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Ausente da guerra Galo alagoano

CONCHAVO

Instituto do vereador Zé Márcio é palco 
de propaganda política de Rodrigo Cunha

Em pré-campanha, Rodrigo Cunha estaria 
fazendo propaganda eleitoral ostensiva

PROPAGANDA ENGANOSA

Cunha investe em outdoors para mostrar o 
trabalho que não fez durante quatro anos

Senador deverá se confrontar em breve com 
os questionamentos de seus antigos eleitores

Defesa Civil de cada município será a responsável por fazer uma busca ativa das famílias beneficiárias
SOCORRO A QUEM PRECISA
Governo Paulo Dantas vai ajudar famílias 
vítimas da chuva com auxílio de R$ 2 mil

VERGONHA!

Senador informou que pode se candidatar ao governo para ajudar presidente

Collor desiste do Senado para 
fazer média com Jair Bolsonaro
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VERGONHA!

Senador informou que pode se candidatar ao governo para ajudar presidente

Fernando Collor desiste do Senado 
para fazer média com Jair Bolsonaro
O senador Fernando Collor 

(PTB-AL) disse nesta semana que 
avalia se candidatar ao governo de 
Alagoas para dar palanque ao pres-
idente Jair Bolsonaro (PL) no 
Estado. 

"Dos candidatos postos, nen-
hum deles é pró-Bolsonaro ou tem 
simpatia pelo presidente 
Bolsonaro. Então, por isso eu estou 
avaliando muito seriamente ser 
candidato ao governo de Alagoas 
para oferecer ao nosso presidente 
um palanque em que ele possa 
estar cercado de amigos, admira-
dores e pessoas de sua confiança, 
para que ele possa sair de Alagoas 
com a certeza de que a resposta das 
urnas do nosso estado será favorá-
vel a ele", afirmou o ex-presidente 
em mensagem enviada a apoia-
dores. 

Em agenda em Sergipe em 
maio, Bolsonaro se referiu ao ex-
presidente a Collor como "grande 
aliado" no Parlamento brasileiro".  
"Vamos enfrentar uma batalha 
para dar a vitória a Jair Messias 
Bolsonaro como presidente. Brasil 
tem que continuar na maneira que 
ele vem conduzindo‰, finalizou.  

Arthur Lira já colocou o PP 
em prontidão para outras candida-
turas: o partido do presidente da 
Câmara deve dar apoio a Davi 
Divino Filho para o Senado 
Federal, segundo o Estadão. No 
governo estadual, o apoio deveria ir 
a Rodrigo Cunha (União), tam-
bém senador que agora pleiteia o 
governo de Maceió. 

Cunha negou oficialmente 
apoio a Jair Bolsonaro (PSL). O 
motivo é o apoio de Bolsonaro ao 
mandante do assassinato de sua 
mãe, Ceci Cunha, Talvane 
Albuquerque no passado. Ceci 
Cunha é vítima de um dos crimes 
políticos mais notórios do país. 
Eleita deputada federal por Alagoas, 
ela e mais três pessoas de sua família 
foram assassinados a mando de 
Talvane Albuquerque que era o seu 
suplente na Câmara dos Deputados.  

Além do apoio tácito dado por 
Arthur Lira, Collor – que já foi gov-
ernador no estado nos anos 1980 – 
ainda tem capilaridade na classe pol-
ítica do estado, e tem dado sinais 
públicos de aproximação com o 
presidente da República.

BARRACO

PL pede cassação de mandato de deputado após bate-boca com Arthur Lira
Representação contra Glauber foi encaminhada ao Conselho de Ética

O Partido Liberal (PL) pediu a 
cassação do mandato do deputado 
federal Glauber Braga (PSOL-RJ) 
no Conselho de Ética da Câmara dos 
Deputados após ele bater boca com 
o presidente da Casa, Arthur Lira 
(PP-AL), na última terça-feira (31). 

A representação contra Glau -
ber foi apresentada nesta quarta-fei ra 
(1À) e encaminhada ao Conselho de 
Ética por Lira, a quem cabe o ato 
como presidente da Câmara.No do -
cumento, o PL pede a abertura de 
um processo ético-disciplinar por 
suposta quebra de decoro parla -

mentar do deputado do PSOL com 
recomendação da perda de seu man-
dato. 

Na terça, enquanto os deputa-
dos votavam no plenário uma 
Medida Provisória relativa ao fim de 
incentivos tributários para a indústria 
petroquímica, Glauber Braga decla-
rou no microfone, quando um repre-
sentante do PSOL foi chamado a se 
posicionar sobre a matéria: „senhor 
Arthur Lira, eu queria saber se o 
senhor não tem vergonha. Gostaria 
de saber se o senhor não tem ver-
gonha.‰Após série de troca de farpas 

e momentos de tensão, Lira chegou 
a ameaçar tomar medidas mais 
duras, como pedir a retirada de 
Braga do plenário e entrar contra o 
colega no Conselho de Ética.  

Naquele momento, Lira afir-
mou que seu próprio partido, o PP, 
tomaria a atitude do pedido de cassa-
ção. Porém, até agora, não houve ini-
ciativa do PP.Pouco tempo depois, 
na terça, Glauber criticou na tribuna 
do plenário um projeto de lei que 
permitiria ao governo federal vender 
ações da Petrobras e deixar de ser 
sócio majoritário da estatal, com 

necessidade de maioria simples para 
ser aprovado. O projeto foi citado na 
segunda (30) por Lira em entrevista 
à RecordTV. 

O pedido de cassação de 
Glauber pelo PL é assinado pelo 
presidente nacional do partido, 
Valdemar Costa Neto.„Nos últimos 
anos, o deputado federal Glauber 
Braga, abusando de sua imunidade 
material, tem se comportado em ple-
nário de modo desrespeitoso e agres-
sivo, ofendendo a honra de outros 
parlamentares e lesando a imagem 
desta Casa‰, diz no texto. 

Além das declarações de 
Glauber contra Lira, o PL cita outros 
dois casos de suposta quebra de 
decoro parlamentar por parte do 
deputado do PSOL.Um episódio é 
relativo a falas de Glauber contra o 
deputado Marcel van Hattem 
(Novo-RS), ocorrido também no 
plenário da Câmara em 19 de maio 
deste ano. O psolista falou que van 
Hattem seria um bolsonarista „enfei-
tado‰ após o deputado do Novo ter 
supostamente criticado Glauber de 
forma implícita. Em seguida, os dois 
passaram a discutir.
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Quem acompanha as redes 
sociais do pré-candidato Rodrigo 
Cunha viu o mesmo, recente-
mente, participando de uma 
grande ação social realizada pela 
entidade IZM (Instituto Maceió, 
ou popularmente conhecido 
como Instituto Zé Márcio), na 
parte alta da cidade. 

Como Organização Social 
sem fins lucrativos, entidades 
como o IZM (@institutoizm) 
podem receber recursos públicos 
para auxiliar em sua manutenção 
e no desenvolvimento de suas 
atividades. E com o IZM não foi 
diferente, sendo um dos institutos 
mais agraciados com emendas 
parlamentares por vereadores de 
Maceió (principalmente pelo seu 
grande idealizador, o Vereador 
Zé Márcio), tendo, só em 2021, 
recebido por direcionamento de 
emendas, por vereadores, supra 
superior a R$ 2.500.000,00. 

Apesar de ter o vereador Zé 
Márcio como grande idealiza-
dor, quem vem se destacando 
em aparição em ações sociais 
executadas pelo Instituto é seu 
irmão LELO MAIA, pré-candi-
dato a Deputado Estadual pelo 
União Brasil, partido também 
do pré-candidato a Governador 
Rodrigo Cunha, que não quer-
endo ficar de fora, pegou carona 
em Lelo Maia e participou de 
uma grande ação em uma das 
unidades do Instituto, na parte 
alta de Maceió. 

Rodrigo e Lelo aparecem 
nas redes sociais, juntos, em 
diversos momentos da ação 
social patrocinada pelo Instituto 
(com recursos públicos). E 
Rodrigo Cunha não perdeu 
oportunidade de promover sua 
candidatura, como pode se ver 
de registros extraídos do seu 
instagram e da própria rede 

social do instituto: Uma enti-
dade sem fins lucrativos, que 
presta serviços de assistência 
médica e social, pode estar 
sendo usada por pré-candidatos 
para se promoverem politica-
mente? 

Seria possível hoje, ainda 
em pré-campanha, Rodrigo 
Cunha estar fazendo propagan-
da eleitoral ostensiva, inclusive 
com apoio de pessoas portando 
Pirulitos ostentando seu nome, 
quando se trata de material só 
autorizado durante a campanha? 

Quem está custeando esses 
materiais de propaganda? E é 
legal adentrar em dependências 
de uma entidade social, e par-
ticipar de ações voltadas à pop-
ulação, para pegar carona e 
obter dividendos políticos de 
atividades financiadas com din-
heiro público? Com a palavra, o 
Ministério Público Eleitoral! 

CONCHAVO

Instituto do vereador Zé Márcio é palco 
de propaganda política de Rodrigo Cunha

Em pré-campanha, Rodrigo Cunha estaria fazendo propaganda eleitoral ostensiva

Consultando um advogado 
eleitoralista a respeito dessa exposi-
ção, o mesmo disse que Rodrigo 
poderia estar usando de sua verba 
parlamentar no senado para tentar 
divulgar seus atos parlamentares; ou 
estaria se valendo do dinheiro do 
seu partido para, ao invés de se 
propagar o seu partido, usurpar do 
espaço para veicular propaganda 
pessoal. Em qualquer das hipóteses, 
estaria se valendo de grande quantia 
de dinheiro público para se prom-
over politicamente, sem falar que 
estaria a veicular uma espécie de 
propaganda através de um veículo 
(outdoor) que, durante a campanha 
eleitoral, é terminantemente proi-
bida a sua veiculação, e que tam-
bém na pré-campanha estaria proi-
bido em virtude de publicizar uma 
propaganda com conteúdo eleitoral. 
A questão não é saber se a divulga-
ção, por outdoor, é possível, ou não, 
na pré-campanha (isso é questão 
para a guerra entre advogados). 

A questão maior é saber: a tro -
co de que, depois de 4 anos, Ro dri -
go Cunha resolve fazer uma propa-
ganda em massa de realizações, que 
até pouco tempo eram (em sua ma -
i o ria) anunciadas como idealizadas 
pe lo prefeito JHC? Como é que está 
pa gando dita publicidade em massa? 
Se estiver se usando de sua verba de 
ga binete, ou valendo-se do dinheiro 
de seu partido, está, numa ou noutra 
hi pótese, usando de grande quanti -
da de de dinheiro público para se 
pro mover politicamente, em benefí-
cio próprio. 

Eis que seus eleitores passam a 
se questionar: que „nova política‰ é 
es sa, que permite fazer de tudo, in -
clu sive usar de dinheiro público, pa -
ra se promover politicamente e ten-
tar melhorar nas pesquisas? O que se 
passa por trás dos bastidores da es -
tratégia de marketing do candidato? 

Esse mesmo eleitoralista susci-
tou que, de repente, Rodrigo poderá 
alegar estar custeando de seu próp-

rio bolso essas propagandas e, nesse 
caso, apontou que ele poderá ter 
grandes problemas jurídicos (se essa 
for a hipótese) em razão dos excessi-
vos gastos na pré-campanha 
poderem gerar a cassação de seu 
registro ou mandato, por abuso de 
poder econômico, citando, inclu-
sive, o caso da Senadora Selma Ar -
ru da (do Mato Grosso), que teve 
seu mandato cassado pelo TSE nas 
úl timas eleições justamente em ra -
zão de ter realizado gastos excessivos 
na pré-campanha com atos de prop-
aganda promocional. 

Eis que Rodrigo Cunha deverá 
se confrontar, dentro em breve, não 
apenas com os questionamentos de 
se us antigos eleitores (que acredita-
vam na „nova política‰ que ele dizia 
re presentar, mas que hoje veem ele, 
e só ele, promovendo uma série de 
ações promocionais de grande vulto 
fi nanceiro, totalmente diversa da 
franc iscana campanha que o elegeu 
co mo o senador mais votado da his -

tó ria de Alagoas), mas também com 
grandes batalhas jurídicas com seus 
opositores, que assistem de camaro -
te à fartura de ações promocionais o -
ne rosas com esses outdoors, se pre -

pa rando para confrontarem no Tri -
bu nal Regional Eleitoral os gastos 
que o mesmo está agora realizando. 
Quem, ao final, vai bancar essa con -
ta? O que está por trás de tudo isso?

PROPAGANDA ENGANOSA

Cunha investe em outdoors para mostrar o 
trabalho que não fez durante quatro anos

Senador deverá se confrontar em breve com os questionamentos de seus antigos eleitores
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BENEDITO BENTES

Governador assina ordens de serviço para construção de creches e pavimentação
“A construção de creches vai ofertar 400 vagas para meninas e meninos do bairros”, disse Dantas

Mais de 1.500 pessoas do 
bairro mais populoso de Maceió, o 
Benedito Bentes, foram beneficia-
das, na manhã de quinta-feira (2) 
com a prestação de diversos servi-
ços oferecidos na segunda edição 
da Arena CRIA na região. Mas não 
foi só isso. Durante o evento, o gov-
ernador Paulo Dantas, ao lado da 
coordenadora-geral do CRIA, a 
primeira-dama Marina Dantas, 
assinou as ordens de serviço para a 
construção de duas creches CRIA e 
a pavimentação de mais de 100 
ruas no bairro, que tem mais de 
200 mil habitantes. 

„A construção dessas duas 
creches é uma obra relativamente 
rápida e que vai ofertar 400 vagas 
para meninas e meninos do bairro, 
proporcionando às mães um local 
seguro para deixarem seus filhos, 
enquanto procuram emprego, cui-
dam da casa ou precisam sair para 
resolver seus problemas‰, acrescen-

tou Paulo Dantas. Para a constru-
ção das duas creches, serão investi-
dos recursos na ordem de R$ 9 mil-
hões. Elas serão construídas em sis-
tema modular pré-fabricado, o que 
agiliza o andamento da obra. 

Ainda no Benedito Bentes, o 
governador assinou a ordem de ser-
viço para a pavimentação de mais 

de 100 ruas do bairro, por meio do 
Programa Pró-Estrada, da 
Secretaria de Estado dos 
Transportes e Desenvolvimento 
(Setrand). No total, serão 35 km de 
vias pavimentadas, com inves-
timentos na ordem de R$ 13 mil-
hões. „Estamos aqui para asfaltar 
mais de 100 ruas, o que vai propi-

ciar uma melhor qualidade de vida 
à população do bairro e promover a 
valorização dos imóveis, facilitando 
o acesso das pessoas às casas‰, 
observou o governador. 

A coordenadora-geral do 
CRIA, Marina Dantas, disse que 
estava feliz pela realização de mais 
uma edição da Arena CRIA em 

Maceió e pelo início da construção 
de duas creches no Benedito 
Bentes.  „Conversei com algumas 
mães e jovens gestantes que esta-
vam felizes pela construção das 
creches. Eu também fico feliz por 
estar contribuindo, de alguma 
forma, para que elas tenham uma 
qualidade de vida muito melhor e 
isso é gratificante para mim‰, enfa-
tizou Marina. 

Falando em nome das associ-
ações comunitárias, a presidente do 
Instituto Mãe Coruja, Sônia 
Mendes, agradeceu ao governador 
pelo trabalho que vem realizando 
no Estado e, principalmente, pela 
atenção especial aos bairros mais 
carentes de Maceió, com o desen-
volvimento de projetos impor-
tantes, como o Vida Nova nas 
Grotas. „Aqui no Benedito Bentes, 
temos várias grotas e esse projeto 
trouxe vida nova para esses 
lugares‰, observou Sônia.

Defesa Civil de cada município será a responsável por fazer uma busca ativa das famílias beneficiárias
SOCORRO A QUEM PRECISA
Governo Paulo Dantas vai ajudar famílias 
vítimas da chuva com auxílio de R$ 2 mil

Durante reunião extraordi-
nária realizada na manhã de quinta-
feira (2), o Conselho Integrado de 
Políticas de Inclusão Social (Cipis) 
aprovou, por unanimidade, a execu-
ção do Auxílio-Chuvas, criado pelo 
Governo do Estado para beneficiar 
famílias afetadas pelo temporal que 
caiu nos municípios alagoanos, que 
tiveram Situação de Emergência 
decretada. Ao todo, serão destina-
dos R$ 8 milhões do Fundo 
Estadual de Combate e Erradicação 
à Pobreza (Fecoep) para subsidiar a 
iniciativa.  

O projeto, da Secretaria de 
Estado da Assistência e do 
Desenvolvimento Social (Seades), 
teve a relatoria da conselheira 
Renata dos Santos, secretária do 
Planejamento, Gestão e Patrimônio 
(Seplag), que deu parecer favorável, 
sendo acompanhado por unanimi-
dade pelos demais conselheiros, que 
concordaram com o que foi apre-
sentado para atender à demanda 
urgente e emergencial decorrente 
das chuvas. 

O posicionamento dos con-
selheiros reflete o entendimento de 
todos sobre a urgência da pauta. O 
reitor da Universidade Federal de 
Alagoas (Ufal), professor Josealdo 
Tonholo, por exemplo, não pôde 
estar presente, mas adiantou seu 
voto favorável, parabenizando o 
governador Paulo Dantas pelo 
projeto e celeridade do auxílio para 
atender as demandas das famílias 
vítimas das chuvas intensas. 

A coordenadoria de Defesa 
Civil de cada município será a 
responsável por fazer uma busca 
ativa das famílias beneficiárias, por 
isso, elas não precisam se dirigir a 
nenhum local para fazer o cadas-
tro. „As Defesas Civis dos muni-
cípios já vêm acompanhando a sit-
uação dessas famílias desde o início 
das chuvas. O órgão sabe onde 
cada uma está e vai até elas‰, afir-
mou a secretária de Estado do 
Gabinete Civil, Luiza Barreiros.  

De acordo com ela, conforme 
definido em reunião realizada 
nessa quarta-feira (1°), as 

Secretarias Municipais de 
Assistência Social têm até a próx-
ima segunda-feira (6) para repassar 
os dados ao Governo de Alagoas.  
Os recursos destinados ao Auxílio-

Chuvas contemplam até 5 mil 
famílias. Cada uma delas vai 
receber um valor de R$ 2 mil 
dividido em quatro parcelas de R$ 
500, a serem pagas nos meses de 

junho, julho, agosto e setembro. A 
expectativa do Governo do Estado 
é de que até o dia 15 deste mês, a 
primeira parcela já esteja na conta 
dos beneficiários. 
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CULTURA

As intervenções que estão sen -
do feitas em espaços públicos da ca -
pital, antes opacos, sem brilho e sem 
vida, estão dando uma Ânova caraÊ e 
um colorido contagiante a estes 
equipamentos. Pela primeira vez na 
história, Maceió abre espaço para 
valorização da arte visual que vai 
muito além da beleza urbanística. 

Os trabalhos estão espalhados 
pe la cidade, tocados pela 
Secretaria Mu nicipal de 
Desenvolvimento Sus tentável 

(Sedet) e Fundação Mu nicipal de 
Ação Cultural (FMAC) despertam 
a atenção de quem vê. As ações de 
pintura artística, paisagismo e 
muralismo estão mu dando cantei-
ros, mirantes e passeios públicos.  

Um dos projetos – e conside -
ra do bastante inovador, é o 
ÂColorir é LegalÊ, que surgiu por 
iniciativa da FMAC, ao lançar um 
edital de cre den ciamento de artis-
tas plásticos, em setembro do ano 
passado. Com os trabalhos em 

andamento, a po pu lação tem a 
oportunidade de con tem plar ver-
dadeiras obras de arte em locais 
que só precisavam de um Âem -
purrãozinhoÊ para se tornarem 
mag níficos. 

É o caso do Mirante de Chã 
de Bebedouro, que recebeu um ca -
ri nho materializado em cores nos 
úl ti mos dias. Lá, o artista Germano 
Ly ra, o Munganga, espalhou toda a 
sua criatividade no patamar mais 
abs trato possível (como ele gosta), 

pa ra dar ÂvidaÊ a um local que já era 
bem frequentado por quem queria 
ter uma visão panorâmica da Lagoa 
Mundaú. 

„Gosto de brincar com as co -
res e as formas. Ali, deixei todos os 
me us sentimentos por um local que 
não tinha arte nenhuma. Ao ver o 
meu trabalho no mirante, fico sem 
pa lavras, principalmente, pela valo -
ri zação que o município de Maceió 
está me dando. A satisfação é enor -
me, principalmente por ver que 

aque la região precisava ganhar uma 
vida‰, destacou o artista. 

O mesmo aconteceu com 
Joy ce Nobre, maceioense da gema 
que teve a responsabilidade grande 
de pintar a fachada do Mercado do 
Artesanato, no centro de Maceió. 
Há um ano, ela assumiu a condi-
ção de viver da arte e se diz lison-
jeada por ter dado um toque mais 
do que especial a um dos espaços 
mais tradicionais para a cultura da 
capital.

„Quando recebi a missão de 
atuar no Mercado do Artesanato 
pensei comigo por alguns dias que 
tipo de intervenção faria. Fiz uma 
foto da fachada e fiquei imaginando 
o que fazer. Logo, veio à mente a 
bandeira de Maceió e outros símbo-
los que representam a nossa história. 
Então, além da bandeira, pintamos o 
filé, o chapéu de guerreiro, de vaque-
iro, a sereia do Mirante, o farol da 
Ponta Verde e o sol, por exemplo. 
Isto trouxe mais acolhimento e cores 
àquele espaço, que tanto visitei 
desde criança‰, relatou. 

O município tem dezenas de 
artistas plásticos (muralistas) creden-
ciados para estas intervenções urba-
nas. Pelo edital, cada um recebe R$ 
120 por metro quadrado pintado. O 
projeto Colorir é Legal tem metas 
arrojadas. A principal é transformar 
todos os espaços públicos de 
Maceió. 

É a Sedet a responsável por 
indicar as prioridades para estas 
intervenções artísticas urbanas. O 
município fez uma parceria com as 
tintas Ibratin, que fornecem o mate-
rial em forma de doação.  

No Murilópolis, bairro da 
Serraria, 1.200 metros de calçada do 
canteiro central ganharam cores e 
formas planejadas pela artista Ana 
Maia Nobre e encantam quem pas-
seia por lá. Além dessa intervenção, 
foram pintados outros 700 metros 
quadrados em outras áreas pela 
cidade. 

A Praça Aloísio Branco, a con-
hecida Bomba da Marieta, no Poço, 
também foi transformada a partir da 
arte de Elisa Gusmão. Por lá, a pin-
tura foi integrada às intervenções 
paisagísticas, com o novo jardim, 

novas plantas, mais grama, bancos 
em madeira, dando outro aspecto à 
praça por onde passa muita gente 
todos os dias. 

O local ganhou, ainda, piso 
tátil, novas rampas de acessibilidade 
e iluminação cênica nas árvores. A 
lanchonete instalada no local tam-
bém foi pintada, recebeu nova placa 
e um jardim vertical. A intervenção 
foi executada graças a uma parceria 
da Prefeitura de Maceió com a Casa 
das Tintas e Miracor, que doou 
todas as tintas usadas na pintura 
artística e as placas informativas. 

A Prefeitura de Maceió já pro-
moveu mudanças, ainda, no totem 
„Eu Amo Maceió‰, na Ponta Verde, 
com a artista Yara Pão; na orla de 
Cruz das Almas, com as esculturas 
de tartarugas marinhas feitas pelo 
artista Persivaldo Figueirôa; no 
Mirante da Sereia e na bifurcação 
das Avenidas Gustavo Paiva com a 
João Davino (em execução), com 
pinturas de Chico Simas, Wado e 
Suel Damasceno; e na bifurcação 
das Avenidas Dona Constança e 
Comendador Leão, onde foi feito 
um jardim.

Intervenções artísticas dão mais 
cor e brilho à capital alagoana

Prefeitura zela por espaços públicos fomentando a boa convivência

Fotos - 

Gabriel 

Moreira
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E X P E D I E N T E

MARCELO BASTOS

A R T I G O

DINHEIRO PELA CHUVA

ANDERSON DE ARRUDA MENEZES 

A R T I G O

NA LUTA PELA CEASA
O deputado federal Marx Beltrão participou da solenidade de 

assinatura de ações e serviços por parte do governo do estado. 
Visando a reforma e melhorias do espaço da Nova Ceasa, o deputado 
Marx é um dos que mais lutou para isso acontecer em prol dos 
comerciantes, permissionários e clientes desse órgão ligado à secre-
taria estadual de agricultura.

PELA EDUCAÇÃO FÍSICA

PRORROGAÇÃO DA VACINA
A campanha de vacinação contra a gripe e o sarampo foi prorro-

gada até o dia 24 de junho, por conta da baixa adesão. Em Maceió, 
apenas 32% do público-alvo foi imunizado contra influenza. As únicas 
contraindicações para as vacinas são para pessoas que têm alergia à 
proteína do ovo ou apresentaram uma reação severa, a uma dose ante-
rior da vacina.

MAIS UM AUMENTO
Mais um aumento de gasolina para pesar no bolso dos alagoanos, 

só que dessa vez o novo preço chegou de surpresa. As distribuidoras de 
Alagoas fizeram um reajuste, que, em alguns postos, chegou a 0,16 cen-
tavos e que acabou sendo repassado aos consumidores.

Mesmo não sendo consider-
ada como um transtorno psicoló-
gico pela OMS, a cada dia mais pes-
quisas e artigos são estudados, bus-
cando entender essa "sintomatolo-
gia" que ataca principalmente 
jovens universitários e recém form-
ados das mais diversas faculdades, 
atletas, artistas, empresários e pro-
fissionais aos quais são testados e 
avaliados em todos os momentos. 

A pessoa a falar sobre essa 
expressão pela primeira vez foi a psi-
cóloga Dra. Pauline Clance, no final 
da década de 1970, referindo-se  a 
um conjunto de sentimentos que 
reúne medo, dúvida, apreensão e 
um ciclo de ansiedade pós-sucesso. 

A síndrome do impostor tam-
bém é conhecida como pessimismo 
defensivo, é caracterizado como 

uma desordem psicológica, sua sin-
tomatologia pode ser encontrada 
em alguns transtornos como depres-
são, ansiedade e baixa autoestima. 
Ela se caracteriza pela visão psicoló-
gica distorcida que a pessoa tem de 
si mesma, achando que não é capaz 
de estar onde estar e o pensamento 
que a qualquer momento será des-
coberta como uma fraude, uma 
autoanalise desfocada da realidade. 
As pessoas que têm essa síndrome 
apresentam comportamentos como 
"autossabotagem", elas vivem tanto 
essa distorção de pensamentos que 
acabam se autossabotando para  
não realizar tarefas, trazer novas 
ideias, evoluir profissionalmente e 
principalmente expor suas ideias em 
reuniões e eventos onde encontra-se 
várias pessoas, principalmente suas 

li deranças. Viver já não é uma tarefa 
tão fácil e carregando tais pensa-
mentos torna-se quase que impos-
sível desfrutar de uma boa saúde 
mental. 

A dica de hoje está ligada a tra-
balhar sua autoestima, fazer um 
STOP INTROSPECTIVO (Téc -
nica desenvolvida pelo Dr. Augusto 
Cury, ao qual propõem debelar em 
cinco segundos o foco de ansiedade 
para que ele não seja registrado 
como zona de conflito na memória), 
trabalhar suas crenças e valores, 
uma ajuda profissional nunca é 
demais e sempre é necessária em 
momentos difíceis, como foi falado 
antes, não se trata de uma patologia, 
mas sim uma sintomatologia, por 
este motivo fique atento aos sinto-
mas. Łtima semana a todos. 

SERÁ QUE SOU UMA FRAUDE? 
Conheça a síndrome do impostor 

Em recente entrevista conce-
dida ao programa do radialista 
França Moura o vice-prefeito de 
Maceió, Ronaldo Lessa, anunciou 
que será candidato ao senado da 
República. Vale ressaltar que o 
único cargo eletivo não ocupado 
por Lessa, ao longo de sua trajetó-
ria política, foi o de senador. 

  Dessa forma, caso Lessa 
entre de fato na disputa para o 
senado, mais dividida ficará a opo-
sição, que, já conta com as presen-
cas de Collor e Davi Davino Filho, 
e ainda há a possibilidade de o 

deputado Antônio Albuquerque 
entrar nesse jogo. 

 Assim, se e o vice-prefeito de 
Maceió, Ronaldo Lessa, oficializar 
a sua candidatura ao senado, 
como ficará a sua relação política 
com JHC, já que no grupo do pre-
feito, o candidato oficial é o depu-
tado Davi Davino? Certamente, se 
essa situação vier a acontecer, 
poderá ocorrer um impasse polít-
ico, o que  fragilizará ainda mais a 
oposição. 

Na corrida para ocupar a 
única cadeira em disputa para o 

senado da República, Renan Filho 
é o franco favorito em todas as pes-
quisas divulgadas até agora. Ele 
poderá ter alguma dificuldade em 
ser o vitorioso dessa peleja, se a 
oposição apresentar um único can-
didato para se contrapor as suas 
pretensões. 

 Dessa maneira, caso a oposi-
ção continue dividida, e a cada 
instante surja um novo preten-
dente para a disputa ao senado, a 
situação de Renan Filho ficará 
cada vez mais fácil e sua vitória 
poderá vir a ser acachapante.

Por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional foi desti-
nado para a Defesa Civil de Maceió o valor de R$ 6.526.118,00 (seis 
milhões, quinhentos e vinte e seis mil cento e dezoito reais).  
„Considerando a natureza e o volume de ações a serem implementadas, 
o prazo de execução será de 180 dias, a partir da publicação desta por-
taria no Diário Oficial da União (DOU)‰, diz trecho da portaria.

Mais um candidato ao Senado, assim 
fica mais fácil para Renan Filho

O plenário do Senado aprovou o parecer da senadora Rose 
Freitas (MDB-ES) ao projeto de lei (PL 2.486/2021) que regulamenta 
as atividades dos profissionais de educação física e a atuação do 
Conselho Federal de Educação Física (Confef) e conselhos regionais. 
O texto determina que professores de educação física de escolas públi-
cas e privadas deverão se inscrever nos conselhos para exercer o magis-
tério. O texto vai à sanção presidencial.
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Alteração
A CBF  modificou a data do jogo do  CSA válido 

pela 12… rodada da Série B. A mudança foi divulgada na 
quinta-feira desta semana. Inicialmente marcada para o 
dia 11 deste mês, a partida contra a Tombense será dis-
putada agora no domingo, dia 12, no Estádio Soares de 
Azevedo, em Muriaé, interior de Minas Gerais.

Planos em vista
Em negociação para definir a contratação de 

mais um atacante, o Palmeiras trabalha para aumentar 
as alternativas do setor mais carente do elenco e que já 
foi alvo de cobranças públicas de Abel Ferreira. Para 
aumentar as características do grupo, o Verdão tem 
conversa avançada com o Lanús para a chegada de 
Jose Manuel López, atacante de 21 anos que teve 
destaque na Argentina e vinha sendo alvo de outros 
clubes.

Relação
Os técnicos portugueses, aliás, dominam a lista do 

atu al Brasileirão, com metade dos nomes. Além de An -
tó nio Oliveira no Cuiabá, temos: Abel Ferreira (Pal mei -
ras)), Luís Castro (Botafogo), Paulo Sousa (Flamengo) e 
Ví tor Pereira (Corinthians)). Os argentinos Antonio Mo -
ha med (Atlético/MG)), Fabián Bustos (Santos)) e Juan 
Vo jvoda (Fortaleza)), o paraguaio Gustavo Morínigo 
(Co   ritiba)) e o uruguaio Alexander Medina (Interna -
cional), já demitido, completam o time dos gringos.

Tá sendo agradável

Por falar em técnico...
O Campeonato Brasileiro 2022 não chegou nem 

à metade do primeiro turno e já é a edição dos pontos 
corridos com mais  treinadores estrangeiros. Com a 
contratação de António Oliveira pelo Cuiabá, esta 
semana, são 10 gringos na disputa, quebrando a marca 
de 2021, que teve nove naquele Brasileirão.

Alteração

Risco de vida

O lateral-direito Emerson Royal, do Tottenham, da Inglaterra, sofreu uma tentativa de assalto, com troca de 
tiros, na madrugada desta sexta-feira, em Americana, no interior de São Paulo. Ao sair de uma festa na cidade, o 
jogador, com passagem recente pela Seleção Brasileira, foi abordado por um assaltante, que trocou tiros com um 
policial à paisana que estava na mesma casa noturna e é fã de Emerson Royal, de acordo com relatos das pessoas 
que estavam com o lateral.

Ausente da guerra
O alagoano Pedrinho (ex-Corinthians) aproveita as férias força-

das para curtir a família e manter a forma em Maceió, cidade onde 
nasceu. Meia-atacante do Shakhtar Donestk , ele escapou da guerra 
na Ucrânia e voltou a Alagoas no dia 1À de março para recuperar a 
energia e planejar a carreira com mais calma. Disse essa semana  que 
recebeu uma sondagem do São Paulo há mais ou menos dois meses, 
mas a conversa não evoluiu. O jogador  espera definir o futuro até 
julho, quando abre a janela de transferência.

Galo alagoano
O atacante Fabinho passou por exame de imagem e teve uma 

lesão muscular de grau um detectada na região posterior da coxa 
esquerda. Fabinho chegou ao clube neste ano, disputou nove jogos e 
marcou dois gols. Ele vinha sendo utilizado na equipe titular e desfal-
cou o time na quarta-feira, no clássico contra o CSA, pela 10… rodada 
da Série B. Além de Fabinho, o volante Marthã, com um quadro 
viral, o meia Maicon e o atacante Maycon Douglas, ambos em tran-
sição, desfalcaram o CRB, sem falar no Romão, terceiro cartão 
amarelo. Na quarta próxima, o CRB pega o Cruzeiro em BH.

Quarta Divisão
O ASA, líder de seu grupo na ponta da tabela com 11 pontos, 

deve ter mudança para o jogo contra o Juazeirense,  neste domingo, 
em Arapiraca. O goleiro Renan Rinaldi e o atacante Júnior Viçosa 
ainda são dúvidas. Anderson Feijão voltou aos treinos com o grupo e 
deve aparecer no time. Já o CSE que venceu no último domingo de 
virada o Atlético de Alagoinhas por 2 x 1 em Palmeira dos ¸ndios, e 
que é o 4À colocado com 10 pontos, volta a enfrentar a mesma equipe 
na fase de volta, agora na Bahia em jogo a ser realizado neste domingo.

Estágio
A Comissão técnica  da Seleção Brasileira visitou três estruturas no início de maio para avaliar locais de 

treino. Em 2018, os treinos foram em Londres, no CT do Tottenham, que recebeu nova visita da Seleção no 
mês passado. Havia preferência, porém, pela estrutura do Real Madrid e da Juventus, também por serem viagens 
mais curtas de deslocamento até o Catar. Mas o time espanhol não quis ceder o CT profissional, disponibili-
zando apenas a estrutura da base.

Nesta sexta-feira, o  treinador Filipão  completou  um mês  no comando do Athletico/PR.  Desde sua che-
gada, o técnico conseguiu duas classificações, entrou no G-6 do Brasileiro, encontrou um "time ideal" e tem 83% 
de aproveitamento. . Ele substituiu Fábio Carille, demitido após 21 dias. Vindo com função de diretor e treina-
dor, Scolari pretendia ser apenas dirigente, mas aceitou o provável último desafio em campo.

A CBF  modificou a data do jogo do  CSA válido pela 12… rodada da Série B. A mudança foi divulgada na 
quinta-feira desta semana. Inicialmente marcada para o dia 11 deste mês, a partida contra a Tombense será dis-
putada agora no domingo, dia 12, no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, interior de Minas Gerais.

Copa do mundo 2022
A CBF deixou encaminhado um acordo com a 

Juventus para a preparação da Seleção Brasileira para a 
Copa do Catar na cidade de Turim. O acerto prevê 
treinamentos na estrutura da Juve entre 14 e 19 de 
novembro, até a viagem para Doha a tempo de respei-
tar os cinco dias de chegada antes da estreia da Seleção 
- contra a Sérvia no dia 24.

Encontrou um emprego
O português Jorge Jesus foi apresentado nesta 

sexta-feira como novo técnico do Fenerbahçe. O ex-
comandante do Flamengo concedeu sua primeira 
entrevista coletiva no cargo e fez elogios à estrutura 
do clube, citando como objetivo fazer a equipe 
voltar a ser campeã turca - o que não ocorre desde 
2014.
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