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ATENÇÃO VOLUNTÁRIOS

Hemoal abre para doação na 
segunda, feriado do Dia do Evangélico

Além de atender os doadores 
de sangue neste sábado (27), o 
Hemocentro de Alagoas (Hemoal) 
vai funcionar no feriado estadual 
do Dia do Evangélico, antecipado 
para esta segunda-feira (29). As 
Unidades Maceió e Arapiraca esta-
rão abertas das 7h30 às 17h, aguar-
dando os alagoanos que desejem 
praticar o gesto que pode salvar até 
quatro vidas. 

Para se candidatar à doação 
de sangue, o voluntário deve ter no 
mínimo 16 anos de idade, estar 
pesando 50 quilos ou mais e por-
tando um documento de identifi-
cação oficial e original com foto. 
Também é necessário estar usando 
máscara e, caso seja menor de 18 
anos, é exigido estar acompanhado 
dos pais, portando um documento 
de identificação oficial e original 
dos responsáveis. 

No caso das pessoas que ten-
ham sífilis, Aids, doença de Chagas 

e as que tenham contraído hepatite 
após os 11 anos de idade, ficam 
impedidas de doar sangue. 
Segundo portaria do Ministério da 
Saúde (MS), as gestantes e lac-
tantes também são proibidas de 
praticar o gesto solidário, que pode 
salvar até quatro vidas. 

Quanto aos voluntários que 
tenham feito tatuagem, maqui-
agem definitiva e micropigmenta-
ção ou, ainda, colocado piercing, a 
doação de sangue só pode ocorrer 
após um ano. Para repetir a doação 
de sangue, os homens devem res-
peitar um intervalo de dois meses e 
as mulheres de três.  

Covid-19 – Os voluntários 
que tomaram as vacinas contra a 
Covid-19, devem respeitar um 
intervalo para se candidatar à doa-
ção de sangue. Se o imunizante foi 
CoronaVac, o intervalo é de 48 
horas após cada dose, mas, se a 
vacina tomada foi a AstraZeneca, 

Pfizer ou Jassen, a doação de 
sangue só pode ser realizada após o 
sétimo dia do recebimento de cada 
dose. 

Quanto aos doadores que 

estiveram infectados pelo novo 
coronavírus, o impedimento de 
doar sangue ocorre pelo período de 
30 dias, contados após a recuper-
ação. Já aqueles que mantiveram 

contato com pessoas infectadas, 
caso não tenham apresentado sin-
tomas da Covid-19 nos últimos 14 
dias, podem realizar a doação de 
sangue normalmente.
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ECONOMIA

Empreende Alagoas é lançado com a 
presença de comerciantes informais

Dezenas de micro e pequenos 
comerciantes – entres eles 
empreendedores informais – partici-
param, na tarde desta quinta-feira 
(25), do lançamento do Programa 
Empreende Alagoas. A solenidade, 
que contou com a presença do sec-
retário de Estado do 
Desenvolvimento Econômico e 
Turismo, Marcius Beltrão, e de 
diversas outras autoridades, aconte-
ceu no Centro Cultural e de 
Exposições Ruth Cardoso, em 
Maceió. 

Na oportunidade, micro e 
pequenos empreendedores que 
atuam em diversos segmentos eco-
nômicos, assistiram a palestra moti-
vacional: 'Empreenda! Você pode! 
Você consegue!', que foi ministrada 
pelo empreendedor Maurício 
Salkini. 

Na abertura do evento, o sec-
retário Marcius Beltrão expôs que 
uma das prioridades do governo de 
Alagoas é incentivar a geração de 
micro e pequenos negócios para 
ajudar a desenvolver a economia do 
estado. 

„Este programa não chega 
para ensinar porque vocês 
empreendedores já possuem o con-
hecimento prático. Mas sim, para 
ajudar a guiar cada pessoa que pos-
sui um negócio ou pretende ser o 
próprio patrão a acertar e errar 

menos na gestão do negócio. Por 
isso, ele serve para capacitar e acel-
erar porque quando um pequeno 
comerciante cresce, a economia do 
estado também cresce‰, expôs 
Beltrão. 

Na plateia, a vendedora infor-
mal Maria Socorro, que vive na Vila 
Emater, em Maceió, com o esposo 
e quatro filhos, disse que o conheci-
mento na organização dos negócios 
sempre é válido e que o Empreende 
Alagoas pode ajudar a melhorar os 

lucros. 
„Eu vendo cosméticos pelas 

redes sociais. Apresento o produto, 
faço a venda e a entrega. É um bom 
negócio e o lucro depende de 
quanto eu vendo. Quero expandir o 
negócio, porém, para isso preciso de 
dinheiro para fazer estoque e 
vender; pois, quanto mais se com-
pra, melhor é o lucro. Assim, penso 
que neste curso encontrarei outras 
formas de expandir os negócios‰, 
contou. 

O programa Empreende 
Alagoas vai capacitar, através de um 
curso de empreendedorismo, 5 mil 
micro e pequenos empreendedores 
para impulsionar a geração de negó-
cios nos municípios do estado. As 
aulas se iniciam na próxima 
segunda-feira (29).  

O programa vai oferecer 80 
horas de atividades on-line nas áreas 
de Trabalho, Consumo e 
Empreendedorismo; Mundo dos 
Micro e Pequenos Negócios; 

Estratégias Digitais para Pequenos 
Empreendedores e Plano de 
Negócio. Através de 31 polos dispo-
níveis nos municípios de Arapiraca, 
Batalha, Cacimbinhas, Coruripe, 
Delmiro Gouveia, Maceió, 
Maragogi, Marechal Deodoro, 
Piranhas, Penedo, Rio Largo, São 
Miguel dos Campos, Santana do 
Ipanema, Viçosa e União dos 
Palmares, os alunos terão acesso a 
monitores para tirar dúvidas e aux-
iliar no andamento das aulas. 

ESTUDO ALAGOANO

Trabalho alertou sobre surto de sarna associado ao uso de ivermectina
Um trabalho publicado pelo 

Núcleo de Estudos em 
Farmacoterapia (NEF) da Ufal 
pode servir de base para ajudar na 
investigação de um surto de esca-
biose, a sarna humana, que está 
acontecendo em Pernambuco. A 
hipótese levantada é que os casos 
estejam associados ao uso indis-
criminado de ivermectina, medi-
camento que se popularizou no 
Brasil com o chamado „kit covid‰. 

O artigo publicado em 
agosto deste ano foi elaborado 
pelos pesquisadores do Instituto 
de Ciências Farmacêuticas (ICF), 
Alfredo Oliveira-Filho e Sabrina 
Neves, e pelos estudantes Lucas 
Bezerra e Natália Alves, a partir da 
observação de casos de resistência 
à ivermectina já relatados, surtos 

isolados e os dados de aumento de 
consumo do medicamento por 
causa da pandemia de Covid-19. 

„O nosso artigo lança a hipó-
tese de que poderíamos ter prob-
lemas com surtos de escabiose 
resistente, por conta do uso irra-

cional da ivermectina. O surto 
está configurado, pois está 
havendo um aumento rápido de 
casos de lesões de pele com 
coceira e outros sintomas‰, con-
textualiza Sabrina, mas ressalta: 
„Ainda não há diagnóstico da 

doença que está causando o surto. 
Algumas hipóteses da etiologia 
[origem] estão sendo testadas, 
entre elas está a escabiose levan-
tada pelo artigo‰. 

A pesquisadora explica que 
ainda são necessários alguns testes 
e o descarte de outras hipóteses 
para então confirmar as questões 
levantadas no artigo. 

Pelo menos 264 moradores 
de seis cidades da região metro-
politana de Recife já apresentam 
lesões cutâneas, que ainda estão 
sendo investigadas pelas secretar-
ias de saúde municipais. 

Os pacientes se queixam de 
uma coceira forte, intensificada no 
pe ríodo da noite, e que evolui para 
fe ridas, mesmo com o uso de anti-
alérgicos.  

Segundo Neves, para 
mapear os possíveis casos em out-
ras regiões do Brasil, a vigilância 
epidemiológica emitiu um alerta 
com os sintomas para os serviços 
de saúde, assim todos devem noti-
ficar o atendimento a pacientes 
com os sintomas da doença. 

A docente também está 
acompanhando de perto e, caso 
confirmado, prevê futuras compli-
cações de saúde pública: „A hipó-
tese do artigo é que é possível que 
o Sarcoptes scabiei, ácaro causa-
dor da escabiose pode ter desen-
volvido resistência à ivermectina. 
Se essa hipótese se confirma, 
temos um problema enorme, pois 
a doença poderia atingir qualquer 
população, e o que é pior, com 
dificuldade de tratamento‰.
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A BRK informa que o reem-
bolso dos valores das faturas pagas 
pelos moradores dos Conjuntos 
Eustáquio Gomes, Santa Maria e 
Aprígio Vilela, beneficiados com a 
decisão da Agência Reguladora 
dos Serviços Públicos de Alagoas 
(Arsal), será em formato de créd-
ito aplicado na próxima fatura 
válida emitida pela concessionária, 
a ser entregue a partir da normali-
zação do abastecimento. Dessa 
forma, nenhum cliente precisa se 
dirigir às lojas de atendimento da 
BRK neste momento.  

Os usuários dessas regiões 
que foram isentos dos pagamentos 

a partir do ciclo de outubro/21 
serão identificados pela empresa e 
informados sobre a decisão da 
agência reguladora na fatura de 
dezembro/21.  

A BRK continuará fazendo a 
leitura dos hidrômetros nos imó-
veis dessas áreas apenas para evitar 
o acúmulo de consumo nos medi-
dores, já que os clientes beneficia-
dos receberão as próximas faturas 
com os valores zerados até que a 
situação, de caráter emergencial, 
seja resolvida. 

Em caso de dúvidas, a pop-
ulação pode ligar para o 0800 771 
0001, que funciona 24 horas.

FATURAS 

BRK diz que irá garantir ressarcimento de 
moradores beneficiados por decisão da Arsal

Com a pandemia de Covid-19 
e a situação de calamidade pública 
de  cretada pela Prefeitura do Mu ni -
cí pio nos bairros de Bebedouro, 
Bom Parto, Mutange e Pinheiro, a 
re siliência se tornou imprescindível 
pa ra aqueles que buscam alavancar 
suas vidas profissionais. 

E foi para fomentar as oportu -
ni dades de empregabilidade e em pre -
endedorismo para a população lo cal 
que o Senac e o Ministério Pú bli co 
do Trabalho em Alagoas (MPT/AL) 
firmaram, em 2020, um con vênio 
onde foram ofertadas 1.151 vagas 
gratuitas para 51 cursos de qualifica-
ção profissional. Na noi te da última 
quarta-feira (24.11), as ins tituições 
comemoraram, em uma so lenidade 
realizada no auditório da Uni dade 
Poço do Senac Alagoas, a con clusão 
de curso de 841 desses alu nos. 

„Comemoramos a parceria 
que permite aos estudantes levar o 
co nhecimento para suas vidas. Ve -
mos aqui profissionais capacitados, 
ha bilitados para o que a sociedade 
ala goana precisa no comércio, no 
tu rismo. Além dos trabalhadores, o 
Mi nistério Público defende aqueles 
que promovem o emprego, porque 
sem capital não vai existir trabalho. 
Te  mos o dever de equilibrar essa or -
dem. E nós o equilibramos quando 
apo iamos projetos como esse, que 
vai oferecer mão-de-obra qualificada 
pa ra o mercado de trabalho e propi -
ci ar novos empreendedores‰, disse a 
re presentante do MPT/AL, Ro si -
mei re Lobo Lamarca. 

Na ocasião, 20 estudantes re -
pre sentaram todos que foram bene -
fi ciados com a parceria e Carlos 
Hen rique Palmeira, concluinte do 
cur so de Barbeiro, proferiu um dis -
cur so inspirador como orador das 
tur mas. „Trabalhava na área de Tu -
ris mo, mas fui demitido com a che-
gada da pandemia no país. Estava 
sem emprego quando soube dessa 
oportunidade e consegui me matri -
cu lar na última vaga que tinha dis -
po nível para o curso de Barbeiro. 
Ho je, sou apaixonado por essa pro -
fis são, por isso só tenho o que agra -
de cer ao Senac e ao MPT por essa 
chan ce única na minha vida profissi -
o nal‰, contou Carlos Henrique que, 
atu almente, trabalha em uma gran -
de barbearia da capital alagoana. 

Para Telma Ribeiro, Diretora 
Re gional do Senac Alagoas, „a edu -
ca ção transforma a vida das pessoas 
e as pessoas transformam o mundo. 
En quanto Instituição de Educação 
Pro fissional, nossa missão é justa-
mente possibilitar essa mudança. 

Por isso, estamos imensamente sa -
tis feitos com essa solenidade de con -
clu são de curso e ressalto que nossas 
por tas continuam abertas para que 
vo cês nunca deixem de adquirir co -
nhecimento‰. 

Já Gilton Lima, Presidente do 
Sis tema Fecomércio/Sesc/Senac, 
apro veitou a oportunidade para re -
for çar a importância da qualificação. 
„Agradeço e parabenizo o MPT por 
con fiar na atuação do Sistema Co -
mér cio no crescimento de Alagoas. 
Te nho certeza que, após essa capa -
ci tação, nosso estado poderá contar 
com o desenvolvimento por meio da 
ge ração de empregos e da contrata-
ção de mão-de-obra qualificada‰, 
con cluiu ele. 

Estiveram presentes no evento 
o Conselheiro do Sistema Fecomér -
cio /Sesc/Senac, Manoel Baía; a Di -
re tora Regional do Sesc, Ivanilda 
Sil va; a Diretora de Educação Pro -
fis  sional, Roberta Albuquerque; e a 
Ge  rente Comercial do Senac Ala go -
as, Daniela Freitas.

Senac e MPT/AL formam mais de 
800 alunos em cursos profissionais

CAPACITAÇÃO

O molnupiravir, medicamento 
para combate à covid-19, teve o seu 
pedido de uso emergencial apresen-
tado, nesta sexta-feira (26), à 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) pela empresa 
Merck Sharp & Dohme. 

De acordo com a empresa, 
„estudos demonstram que o medica-
mento, quando administrado no iní-
cio da infecção, tem a capacidade de 
reduzir casos de hospitalização e 
mortes", dados que serão revisados 
pela Anvisa. 

„As primeiras 24 horas de aná-
lise serão utilizadas para fazer uma 
triagem do processo e verificar se os 
documentos necessários estão dispo-

níveis. Se houver informação impor-
tante faltando, a Anvisa pode solicitar 
ao laboratório‰, informou a agência. 

A Anvisa lembrou que o prazo 
de avaliação do uso emergencial e 
temporário de medicamento é de até 
30 dias. „A análise não considera o 
tempo do processo em status de 
exigência técnica, que é quando o 
laboratório precisa responder ques-
tões técnicas feitas pela agência den-
tro do processo‰. 

No dia 19 de novembro, a 
Anvisa e o laboratório já haviam real-
izado a reunião de pré-submissão do 
produto, que ocorreu antes do envio 
formal do pedido à Anvisa pela 
empresa.

Anvisa recebe pedido 
para uso emergencial de 
medicamento contra covid

PANDEMIA
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A missão dada é mudar vidas 
e recontar histórias. E esta trans-
formação está sendo possível por 
meio dos cursos realizados de 
forma parceria entre Prefeitura de 
Maceió e Senai (Serviço Nacional 
da Indústria). A bem sucedida 
relação gera novos frutos. E mais 
uma vez, um curso capacitante, 
desta vez, de auxiliar administra-
tivo, começa a construir novos 
caminhos. 

É vida nova para dona 
Solange Ramos, 53. Ela que 
sofreu por anos e anos com abusos 
dentro de casa, hoje pode sonhar 
com os pés no chão e com o olhar 
num futuro livre de ameaças e 
insultos. 

„Com depressão, estava 
sendo aprisionada em minha pró-
pria residência e vi a Casa da 
Mulher e a procurei para que 
pudesse fazer meu próprio des-
tino. Daí por diante, cheguei neste 
curso para dar um novo rumo em 
minha vida‰, contou Solange.  

A Casa da Mulher é parte 
integrante deste tripé institucional 
criado em março deste ano. 
Prefeitura, Senai e Casa da Mulher 
firmaram este trabalho conjunto 
para estabelecer uma rede de assis-
tência focada em acolher e abraçar 
mulheres vítimas de violência 
doméstica. 

A Casa reúne em um só 
lugar toda a assistência necessária, 
com uma equipe de delegados e 
psicólogos, unindo o poder 
Executivo e o Judiciário no com-
bate à violência de gênero, para 
que essas mulheres tenham o 
apoio integral do Poder Público.  

Maria da Conceição foi outra 
que perdeu o medo de viver e lib-
ertou-se de um relacionamento 
tóxico e abuso, onde constante-
mente, recebia ameaças de seu ex-
companheiro. 

 

O curso a inspirou em tomar 
no vos rumos e tomar pra si a resp -
onsabilidade sobre sua própria vida. 

„Vai mudar muito minha 
vida. Vou ganhar autonomia finan-
ceira. Vai aumentar minha autoes-
tima. Teremos um porto seguro em 
teremos nosso próprio dinheiro e 
estabilidade‰, afirmou mais uma 
participante do curso. 

Elas permitem-se, neste mo -
men to, capacitar-se e ganharem vi -
da própria, renascendo de uma vida 

sem perspectivas e se 
apre sentando como pro -
fissional viável e ca paz 
no mercado de tra-
balho. É o que conta 
Leda Amé rico, 51, 
ins trutora e pro fes -
sora do Se nai. Ela já 
sentiu na pele o va -
lor – e a importân-
cia da supera ção – 
dia nte de even -
tuais es colhas e -
rradas que a vi da 
a p r e s e n t a . 
„Acho que foi 
por isso que 
me tornei 
in s t ru tora 
delas, pois 
posso servir 
de exem-
plo para 
elas que 

passaram por situação de conflitos e 
privações domésticas; hoje preparo 
mulheres para o mercado do tra-
balho‰, explicou Américo, que com 
sua formação em Recursos 
Humanos transmite conteúdo 
sobre preparação de currículos, 
recolocação no mercado, postura 
em entrevistas e todo conteúdo 
essencial para lutar por um lugar ao 
sol.  

„Conseguimos impactá-las na 
forma de expor suas potenciali-
dades, seu valor e o que elas podem 
dar‰, conclui a instrutora. 

Para Ana Paula Mendes, 
coordenadora do Gabinete de 
Políticas Públicas para Mulheres, o 
Município de Maceió compreende 
essa realidade difícil destas mul-
heres. „Por conta disso, promove-
mos essa capacitação para que inici-
ativas assim assegurem uma melhor 
qualidade de vida para elas. 
Garanta independência‰, contou. 

De acordo com a coordena-
dora da Casa da Mulher, a oportu-
nidade é um divisor de águas na 
vida destas mulheres. „A partir do 
momento em que a mulher tem 
uma qualificação e consegue uma 
vaga no mercado de trabalho, há 
uma grande chance dela sair do 
ciclo de violência. Abre-se uma luz 
na vida dessa mulher para que ela 
possa se libertar‰, afirma Érika 
Lima. 

Mulheres vítimas de violência sonham com 
oportunidade no mercado de trabalho

A parceria entre Prefeitura de 
Maceió e a Casa da Mulher com-
preende, sobretudo, a cessão de 
quatro servidores para fazer o acol-
himento inicial das vítimas; apoio 
para encaminhamento dos atendi-
mentos psicológicos terapêuticos; 
apoio no atendimento de saúde às 

usuárias da Casa, sendo cedida 
uma técnica de enfermagem do 
município; apoio na questão da 
empregabilidade com parceria 
com a OAB/AL; além da reserva 
das vagas de veículos em frente à 
Casa para uso exclusivo. 

Por outro lado, é mais um 

trabalho integrado entre Senai e 
Município de Maceió. Cursos reg-
ulares e gratuitos capacitam jovens 
em busca de capacitação, e há cur-
sos exclusivamente voltados para 
egressos de medidas socioeducati-
vas, que buscam uma nova oportu-
nidade de vida (o Nova Chance).

A parceria
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E X P E D I E N T E

MARCELO BASTOS

A R T I G O

GRATA DEMAIS
É nítida a gratidão a Deus e ao povo da Barra de Santo 

Antônio, no litoral norte, da prefeita eleita Lívia Carla. Ela está real-
izando um governo participativo, de realizações. A nova gestora tem 
mostrado através das suas ações de fé que Deus é Deus.

VISITA NAS ESCOLAS
O secretário Municipal de 

Educação, Elder Maia, vem 
fazendo visitas em várias escolas 
onde será aplicada a prova do 
Sistema Nacional de Avaliação 
da Educação Básica (Saeb). Até 

o momento, mais de 30 
unidades educacionais já rece-
beram o secretário, que apro-
veita a ocasião para ouvir 
demandas e inspecionar os equi-
pamentos.

ANDERSON DE ARRUDA MENEZES A R T I G O

TRABALHANDO NO SILÊNCIO 
Sem querer aparecer, mas em cartaz na telinha, Maurício Quin-

tela trabalha em silêncio. Com prestígio na biografia, o secretário esta-
dual de Infraestrutura carrega as sementes que plantou como ministro 
dos Transportes. Bases firmes e consolidadas no interior, Quintela é 
apontado com cadeira absolutamente certa na Assembleia Legislativa.

ALIADOS DE COLLOR
No estado de Alagoas, o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) não 

é mais de domínio político da família Albuquerque (Antônio, Arthur e 
Nivaldo). Uma certidão atualizada da Justiça Eleitoral foi divulgada com-
provando os novos membros da sigla que – agora – é comandada por 
aliados do senador Fernando Collor (PTC).

SE LIGA NA PROGRAMAÇÃO
A Prefeitura do Pilar vai realizar o maior Natal de Alagoas, com 

direito, inclusive, à pista de patinação no gelo. A abertura será neste próx-
imo domingo (28) na Orla lagunar a partir das 16h30.

Governo de Alagoas poderá cair no colo de Rodrigo Cunha

Você cuida bem do seu corpo? 
Você entende os seus sinais? Ou, 
pelo contrário, você o vê como um 
estranho ou um inimigo?  

Você acha que tem um bom 
relacionamento com o seu corpo? 
Muitas pessoas responderiam a essa 
pergunta com base na sua opinião 
sobre a sua própria aparência física. 
No entanto, essa questão vai muito 
além, visto que o corpo não é algo 
que possuímos, é o que somos. A 
maneira como você o olha, julga e 
trata é uma declaração de intenções 
para consigo mesmo. Portanto, para 
melhorar a sua relação com o seu 
corpo, você deve, antes de tudo, se 
reconectar consigo mesmo. 

O modo de vida mudou nos 
últimos tempos; vivemos imersos 

em um contraste: rotina acelerada e 
vida sedentária. Isso nos leva a enca-
rar nosso corpo como um estranho 
(não prestamos atenção nele nem o 
ouvimos) ou como um inimigo (o 
rejeitamos e queremos que ele 
mude). Esse é um fenômeno 
comum que afeta muitos de nós. 
Apesar disso, ainda há tempo para 
reverter essa situação. 

Para identificar se você se rela-
ciona com o seu corpo de uma 
maneira saudável, pergunte-se como 
você costuma falar com ele. Você 
crítica a sua aparência? Rejeita algu-
mas partes dele? Você o reprova por 
não atender às suas expectativas? 

Quantas vezes você já se olhou 
no espelho e disse palavras desagra-
dáveis para o seu reflexo? Quantas 

vezes você já se queixou da sua baixa 
resistência física, de como você sem-
pre se sente cansado ou de como seu 
pescoço dói? 

Agora, tente se lembrar da 
última vez em que você se sentiu 
grato pelo seu corpo, por todas as 
funções que ele desempenha a cada 
segundo para mantê-lo vivo. Tente 
se lembrar de quando você elogiou a 
si mesmo, tomou um banho relax-
ante ou fez um passeio pela 
natureza. 

Você e seu corpo é apenas um, 
a dualidade proposta por René 
Descartes já caiu por terra a muito 
tempo, ou você ama o seu corpo e 
aprende a cuidar dele da forma certa 
ou você terá que colher desse fruto 
futuramente. 

“Não possuímos um corpo, somos um corpo” 

Nas eleições de 2022 em 
Alagoas, provavelmente teremos 
três grupos políticos para a disputa 
do Governo do Estado, um no 
entorno do governador Renan 
Filho, mais um no entorno de 
Arthur Lira e Marcelo Vitor e o 
outro no entorno do prefeito JHC. 

O governador Renan Filho, 
por ter dois mandatos consecuti-
vos, não poderá disputar o 
Governo do Estado. Um aspecto 
preocupante para ele é que, ao 
longo dos seus oito anos de man-
dato, não construiu junto ao seu 
grupo político um candidato com 
potencial eleitoral para ocupar a 
sua cadeira no Palácio dos 
Martírios. E isso é comprovado por 
todas as pesquisas realizadas até 
agora. 

Caso Renan Filho renuncie 
ao cargo até o dia 2 de abril, o 
grupo de Arthur Lira e Marcelo 
Vitor, com certeza, elegerá o gov-
ernador tampão que possivelmente 
deverá concorrer à reeleição. O 
nome mais cotado pelo grupo para 
ocupar o cargo de governador tam-
pão é do deputado estadual Paulo 
Dantas. Se o deputado vier ser o 
escolhido pelos seus pares, para a 
sucessão de Renan Filho, pelo pro-
cesso indireto, e caso venha a con-
correr à reeleição em 2022, mesmo 

tendo a máquina estadual a seu 
favor, a sua possibilidade de vitória 
é muito remota, uma vez que é um 
mero desconhecido nos principais 
colégios eleitorais do Estado, prin-
cipalmente em Maceió, que repre-
senta 30% do eleitorado de 
Alagoas. 

O prefeito JHC em todas as 
pesquisas até agora divulgadas, lid-
era com folga a disputa para o 
Governo do Estado. Apesar de ser 
o franco favorito para suceder o 
governador Renan Filho, dois 
fatores deverão pesar na decisão de 
JHC para permanecer no cargo de 
prefeito: o primeiro consiste em 
que a data limite para a sua renun-
cia ao cargo ocorre em 2 de abril, o 
que, convenhamos, representa 
muito pouco tempo para mostrar 
as suas realizações à frente da 

cidade. O segundo fator é possibil-
idade de a prefeitura realizar um 
acordo com a mineradora Braskem 
e engordar o caixa com alguns bil-
hões o que lhe dará as condições de 
realizar obras impactantes na 
cidade de Maceió, tornando-o, 
quem sabe, o maior prefeito da his-
tória da capital de Alagoas. 

Diante do fato de Renan 
Filho não ter construindo um can-
didato com densidade eleitoral 
para sucedê-lo e, sendo o candi-
dato da Assembleia Legislativa, um 
mero desconhecido do grande elei-
torado e caso JHC permaneça no 
cargo de prefeito, o pleito para o 
Governo do Estado, em 2022, 
poderá cair no colo de Rodrigo 
Cunha, mesmo sendo ele um sena-
dor com uma atuação bastante 
tímida no senado federal.
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Coluna Nos Acréscimos

Com Edmílson Teixeira 

Decadência

7

Dentro do G-4 da Série B, o 
Avaí depende apenas de suas forças 
pa ra garantir a classificação. Titular 
da equipe, o atacante Getúlio (alago -
a no de Major Izidoro) destacou sua 
ex pectativa para o duelo.  „É sem dú -
vi das o jogo mais importante do ano, 
en tão vamos fazer de tudo para con -
quis tar a vitória, com muita luta do 
iní cio ao fim. Muito feliz por estar 
aju dando, e espero contribuir nova-
mente diante do Sampaio. Ansiedade 
es tá grande, mas estamos prepara-
dos‰ disse.

Avaí

Com 46 jogos disputados na 
temporada, o atacante Getúlio é o 
artilheiro da equipe catarinense  
com nove gols marcados. No pri-
meiro semestre, o Avaí conquistou 
o título estadual e chegou na ter-
ceira fase da Copa do Brasil. 
Getúlio valorizou a temporada 
azurra, e citou o retorno dos torce-
dores ao estádio como ponto chave. 
O governo de Santa Catarina libe-
rou 100% de ingressos, cujos bil-
hetes foram esgotados nesta sexta-
feira.

Avaí II

Decadência II

Teste de fogo

Um ano antes da Copa do 
Mundo de 2022, a Fifa testará uma 
tecnologia que identifica automati-
camente jogadores em posição de 
impedimento. O teste será feito na 
Copa ˘rabe, torneio organizado 
pela Fifa a partir da próxima terça-
feira, no Catar, que servirá como 
preparação para o Mundial. Haverá 
um sistema de inteligência artificial 
instalado nos seis estádios que sedi-
arão o torneio. Ele enviará imediata-
mente ao árbitro de vídeo uma men-
sagem quando um jogador estiver 
impedido. A partir daí, o árbitro de 
campo decidirá a marcação ou não.

Teste de fogo II

Este será o primeiro teste ofi-
cial de um sistema que já foi tes-
tado extra-oficialmente em algu-
mas oportunidades na Europa, em 
estádios como o Etihad, do 
Manchester City, a Allianz Arena, 
do Bayern de Munique e o Estádio 
La Cartuja, de Sevilha. Caso o 
teste seja bem sucedido, é esper-
ada uma aprovação formal na 
reunião anual da International 
Football Association Board 
(IFAB) em março para que seja 
colocado em prática na Copa do 
Mundo, em novembro de 2022 no 
Catar.

O retrospecto de oito pontos somados de 30 possíveis coloca o aprovei-
tamento no período em 26,7%. Um índice superior apenas ao da já rebaixada 
Chapecoense, que soma 15% em toda a competição. Com mais três rodadas 
por disputar, o time gaúcho precisa voltar a vencer para ter chances de brigar 
por uma das vagas diretas à Libertadores.

Centro Sportivo Alagono

O Azulão das Alagoas  vive 
a expectativa de disputar mais 
uma vez a Série A e, num 
momento de definição, tem um 
talismã no elenco, um jogador 
com história especial. O meia 

Didira participou da escalada 
vitoriosa de 2016 a 2018 e, neste 
domingo, pode chegar ao quarto 
acesso pelo clube. O meia, de 33 
anos, deixou o CSA em novem-
bro de 2019 e depois atuou no 

Santa Cruz e Brasiliense. Voltou 
ao clube em setembro deste ano. 
O jogo será contra o Brasil de 
Pelotas. O CSA tem que vencer e 
esperar que Avaí e CRB não ven-
çam seus jogos.

quin
crité

Fred continua batendo mar-
cas desde que voltou ao   
Fluminense e alcançou mais uma 
na última quarta-feira, na vitória 
por 1 a 0 sobre o Inter no 
Maracanã. Autor do gol do jogo, o 
camisa 9 agora chegou a 101 gols 
por um único clube em 
Campeonatos Brasileiros e se igua-
lou a nada mais, nada menos, que 
Pelé. E o ídolo tricolor não escon-
deu a emoção pelo feito na saída de 
campo: "Só de falar no meu nome e 
depois falar do Pelé, para mim é 
uma emoção grande. Realização de 
um sonho".

Emoção pra valer
O time maranhense que os 

alagoanos neste domingo vão 
torcer para ele complicar o Avaí em 
Florianópolis, o Sampaio Correia, 
conta com o retorno  dos laterais 
Alyson e Watson liberados pelo 
departamento médico. O otimismo 
no elenco é grande, onde todos 
esperam fechar o campeonato com 
chave de ouro. Vale lembrar que o 
volante Eloir já se recuperou de 
uma entorse no joelho e voltou a 
ficar à disposição do técnico João 
Brigatti. O meia Nádson e o 
volante Mauro Silva estão fora da 
temporada por conta de lesão.

Sampaio Correia
Focado em vencer o Operário 

neste domingo em Ponta Grossa e 
esperar um tropeço do Avaí diante 
do Sampaio Correia, o CRB nunca 
vivenciou tão perto de subir para a 
Primeira Divisão como agora. O 
lateral-esquerdo Guilherme 
Romão falou que os jogadores 
querem fazer história no clube, 
sobretudo nessa rodada final de 
grandes emoções. „Seria algo mar-
cante na carreira de todos e para o 
clube, que vem lutando nos últi-
mos anos por isso. Queremos dar 
esse presente ao nosso torcedor, 
que merece muito ``, comentou.

Galo alagoano

Para esse embate deste domingo contra o time paranaense, o técnico do CRB, Allan Aal não contará 
com três titulares: O zagueiro Gum, o volante Jean Patrick e o atacante Nicolas Careca, suspensos, ele 
deve escalar Frazan, Wesley e Pablo Dyego, respectivamente. Ewerton Páscoa não foi relacionado para o 
último jogo do CRB e corre por fora. Por isso, Frazan é o mais cotado para formar a dupla de zaga com 
Caetano.

Situação

Ainda em busca de uma vaga 
à Libertadores, o Inter viu o rendi-
mento da equipe despencar nos 
últimos 10 jogos. Desde a derrota 
para o Palmeiras, no primeiro con-

fronto de uma sequência de parti-
das contra adversários diretos pela 
Libertadores, o time de Diego 
Aguirre venceu apenas duas: o 
Gre-Nal e o Athetico-PR.
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