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Pretensões  do Timão

POLÊMICA

Sindicalista desmascara ex-prefeito Rui Palmeira: 
“Faltou vontade política para investir na Saúde"

TRABALHO

Alagoas dá 
exemplo ao 
país com 
investimentos 
em saúde, 
educação e 
segurança

Ex-prefeito 
priorizou 

as entidades 
privadas, 

onde gastou 
80% dos 
recursos 
do SUS

Em ato histórico, progressões 
são pagas e servidores ganham 
dinheiro extra no Fim do Ano

POR MÉRITO

POR MÉRITO
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A Secretaria de Estado da 
Saúde informa que do dia 1À ao 
dia 27 de dezembro a UPA 
Tabuleiro atendeu 13.576 
pacientes, sendo 3.949 apenas de 
pessoas apresentando sintomas de 
síndromes gripais. No mesmo 
período, a UPA Cidade 
Universitária recebeu 4.837 pes-

soas no atendimento geral e 602 
com sintomas de gripe. 

Também no mesmo período, 
a UPA Jacintinho atendeu 10.129 
pa cientes no geral e 2.523 com sín -
dromes gripais. Já a UPA Ja ra guá 
recebeu 6.257 pacientes para diver-
sos atendimentos e 2.382 apenas 
com sintomas de gripe.

Em caráter de urgência, a 
Secretaria de Estado da Saúde 
solicitou ao Ministério da Saúde 
que sejam enviadas mais doses de 
vacinas contra a Influenza para 
Alagoas. O documento de solicita-

ção foi enviado para o secretário-
executivo do MS, Rodrigo Cruz. 
Ao todo, foram pedidas 100.430 
doses da vacina para que seja pos-
sibilitada a vacinação, em nível 
estadual, no público-alvo que 

compõe o grupo prioritário da 
Campanha Nacional de Vacinação 
contra a Influenza. De acordo com 
o documento, toda a população a 
partir de seis meses de idade deve 
tomar a dose.

Vacinas contra Influenza 

Atendimentos a síndromes gripais

Os principais cuidados para 
evitar a infecção é tomar extrema 
precaução com pessoas doentes, 
evitar aglomerações e ambientes 
fechados, lavar as mãos com água e 
sabão e continuar usando máscaras, 
já utilizadas para a prevenção contra 
a Covid-19, além de guardar o 
devido isolamento domiciliar. 

Crianças, gestantes, puérpe -
ras, idosos, portadores de comorbi -
da des, entre outros definidos como 
pri oritários para a vacinação contra 
a Influenza e que não se vacinaram, 
de vem buscar junto às UBS do mu -

nicípio de residência, a vacinação. 
Além disso, toda a população com 
idades a partir de 12 anos devem 
buscar se vacinar contra a Covid-19. 

Também deve-se cobrir o na -
riz e a boca com lenço, ao tossir ou 
es pirrar, e descartar o lenço no lixo 
após uso; lavar as mãos com água e 
sa bão após tossir ou espirrar; no ca -
so de não haver disponibilidade de 
água e sabão, usar álcool a 70% (gel 
ou líquido); evitar tocar olhos, nariz 
ou boca; utilizar máscara em todos 
os ambientes; evitar ambientes 
fechados e com aglomeração.

Cuidados

SAÚDE

Unidades sentinelas de síndromes gripais 
fazem vigilância de vírus respiratórios

Os casos de síndromes gripais estão sendo atendidos em todas as unidades de saúde

As unidades definidas como 
sentinelas para vírus respiratórios 
em Alagoas servem como fonte de 
informação para possibilitar a vig-
ilância dos vírus respiratórios que 
estão circulando no Estado, por 
meio da identificação desses vírus. 
Os casos de síndromes gripais estão 
sendo atendidos em todas as 
unidades de saúde, sejam Unidades 
Básicas de Saúde (UBS), Unidades 
de Pronto Atendimento (UPAs) ou 
Pronto Atendimentos e Policlínicas 
de todos os municípios, como sem-
pre foi feito, principalmente por oca-
sião da Covid-19. 

Com o aumento dos casos de 
síndromes gripais em Alagoas, a 
Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesau), junto com a Secretaria 
Executiva de Ações de Saúde (Seas) 
e a Superintendência de Vigilância 
em Saúde (Suvisa), elaborou uma 
nota técnica com o objetivo de 
orientar os profissionais dos difer-
entes níveis da atenção à saúde para 
que se mantenham em alerta quanto 
à identificação precoce de casos de 
Síndrome Gripal, possibilitando a 
implementação de medidas que ten-
ham como finalidade quebrar a 
cadeia de transmissão. 

Em Maceió, as UPAs Cidade 
Universitária e Jaraguá foram defin-
idas como unidades sentinelas, espe-
cificamente para o envio de amos-
tras biológicas aleatórias. Além 
delas, também foram definidas as 
UPAs Arapiraca, Maragogi, 
Penedo, Delmiro Gouveia, Palmeira 
dos ¸ndios, Viçosa, São Miguel dos 
Campos, Coruripe e Marechal 
Deodoro. 

O superintendente estadual de 
Vigilância em Saúde, Herbert 
Charles, esclarece que para os casos 
graves, ou seja, internações ou óbi-
tos por Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SRAG), há coleta de 
amostra, mas para casos de sín-
dromes gripais não há coleta de 
amostra para Influenza, pois o dia-
gnóstico é apenas clínico. „Assim, 
para fins estritamente epidemiológi-
cos, fazemos vigilância de vírus res-
piratórios, cujas amostras são colhi-
das aleatoriamente apenas nas 
unidades que definimos como sen-
tinela para essa Vigilância. Essas 
amostras são quantitativamente 
cinco por semana, ao longo de todo 
o ano. E não há emissão de laudo, 
pois não será utilizado para fins clín-
icos‰, explica Herbert Charles. 

O monitoramento epidemiol-
ógico é realizado por meio de coleta 
de amostras clínicas de nasofaringe 
e encaminhamento, pelo 
Laboratório Central de Saúde 
Pública (Lacen), ao laboratório de 

referência nacional para pesquisa de 
vírus respiratórios, além da notifica-
ção e registro desses casos. A nota 
foi feita junto com a Gerência de 
Vigilância e Controle de Doenças 
Transmissíveis (GVCDT), com o 

Centro de Informações Estratégicas 
e Resposta em Vigilância em Saúde 
(CIEVS), com a gerência do Lacen 
e com a Assessoria Técnica de 
Doenças Imunopreveníveis e 
Vacinação (ATI).
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O Governo do Estado se 
despe de de 2021 com a certeza de 
que, mais uma vez, Alagoas avan-
çou. Mesmo diante de um segundo 
ano consecutivo de enfrentamento à 
pan demia da Covid-19, o Estado 
cres ceu e se consolidou como exem-
plo para todo o país em diversas áre -
as. Com planejamento, investimen-
tos e execução de obras, programas 
e ser viços em eixos estratégicos – em 
es pecial Educação, Saúde, Infra es -
tru tura, Segurança Pública, Assis -

tên cia Social e Desenvolvimento 
Eco nômico –, o Estado salvou o má -
xi mo de vidas, ao passo que se forta -
le ceu ainda mais. Hoje, Alagoas é 
um lugar melhor – melhor para mo -
rar, melhor para visitar, melhor para 
viver.  

Com as contas ajustadas e a 
re cu peração do PIB situada entre as 
ma iores do Brasil, a segunda menor 
uni dade da federação deu largos sal-
tos numa série de indicadores do de -
sen volvimento. 

Para começar, o Governo do 
Es tado literalmente abriu e preparou 
o caminho do crescimento com 
progra mas que construíram, recupe -
ra ram e duplicaram as rotas da ma -
lha viária estadual, atualmente con-
siderada a segunda melhor do país. 
Gra ças ao Pró-Estrada e ao Alagoas 
de Ponta a Ponta, o fluxo para o tu -
ris mo e o escoamento da produção 
agrí cola, comercial e industrial entre 
as regiões foram beneficiados em to -
do território alagoano. 

O investimento em infraestru -
tu ra – incluindo a repaginação urba -
nís tica promovida pelo programa 
Mi nha Cidade Linda em dezenas de 
mu nicípios – teve como resultado a 
ins talação de indústrias e, conse -
quen temente, a geração de novos 
em pregos, além de proporcionar 
ma is qualidade de vida para a nossa 
gen te. 

Viver, passear e trabalhar em 
Ala goas também ficou muito mais 
se guro. A abertura de 34 Centros 

In te grados de Segurança Pública 
(CISPs) somada aos investimentos 
em viaturas, armamentos, salas de 
in teligência e valorização profis-
sional dos agentes de segurança fiz-
eram o es tado registrar um dos mai-
ores avan ços no país, com os 
menores ín di ces criminais dos últi-
mos dez anos no primeiro semestre 
de 2021, in clu in do uma histórica 
redução no nú mero de Crimes 
Violentos Letais e Intencionais 
(CVLI).

O cuidado especial com a 
educação, o ensino e a aprendiza-
gem dos alagoanos foi outro norte 
da gestão governamental em 2021. 
Com aplicação de recursos que 
chegam a R$ 1 bilhão, o Governo 
de Alagoas reformou dezenas de 
escolas, aprimorou diretrizes ped-
agógicas (Escola 10), valorizou 
profissionais (novo Plano de 
Cargos e Salários), melhorou o 
transporte escolar, qualificou a 
merenda e premiou alunos assí-
duos (Cartão Escola 10). Noutro 
verdadeiro salto qualitativo – ates-
tado pelo expressivo avanço de 
posições no ¸ndice de 
Desenvolvimento da Educação 
Básica (IDEB) –, a rede estadual 
vive atualmente um dos melhores 
momentos da história. 

A saúde da população ala-
goana também foi prioridade. Num 
movimento inédito, o Governo do 
Estado promoveu o maior conjunto 
de investimentos em saúde pública 
da história de Alagoas. Somente em 
2021, foram inaugurados o Hospital 
Regional do Alto Sertão, em 
Delmiro Gouveia e três Unidades de 
Pronto Atendimento (UPAs), sendo 
duas em Maceió e outra em 
Arapiraca.  

Outros três hospitais seguem 
em construção: Hospital do 
Coração e Hospital do Idoso, em 
Maceió, e o Hospital Regional do 
Médio Sertão, em Palmeira dos 
¸ndios. O conjunto se soma a outros 
quatro hospitais (Hospital da 
Mulher, Hospital Metropolitano, 
Hospital Regional do Norte e 
Hospital Regional da Mata) e três 
UPAs em Maceió já construídas na 
gestão do governador Renan Filho. 

Salvar vidas: o lema de 2020 se 
manteve em 2021. Ao solidarizar-se 
com os afetados pela tragédia do 
novo coronavírus e congratular ser-
vidores e profissionais da linha de 
frente – em especial os trabalhadores 

da Saúde –, o Governo de Alagoas 
agradece a todos que contribuíram 
para evitar a perda de mais vidas e 
prejuízos ainda maiores. Diante do 
maior desafio da história recente da 
humanidade, os alagoanos deram o 
melhor dos exemplos e receberam o 
direito a um futuro melhor. 

E por falar em futuro, nada 
mais assertivo que mirar o presente 
das crianças. Com a expansão do 
Programa CRIA – Criança 
Alagoana, o Governo de Alagoas 
criou o maior programa de transfer-
ência de renda do Brasil em âmbito 
estadual: o Cartão CRIA. A partir 

do repasse mensal de R$ 100, a ini-
ciativa busca atender 180 mil famíl-
ias que vivem em situação de pob-
reza ou extrema pobreza e assim for-
talecer os cuidados com a primeira 
infância para devolver a esperança 
de um amanhã melhor e mais prom-
issor para todos.

Mais hospitais, educação de qualidade e amparo à primeira infância

TRABALHO

Alagoas dá 
exemplo ao 
país com 
investimentos 
em saúde, 
educação e 
segurança
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O vice-presidente do SIND-
SAÐDE Alesandro Fernandes 
usou as suas redes sociais para crit-
icar a postura do ex-prefeito de 
Maceió Rui Palmeira que em 
entrevista a um programa de repor-
tagem responsabilizou os servi-
dores da saúde do município pela 
baixa cobertura da Estratégia 
Saúde da Família na capital. 

Segundo o ex-prefeito, os sal-
ários pagos pelo município inviabi-
lizam o programa. O vice-pres-
idente do SINDSAÐDE , sindi-
cato que representa os servidores 
da saúde no município, criticou a 
postura do ex-gestor. 

Conforme ele, faltou na ver-
dade vontade política em investir 
no programa e expandir mais sua 
cobertura. „Na verdade, o ex-
prefeito priorizou as entidades 
privadas, onde gastou 80% dos 
recursos do SUS em sua gestão. 
De acordo com os próprios 
relatórios da secretaria de saúde, 
foram repassados às instituições 
privadas, como hospitais particu-
lares, clínicas e institutos priva-
dos. Esses recursos poderiam ter 
sido investidos na própria rede 
pública de saúde, melhorando o 
serviço para a população‰, expli-
cou. 

Alesandro ainda salienta que 
o ex-prefeito priorizou recursos no 
orçamento com emendas parla-
mentares para institutos que pres-
tam o mesmo serviço que a rede 
pública e utilizam a própria rede 
de saúde para prestarem os servi-
ços . 

„Só em 2021, com o orça-

mento aprovado em 2020, último 
ano do ex-prefeito Rui Palmeira , 
foram mais de 11 milhões de 
emendas para os institutos priva-
dos prestarem o mesmo serviços 
de saúde que as unidades de saúde 
prestam. Seria prudente ter alo-
cado esses recursos na própria rede 
, para construir mais unidades de 

saúde , fazer concurso público , 
melhorar as condições de trabalho 
e expandir os serviços para a pop-
ulação . Faltou vontade política de 
fazer o que era certo, sobrou 
responsabilizar aqueles que levam 
o serviço público até a população , 
pois assim é mais fácil justificar a 
incompetência‰, finalizou.

POLÊMICA

Sindicalista desmascara ex-prefeito Rui Palmeira: 
“Faltou vontade política para investir na Saúde"

Ex-prefeito priorizou as entidades privadas, onde gastou 80% dos recursos do SUS
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Em ato histórico, 
progressões são 
pagas e servidores 
ganham dinheiro 
extra no Fim do Ano

POR MÉRITO

O secretário de Educação de 
Maceió explica que a Prefeitura 
está pagando as progressões por 
mérito atrasadas para servidores 
da Educação. São R$ 42 milhões 
oriundos dos 25% constitucionais 
para investimento em melhorias 
no segmento educacional. Foram 
3.400 servidores contemplados 
com este pagamento. 

„O prefeito JHC, de forma 
justa e sensata, decidiu que este 
montante fosse utilizado para 
pagar o atraso das progressões por 
mérito de todos os servidores da 
Educação Municipal‰, explicou 
Elder Maia. 

O artigo 212, da 
Constituição Federal, estabelece 
que Estados e Municípios devem 

aplicar 25% da arrecadação da 
receita operacional líquida em 
Educação. Desta fatia, houve uma 
sobra que foi direcionada para 
pagar as progressões, por mérito, 
que não foram pagas nos anos 
anteriores.  

Segundo o secretário, há 
mui tos servidores que não recebe -
ram es te aporte financeiro. Os va -

lo res vari am de acordo com a car -
rei ra e car go: R$ 250, R$ 300, R$ 
400. Tal pro gressão, segue expli -
can do Maia, ocor re a cada dois 
anos. „Estas pro gres sões deixaram 
de serem pagas des de 2017. Ge -
ran do um atraso de qua se cinco 
anos atrasados. É uma dí vida his -
tó rica que está sendo pa ga‰, com-
pletou o secretário Elder Maia. 

O pagamento deste passivo 
pro move uma equiparação dos ser -
vi dores e ajuda a consolidar a car -
rei ra de todos os servidores e pro -
fis sionais da Educação de Maceió. 
Por conta do alto volume de recur-
sos – os R$ 42 milhões -, uma folha 
de pagamento extra foi rodada pa -
ra exclusivamente pagar estes servi-
dores.De acordo com um entendi-
mento entre Prefeitura e Sindicato 
dos Trabalhadores da Educação 
do Estado de Alagoas (Sinteal), o 
teto deste pagamento é de aproxi-
madamente R$ 18.700,00.  

„A depender da quantidade 
que estava em atraso, da carga ho -
rá ria e do regime de trabalho de 
todos estes servidores, eles rece-
beram diferentes quantias. Teve 
gente que recebeu R$ 4 mil, R$ 8 
mil, R$ 15 mil‰, exemplificou o 
secretário Elder Maia. Ele lem-
brou que mais de 3.400 servidores 

da Educação receberam estas dif-
erentes quantias no dia 27 de 
dezembro.  

Professores, diretores, auxil-
iares de sala, merendeiras e demais 
categorias colocaram a mão neste 
dinheiro, que chegou em excelente 
hora, ainda em uma pandemia e no 
período das festas de Fim de Ano. 

A técnica pedagógica Kay 
Guimarães, 53, está entre as servi-
doras contempladas. Já sem expec-
tativa em receber os atrasados, ela 
vai finalmente realizar um desejo 
que esperava há um certo tempo. 

„Vou trocar meu carro. Eu 
nem imaginava que este dinheiro 
iria sair. Verdadeiramente, foi uma 
surpresa muito bem vinda‰, 
comemorou a servidora. 

O prefeito JHC volta a salien-
tar que seu compromisso com a 
Educação foi, mais uma vez, con-
firmado. 

"Com planejamento e 
responsabilidade, conseguimos 
pagar os retroativos das dívidas da 
gestão passada referentes às pro-
gressões por mérito. Isso sana uma 
parte importante do rombo deix-
ado na Previdência da Educação, 
garantindo aposentaria desses ser-
vidores‰, exemplificou o prefeito 
JHC.

R$ 42 milhões foram partilhados entre 3.400 servidores da Educação Municipal 

Sobre o Fundo de Ma nu ten -
ção e Desenvolvimento da Edu ca -
ção Básica (Fundeb), Maceió não 
re aliza rateio. O secretário munici-
pal da Educação, Elder Maia, sa li -
en ta que não há sobra de recursos 
des te tipo de fonte. A folha para a 
Edu cação, por exemplo, custa R$ 
25 milhões / mês. „Recebemos de 
Fun deb R$ 18 milhões, 19 milhões. 
Ou seja, ainda completamos boa 
parte‰, esclarece o secretário.

Fundo de Ma nu ten ção e Desenvolvimento 
da Edu ca ção Básica (Fundeb)

Fotos de Itawi Albuquerque e Edvan Ferreira

É uma dí vida his tó rica que está sendo 

pa ga”, completou o secretário Elder Maia

"Com planejamento e responsabilidade, conseguimos pagar os retroativos das dívidas da gestão 

passada referentes às progressões por mérito, exemplificou o prefeito JHC.

Professor Thiago Canuto
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E X P E D I E N T E

MARCELO BASTOS

A R T I G O

AGRADECER 2021, SEJA BEM VINDO 2022
O ano foi difícil para todos nós, cheios de lutas e de muitas vitó-

rias também,mas graças a Deus vencemos mais 365 dias e chegamos 
ao fim deste ano com fé em um novo ano que irá se iniciar. 
Agradecemos também a vocês que acompanharam nossa coluna 
durante esse 2021 e contamos com o seu carinho e respeito durante 
esse novo 2022.

ANDERSON DE ARRUDA MENEZES 
A R T I G O

MACEIÓ OCUPADA
Considerada a capital do réveillon e um dos destinos mais busca-

dos do país nas principais plataformas de viagens, Maceió mais uma vez 
traz resultados positivos na hotelaria. De acordo com dados da Associ-
ação Brasileira da Indústria de Hotéis em Alagoas (ABIH-AL), a ocu-
pação hoteleira na capital alagoana é de 92,62% para o período do 
réveillon, número 8.96% maior que o registrado no mesmo período do 
ano passado, quando a ocupação ficou em torno de 85%.

NOVO SURTO
Diversos estados estão enfrentando um surto de gripe. Em Alagoas, 

a situação não é diferente. A demanda de pacientes com síndromes gri-
pais nas emergências cresceu bastante nas últimas semanas.Segundo o 
infectologista Fernando Maia disse que não é comum a gripe nesta época 
do ano, mas que estudos apontam que após surtos de coronavírus, surtos 
de influenza poderiam surgir.

RESULTADO DIVULGADO
A Secretaria Municipal de Educação (Semed) divulgou,o resultado 

final do Processo Seletivo Simplificado (PSS) que irá contratar mais de 
500 novos profissionais para atuarem na rede municipal de ensino de 
Maceió. A lista de aprovados está disponível no Diário Oficial do Mu-
nicípio.

O que ficou de aprendizagem 
desse ano que se passou? Quantos 
sonhos foram adormecidos e quan-
tos outros voltaram a nascer? 
Quantos sejam bem-vindo você 
deu e quantos adeus você teve que 
dar? 

A vida é feita de ciclos, a todo 
momento estamos iniciando ciclos 
e em outros momentos estamos fec-
hando, essa é a grande temática da 
vida, depois de um ano você deve 
parar e olhar para o ano que se pas-
sou fazendo uma „introspectiva‰ 
anual, analisando o que se conse-
guiu fazer e o que ficou pelo meio 
do caminho, é nesse momento que 
você abre os olhos para a sua vida e 
suas vivências anuais. 

Amamos assistir programas 
que falam sobre a vida dos outros, 
reportagens que alimentam várias 
dificuldades do cotidiano, esportes 
que nos divertem e nos fazem sair 

um pouco dos nossos momentos de 
tristezas ou escarces. Sempre esta-
mos buscando meios para nos dis-
trair ou gerar poucos momentos de 
prazer, mas esquecemos que ao 
final de mais um ano a conta chega 
e nós entramos em um modo de 
autorreflexão analisando o que 
aconteceu, se verdadeiramente 
vivemos, sobrevivemos ou apenas 
fizemos parte de mais um ano que 
se passou. 

Adeus ano velho, será que 
daremos adeus verdadeiramente ao 
ano que se passou? O desinteresse, 
inercia, procrastinação, tempo per-
dido em redes sociais, má alimenta-
ção, falta de investimento em si 
mesmo, amor a zona de conforto e 
várias outras coisas, estavam rela-
cionados ao ano velho ou a você 
mesmo? Já se fez essa pergunta 
hoje? 

Tem uma frase ao qual gosto 

de utilizar que é creditada a 
Alexander Graham Bell (1847-
1922) „Nunca ande pelo caminho 
traçado, pois ele conduz somente 
até onde os outros já foram‰, isso 
representa o „ano velho‰, se você 
verdadeiramente que um novo ano 
precisa repensar o seu ano passado, 
sem mentir para você mesmo, 
sendo verdadeiro, admitindo os 
erros, as falhas e principalmente a 
procrastinação diária que te moveu 
todo o ano de 2021, reflita sobre o 
seu ano que passou e projete o seu 
próximo ano totalmente diferente. 

A dica de hoje é fazer difer-
ente para ter resultados diferente, 
não espere o amanhã para ser difer-
ente, seja diferente para ter um 
novo amanhã. Feliz Ano Novo, são 
os votos do Psicólogo Anderson 
Menezes, que em 2022 possamos 
mudar a nossa mentalidade para 
melhor. 

ADEUS ANO VELHO FELIZ ANO NOVO 

A trajetória política de Antônio 
Saturnino de Mendonça Neto ini-
ciou-se nas eleições de 1974, 
quando filiado ao MDB foi o depu-
tado estadual mais votado daquele 
pleito com 15.171 votos. A força 
dos seus discursos era a sua marca 
registrada. 

Mendonça Neto durante seu 
man dato como deputado estadual, 
usou a tribuna da Casa de Tavares 
Bas tos para denunciar a organização 
cri minosa e clandestina „sindicato 
do crime‰ que assassinava políticos 
e quem mais os chefes entendessem 
co mo obstáculos em suas vidas. A 
co ragem e a firmeza dos seus discur-
sos acalorados o credenciou a alme-
jar voos mais altos. Nas eleições de 
1978 foi eleito deputado federal pelo 
MDB com 26.789 votos, ficando 
em 3À lugar das sete vagas em dis-
puta. 

Nas eleições de 1982 
Mendonça Neto (PMDB) desiste 
da sua candidatura para Câmara 
Federal e disputa uma vaga para 
deputado estadual. Mendonça era a 
voz da oposição na época sombria 
da ditadura. Mendonça era consid-
erado o maior orador de Alagoas, 

tendo em Carlos Lacerda sua refer-
ência maior, foi o deputado estadual 
mais votado naquele pleito com 
uma votação de 25.692 votos. Seu 
slogan era: Mendonça é a voz que 
não se cala . 

No seu segundo mandato 
como deputado estadual, 
Mendonça continuou implacável 
em seus discursos na Assembleia 
Legislativa, denunciando as mazelas 
dos gestores públicos. Nas eleições 
de 1986 Mendonça Neto foi candi-
dato ao senado na chapa na qual 
Fernando Collor era o candidato ao 
governo do Estado. Mendonça 
Neto não foi eleito, ficando em 3À 
lugar com uma votação de 202.428 
votos (16,74%). Quatro fatores 
foram determinantes para sua der-
rota: a aliança com Collor, o seu iso-
lamento político, o poder econôm-
ico dos seus principais concorrentes 
e o casuísmo do voto de legenda. 

Nas eleições de 1988, Men -
don ça foi candidato a prefeito de 
Ma ceió pelo PMN, ficando em 5À lu -
gar no pleito com uma votação de 
552 votos. Os fatores que determi na -
ram a sua votação inexpressiva fo ram 
o isolamento político e o fato de ter se 

abrigado em um partido nani co. 
Em 1988 filia-se ao PDT, leg-

enda pela qual foi candidato pela 
segunda vez a deputado federal nas 
eleições de 1990. Foi eleito com 
25.598 votos, ficando em 9À lugar 
das nove vagas em disputa. Sua 
segunda passagem pela Câmara 
Federal foi marcada por discursos 
contundentes contra seu arqui-ini-
migo Fernando Collor de Mello. 

Ao longo da sua história pol-
ítica, Antônio Saturnino de 
Mendonça Neto, foi um dos princi-
pais nomes da oposição. A partir das 
eleições de 1994 não conseguiu 
obter êxito  em nenhuma outra dis-
puta eleitoral ( eleição de 1994 – 
1.924 votos como suplente de depu-
tado estadual pelo PDT; eleição de 
1998 – 4.170 votos como suplente 
de deputado federal pelo PDT;  elei-
ção de 2002 – 3.457 votos como 
suplente de deputado federal pelo 
PMDB; eleição de 2010 – 1.781 
votos como suplente de deputado 
estadual pelo PSOL). 

Mendonça Neto calou a sua 
voz, porém seus discursos firmes e 
contundentes ficaram registrados 
nos anais da história.

Mendonça Neto – a voz que não se cala
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Negócio fechado. Na tarde de quarta-feira, as diretorias do Náutico e do Santa Cruz acertaram os últimos de -
ta lhes e concluíram o empréstimo do goleiro Jefferson para o Tricolor. O jogador, de 28 anos, fica no Arruda até o 
fi nal de 2022. Na negociação, ficou acertado que o salário do goleiro será dividido entre os dois clubes, porém o San -
ta Cruz arcará com a maior parte. Dessa forma, Jefferson poderá enfrentar o Náutico em um eventual Clássico das 
Emoções a ser disputado no Campeonato Pernambucano (os dois times têm pelo menos um confronto garantido).

Acordo amigável

Americanizado
Após sofrer com lesões e atuar 

apenas em cinco jogos no Orlando 
City em 2021, Alexandre Pato, de 
32 anos, ainda não tem um destino 
definido para o próximo ano. No 
entanto, a permanência nos 
Estados Unidos é uma possibili-
dade. O atacante recebeu son-
dagens de clubes do Brasil, mas, no 
momento, negocia uma renovação 
com a equipe norte-americana.

Pretensões  do Timão
O Corinthians segue tratando a contratação de um camisa 9 como 

prioridade absoluta para a montagem do elenco para 2022, mas evita 
apressar a tomada de decisão para não cometer erros. Dois dos principais 
nomes na pauta alvinegra têm futuro indefinido em seus clubes, o que 
reforça a cautela do Timão. São eles o uruguaio Edinson Cavani, do 
Manchester United, e Diego Costa, do Atlético-MG.

Chances remotas
O São Paulo tem como prioridade contratar um atacante driblador 

para reforçar o time de Rogério Ceni. O venezuelano Soteldo entrou no 
radar tricolor, mas no Morumbi há pouca esperança em trazê-lo de volta 
ao Brasil. Dirigentes tricolores admitem a possibilidade de contratar 
Soteldo apenas com a ajuda de algum parceiro. As cifras envolvidas no 
negócio estão longe das possibilidades do clube, que neste ano se aproxi-
mou dos R$ 700 milhões em dívidas.

Gringo no Nordeste

O Sport encaminhou a contratação do atacante Ray Vanegas, que estava defendendo o Deportivo Pasto nos 
últimos três anos. O clube ainda não comenta sobre a negociação oficialmente, mas o próprio colombiano tem 
utilizado as redes sociais para interagir com a torcida e referir-se ao Rubro-negro como "melhor do Nordeste".

Garoto da Gávea
Paulo Sousa é oficialmente o 

novo técnico do Flamengo. O clube 
fez o anúncio nesta quarta-feira, 
após o português resolver seu rom-
pimento com a Federação Polonesa 
de Futebol, onde dirigia a seleção 
local de olho na repescagem para a 
Copa do Mundo do Qatar. 
Acertado com o Rubro-Negro 
desde o último domingo, ele chega 
com contrato até o fim de 2023 e 
acompanhando de seis auxiliares.

Garoto da Gávea II
„Alô, Brasil! Esta é uma men -

sa gem para a maior torcida do 
mun do. Faço com muito orgulho e 
sa tisfação de representar um clube 
com a grandeza incomparável do 
Fla mengo. É hora de trabalharmos 
mui to para dar alegrias, títulos e 
apro ximarmos mais de 40 milhões 
de torcedores em torno do time. Jo -
ga remos juntos. Saudações rubro-
ne gras‰ disse Paulo Sousa, em ví -
deo divulgado pelo Flamengo.

O Ceará anunciou na quarta-
feira, o terceiro reforço para a tem-
porada de 2022. Richard, volante 
de 27 anos, chega ao Vozão em 
definitivo, com contrato válido até 
2024. Michel Macedo e 
Richardson foram anunciados 
antes. O jogador pertencia ao 
Corinthians, que rescindiu o con-
trato dele e manteve 35% dos direi-
tos econômicos.

Reforço do Vozão

O ASA segue a preparação para estrear na Copa Alagoas, e o técnico Celso Teixeira começa a observar uma 
formação. Na terça-feira, o treinador comandou o primeiro coletivo da pré-temporada e fez um desenho do time.  
Uma provável formação tem: Deola; Michel Tiago, André Nunes, Cristian Lucca e Assis; Magdiel, Jorginho, 
Fidélis e Roger Gaúcho; Anderson Feijão e Caíque Valdívia. Mas é cedo afirmar que esse deve ser o time que 
entra em campo contra o CEO, dia 12 de janeiro, pela rodada de abertura da Copa Alagoas.

Na terra do fumo

O CRB anunciou na noite de segunda-feira o desligamento do volante Wesley. De forma surpreendente, 
o clube usou as redes sociais para comunicar o fim do vínculo com o jogador. Wesley, de 34 anos, chegou ao 
Galo em 2020, disputou 52 partidas e marcou sete gols. Encerrou a temporada 2021 como reserva, mas era uma 
das opções imediatas do técnico Allan Aal para o setor de meio-campo.

Fim de papo

Azulão das Alagoas

O lateral-direito Cedric está de volta ao CSA. Na quarta-feira, o jogador acertou a saída do Vitória e foi 
liberado para assinar em definitivo com o clube alagoano até o fim de 2023. Cedric, de 23 anos, atuou no CSA 
em 2020, quando disputou 16 jogos, marcou um gol e deu uma assistência. Além de lateral-direito, joga também 
como volante. Revelado pelo Vitória, o jogador já atuou também no Bahia de Feira-BA e ABC. Neste ano, 
Cedric jogou 43 partidas pelo rubro-negro baiano, mas não balançou a rede.



MACEIÓ, 01/01 A 07/01 DE 2022 - ANO I - EDIÇÃO 045 - R$ 2,00 8


