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Calendário Fruto do sucesso

FONTE VAZIA

Fireman nega que recebeu convite 
para participar de governo-tampão

Sobre a declaração de Ricardo Mota, ex-secretário  foi curto: “Eu não sei quem é a fonte dele”

“Não posso 
me pronunciar 
com base em 

uma especulação, 
não seria 

educado da 
minha parte. 
O que posso 
dizer é que 
estou bem 

tranquilo fora da 
gestão pública”

MISSÃO DE 
GUERRA

Alagoano é contratado para 
treinar militares no Iraque

REFORÇO

Vacina contra a covid é um dos destaques no programa A Saúde Vai Até Você
Município aproxima serviços de Saúde 

dos frequentadores de feiras e mercados

BALANÇO DA FIOCRUZ

Aumento de ocupação de 
leitos de UTI em Maceió 

demanda atenção

TJ nega recurso 
da Petrobras e 
impede reajuste 
do gás natural 
em Alagoas

DECISÃO

Justiça do Trabalho 
recebe R$ 10 mi 
para pagamento de 
credores trabalhistas

LAGINHA
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TJ nega recurso da Petrobras e impede 
reajuste do gás natural em Alagoas

O Estado de Alagoas, mais 
uma vez, conseguiu decisão liminar 
em favor do Gás de Alagoas S/A – 
Al gás, negando o recurso da Pe tro -
bras que novamente impede rea-
juste do gás natural em Alagoas. 
Essa de ci são foi tomada pela De -
sembargadora Elisabeth Carvalho 
Nascimento, do Tribunal de Justiça 
de Alagoas, nesta quinta-feira (13). 

„Esta sentença possibilitou 
uma economia de R$ 144 milhões 
só em janeiro para a Algás, man-
tendo as empresas que usam gás 
natural no estado de Alagoas, repre-
sentando a garantia de mais de 
3.500 postos de trabalho. Isso é 
muito importante para nossa econ-
omia poder funcionar e manter os 
empregos, através de ação judicial 
contra a Petrobras que queria 
aumentar em mais de 60% o preço 
do gás no Estado‰, menciona o sec-

retário da Fazenda de Alagoas, 
George Santoro. 

Com isso, a Petrobras deverá 
manter o contrato de fornecimento 
de gás natural para Alagoas, com as 
mesmas condições de preço e fatu-
ramento previstos no contrato de 
compra e venda mantida entre as 
partes, dentre o período de 1À de 
janeiro de 2022, até a data do fecha-
mento do contrato. 

A Algás entrou na Justiça con-
tra a decisão da Petrobrás, depois 
que a estatal anunciou que a partir 
de 1À de janeiro de 2022 os novos 
contratos para fornecimento de gás 
natural sofrerá um reajuste de 50% 
no preço atual para o primeiro ano 
(US$ 12 por 1 milhão de BTUs). 
Esse valor continuará a subir a partir 
do segundo ano, sofrendo um rea-
juste de 30% sobre o valor praticado 
atualmente.

DECISÃO

Empresa deve manter o 
contrato de fornecimento 

do serviço para o Estado com 
as mesmas condições de preço

Justiça do Trabalho recebe R$ 10 mi 
para pagamento de credores trabalhistas

O Tribunal Regional do 
Trabalho da 19… Região (TRT/AL) 
renovou o acordo de cooperação 
institucional com a 1… Vara de 
Coruripe, responsável pelo processo 
de falência da Laginha 
Agroindustrial no Judiciário de 
Alagoas. O objetivo do acordo é 
facilitar e dar celeridade ao paga-
mento de 3.402 credores trabalhis-
tas inscritos no processo falimentar. 
O início dos pagamentos deverá 
ocorrer nas próximas semanas. 

Em reunião realizada nesta 
quinta-feira (13/1), o presidente do 
TRT/AL, desembargador Marcelo 
Vieira, e o juiz de Direito Luciano 
Andrade de Souza, integrante da 
Comissão do Processo Falimentar 
da Laginha, discutiram os detalhes 
do acordo. Também participaram 
da reunião, o vice-presidente e cor-
regedor, desembargador João Leite 
(de forma telepresencial);  o juiz do 

Trabalho Nilton Beltrão de 
Albuquerque Júnior, da 
Coordenadoria de Apoio às 
Execuções (CAE); o administrador 
judicial Igor Telino; o gerente finan-
ceiro e administrativo José 
Alexandre Lima e as assessoras da 
Comissão, Sara Jamille Pereira 
Costa Florisbal e Angélica Cristina 
Saphier dos Santos. 

Pelos termos do acordo, a 
Justiça do Trabalho receberá R$ 
10,2 milhões, suficientes para extin-
guir todos os processos em fase de 
execução referentes à massa falida 
da Laginha, cujos créditos não ultra-
passem 150 salários mínimos. 
Segundo o administrador judicial 
Igor Telino, neste primeiro 
momento todas as reclamações tra-
balhistas em tramitação receberão 
créditos extraconcursais até o limite 
de 150 salários mínimos, definidos 
na Lei de Falências, como créditos 

preferenciais . „Mesmo quem tem a 
receber mais de 150 salários míni-
mos terá o valor creditado até o lim-
ite, recebendo a diferença em um 
segundo momento‰, explicou. 

De acordo com o juiz Nilton 
Beltrão de Albuquerque, os credores 
estão espalhados em 20 Varas do 
Trabalho do Estado de Alagoas. A 
relação de credores - contendo 
número do processo, nome do 
beneficiário e valor a ser pago - já foi 
remetida para a Coordenadoria de 
Execuções, que irá fazer a individ-
ualização dos credores entre as 
Varas da capital e do interior e 
enviar os recursos para que sejam 
feitos os pagamentos. 

„Trata-se de uma singular ini-
ciativa que, além do impacto social 
ao distribuir crédito na economia 
alagoana, impacta substancialmente 
os números do TRT da 19… Região, 
ao possibilitar a extinção de quase 

10% do acervo de processos de 
execução‰, explicou o magistrado. 

A falência do grupo Laginha 
foi decretada em 2014, após a con-
versão do processo de recuperação 
judicial, iniciado em 2008. O pro-
cesso tem atualmente mais de 111 
mil páginas, sendo considerado o 

segundo maior processo falimentar 
do Brasil. Na área trabalhista, é o 
maior processo ativo em número de 
credores. A Comissão do Processo 
Falimentar da Laginha também é 
integrada pelos juízes Emanuela 
Bianca de Oliveira Porangaba e 
Diogo Furtado.

LAGINHA
Juízo da Falência e TRT/AL renovam acordo para quitação de dívidas da massa falida
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“Estou bem tranquilo fora da 
gestão pública”, diz Marco Fireman

Ex-secretário de Infraestrutura nega que recebeu convite para participar de governo-tampão

Está sendo ventilado pela 
imprensa que o ex-secretário de 
Infraestrutura de Alagoas Marco 
Antônio de Araújo Fireman irá 
ocupar uma pasta no governo de 
Paulo Dantas, que deve assumir a 
cadeira do Executivo estadual 
quando Renan Filho largar o cargo 
para disputar o Senado Federal nas 
eleições de outubro. De deputado 
estadual, Dantas poderá ser o que 
se chama de „governador-tam-
pão‰. Vale lembrar que Filho está 
sem vice desde que Luciano 
Barbosa venceu as eleições munici-
pais assumindo a Prefeitura de 
Arapiraca, no Agreste alagoano.  

Segundo o que foi noticiado 
pelo site Quarto Poder, „Renan 
Calheiros Filho sequer decidiu se 
deixa ou não o Palácio dos 
Palmares e os agregados do pos-
sível governador tampão, Paulo 
Dantas, já guardam seus lugares 
nas pastas das secretarias do 
estado. „É muito válido planejar 
uma gestão, mesmo que o sucessor 
não seja orgânico, mas meter o 
carro na frente dos bois propor-
ciona mais frustração do que con-
cretização de planos‰, destacou a 
publicação. 

E o trecho que cita Fireman é 
o seguinte: „O bolo do governo de 

Alagoas já está sendo fatiado, e essas 
fatias vêm sendo disputadas, princi-
palmente a primeira, quem vai abo-
canhar qual secretaria é a especula-
ção da vez, um dos nomes cotados 
para a Secretaria de Infraestrutura é 
o do ex-secretário Marcos Fireman, 
que atuou na gestão do ex-govern-
ador Teotônio Vilela, o resto do 
bolo será jogado para os que sobram 
no grupo de Marcelo Victor, que se 
estapeia entre deputados e asses-

sores para integrar a listinha dos 
secretário da possível-pseudoprová-
vel gestão tampão‰. 

Ao A Notícia, Firemam 
informou desconhecer qualquer 
convite ao cargo. „Nunca fui convi-
dado, soube pela imprensa. Mas 
nunca recebi nenhum convite. 
Acho que o Paulo Dantas é um 
bom nome para substituir o 
Governador Renan Filho‰, decla-
rou. Ao ser questionado se aceitaria 

uma proposta para voltar ao secre-
tariado estadual, Fireman respon-
deu que: „Não posso me pronun-
ciar com base em uma especulação, 
não seria educado da minha parte. 
O que posso dizer é que estou bem 
tranquilo fora da gestão pública‰. 

E os nomes não param de sur-
gir. De acordo com o jornalista Ric -
ardo Mota, o ex-secretário estadual 
Arnóbio Cavalcanti, pró-reitor de 
Planejamento e Gestão da UFAL, 

vai integrar a equipe de governo de 
Paulo Dantas.‰ Cavalcanti terá 
como colega de equipe o ex-secre-
tário de Infraestrutura de Téo 
Vilela, Marco Fireman, persona-
gem polêmico, que já montou bar-
raca na Assembleia, vivendo a fase 
preparatória do „novo‰ governo‰, 
escreveu o jornalista. 

Sobre a declaração de Mota, 
Fireman foi curto: „Eu não sei 
quem é a fonte dele‰. 

Em Nota Técnica divulgada 
nesta quarta-feira (12/1), o 
Observatório Covid-19 Fiocruz traz 
um alerta, divulgando os novos 
dados sobre a ocupação de leitos de 
UTI Covid-19 para adultos no 
Sistema Ðnico de Saúde (SUS). 
Apresenta ainda um histórico desde 
que o Boletim passou a utilizar esse 
indicador para monitorar a pan-
demia no país. Pelas taxas observa-
das no dia 10 de janeiro e em com-
paração com a série histórica, o 
documento mostra que um terço 
das Unidades Federativas e dez 
capitais encontram-se nas zonas de 
alerta intermediário e crítico. 

Segundo a análise, o estado de 
Pernambuco (82%) está na zona de 
alerta crítico; e Pará (71%), 

Tocantins (61%), Piauí (66%), 
Ceará (68%), Bahia (63%), 
Espírito Santo (71%), Goiás (67%) 
e o Distrito Federal (74%) na zona 
de alerta intermediário. Entre as 
capitais, Fortaleza (88%), Recife 
(80%), Belo Horizonte (84%) e 
Goiânia (94%) figuram na zona de 
alerta crítico; e Porto Velho (76%), 
Macapá (60%), Maceió (68%), 
Salvador (68%), Vitória (77%) e 
Brasília (74%) na zona e alerta 
intermediário. 

A análise também indica que, 
até o momento, o patamar de leitos 
é diferente do verificado em 2021. 
A nota alerta para o novo cresci -
men to nas taxas de ocupação de lei-
tos de UTI diante da ampla e rá pi -
da proliferação da variante łmi -

cron no Brasil. Ao mesmo tempo, 
des taca que "menções a um possível 
co lapso no sistema de saúde, neste 
mo mento, são incomparáveis com 
o que foi vivenciado em 2021". Se -
gun do os pesquisadores do Ob ser -
vatório, responsáveis pelo Boletim, 
o número de internações em UTI 
hoje ainda é "predominantemente 
muito menor" do que aquele obser-
vado em 2 de agosto, por exemplo, 
quando já no quadro de arrefeci-
mento da pandemia leitos começa-
vam a ser retirados. O documento 
ressalta ainda que o grande volume 
de casos já está demandando de 
gestores atenção e o acionamento 
de planos de contingência. 

"Sem minimizar preocupa-
ções com o novo momento da pan-

demia, consideramos fundamental 
ratificar a ideia de que temos um 
outro cenário com a vacinação e as 
próprias características das manifes-
tações da Covid-19 pela łmicron. 
Por outro lado, não podemos deixar 
de considerar o fato de a ocupação 
de leitos de UTI hoje também refle-
tir o uso de serviços complexos 
requeridos por casos da variante 
Delta e casos de Influenza", ressal-
tam os pesquisadores. Eles desta-

cam ainda que tão importante 
quanto estar atento à necessidade 
de reabertura de leitos, é reorgani-
zar a rede de serviços de saúde no 
sentido de dar conta dos desfalques 
de profissionais afastados por con-
trair a infecção, garantir a atuação 
eficiente da atenção primária em 
saúde no atendimento a pacientes 
empregando, por exemplo, telea-
tendimento, e prosseguir na vacina-
ção da população.

“Não posso 
me pronunciar 
com base em 

uma especulação, 
não seria 

educado da 
minha parte. 
O que posso 
dizer é que 
estou bem 

tranquilo fora da 
gestão pública”

Sobre a declaração de Ricardo Mota, Fireman foi curto: “Eu não sei quem é a fonte dele”

BALANÇO DA FIOCRUZ

Aumento de ocupação de leitos de UTI em Maceió demanda atenção
Documento mostra que um terço das Unidades Federativas encontram-se nas zonas de alerta
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Vacina contra a covid é um dos destaques no programa A Saúde Vai Até Você

O senhor Cícero Carlos da 
Silva esteve de passagem pelo 
Mercado da Produção e acabou 
tomando a dose de reforço contra a 
covid 19. Como frequentador do 
Mercado há anos, a visita acabou 
rendendo um cuidado a mais com a 
saúde do aposentado de 63 anos. 
Quase sem querer, ele foi apresen-
tado ao programa A Saúde Vai Até 
Você. A iniciativa leva a mercados e 

feiras livres de Maceió atendimentos 
gratuitos de saúde. Mais de 5 mil 
maceioenses foram contemplados 
nesta fase inicial do programa, que 
teve fim essa semana. Seu retorno já 
está sendo traçado pelo Município. 

„Estava passando e por curio-
sidade acabei vindo e tomei a minha 
terceira dose. É um serviço que, 
quanto mais descentralizado, mel-
hor‰, analisou o senhor Cícero 

Carlos. „Assim como eu tomei, este 
serviço pode aproximar a primeira, 
segunda ou terceira dose de pessoas 
que por um motivo ou outro ficam 
impedidos de tomar a vacina. 
Deveria se estender, então, por vár-
ios bairros‰, disse o aposentado. 

O pedido do senhor Cícero já 
tinha sido atendido antes mesmo 
dele pedir. O programa é itinerante 
e periodicamente está em locais de 

grande circulação diária de pessoas, 
como feiras e mercados públicos de 
Maceió. 

A Secretaria Municipal de 
Saúde informa que além da vacina 
contra a covid 19, tomada pronta-
mente pelo seu Cícero Carlos, servi-
ços de psicologia, testes de DSTs, 
vacinas contra Influenza, Tétano e 
Hepatite. Ainda estão à disposição 
da população serviços de assistência 

social, nutrição, aferição de pressão, 
saúde bucal e atenção à saúde do 
homem. 

De acordo com o prefeito 
JHC, este programa além de aprox-
imar o cidadão de cuidados básicos 
de saúde, ele apresenta serviços que 
comumente a grande massa não tem 
acesso. „É o momento para o cida-
dão cuidar do corpo e da alma‰, 
explicou o prefeito.

Município aproxima 
serviços de Saúde 

dos frequentadores 
de feiras e mercados

A secretária municipal de 
Saúde explica que o programa, lan-
çado em dezembro, está dando um 
suporte importante na vacinação 
contra a covid 19.„Conseguimos 
atender mais de 5 mil pessoas nos seis 
locais por onde passamos. Já os aten-
dimentos e orientações com nutri-
cionista, psicólogo e assistente social 
oferecidos pelas equipes do Núcleo 
de Apoio à Saúde da Família foram 
ofertados a 613 pessoas. Números 
significativos que refletem o sucesso 
da iniciativa", confirmou a secretária 

Célia Fernandes. 
O programa A Saúde Vai Até 

Vo cê contou com a parceria da Se -
cre taria Municipal de Trabalho, 
Abas tecimento e Economia Soli dá ria 
(Semtabes) e passou pela Fei ri nha do 
Tabuleiro, Centro Pesqueiro de 
Jaraguá e os mercados do Ja cin ti nho, 
Artesanato, Benedito Bentes com um 
total de 5.551 atendimentos, entre 
vacinação, testes rápidos e orienta-
ções educativas. 

Segundo a enfermeira respon -
sá vel pela vacinação no local, Dul ci -

le ne Omena, a procura pelas vacinas 
du rante as ações do projeto tem sido 
muito satisfatória. „Disponibili za mos 
quatro tipos de vacina – Covid-19, 
gripe, tétano e hepatite – e as pes soas 
têm buscado se vacinar, tan to trabal-
hadores quanto frequenta do res dos 
mercados. O que percebemos é que o 
projeto facilitou o aces so dessas pes-
soas aos serviços de saú de, pois mui-
tos não tinham tem po ou apresenta-
vam outras dificul da des para se diri-
gir até um local de va cinação‰, desta-
cou a profissional da Saúde.

Fotos - Gabriel Moreira e Polyana Monteiro

APOIO

Prefeitura leva vacinação 
para mais perto dos cidadãos

Marinalva de Farias, de 67 
anos, é moradora do entorno do 
Mercado da Produção e foi em 
busca de sua dose de reforço da 
vacina contra a Covid-19. „Foi 
uma maravilha ter esse ponto 
perto de casa, pois nem sempre 
eu tenho como pegar transporte 
coletivo para ir até outro local. 
Então, estou muito feliz por agora 
ter conseguido me vacinar e me 
proteger ainda mais‰, comem-
ora.Atendimentos realizados 

Durante o projeto, a 
Gerência de Infecções 
Sexualmente Transmissíveis 
(IST), Aids e Hepatites Virais de 
Maceió realizou 2.092 testes rápi-
dos, sendo 431 para cada agravo, 
HIV, sífilis, hepatite B e C. Já a 
Gerência de Saúde Bucal, permi-
tiu a entrega de 1.861 kits de 
higiene com escova e creme den-

tal.  
Durante a ação, os profis-

sionais também fizeram orienta-
ções sobre como realizar uma 
escovação correta. No ÂSaúde Vai 
Até VocêÊ também foram aplica-
das 1.355 doses da vacina contra 
a Covid-19. 

Já o Núcleo Ampliado de 
Saúde da Família (Nasf) realizou 
100 atendimentos com aferição 
de glicemia, 50 orientações e 
encaminhamentos para psicólo-
gos, 24 atendimentos com nutri-
cionistas e 29 atendimentos com 
profissionais de assistência social.  

Também foram realizadas 
três salas de espera no local com 
informações sobre alimentação 
saudável, prevenção a síndromes 
gripais, direitos socioassistenciais 
e saúde mental no contexto da 
pandemia.



MACEIÓ, 15/01 A 21/01 DE 2022 - ANO I - EDIÇÃO 047 - R$ 2,00 5

DENTRO DE CASA

Quanto ao Iraque, Júnior dá 
mais detalhes sobre o que irá fazer 
naquele país. „Fui contratado neste 
momento para ministrar o Curso 
PSD - Personal Security Academy, 
para uma equipe de militares que 
irá fazer um trabalho em conjunto 
em um local‰. Ele também carrega 
em seu currículo outras conquistas: 
foi instrutor da Escola Penitenciária 
de Alagoas por seis anos; instrutor 
credenciado da Polícia Militar; 
instrutor de armamento e tiro; 

ministrou cursos no Brasil em 
diversas disciplinas táticas para as 
forças de segurança do Brasil, 
inclusive as especializadas, como 
Bope e outras; ministrou cursos 
pela European Security Academy 
para Exército da Ucrânia e para 
Polícia Federal mexicana; treinou o 
Sistema penitenciário mexicano e 
também quatrp equipes especiais 
libanesas, bem como outras insti-
tuições. „Ainda estive a trabalho 
em países como México, Líbano, 

Polônia, Peru, Paraguai, 
Colômbia, Turquia, Coreia do 
Sul‰, contabilizou. 

Enquanto o leitor lê essa 
matéria, Júnior deve estar che-
gando em terras iraquianas. E a 
família, como é que fica? „A família 
já está acostumada com tantas 
viagens, mas ainda sente um pouco 
de receio, pois Oriente Médio é de 
altíssimo risco. Porém, sinto 
orgulho de representar Alagoas e o 
Brasil no Iraque‰.

Paixão pelas armas foi herdada do pai, conta alagoano

EMPENHO

De Alagoas para treinar equipes do Líbano, Coreia do Sul e México

Nada de França, Egito, Austrália 
ou Indonésia. O sonho de viagem de 
Roberto Alves Cavalcante Júnior, de 
47 anos, é o Iraque, país do Oriente 
Médio sempre destaque quando o 
assunto é guerrilhas e tensões políticas 
e religiosas. Para se ter uma ideia, na 
primeira semana deste ano, a notícia 
sobre o país que circulou na imprensa 
é quanto a dois drones armados que 
foram abatidos por militares america-
nos. Os dispositivos aéreos apontavam 
contra tropas da coalizão antijihadista 
radicadas no aeroporto de Bagdá, cap-
ital iraquiana. Mas o que o maceioense 

irá fazer nesse país tão conturbado? 
A resposta é direta e simples: aju-

dar no treinamento de militares. 
“Pisar em um país como o Iraque é 
mais do que uma realização pessoal”, 
contou ao A Notícia. Júnior já conhece 
países vizinhos, como Líbano e 
Turquia, onde também realizou esse 
tipo de serviço, que é de ensinar técni-
cas de tiros, manuseio correto de 
armas e como usá-las a fim de garan-
tir seu máximo aproveitamento. E uma 
curiosidade: apesar de sua destreza 
com armamento, Júnior sequer passou 
pelo Exército brasileiro. 

MISSÃO DE GUERRA

Alagoano é contratado 
para treinar militares 
no Iraque

Natural de Maceió, Roberto Cavalcante Júnior é um 
dos homens mais capacitados em armas do país

A paixão por armas começou 
quando ele assistia curioso o pai lim-
pando sua própria arma. O interesse 
foi aumentando com o decorrer do 
tempo, até se tornar um dos homens 
mais capacitados do país. Já passou 
pelo funcionalismo de Alagoas tra-
balhando em presídios ajudando no 
combate a rebeliões. Sobre esse 
tempo, alertou: „muitas vezes, a 
imprensa não tem ideia do que se 
passa lá dentro‰. „Sou mestre em 
Taekwondo, instrutor em Krav 

Maga e praticante de Jiu-jitsu. Fiz 
parte do Sistema Penitenciário por 
quase duas décadas atuando por 12 
anos como membro do Gap - 
Grupo de Ações Penitenciárias‰, 
destacou.  

Hoje, o alagoano é represen -
tan te e instrutor da European Se cu -
rity Academy - Esa (euseca.com) no 
Brasil, função que exerce há quatro 
anos. „Então, a empresa nos con-
trata para ministrar cursos ao redor 
do mundo, bem como trabalhos de 

proteção à pessoas em ambientes 
hostis e zona de guerra‰, detalhou. 
European Security Academy, tradu-
zindo para o português, significa 
Academia Europeia de Segurança. 
A instituição foi criada em 2008 por 
Andrzej Bryl como o Centro de 
Treinamento Especial que fornece 
serviços de treinamento no âmbito 
de proteção pessoal, proteção marí-
tima, proteção em um ambiente de 
alto risco, primeiros socorros e tiro. 
A sede da empresa é na Polônia. 
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E X P E D I E N T E

MARCELO BASTOS

A R T I G O

PARCERIA QUE DEU CERTO 
O deputado federal Marx Beltrão (PSD) esteve com o govern-

ador Renan Filho (MDB) e o secretário de Agricultura Maycon 
Beltrão, a fim de realizar o balanço das ações da pasta no ano de 
2021 e tratar do fortalecimento da agricultura familiar e dos progra-
mas a serem realizados em 2022. A parceria de muito trabalho e ded-
icação deu certo entre o parlamentar, o governo e seu irmão, que vem 
realizando uma brilhante gestão à frente da Seagri-AL.

ANDERSON DE ARRUDA MENEZES 
A R T I G O

AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE VACINAÇÃO

Com 88,5% da população adulta totalmente imunizada e 90,2% 
com ao menos uma dose de vacinas contra a Covid-19, Maceió ampliou 
os pontos de vacinação. A estrutura instalada pela Prefeitura de Maceió 
para a imunização da população passará a contar com mais dez unidades 
de saúde por demanda espontânea, sem necessidade de agendamento.

PRIMEIRA TURMA

 A Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) iniciará, na 
próxima segunda-feira (17), a primeira turma do Programa CNH Social. 
A aula inaugural aconteceu no Serviço Social do Transporte/Serviço Na-
cional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat), na Rua Edilson 
Lins de Araújo, nÀ 500, no bairro da Serraria, a partir das 13h. Os 350 
convocados serão divididos em cinco turmas. Neste primeiro grupo, ha -
verá 50 alunos e, nos demais, 75 em cada.

INVESTIMENTOS CAPITAL E INTERIOR
Durante videoconferência, realizada com os prefeitos que integram 

as Unidades Regionais de Saneamento dos Blocos B (Agreste e Sertão) 
e C (Zona da Mata e Litoral Norte), o governador Renan Filho reafir-
mou que Alagoas terá o maior ciclo de investimentos em saneamento 
básico da sua história. O chefe do Executivo estadual se referiu às con-
cessões para prestação de serviços de abastecimento de água e esgota-
mento sanitário na capital e no interior do estado que, somadas, chegam 
a R$ 10 bilhões em recursos e que vão gerar cerca de 10 mil empregos 
diretos, além de impactar positivamente a economia alagoana.

Você olha constantemente pa -
ra o relógio? Você tem a sensação de 
que o tempo está escapando por en -
tre seus dedos? Você pode tomar al -
gumas medidas que melhoram o seu 
tempo ganhando assim qualidade de 
vida. Isso pode ser Cronopatia. 

Vivemos em uma sociedade do 
ime diatismo, onde tudo o que nos 
ro deia nos leva a um ritmo de vida 
ver tiginoso. Nos preocupamos cada 
vez mais com que nossos dias sejam 
re almente produtivos, algo que pode 
se transformar em uma obsessão 
cha mada cronopatia. 

Curiosamente, hoje é desapro -
va do reconhecer que temos uma 
agen da pouco apertada. O mais nor-
mal e mais aceito é dizer que „não 
te nho tempo „. Alguns até escon-
dem a intenção de relaxar e „não fa -
zer nada‰ em casa. O que a socieda -
de espera de nós é a produtividade 
má xima. 

Essa linha de vida que muitos 
de nós somos forçados a escalar po de 
facilmente levar ao que é conheci do 
como cronopatia. É uma doença 
mar cada pela obsessão de aproveitar 
ao máximo o nosso tempo. Uma pre -
ocupação intensa e constante em tor -
nar os nossos dias mais produtivos. 

Além de uma cultura neolibe -
ral que exige de nós produtividade 
cons tante, essa obsessão tem enor -
me dificuldade de parar. E não basta 
pa rar na exaustão; também devemos 
pa rar para aproveitar o momento, a 
fa mília e os pequenos prazeres da vi -
da. O que é conhecido coloquial -
men te como „parar para cheirar as 
flo res„. 

„Se alguém comentar: não te -
nho tempo, estou com pressa, estou 
muito ocupado⁄ A gente assimila 
como normal e correto‰, acrescenta. 
Além do mais, quando reconhece-
mos que nossa agenda não é muito 

apertada, „ficamos surpresos e julga-
mos negativamente essa pessoa „. 

Consequências de ser escravos 
do tempo 

Bem, essa preocupação com o 
tempo pode ter consequências 
graves do ponto de vista psicológico. 
E o pior de tudo, pode afetar nossa 
vida diária de maneiras diferentes. 

Temos dificuldade em pensar 
com clareza. Viver em constante 
estado de aceleração e hiperativi-
dade que nos impede de pensar com 
clareza. Não temos a pausa e a 
calma necessárias para estabelecer 
prioridades. 

A percepção do tempo é mais 
acelerada. Se temos a sensação de 
que o tempo está nos devorando, no 
final ele acabará nos devorando. Ou 
seja: quanto mais obcecamos em 
aproveitar o tempo, maior é a sensa-
ção de que ele está escorregando por 
entre os nossos dedos. 

Cronopatia: A obsessão de aproveitar o tempo

Até o ano passado, tínhamos 
poucos pretendentes ao cargo de 
governador de Alagoas. Ao iniciar-
mos o ano de 2022, que é o ano das 
eleições, aconteceram dois fatos inu-
sitados: a explosão do número de 
casos de Covid em todo país, e o de 
candidatos ao Governo, em 
Alagoas. 

Rodrigo Cunha, nas eleições 
de 2018, foi o campeão de votos 
para o senado conquistando uma 
histórica votação de 895.738 votos 
(34,42%). A sua expressiva votação 
gerou uma grande expectativa em 
seu eleitorado, no entanto, a sua 
atuação tímida no parlamento frus-
trou grande parte dos seus eleitores.  
Se Cunha vier a ser o candidato do 
prefeito JHC, sem dúvida será um 
forte candidato ao Governo do 
Estado em 2022. 

Renato Filho foi reeleito nas 
eleições de 2020 para prefeito da 
cidade do Pilar com mais de 80% 
dos votos válidos. Sua expressiva 
votação é resultado de uma exce-
lente gestão. Na última pesquisa do 
Instituto Paraná, o prefeito aparece 
em segundo lugar, com 15% das 
intenções de voto. Conseguindo o 

apoio de um forte grupo político, 
poderá ser uma novidade no pleito 
de 2022. 

Paulo Dantas foi eleito depu-
tado estadual nas eleições de 2018 
com 38.397 votos, ficando em 
sétimo lugar nas vinte e sete vagas 
em disputa. Caso Renan Filho 
renuncie ao cargo até 2 de abril, o 
deputado deverá ser eleito governa -
dor tampão. Caso venha a concorrer 
à reeleição em 2022, mesmo tendo a 
máquina estadual a seu favor, sua 
possibilidade de vitória é muito 
remota, uma vez que é um mero 
desconhecido nos principais colé-
gios eleitorais do Estado, principal-
mente em Maceió, que representa 
30% do eleitorado de Alagoas. 

Está sendo mencionada nas 
redes sociais o possível lançamento 
da candidatura da deputada esta-
dual Jó Pereira ao Governo de 
Alagoas. A deputada vem apresen-
tando uma ascensão política ao 
longo dos seus dois mandatos, 
sendo uma das parlamentares mais 
atuantes na Casa de Tavares Bastos, 
o que a credencia almejar voos mais 
altos. Apesar da força eleitoral 
demonstrada nos últimos dois plei-

tos, é improvável a candidatura da 
parlamentar ao cargo de govern-
adora e, lamentavelmente ainda não 
será dessa vez, que Alagoas terá uma 
mulher no comando do Palácio dos 
Martírios. 

Antonio Albuquerque, depu-
tado estadual por sete mandatos 
consecutivos e por mais de uma vez 
presidente da Assembleia 
Legislativa, também está sendo cogi-
tado para a disputa do Governo do 
Estado. A força política que o parla-
mentar dispõe para a disputa de um 
pleito proporcional não é suficiente 
para almejar um cargo majoritário. 

Rui Palmeira, que recente-
mente deixou o Podemos e se filiou 
ao PSD, está sendo ventilado pelo 
seu novo partido para disputa do 
Governo de Alagoas. Se o ex-pre-
feito de Maceió não tivesse estabele-
cido nas eleições municipais de 2020 
uma aliança com os Calheiros, certa-
mente hoje seria o grande nome da 
oposição para o Governo do Estado, 
o que vale ressaltar que um equívoco 
em política pode ser fatal. Dessa 
forma, parece inviável a candidatura 
de Rui Palmeira para um cargo 
majoritário no pleito de 2022.

Explode o número de casos de Covid e de candidatos
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Com o Sport iniciando o calendário com a disputa simultânea do Campeonato Pernambucano e da Copa 
do Nordeste, os treinos vêm sendo realizados com dois tipos de bolas, uma vez que cada torneio possui parceria 
com uma fornecedora de material esportivo. Algo que será ampliado quando o Leão também estrear na Copa 
do Brasil, competição que utiliza bola de um terceiro fabricante.

A cara da frescura

Barca furada
Após anos de crescimento, a 

dívida do Corinthians foi estabili-
zada em 2021, no primeiro ano do 
mandato do presidente Duílio 
Monteiro Alves. Porém, ela segue 
em patamar extremamente 
elevado, próximo de R$ 1 bilhão, o 
que causa problemas ao clube.

Rombo
Além de comprometer o fluxo de caixa do Corinthians, o endivid-

amento gera um custo elevado com juros. Para este ano, o Timão prevê em 
orçamento gastar R$ 81 milhões com despesas financeiras. O valor é quase 
o dobro do que foi desembolsado no ano passado (cerca de R$ 46 mil-
hões). Para se ter uma ideia do que esse valor representa, ele é maior do 
que o montante que o Corinthians espera arrecadar com bilheteria de jogos 
(R$ 70 milhões) e com receitas da marca (R$ 50 milhões).

Argumento
„Desejo contar com apoio de todos vocês, que me deem uma 

segunda oportunidade de demonstrar meu amor por esse time, camisa e 
torcida e juntos vamos sair dessa, com muito trabalho e união! Conto com 
cada um de vocês e contem comigo também, pois darei o melhor de mim 
e podem me cobrar disso‰  garantiu  Douglas Costa no texto publicado.

Arrependido
Um primeiro passo. Assim foi o pedido de desculpas de Douglas 

Costa aos torcedores do Grêmio nas redes sociais. O atacante ainda não 
teve a conversa com a diretoria do clube, mas uma reunião do empresário 
do jogador com o Tricolor firmou a postura para 2022. Ao mesmo tempo, 
o jogador também cancelou a festa de casamento que  seria na próxima 
quarta, dia 19,  que tanta polêmica causou em 2021.

Arrumação
O CRB começou a apresentar oficialmente seus reforços nesta semana. Foi uma oportunidade também 

para o torcedor conhecer as caras novas. Até agora, o time contratou 13 jogadores e apresentou 9. Na quarta, 
vestiram a camisa do clube o zagueiro Gilvan (ex-Botafogo), o atacante Maycon Douglas (ex-Bahia) e o lateral-
direito Raul Prata (ex-Vitória). Os três estão bem cotados para entrar na equipe titular.

Calendário
Em março, a Seleção, que está classificada com cinco rodadas de 

antecedência, enfrenta o Chile, em Salvador, dia 24, e depois, em La Paz, 
a Bolívia, no dia 29. As datas coincidem com a repescagem para a Copa do 
Mundo das seleções europeias, o que permitiria a agenda com rivais do 
Velho Continente já previamente classificados. E sem jogos da Liga das 
Nações. Algo raro no calendário europeu.

Fruto do sucesso
O desempenho arretado  de CSA e CRB no ano passado disputando o Brasileirão resultou em bons frutos. 

É que essas duas equipes anunciaram o mesmo patrocinador master na noite desta quarta: a Champion Watch. 
A marca de relógio vai aparecer na parte da frente das camisas. Os valores do acordo, no entanto, ainda não 
foram divulgados.

A CBF fez consulta informal à 
Fifa e à Conmebol sobre a possibil-
idade de montar time alternativo 
para disputar as últimas duas roda-
das das Eliminatórias em março, 
enquanto o time principal viajaria 
para enfrentar os europeus, mas 
recebeu "não" como resposta.

Plano furado

Temporada 2022

Sobre a situação do futebol ala -
go ano, podemos dizer que  os clubes 
do interior já montaram seus elen-
cos, sobretudo apostando em joga -
do res experientes. O goleiro Deola, 
ex- Palmeiras, o lateral Régis, ex-São 
Pau lo, e o meia Morais, ex-Vasco, 
são nomes que estarão em campo na 
com petição; todos vão vestir a 
camisa do ASA.

Outros

A direção do ASA também 
promoveu o retorno do zagueiro 
André Nunes, do volante Jorginho 
e do meia-atacante Caíque 
Valdivia.  O Murici contratou os 
experientes João Vitor, de 33 anos, 
e Morais, que tem 37 anos. Neto 
Baiano, de 39 anos, também voltou 
ao futebol alagoano e acertou com 
o CSE.

Reforço

O atacante Felipe Augusto é 
uma das caras novas do CSA  para 
2022. Na temporada passada, dis-
putou 45 jogos e fez cinco gols pelo 
Cruzeiro. Jogador de velocidade, ele 
falou sobre a posição que gosta de 
atuar, mas lembrou que já foi utiliz-
ado em outras funções quando tra-
balhou com o técnico Mozart na 
Toca da Raposa  

 Ainda sobre o CRB, falamos ago ra do  meia Rafael Longuine. Che gou em Maceió  para a segunda pas -
sagem pelo  Galo. Ele defendeu o clube em 2020, mas sofreu uma for te lesão no ligamento do joelho di reito, 
passou por cirurgia e ficou fo ra do restante da temporada. No ano passado, Longuine voltou aos gra mados e 
atuou em 14 partidas da Série B, pelo Operário-PR.

Outro
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