação de 20 
professores aprovados no concurso 
de 2017.

O Valoriza Educação é um pro grama de valorização salarial e ma -
terial de todas as carreiras da edu cação municipal. O programa se rá o pri-
meiro passo da gestão, para re tirar a categoria do estado de aban dono 
deixado por gestões ante ri ores. As ações lançadas devem ser es tendidas 
pelos próximos anos da atual administração municipal. 

A professora Bárbara Kelly Bar ros, que leciona há seis anos, con tou 

que os anúncios foram rece bi dos com muita alegria e boas ex pec tativas. 
„Já era esperado esses benefíci os, mas não tínhamos esperança de 

que fosse tão rápido. Vai ser maravi lho so para todo mundo. Nos sentimos 
valorizados, porque sempre vi mos que o nosso salário era mais de fa sado 
que outras capitais do Brasil, e esse investimento vem como um re -
conhecimento pela nossa dedicação‰, contou.

INSCRIÇÕES ONLINE

O Município está investindo 
R$52 milhões nas ações que vão 
beneficiar os servidores da educa-
ção. A gestão garantiu a reposição 

inflacionária de 3% a todos os 
profissionais da educação, e com 
implementação imediata. Será 
feito também o pagamento imedi-

ato de cinco biênios de progres-
são por mérito a todos os servi-
dores. 

O auxílio internet também 

vem como mais um feito. Serão 
destinados R$ 125 mensais para 
que todos os professores tenham 
acesso a internet, no período de 

novembro de 2021 a novembro 
de 2022, e o pagamento retro-
ativo de R$1.250 correspondente 
aos dez primeiros meses de 2021. 
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E X P E D I E N T E

A trajetória política de Célia 
Ma ria Barbosa Rocha iniciou-se em 
19 88, quando foi eleita pelo PFL ve -
re adora por Arapiraca, sua terra na -
tal. Naquela eleição foi a segunda co -
locada dentre as treze vagas em dis -
puta. Foi reeleita vereadora em 1° lu -
gar pelo PSDB nas eleições de 1992. 
Nessa legislatura foi presi den ta da 
Câmara Municipal de Ara pi ra ca. 

Célia Rocha, antes de ser 
vereadora por Arapiraca, assumiu o 
cargo de Secretária Municipal de 
Saúde, entre 1984 e 1988, na gestão 
do prefeito Severino Leão. 

Nas eleições municipais de 
1996, Célia Rocha foi candidata a 
prefeita de Arapiraca pelo PSDB. 
Foi eleita com 24.841 votos 
(47,83%). Sua grande gestão à 
frente da Secretaria de Saúde do 
Município, foi determinante para a 
sua vitória. Foi reeleita prefeita pelo 
PSDB com uma expressiva votação 
de 46.015 votos (66,69%), nas elei-
ções municipais de 2000. 

Célia Rocha, nos seus dois pri-
meiros mandatos de prefeita, empla-
cou uma gestão alicerçada na reali-
zação de grandes obras e na pontu-
alidade no pagamento dos fornece-
dores e servidores públicos, tor-

nando-a a principal liderança pol-
ítica da região do agreste. 

Nas eleições de 2010, Célia 
Rocha atingiu o auge de sua carreira 
política, quando foi eleita deputada 
federal pelo PSDB com uma expres-
siva votação de 124.504 votos, 
ficando em 2° lugar dentre as nove 
vagas em disputa. 

Célia Rocha, nas eleições 
municipais de 2012 foi eleita pela 
terceira vez para prefeita de 
Arapiraca com 46.117 votos 
(46,33%). Renunciou o mandato de 
deputada federal para assumir a pre-
feitura de Arapiraca no dia 1 de 
janeiro de 2013. Talvez, a decisão 
de Célia em ser candidata naquele 
pleito tenha sido o seu maior erro 
político de toda a sua trajetória. 

Na sua terceira gestão, a pop-

ulação arapiraquense apostou que 
Célia iria dar continuidade ao 
grande trabalho de suas gestões 
anteriores, porém isto não aconte-
ceu. Com imensas dificuldades 
financeiras deixou para o seu suces-
sor folhas atrasadas de servidores e 
um montante de restos a pagar de 
aproximadamente de vinte milhões 
de reais. 

Nas eleições de 2018, o prestí-
gio e a liderança de Célia Rocha " 
foram por água abaixo" após obter 
uma votação inexpressiva de 16.962 
votos para deputada estadual, 
ficando na terceira suplência de sua 
coligação. 

Após a eleição de 2018, Célia 
Rocha não voltou a concorrer a car-
gos eletivos, passou a dedicar-se a 
sua profissão de médica.

MARCELO BASTOS

A R T I G O

AUMENTO NAS ESCOLAS
Com a inflação apertando o poder de compra dos alagoanos, mui-

tos pais já se preparam para fazer a matrícula dos filhos para o calendário 
educacional de 2022. A previsão é que o próximo ano venham com um 
valor maior nas mensalidades.

FESTA DE HALLOWEEN
Nosso colunista Willames de Melo participou da grande festa 

de Halloween promovida pela Escola Walter Dória da rede munici-
pal de Rio Largo. Alunos dos 9° anos se organizaram para comem-
orar essa festa de origem americana.

ABERTO PSS
A Prefeitura de Maceió lan-

çou um edital de Processo 
Seletivo Simplificado (PSS) para 
contratação de 576 novos profis-
sionais da Educação. Além de 

professores em diversas disci-
plinas, o processo contempla 
auxiliares de sala, intérpretes de 
libras, assistentes sociais e psicól-
ogos, com 15 diferentes cargos.

ANDERSON DE ARRUDA MENEZES 
A R T I G O

UFAL EM DESTAQUE
O jornal O Estado de S.Paulo publicou o Guia da Faculdade 

2021, com os resultados da avaliação de mais de 16 mil cursos de gra -
duação de todo o Brasil. A Ufal está com 45 cursos com 5 e 4 estrelas. 
O conceito mais alto é o 5, que significa excelente. Na Universidade 
Federal de Alagoas (Ufal), os cursos de Engenharia Civil e Agroeco -
logia alcançaram essa nota máxima. Com nota 4, conceito muito bom, 
foram 43 cursos, de várias áreas, dos quatro campi da Ufal.

AÇÕES PARA ARAPIRACA
Os servidores públicos municipais tiveram um motivo especial para 

comemorar em Arapiraca. As instalações do Centro de Apoio às Escolas 
de Tempo Integral (CAETI) 1, que nos finais de semana funcionam 
como Clube do Servidor Municipal, foram entregues pelo prefeito Lu-
ciano Barbosa completamente revitalizadas, modernizadas e ampliadas.

Célia Rocha, de maior liderança política 
da região do agreste ao ostracismo

Mudar o passado é impos-
sível, porém ressignificar o presente 
é uma escolha inteligente. Vivemos 
preso ao passado como se estivés-
semos vivendo ele e com a falsa 
impressão de que iremos mudá-lo a 
qualquer momento, porém a 
grande sacada do momento é 
entender que estar feliz é viver o 
presente e desfrutar das realizações 
atuais. 

Estar preso ao passado é 
renunciar ao futuro e deixar de 
viver o presente, quando mais volt-
amos e revivemos na nossa mente o 
passado perdemos alguma parte do 
futuro. Por mais que o passado seja 
doloroso ou prazeroso ele jamais 
será mudado ou revivido nova-
mente. 

Lembro-me de tentar assistir 
os desenhos que me calçaram 
muita alegria e felicidade na infân-
cia com o meu filho, minutos 
depois ele olhou para mim e disse 
„sério que vamos assistir isso?‰, eu 
pensei que reviveria aquele 
momento da infância com ele, mas 
aquela nostalgia era minha e foi 
bom até aquele dia. 

Você não se preocupará com 
o futuro, e os sentimentos negati-
vos não o impedirão de seguir em 
frente por causa do seu passado. 
Viver no presente implica que você 
está vivendo o que está aconte-
cendo com você agora. 

O passado e o futuro são 
como ilusões; eles estão apenas na 
sua mente, pois o passado não 

existe mais e o futuro ainda não foi 
criado. A realidade é que o amanhã 
nunca chega, pois é apenas um 
conceito que criamos para 
entender a linha do tempo. O 
tempo é sempre agora, neste exato 
momento. 

A dica desta semana é deixar 
de sofrer com o que aconteceu, 
parar de antecipar o que ainda está 
por vir e aprender a ser feliz com o 
que você tem, o seu presente 
diário. Łtima semana! 

Já dizia Dalai Lama, só exis-
tem dois dias no ano que nada 
pode ser feito. Um se chama ontem 
e o outro se chama amanhã, por-
tanto hoje é o dia certo para amar, 
acreditar, fazer e principalmente 
viver. 

“O passado e o futuro só existe na 
minha mente, preciso viver o presente” 
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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 

Galo mineiro

O Botafogo/RJ lançou nesta quinta-feira uma camisa especial em home-
nagem aos 88 anos que Garrincha comemoraria. Com as tradicionais listras 
preta e branca na vertical, a camisa terá um detalhe diferente e bastante per-
ceptível. Assim, com as pernas de um dos maiores ídolos da história alvinegra, 
a camisa terá as listras tortas do meio para baixo.

Justa homenagem

A peça única será exposta no Museu do Maracanã a partir de 
novembro e não estará à venda. "A Camisa do Anjo Torto" é uma forma 
de o Botafogo se curvar a um dos maiores jogadores de todos os tempos. 
Segundo Lênin Franco, diretor de negócios do clube, toda homenagem à 
"Alegria do Povo" é pouca.

Justa homenagem II

O técnico Lisca foi procurado por três clubes do Nordeste nesta tem-
porada. Recusou todos. Quem revelou isso foi o próprio técnico, em entre-
vista ao podcast "O Bairrista", no qual também explicou as razões para as 
negativas a Náutico, Sport e Bahia. Ele diz que não quer mais "apagar 
incêndios", termo usado no futebol para o trabalho de um treinador que 
chega com a temporada em andamento e tem a missão de conquistar um 
objetivo de curto prazo - seja salvar a equipe de um rebaixamento ou con-
quistar um acesso, por exemplo.

Determinação

7

Além da queda, vem o coice!

Zumbi e Cruzeiro de Arapiraca decidem neste domingo em União dos Palmares, o Campeonato Alagoano 
da Segunda Divisão 2021. O time arapiraquense entra em campo com a vantagem de um empate, visto que no 
último domingo venceu em casa por 1 x 0, no primeiro jogo da decisão. O campeão garante a vaga na elite do 
futebol de Alagoas em 2022. O  Cruzeiro está há 25 anos sem disputar a Série A do Alagoano, quatro anos a 
mais que o Zumbi.

Final da segundona

 „Lutamos contra tudo e contra todos‰. Foi assim que o presidente 
do Sport, Yuri Romão, comemorou a notícia do arquivamento, por parte 
da Procuradoria do STJD, sobre a notícia de infração feita por nove clubes 
da Série A, alegando a escalação do zagueiro Pedro Henrique. O time per-
nambucano corria o risco de perder 17 pontos no Campeonato Brasileiro 
caso fosse punido.

Susto eliminado

O time da Chapecoense que matematicamente já está rebaixado para 
a Série B, com apenas 13 pontos, teve uma notícia pra lá de indigesta essa 
semana. É que a Justiça do Trabalho o condenou a pagar R$ 14 milhões 
para a família do zagueiro Thiego, vítima da tragédia aérea da Chape, em 
novembro de 2016. A quantia é referente à indenização por danos morais, 
materiais e pendências financeiras. Na segunda-feira, o time catarinense 
pega o Corinthians em São Paulo.  

A decisão é favorável à viúva e às duas filhas do jogador que faleceu aos 
30 anos no acidente que completa cinco anos no dia 27 de novembro. O 
Verdão do Oeste tentou recurso para reverter a decisão da primeira instância, 
proferida em outubro de 2020. Ainda cabe recurso no Tribunal Superior do 
Trabalho.

Detalhes

As inscrições para o Murici Open de Gamão terminaram nesta sexta-
feira, 20. O torneio que já conta com competidores confirmados de 11 muni-
cípios alagoanos, acontecerá neste sábado, dia 30, na cidade de Murici, com 
cobertura do programa Esporte Campeão, da TV Pajuçara/Record.

Murici

Em um jogo importantíssimo nas pretensões de permanecer na  Série 
B, o Confiança recebe o Londrina neste sábado, na Arena Batistão. Em 19À 
lugar, o Dragão tem um ponto a menos que a equipe paranaense, que está 
em 17À. „Nós sabemos que é um jogo muito difícil e nossa mentalidade é 
como se todo jogo fosse uma final. Nós sabemos da qualidade da equipe 
do Londrina, mas também sabemos da nossa. Vamos jogar em casa prin-
cipalmente com o apoio do nosso torcedor‰ disse o zagueiro Adalberto.

Tudo ou nada!

Galo mineiro II

O Atlético-MG não conquistou nada grandioso em 2021. Ainda. É líder do Brasileiro, com larga vantagem, 
e confirmou vaga na final da Copa do Brasil depois de superar o Fortaleza. Já é possível afirmar, sem muito receio 
de apedrejadas: Cuca está no patamar mais alto do olimpo entre os técnicos da história do clube. Como um ídolo 
é medido? Títulos, identificação, carisma, longevidade? Cuca tem tudo isso.

Quadra

O Aberto de Natal de Beach Tennis, marcado para o período de 12 a 15 de novembro, será válido como 
etapa do Circuito Mundial de Beach Tennis da Federação Internacional de Tênis (ITF). A competição será dis-
putada nas quadras do Aeroclube do Rio Grande do Norte. A disputa na categoria BT 50 terá premiação total 
de US$ 5.500 e resultará em 50 pontos no ranking mundial. Também será realizado um torneio sem premiação 
no BT 10 com 10 pontos no ranking mundial.

No Castelão, a estratégia de Cuca foi certeira. É um 
treinador muito mais maduro do que da outra passagem, 
em suas decisões táticas e técnicas. Poupou peças, fechou 

a área, se protegeu e queimou relógio. No segundo 
tempo, Diego Costa e Hulk fizeram os gols da vitória por 
2 a 1 contra o Fortaleza, 6 a 1 no placar agregado.

Galo alagoano

O CRB só volta a campo pelo Brasileiro na próxima quinta-feira no Rei Pelé, 
para enfrentar o Sampaio Corrêa. Antes, o time vai encarar outro clube maranhense, 
desta feita contra o Moto Club, mas pela terceira fase da Pré-Copa do Nordeste. A 
partida será neste sábado, às 15h30, no Estádio Nhozinho Santos, em São Luís-MA.
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