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CONTRA COVID

Renan Filho defende esforço conjunto e 
concentrado para avançar com vacinação

O governador Renan Filho e o 
secretário de Estado da Saúde, 
Alexandre Ayres, se reuniram na 
noite de quinta-feira (6), por meio 
de videoconferência, com mais de 
60 prefeitos alagoanos. O chefe do 
Executivo estadual conclamou os 
gestores municipais a fazerem um 
esforço „conjunto e concentrado‰ 
no sentido de avançar com a vacina-
ção conta a Covid-19, diante do 
aumento do número de casos do 
novo coronavírus. 

„Temos de fortalecer a vaci-
nação. É fazermos um esforço cole-
tivo, conjunto, concentrado. Na 
próxima semana, eu mesmo vou às 
cidades para acompanhar as cam-
panhas e os esforços concentrados 
de vacinação‰, assegurou Renan 
Filho. 

A reunião virtual foi convo-
cada para apresentar os números 
epidemiológicos do Estado, que 
apontam para uma crescente de 
casos de Covid e de Influenza, bem 
como informar as ações tomadas 
pelo Governo do Estado para o 
contingenciamento. 

Dentre as medidas anuncia-
das pelo govenador estão a instala-
ção de mais 169 leitos, a liberação 
de 150 mil testes rápidos de antíge-
nos, a instalação de quatro centrais 
especializadas em atendimento de 
síndromes gripais nas Unidades de 
Pronto Atendimento (UPAs) con-
struídas e administradas pelo 
Governo de Alagoas, em Maceió; e 
a disponibilização de 30 ambulân-
cias para o transporte sanitário de 
pacientes. 

Dentro desse esforço concen-
trado, Renan Filho anunciou, 
ainda, outras medidas que vão 
reforçar a atuação da rede pública 
estadual, a exemplo da abertura, em 
sua plenitude, do Hospital Regional 
do Alto Sertão, em Delmiro 

Gouveia; a entrega da Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) da 
Chã da Jaqueira, a sétima con-
struída em Maceió; e do Hospital 
da Criança. 

Sobre a realização de eventos, 
o governador recordou que as festas 
pú blicas foram canceladas e que es -
tu da a situação dos eventos priva-

dos. 
„Ao longo dos próximos dias, 

vamos fazer uma avaliação mais 
profunda para tomar uma decisão 
do Estado com relação a todos esses 
eventos. O cenário agora é um 
pouco diferente do que foi no ano 
passado por conta da vacinação, 
então a principal saída é a vacina-

ção‰, sustentou. 
O secretário Alexandre Ayres 

aproveitou a videoconferência para 
pedir aos prefeitos que convoquem 
seus secretários municipais de 
saúde a participar da reunião virtual 
marcada para a próxima segunda-
feira (10). 

„Na videoconferência, vamos 

traçar duas estratégias: de como 
podemos avançar na vacinação dos 
nossos adultos, principalmente nos 
municípios que estão muito atrasa-
dos; e a vacinação das nossas crian-
ças. A meta estabelecida pelo gov-
ernador Renan Filho é que, a partir 
da chegada das vacinas em Alagoas, 
em 20 dias a gente vacine 100% das 
crianças alagoanas. É uma meta 
ousada, mas, com articulação, a 
gente tem condição de cumpri-la‰, 
defendeu Ayres. 

Presente à videoconferência, 
ao lado do governador e do secretá -
rio da Saúde, o presidente da As -
sociação dos Municípios Alagoanos 
(AMA), Hugo Wan derley, reforçou 
a necessidade de avançar com a 
vacinação contra a Covid. 

„Vamos juntos, de mãos 
dadas, acelerar a vacinação para que 
a gente possa, o quanto antes, fazer 
o complemento do ciclo vacinal, 
aplicar a dose de reforço e estancar 
o número de internamentos e de 
mortes no Estado de Alagoas‰, 
disse Wanderley.
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Um grupo de advogados 
ingressou nesta sexta-feira (07) 
com uma ação popular na 14… vara 
cível de Maceió contra a 
Resolução 001/2022 da Câmara 
Municipal de Maceió, publicada 
no Diário Oficial do Município no 
dia 04 de janeiro, que instituiu 
uma série de mudanças no 
Regimento Interno da Casa, entre 
eles, a instituição do 13À salário 
dos vereadores. A petição foi sub-
scrita pelos advogados José Carlos 
Fernandes, Sandra Barbosa 
Gomes, Othoniel Pinheiro e 
Welton Roberto, que se organiza-
ram para questionar a legalidade 
das medidas aprovadas pelo parla-
mento municipal no último dia 31 
de dezembro. 

A ação popular impetrada 
hoje, por enquanto, somente pede 
a anulação da instituição do 13À 
salário por ter ser instituído em 
desconformidade com a Lei 
Orgânica do Município de Maceió 
e com a Constituição Federal. Os 
advogados alegam que o subsídio 
deveria ter sido instituído por 
Decreto Legislativo e não por 

Resolução como ocorreu, além de 
desrespeitar a norma que exige que 
a fixação de uma remuneração nas 
Câmaras Municipais só poderá ser 
feita de uma legislatura para outra. 

Sobre as outras benesses, 
como o aumento da Verba 

Indenizatória de Apoio 
Parlamentar (VIAP) e o aumento 
no número de cargos da Mesa 
Diretora, os advogados alegam 
que eles ainda não podem ser 
impugnados via judicial, pois 
ainda dependem do veto ou san-

ção do Prefeito de Maceió para 
existir no mundo jurídico, desta-
cando que somente o 13À salário 
foi publicado no Diário Oficial do 
Município. 

A polêmica promete ganhar 
contornos ainda maiores com a 

abertura de investigação por parte 
do Ministério Público Estadual e 
com uma plenária convocada por 
movimentos da sociedade civil que 
acontecerá no auditório da OAB 
em Jacarecica na próxima 
segunda-feira às 15 horas. 

LEGISLATIVO NA BERLINDA

Advogados entram na justiça contra benefício 
instituído pela Câmara de Vereadores de Maceió

O prefeito de Maceió, JHC, 
criou por meio de decreto publi-
cado no Diário Oficial do 
Município desta terça-feira (4) um 
grupo de trabalho para acelerar o 
pagamento da subvinculação dos 
precatórios do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino Fundamental (Fundef). 
A comissão contará com represen-
tantes das Secretarias de Gestão, 
Educação, Economia e de mem-
bros do Sindicato dos 
Trabalhadores em Educação de 
Alagoas (Sinteal). 

A comissão deverá iniciar os 
trabalhos já nesta quarta-feira (5) 
e, em até 15 dias, vai apresentar 
relatório com cronograma e todas 
as informações necessárias para o 
pagamento do rateio do precatório 
do Fundef aos profissionais do 
magistério. 

„Esse pagamento não é 
favor, é um direito, uma garantia 
dos nossos profissionais da educa-

ção, do magistério do nosso país. A 
nossa luta por esse pagamento é 
histórica, e Maceió será um exem-
plo para o país‰, pontuou JHC. 

A decisão da criação do 
grupo foi tomada após a promul-
gação da Emenda Constitucional 

nÀ 113/2021, que determina a 
obrigatoriedade de pagamento de 
60% do crédito dos precatórios 
dos Fundef aos educadores. 

JHC é autor, enquanto depu-
tado federal, da Proposta de 
Emenda ao PL N° 1.581, tratando 

sobre a subvinculação dos recursos 
referentes aos precatórios e sua 
destinação de no mínimo 60%, 
para a categoria, aprovada em 
março deste ano. O gestor travou 
uma batalha ao longo dos anos 
para garantir o direito.

DINHEIRO 

Prefeito JHC cria grupo de trabalho para 
pagamento dos precatórios do Fundef

As paredes cor de lilás com-
põem o cenário visual de quem atra-
vessa os portões do Centro 
Especializado de Atendimento à 
Mulher (CEAM), junto com o gentil 
acolhimento do sorriso de Ana*, 
porteira do espaço, que possui uma 
equipe majoritariamente feminina. 
O CEAM se propõe a transparecer 
nos detalhes sutis o cuidado com as 
mulheres vítimas de violência, pau-
tado pelos pilares do respeito, com-
preensão e empatia. 

Seguindo esses preceitos, no 
ano de 2021 o Centro atingiu a 
marca de 1.320 realizações de proce-
dimentos, que são contabilizados de 
acordo com a utilização dos serviços 
disponíveis, entre atendimento jurí-
dico, psicológico, social e a confec-
ção de Boletins de Ocorrência de 
violência doméstica. O serviço mais 
utilizado pelas mulheres foi o de 
atendimento psicológico contin-
uado, contabilizando 350 procedi-
mentos, seguido pelo atendimento 
jurídico, com 221.

PROTEÇÃO À MULHER 

Centro Especializado da 
Semudh realiza mais de 
1.300 procedimentos 
com vítimas de violência
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Febre, dores no corpo e 
indisposição. Esses são alguns dos 
sintomas mais comuns em doen-
ças transmitidas pelo mosquito 
Aedes aegypti, como dengue, zika 
e chikungunya, e que podem ser 
confundidos com os sinais de 
infecção da nova variante do coro-
navírus, a łmicron. O entregador 
Maciel Ferreira de São Carlos 
(SP) foi infectado pela dengue. 
Por desconhecer os sintomas da 
Covid-19, pensou que pudesse 
estar com a arbovirose. „Eu enchi 
de calombo, me deu desânimo, 
febre. Hoje eu sei que estava com 
dengue, porque logo depois eu tive 
Covid-19, e é diferente. Mas 
mesmo assim, na época, eu fiquei 
com medo de ser coronavírus. 
Quando cheguei no médico, ele 
descartou Covid-19 na hora, 
porque sabia que era dengue.‰ 

„20% dos casos de dengue 
podem ocorrer com sintomas res-
piratórios. Então pode confundir 
bastante com Covid-19. A dengue 
começa com febre, dor do corpo, 
dor nas articulações, dor por trás 
dos olhos. Já a łmicron, como 
hoje temos grande parcela da pop-
ulação vacinada, provavelmente 
terá sintomas gripais mais leves‰, 

detalha a infectologista Ana 
Helena Germoglio. A infectolo-
gista e professora da Universidade 
de Campinas, Raquel Stucchi, 
esclarece que os infectados pela 
łmicron apresentam quadro clín-
ico de Covid-19, „que nas pessoas 
vacinadas costuma ser mais leve, 
com febre baixa ou mesmo sem 
febre, dor no corpo, dor de gar-
ganta, tosse seca, obstrução ou 
coriza.‰ 

„Em todo caso, o correto é 

fazer os exames para ter a correta 
detecção e não ser pego de sur-
presa‰, recomenda a infectologista 
Ana Helena Germoglio. 

Segundo o sanitarista da 
Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) de Brasília, Claudio 
Maierovitch, os primeiros dias são 
os mais difíceis para se ter um dia-
gnóstico preciso, pois os sintomas 
característicos de cada doença só 
devem aparecer após três ou qua-
tro dias. Ele detalha os sintomas da 

dengue. „Dengue, em geral, 
começa com febre alta, dor de 
cabeça intensa, principalmente 
atrás dos olhos, dor no corpo e um 
cansaço, uma indisposição muito 
grande. Eventualmente pode ter 
manchas na pele, pode  ter algu-
mas dores articulares. Mas o mais 
importante em dengue é febre, dor 
de cabeça, dores pelo corpo e 
indisposição.‰  

Tanto para o tratamento da 
dengue, quanto para Covid-19, a 

infectologista Raquel Stucchi reco-
menda o uso de medicamentos 
para combater febre e demais sin-
tomas. „Nas duas doenças a gente 
faz uso de medicação comum para 
a febre. Na dengue é importante 
[fazer] uma hidratação oral muito 
vigorosa e ficar alerta para os sinais 
de alarme que são sinais de sangra-
mento. Para a Covid-19, os sinais 
de alarme são principalmente a 
hipoxemia, que a gente controla 
através do oxímetro.‰

Infectologistas detalham os sinais de cada doença e orientam buscar atendimento médico

É dengue ou Covid (Ômicron)? 
Saiba diferenciar os sintomas

SAÚDE

Os casos de síndromes gripais 
em Alagoas têm crescido e o resul-
tado é o aumento na venda dos 
medicamentos livres de prescrição 
médica. O Conselho Regional de 
Farmácia de Alagoas identificou 
que no período de novembro de 
2021 e dezembro de 2021, das 
classes medicamentosas, os maiores 
registros de vendas foram nos anti-
tussígenos (medicamento para 
tosse) 126% de aumento, seguido 
pelos antigripais com 118,37%. 

Os analgésicos e antipiréticos 
também registaram aumento de 
72,6%, os anti-inflamatórios de 
55%, antibióticos 45%, desconges-
tionante nasal 78%, expectorantes 
94% e as vitaminas de 13% neste 
mesmo período. 

Fábio Pacheco, presidente do 
Conselho Regional de Farmácia de 
Alagoas, revela que grande parte 
dos medicamentos não necessitam 
de retenção de receitas, isso signi -
fica que as pessoas estão indo à far-

mácia e praticando a automedica-
ção. „É fundamental que procure o 
farmacêutico para essa orientação 
porque os riscos da interação medi-
camentosa existem e as consequên-
cias podem ser graves‰, alertou. 

O presidente lembra que 
existe uma lei que determina a pre -
sença de um profissional farmacêu -
tico em todo estabelecimento e bus-
car essa ajuda só traz benefícios para 
saúde. „O farmacêutico é o pro -
fissional mais próximo da socie da de, 
então, ao chegar na farmácia pe ça 
pra conversar com ele, se for ne -
cessário ele fará o encaminhamento 
ao profissional médico‰, revelou. 

No período da pandemia, 
dezembro de 2020, a procura nas 
farmácias por antigripais tiveram 
um aumento  de 44,3%, os expec-
torantes de 64,6%, os antitussíge-
nos 165%. Os analgésicos e antitér-
micos mantiveram um consumo 
elevado com um aumento de 1,7% 
comparado a dezembro de 2021.

Os analgésicos e antipiréticos também registraram acréscimo

CRF/AL identifica aumento de 
118% na venda de antigripais

SAÚDE
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Lyra destaca decisão 
judicial que impede 
Petrobras de reajustar 
preço do gás em AL

ECONOMIA

O presidente da Federação 
das Indústrias do Estado de 
Alagoas (Fiea), José Carlos Lyra de 
Andrade, destacou a importância 
socioeconômica da decisão da 
Justiça alagoana, proibindo a 
Petrobras de reajustar o preço do 
gás natural distribuído para 
Alagoas.  Em decisão liminar, o 
juiz de Direito Pedro Jorge Melro 
Cansanção deferiu o pedido da 
Gás de Alagoas S.A (Algás), proi-
bindo a estatal de aumentar o 
preço até a conclusão do contrato 
de venda do Polo Alagoas à 
empresa Origem Energia. 

Pela decisão da Justiça ala-
goana, não poderá haver reajuste 
do preço do gás durante o período 
de 1À de janeiro de 2022 até a data 
do fechamento do contrato de 
venda para a empresa Origem. O 
Polo da Petrobras em Alagoas foi 
vendido à empresa em meados do 
ano passado e, após a celebração, 
seguem as medidas de formaliza-
ção desse contrato de compra e 
venda e as etapas subsequentes do 
negócio. 

Em novembro último, 
porém, a Petrobras propôs reajuste 
de 100% no preço do gás cana-
lizado para as distribuidoras, per-
centual reduzido para 50% depois 
que a Associação Brasileira das 
Empresas Distribuidoras de Gás 
Canalizado (Abegás) recorreu ao 
Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade), acu-
sando a estatal brasileira de práti-
cas que ferem a concorrência. 

„É um reajuste absurdo, que 
trará consequências negativas para 
a indústria e para os consumidores 
de modo geral, principalmente, 
residenciais‰, reagiu o empresário 
José Carlos Lyra, posicionando-se 
em favor da Algás. 

Segundo ele, merece 
destaque e aplausos a decisão judi-
cial garantindo que a Petrobras 
mantenha o fornecimento aos 
usuários de gás canalizado em 
Alagoas, nas mesmas condições de 
preço e faturamento previstas no 
contrato de compra e venda 
fechado com a empresa Origem 
Energia. 

O juiz Pedro Cansanção pro-
ibiu a Petrobras a de promover 
qualquer tipo de medida extrajudi-
cial de cobrança indireta de valores 
superiores pelo fornecimento de 
gás natural, no período determi-
nado. Ou seja, a empresa Origem 
não poderá ter seu nome incluído 
em cadastros de proteção ao créd-
ito, protesto de dívidas, compensa-
ções, retenções de crédito etc. 
Ficou determinado ainda que, até 
a formalização do contrato de pri-
vatização do Polo Alagoas, a 
Petrobras terá que respeitar as 
mesmas condições operacionais de 
fornecimento de gás previstas no 
contrato vigente. 

„Nossa manifestação vem em 
defesa dos interesses da população 
e do setor produtivo alagoano. Não 
é possível aceitar reajustes ou 
qualquer outra medida que esteja 
fora do contrato firmado entre a 
Petrobras e a empresa Origem 
Energia‰, declarou o presidente da 
Fiea, ao se manifestar sobre a 
determinação da Justiça de Alagoas 
na ação movida pela Algás. 

Na decisão, o juiz cita a con-
dições de programação e forneci-
mento, medição e qualidade do 
gás, „de modo a garantir a opera-
cionalidade e a qualidade do for-
necimento‰. Ressaltando a aten-
ção que a Petrobras deve ter em 
relação à boa-fé processual, Pedro 

Cansanção determinou que a 
empresa „promova todas as medi-
das necessárias a garantir a produ-
ção de gás natural no Polo 
Alagoas em volume suficiente a 
atender as necessidades do mer-
cado alagoano, no período esta-
belecido‰.

Em novembro último, a Petrobras propôs reajuste de 100% no preço do gás

Renegociação do Fies pode atender 
mais de 1 milhão de estudantes

EDUCAÇÃO

A medida provisória (MP) 
que es  tabelece regras para a renego-
ciação de dívidas do Fundo de Fi -
nan cia mento Estudantil (Fies) pode 
atender pouco mais de 1 milhão de 
es tudantes, que representam con-
tratos no valor de R$ 35 bilhões. Os 
nú meros são do Ministério da Edu -
ca ção (MEC) e levam em conta o 
to tal de 2,6 milhões de contratos 
ativos do Fies, abertos até 2017, 
com sal do devedor de R$ 82,6 bil-
hões. Des se total, 48,8% (1,07 mil-
hão) es tão inadimplentes há mais 
de 360 dias. 

 O texto que facilita o paga-
mento dos atrasados foi editado no 

último dia de 2021 e ainda precisa 
de um decreto 
regulamentador.Dentre as princi-
pais propostas estão o parcelamento 
das dívidas em até 150 meses (12 
anos e meio), com redução de 
100% dos encargos moratórios e a 
concessão de 12% de desconto 
sobre o saldo devedor para o estu-
dante que realizar a quitação inte-
gral da dívida. O desconto será 92% 
da dívida consolidada no caso dos 
estudantes que estão no Cadastro 
Ðnico de Programas Sociais 
(CadÐnico) ou foram beneficiários 
do auxílio emergencial. Para os 
demais estudantes, o desconto será 

de 86,5%.  
Durante a live desta quinta-

feira (6), o presidente Jair Bolsonaro 
abordou o tema."Resolvemos acer-
tar com a Economia, com o 
Ministério da Educação, abater 
completamente os juros e, quando 
vai para o principal [da dívida], 
abater 92% de desconto. Isso vai 
atingir em torno de 550 mil estu-
dantes que estão no Cadastro 
Ðnico ou Auxílio Emergencial. 
Então, eles terão que pagar, tirando 
o juros, 8% do principal apenas e 
ainda pode ser parcelado isso daí. 
Grande oportunidade de pessoas se 
verem livres do Banco do Brasil e da 

Caixa Econômica. Livre no tocante 
a dívidas. E outros 520 mil atende 
os demais casos que têm dívidas 
também, mas o desconto vai ser um 
pouco menor, em vez de 92%, 
[será] de 86,5%", detalhou.Pelos 
números do MEC, os estudantes 
com contratos do Fies que estão no 
CadÐnico ou que receberam 
Auxílio Emergencial somam 548 
mil contratos. Os demais estudantes 
inadimplentes somam outros 524,7 
mil contratos de financiamento. 

O Fies é um programa do gov-
erno federal destinado à concessão 
de financiamento a estudantes reg-
ularmente matriculados em cursos 

superiores não gratuitos e com aval-
iação positiva nos processos condu-
zidos pelo Ministério da Educação 
(MEC). As inscrições para o Fies 
ocorrem duas vezes por ano, antes 
do início das aulas em cada semes-
tre.A renegociação de dívidas do 
programa deverá ser realizada por 
meio dos canais de atendimento 
que serão disponibilizados pelos 
agentes financeiros do programa. 
Apesar de estar em vigor desde a 
semana passada, a MP ainda preci-
sará ser aprovada em definitivo pelo 
Congresso Nacional em até 120 
dias após o fim do recesso legisla-
tivo, que termina em fevereiro.

Desconto maior de 92% da dívida valerá para 548 mil contratos
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E X P E D I E N T E

MARCELO BASTOS

A R T I G O

AJUDANDO EM BRASÍLIA 
A jovem advogada e liderança política Rafaela Torres, filha do 

ex-prefeito de Rio Largo Rafael Torres (in memoriam) vem ajudando 
o estado de Alagoas direto da capital federal. Rafaela tem a amizade 
e prestígio político do presidente do congresso nacional, o deputado 
Arthur Lira, de quem a mesma trabalha lado a lado em prol do povo 
Alagoano.

ANDERSON DE ARRUDA MENEZES 
A R T I G O

TRANSPORTE ESCOLAR 
A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Ma-

ceió (SMTT) publicou  uma portaria no Diário Oficial do Município 
convocando os permissionários do transporte escolar da capital para a 
renovação obrigatória do primeiro semestre e vistoria do segundo se-
mestre de 2022. A medida vai garantir uma condução segura dos estu-
dantes, bem como atualizar os dados dos profissionais. O atendimento 
aos trabalhadores será feito na sede da SMTT, no bairro do Tabuleiro 
do Martins, das 8h às 14h.

CASOS PODEM CRESCER 

Durante uma reunião virtual com os prefeitos alagoanos, o super-
intendente em Vigilância em Saúde do Estado, Charles Barros, mostrou 
dados da pandemia em países da Europa e mostrou que a tendência é 
que os casos de síndromes gripais devem aumentar em Alagoas no pe-
ríodo que acontece entre o final de fevereiro e maio. Os estudos mostram 
que só a vacinação pode resultar em dados positivos. Quanto maior o 
número de pessoas vacinadas, menor a taxa de letalidade, mesmo que 
haja aumento de casos leves.

O Janeiro Branco é uma cam-
panha ao estilo da Campanha 
Outubro Rosa e da Campanha 
Novembro Azul. Seu objetivo é 
chamar a atenção da humanidade 
para as questões e necessidades 
relacionadas à Saúde Mental e 
Emocional das pessoas e das insti-
tuições humanas. Entender uma 
humanidade mais saudável é pres-
supor uma cultura ao qual a Saúde 
Mental possa ser discutida, avaliada 
e entendida em todos os âmbitos, 
seja ele biológico, psíquico, espiri-
tual e principalmente no social. 

O Janeiro Branco é uma cam-
panha brasileira iniciada em 2014 
que busca chamar a atenção para o 
tema da saúde mental na vida das 
pessoas. O mês de janeiro foi escol-
hido porque é neste mês que as pes-
soas estão mais focadas em resolu-

ções e metas para o ano. A cam-
panha foi criada por psicólogos de 
Uberlândia, Minas Gerais, e busca 
incentivar as pessoas a mudarem 
suas vidas e buscarem o que as 
fazem felizes. 

No primeiro mês do ano, em 
ter mos simbólicos e culturais, as 
pes soas estão mais propensas a pen -
sa rem em suas vidas, em suas rela-
ções sociais, em suas condições de 
exis tência, em suas emoções e em 
seus sentidos existenciais. É como 
em uma „folha ou em uma tela em 
bran co‰, todas as pessoas podem 
ser ins piradas a escreverem ou a 
reescre ve rem as suas próprias histó-
rias de vida. 

Já se perguntou o porquê de 
tantas campanhas envolvendo cores 
espalhadas pelos meses do ano? 
Campanhas geram conscientização, 

combatem tabus, mudam paradig-
mas, orientam os indivíduos e inspi-
ram autoridades a respeito de 
importantes questões relacionadas 
às vidas de todo mundo. Isso não 
quer dizer que aquele assunto será 
tratado apenas naquele mês, mas 
sim que esse assunto requer uma 
atenção maior. 

A dica desta semana está rela-
cionada a cuidar e se preocupar 
com a sua saúde mental, existe um 
texto nas escrituras bem propicio 
para esse tema, „Provérbios 23.7: 
assim como você pensa na sua 
alma, assim você é!‰ Lembre-se, é a 
partir dos seus pensamentos que 
você lembra do seu passado e 
projeta o seu futuro, é extrema-
mente importante para sua saúde 
psíquica alimentar bons pensamen-
tos. Łtima semana! 

JANEIRO BRANCO, QUEM CUIDA 
DA MENTE CUIDA DA VIDA

Em todas as pesquisas até 
agora divulgadas para sucessão de 
Renan Filho, JHC ganha com rel-
ativa facilidade a disputa eleitoral. 
Mesmo com essa situação tão con-
fortável, o prefeito de Maceió per-
manecerá no cargo e apostará no 
seu aliado Rodrigo Cunha para o 
Governo de Alagoas. 

Na Ðltima pesquisa do insti-
tuto Paraná, Rodrigo Cunha ganha 
com facilidade a corrida para a dis-
puta para o Governo do Estado, 
em pesquisa realizada em 34 muni-
cípios, entre os dias 16 e 21 de 
dezembro de 2021, com uma 
amostra de 1.520 eleitores. Os elei-
tores ouvidos se posicionaram da 
seguinte maneira: Rodrigo Cunha 
com 32,2%, Renato Filho 15%, 
Paulo Dantas 12,8% e Jó Pereira 
7,7%, não sabe/não respondeu 
12,7% e nenhum/branco 18,9%. 

Esse quadro demonstra que o 
grupo político do prefeito JHC é o 
franco favorito para vencer o pleito 
de 2022.  

Caso JHC, permaneça no 
cargo de prefeito, poderá realizar 
uma administração que ficará na 
história da capital e, vir a se consol-

idar como a maior liderança política 
do Estado. Vale salientar que o pre-
feito é muito jovem e poderá 
esperar o tempo propício para sen-
tar na principal cadeira do Palácio 
dos Martírios. 

No entanto se JHC apostar na 
candidatura do senador Rodrigo 
Cunha, obterá no entanto vários 
benefícios, a saber: o cumprimento 
integral do mandato, credibilidade 
junto ao eleitor, o mandato de sua 

mãe Eudocia Caldas como sena-
dora por quatro anos, e a possibili-
dade de emplacar o seu pai, João 
Caldas, como deputado federal. 

Sempre é bom lembrar que 
pesquisa é a fotografia do 
momento e fatos imprevisíveis 
ainda podem vir a transformar 
completamente o cenário da elei-
ção. Portanto, só nos resta esperar 
os próximos capítulos dessa dis-
puta.

Por que JHC fica na prefeitura?
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Superintendente de esportes do  CSA, Lumário Rodrigues informou na quinta que o zagueiro Werley, do 
Atlético-GO, foi contratado e se apresenta neste sábado. O jogador tem 33 anos e passou por grandes clubes do 
futebol brasileiro. Começou no Atlético-MG e jogou também por Grêmio, Figueirense e Coritiba. Entre 2018 
e 2020, o defensor disputou 71 partidas pelo Vasco e fez dois gols. Ele atuou apenas uma vez pelo Atlético-GO 
no ano passado. 

Azulão

Tá de bola cheia
Avançaram bem as negocia-

ções entre o campeão brasileiro  
Atlético-MG e o técnico português 
Carlos Carvalhal, 56 anos. Os con-
tatos se intensificaram da última 
terça para quarta-feira e o clube 
mineiro recebeu sinalização posi-
tiva de que há margem para fazer 
oferta de redução ou parcelamento 
da multa contratual do treinador 
junto ao Braga no caso de rescisão.

Contenção de despesas
O Cruzeiro utilizou suas vias oficiais nesta quinta-feira para, por meio 

de nota, dar a versão da entidade sobre a não renovação de contrato com 
o goleiro Fábio, ídolo celeste. Em nota, o clube afirmou que chegou a ten-
tar um "sacrifício financeiro" para manter o jogador no elenco até o fim do 
Campeonato Mineiro, mas teve a proposta negada por ele e pelo agente. 
Disse ainda que as decisões da atual gestão visam a "responsabilidade eco-
nômica da entidade".

Leão da Ilha
A relação entre Atlético/MG e Sport Recife, no que diz respeito a 

jogadores emprestados pelo Galo, tende a ser renovada para 2022. Desta 
vez, é o lateral esquerdo Lucas Hernández que caminha para ser cedido 
ao Leão até o fim do ano, por cessão temporária. O Sport tende a arcar 
com 100% dos salários do atleta.

Trajetória
Lucas Hernández, uruguaio que se destacou no Peñarol, ficou fora 

dos planos do Atlético/MG a partir da chegada do técnico Sampaoli em 
2020. Ele foi emprestado ao Cuiabá, primeiramente na Série B, e depois 
na Série A de 2021. Realizou apenas nove partidas na temporada que se 
encerrou. O contrato no Galo vai até o fim de 2022.

Galo

A renovação do meia Diego Torres foi comemorada pela torcida do CRB em dezembro. Principal jogador 
do time no ano passado, o argentino ampliou o contrato até o fim de 2022 e se apresentou à comissão técnica 
no fim da tarde de quarta. No dia em que o CRB iniciou os treinos da pré-temporada, Diego apenas conversou 
com os companheiros. Faz exames cardiológicos e avaliações físicas na quinta pela manhã e, à tarde,  começou 
a treinar.

Contenção de despesas II
O Cruzeiro alega ainda - diferentemente do que reclamou Fábio - ter 

tratado com "enorme respeito" às negociações com o goleiro. Na visão da 
entidade, a proposta oferecida respeitava a "relevância e admirável história 
de 18 anos no clube". O clube se diz ainda aberto para que "inúmeras 
homenagens extracampo aconteçam".

Tapete
A Federação Alagoana de Futebol anunciou na tarde de quarta que vai investir nos gramados dos estádios do 

interior para melhorar a qualidade dos jogos. Foi firmada uma parceria com a empresa Greenleaf Gramados e a 
Secretaria de Estado do Esporte, Lazer e Juventude (Selaj), e o objetivo é melhorar o nível dos campos em até 80%.

Embora a multa contratual 
seja alta, os valores pedidos por ele 
são menores do que os do ex-trei-
nador do Flamengo (entre 3,5 e 4 
milhões de euros anuais) por toda a 
comissão técnica. O atual técnico 
do Braga também tem a seu favor o 
fato de trabalhar com comissões 
menores, sendo possível manter os 
profissionais que atualmente fazem 
parte do estafe atleticano. 

Tá de bola cheia II

O atacante Vanger vai defender o ASA agora em 2022 e até divulgou o acerto numa rede social. Na quarta-
feira, o clube confirmou a contratação. A direção também contratou o zagueiro Fábio Aguiar, de 32 anos, que 
estava no futebol japonês. Vanger, de 34 anos, defendeu o CSA em 2017 e atuou em 15 partidas com a camisa 
azulina. Recentemente, esteve no Gudja United, de Malta. Fábio Aguiar é natural de Bom Jardim-RJ e estava no 
Japão há sete temporadas. Seu último clube foi o Júbilo Iwata.

Gigante arapiraquense

Tricolor palmeirense

Apesar de ter sido derrotada por 2 x 0 em sua estreia contra o São Paulo, na noite da última quarta-feira, o 
CSE vem empolgando o público palmeirense que acompanha o time na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Foi 
um jogo bastante disputado, tanto que os gols do adversário, que é favorito para conquistar a competição, ocorre-
ram na segunda etapa de bola parada; um de pênalti e o outro de falta. O CSE, que é atual campeão alagoano Sub-
20, tem seu próximo compromisso na Copinha nacional neste sábado à noite diante do São Caetano paulista.
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