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Troco no gramado Em grande fase

JUSTIÇA

Maria Aparecida é acusada de publicar material  mentiroso nas redes sociais

Adriana Mangabeira vence 
processo e cala a boca 
de ‘jornalista fajuta’

CARA DE PAU

Rodrigo Cunha faz campanha 
após processar MDB por 

participar de eventos políticos

Em entrevista, senador confessa que tem participado de entregas à população

Rui diz que adversários tentam 
ocultar conquistas de sua gestão

Para ex-prefeito, candidatos já mostram desespero antes da campanha
REBATEU!

Oficial Rocha Lima denuncia que sofre perseguição e ameaças de político alagoano
EXCLUSIVO

Tenente-coronel, conhecido pelo combate 
ao crime, hoje vive momentos de terrorismo

ABSURDO!

Sindicato diz que está recebendo 
novas adesões de professores

Sinteal ‘beira 
à chantagem’ 
para intermediar 
recebimento dos 
precatórios
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JUSTIÇA

A advogada Adriana Man ga -
bei ra Wanderley processou a jorna -
lis ta youtuber Maria Aparecida de 
Oli veira por declarações inverídicas 
e ofensivas. A comunicadora, em 
seu canal, faz críticas à política ala -
go a na, no entanto, é conhecida pelo 
de stempero e denúncias vazias. Em 
de cisão do juiz George Leão de 
Ome na, datada do dia 22, proibiu 
Ma ria Aparecida de citar novamen -

te o nome da advogada ou de seus 
fa miliares. 

A medida vale para blogs, You -
 tube, Whatsapp, ou qualquer me io 
de imprensa e redes sociais. Tam -
bém deu 48 horas para a youtu ber 
apagar os vídeos e conteúdos ofensi-
vos publicados. „A intimação da 
querelada para que, no pra zo de 48 
horas, sob pena de mu lta diária de 
R$ 300,00, cumpra a cau telar apli-

cada, devendo excluir das plata-
formas de interação digital dos con-
teúdos ofensivos publicados em des-
favor da vítima‰, acrescentou. 

Ainda conforme decisão, caso 
Maria Aparecida tenha declarado ao 
oficial de justiça não ter condições 
de constituir advogado, abra-se, de 
imediato, vistas à Defensoria 
Pública para apresentar resposta à 
acusação no prazo legal. „Na hipó-
tese de declarar já possuir advogado, 
ou não havendo qualquer referência 
a respeito, aguarde-se a apresenta-
ção de defesa escrita pelo prazo de 
10 dias a contar da efetiva intima-
ção‰, destacou. 

De nome Encarem os Fatos, o 
ca nal de Maria Aparecida tem mais 
de 20 mil seguidores. Vale lembrar 
que em 2018, a jornalista foi presa 
por determinação da 3… Vara Crim i -
nal de Maceió, em cumprimento de 
man dado de prisão preventiva. As 
acu sações impetradas pelo Mi nis -
tério Público Estadual (MPE/AL) 

foram de calúnia, difamação e coa-
ção de testemunhas de um processo. 

O MPE alegou na época que a 
jornalista fez acusações sem provas 
contra o então procurador-geral de 
Justiça, Alfredo Gaspar de 
Mendonça. Por meio de seu blog, 
Maria Aparecida fez denúncias de 
quando o procurador era secretário 
de Segurança Pública no governo de 
Renan Filho no Estado.  

Na petição acolhida pelo mag-
istrado, o MPE disse na ocasião que 
a jornalista não apresenta nenhuma 
prova que sustente os argumentos 
narrados nas "matérias jornalísticas", 
ressaltando que o único objetivo do 
material divulgado é atingir a honra 
do procurador-geral de Justiça como 
integrante do órgão ministerial e, 
também, na esfera particular, pri-
vada e familiar.

Maria Aparecida é acusada de publicar material ofensivo e mentiroso nas redes sociais

Adriana Mangabeira vence processo 
e cala a boca de ‘jornalista fajuta’

CARA DE PAU

Como reclamar de algo que 
você faz igual ou pior? O senador e 
pré-candidato ao governo de 
Alagoas Rodrigo Cunha vive prati-
camente dentro dos tribunais 
pedindo a juízes e desembarga-
dores que impeçam seus adversár-
ios de participarem de eventos púb-
licos.  

Sendo que o senador -que 
ninguém nunca viu trabalhar- pas-
sou a entregar máquinas, cestas 
básicas e até mesmo internet em 
praça pública (sem sinal, é claro). 
Que ele não esqueça que: com 
quem ferro fere, com ferro será 
ferido.  

E Cunha nem esconde a 
safadeza fazendo com que sua 
assessoria divulgue sua participa-
ção em entregas, fato que tanto 
condena. „O senador Rodrigo 

Cunha (União) participou nesta 
quarta-feira da solenidade de 
entrega de tratores no sertão de 
Alagoas. Os investimentos para a 
compra e a destinação dos equipa-
mentos, no total de R$ 436 mil, 
foram garantidos pelo senador ala-
goano e a aquisição dos veículos 
ocorreu pela Codevasf‰, informou 
a assessoria do senador. 

É necessário que a Justiça 
Eleitoral esteja por dentro dessa sit-
uação para ver que Cunha está 
apenas usando do Judiciário para 
seu plano de eleição. Rodrigo 
Cunha mostra desespero e despre-
paro já na pré-campanha. Isso já 
mostra que com o decorrer do 
tempo, Cunha deve lançar mão de 
mentiras para atingir os adversár-
ios. Um cara novo, mas da velha 
política. 

Cunha faz campanha após processar 
MDB por participar de eventos políticos

Em entrevista, senador confessa que tem participado de entregas à população

Advogada Adriana Man ga bei ra Wanderley processou a jorna lis ta youtuber Maria AparecidaAparecida já foi presa por calúnia, difamação e coação de testemunhas de um processo
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LAURENTINO VEIGA

A R T I G O

20 anos de Amor
Parodiando Vinicius de Mo ra -

es: A vida é a arte do encontro em -
bora haja tantos desencontros pela 
vida. O „poetinha‰ deixou marcas 
indeléveis de seu romantismo, de 
sua poesia, de seu talento embele-
zando a Cidade Maravilhosa ao lado 
de Tom Jobim. Ambos composi-
tores exaltaram a mulher carioca à 
altura da beleza que lhe é peculiar. 

Em plena efervescência do 
Pro jeto Cultural – Pinto da Ma -
drugada – capitaneado pelo folião e 
economista Braga Lyra, deu-se o 
encontro festivo numa manhã enso-
larada de Maceió, entre a Professora 
Branca Rosa Silveira de Mendonça 

Fragoso como o filho ilustre da 
bucólica Capela Arnaldo Calheiros. 
Ambos iniciaram um romance em 
2002, amadurecido pelo encanta-
mento de um pelo outro. 

Parafraseando o vate gaúcho 
Mário Quintana:  

Nos deram duas pernas para 
andar/ As duas mãos para segurar/ 
Dois ouvidos para ouvir/ Dois olhos 
para ver/ Mas, por que um só cora-
ção? /Porque o outro foi dado a 
alguém para nos encontrar. A bem 
da verdade, o destino selou uma 
amizade que já dura vinte anos de 
amor. E, por conseguinte, o casa-
mento entre os dois fora benéfico 

até os dias atuais. 
A mestra Branca Rosa foi mi -

nha professora de Formação Eco -
nô mi ca do Brasil na UFAL. 
Aprendi tan to, que terminei lecion-
ando a mes ma disciplina no Centro 
Uni ver si   tário CESMAC - durante 
dez anos no curso de Ciências 
Econômicas. Cri ado pelo professor 
emérito José Da masceno, expoente 
da bela Pe ne do. 
Concomitantemente, fui professor 
titular de Ética Profissional, Eco -
nomia do Setor Público, Economia 
Brasileira. 

O causídico, Arnaldo Ca lhei -
ros, que aliás, é irmão de Marcos 

Ca lheiros (Presidente do CORE-
CON-AL), é um gentleman em 
pes soa, educado com o trato com às 
pes soas, e, principalmente, excelen -
te profissional no mercado forense 
alagoano. Encontrou seu amor ver-
dadeiro, que fez de sua vida estuário 
de satisfação pessoal. Ambos foram 
flechados pelo cupido, dando-lhes 
sorte na vida em comum.  

Essa amizade pelo casal, co -
me çou com os saudosos pais de 
Bran ca Rosa:  Dona Corália e meu 
ami go Paulo de Castro Silveira - 
que tes temunharam meu enlace 
matri mo nial com a inolvidável Pro -
fes so ra/ educadora Aurilene Morais 

da Vei ga, ocorrido no dia 
07.02.1977, na Igreja de Nossa 
Senhora das Gra ças, cuja cerimônia 
fora oficializada pe lo Padre Dario, 
sob a bela música „Debaixo dos 
Caracóis‰. Dia que marcou minha 
vida e, hoje, recordo, com muita 
saudade. 

Dito isso, só me resta parabe -
ni zar o casal, e, ao mesmo tempo, 
de sejar-lhe muitos, muitos anos de 
fe licidade. O encontro construiu 
um lar recheado de prosperidade. 
Sendo as sim, sinto-me lisonjeado 
por fazer parte de uma amizade que 
extrapolou os umbrais do tempo. 
Viva vinte Anos de Amor!

„É lamentável que, antes 
mesmo da campanha eleitoral 
começar, alguns grupos políticos 
se utilizem de argumentos falsos 
para deturpar informações da 
nossa gestão na Prefeitura de 
Maceió. 

Tenho muito orgulho dos re -
sul tados colhidos nas Rede Muni -

ci pal de Educação durante os oito 
anos de prefeito. Maceió foi a cap-
ital no Brasil que mais cresceu o 
Ideb, ín dice nacional de avaliação 
da qua li dade do ensino. Saímos 
da penúlti ma para a quarta colo-
cação entre to das as capitais do 
país. 

Lutamos e vencemos a ação 

na justiça para viabilizar o justo 
reconhecimento aos educadores 
da capital. Deixamos o dinheiro 
em caixa e editamos o decreto que 
determinava o pagamento direta-
mente aos servidores da Educação 
municipal. O que temos, infeliz-
mente, é um grupo político se van-
gloriando do que não fez, ten-

tando confundir o eleitor. 
Entregamos 17 novas 

creches e podemos listar nominal-
mente ca da uma delas. Tudo que 
temos apre sentado nesta pré-cam-
panha é fru to do nosso legado, de 
uma história de confiança com o 
povo de Ala go as, que me deu 
experiência para ser pré-candidato 

ao Governo do Es tado. 
Em 2022, o desespero parece 

ter chegado mais cedo para 
alguns. Se guiremos com o foco 
nas pessoas, ou vindo o povo e 
construindo propos tas para nosso 
plano de governo. É Pra Frente 
que Alagoas precisa caminhar‰. 
(Rui Palmeira) 

1. CMEI SILV˜NIO BARBOSA (BENEDITO BENTES) 
2. CMEI LINDOLFO COLLOR (PONTA GROSSA) 
3. CMEI DULCINETE BARROS (ANTARES) 
4. CMEI MARTHA CÉLIA VASCONCELLOS BERNARDES 
(CIDADE UNIVERSIT˘RIA) 
5. CMEI PROFESSORA MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA 
(BENEDITO BENTES) 
6. CMEI MONSENHOR CARLOS LUIS DE OLIVEIRA BARBOSA 
(VILLAGE CAMPESTRE) 
7. CMEI MESTRA VIRGINIA MORAES DA SILVA (RIO NOVO) 
8. CMEI PROFESSORA SłNIA MARIA SOUZA CAVALCANTI (CAMBONA) 
9. CMEI PROFESSORA FÐVIA MARIA DE BARROS MOTT ROSEMBERG 
(VILLAGE CAMPESTRE) 
10. CMEI JOSÉ MADLTTON VITOR DA SILVA (BENEDITO BENTES) 
11. CMEI LEDA COLLOR DE MELO (CONJUNTO OSMAN LOUREIRO) 
12. CMEI PROFESSORA MARIA DE F˘TIMA MELO DOS SANTOS 
(BENEDITO BENTES) 
13. CMEI ANA CAROLINA GALINA FONTES FERREIRA SANTIAGO 
(CONJUNTO EUST˘QUIO GOMES) 
14. CMEI RODRIGUES ALVES (BENEDITO BENTES) 15. CMEI POMPEU 
SARMENTO (BARRO DURO) 
16. CMEI NADIR BRAND‹O (IPIOCA) 
17. CMEI HERBETH DE SOUZA (CRUZ DAS ALMAS)

NOVAS CRECHES CONSTRUÍDAS: 17 

Rui diz que adversários tentam 
ocultar conquistas de sua gestão

Para ex-prefeito, candidatos já mostram desespero antes da campanha
REBATEU!
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„Todavia, diante de tanto sofrimento, hoje as 
pessoas do bem me abraçam e gritam nos quatros 
cantos do Estado que confiam no meu trabalho, na 
minha decência e querem que eu saia candidato a 
deputado estadual ou federal . Portanto, hoje estamos 
seguindo orientações políticas com o amigo advogado 
Adeilson Bezerra. Confesso que analiso com Adeilson 
Bezerra fazer parte do Avante para assim, com a per-
missão de Deus, ser candidato ou não. Entretanto 
vamos aguardar qual o melhor caminho que Deus vai 
mandar: política ou segurança pública, que é o que eu 
gosto de fazer‰.

„Vivo um verdadeiro terrorismo, eu e minha fa -
mí lia. Meus pais já idosos vivem doentes. Infelizmente 
es tamos no aguardo se serei pronunciado ou impro -
nun ciado [pela suspeita do crime] mesmo tendo cons -
ci ência da inocência. Verdadeiramente não precisa nem 
ser formado em Direito para achar as diversas fa lhas no 
inquérito policial, sem falar que vários inquéritos cheios 
de falhas e vícios já levaram muitos inocen tes a per-
derem a liberdade. Basta fazer um levanta men to em 
todo Brasil que são inúmeros os casos que tem po 
depois a justiça de forma correta identifica os er ros e, às 
vezes, até montagens com o objetivo de prejudicar‰.

Oficial Rocha Lima denuncia que sofre perseguição e ameaças de político alagoano
EXCLUSIVO

Tenente-coronel, conhecido pelo combate 
ao crime, hoje vive momentos de terrorismo

Com uma carreira militar che ia 
de conquistas e homenagens, o te nen -
te-coronel Rocha Lima jamais po deria 
imaginar o golpe que sofreria de inimi-
gos que o fitavam à es prei ta. Alçado 
como suspeito de ho mi cídio, Lima 
ficou preso no Ba ta lhão da Rádio 
Patrulha por mais de sete meses e 
sequer foi ouvido, segundo ele, passou 
120 dias sem ser ouvido pelo juiz Jonh 
Silas na época.  

Certo de sua inocência, conse-
guiu habeas corpus expedido pela Câ -
mara Criminal do Tribunal de Jus tiça 
(TJ-AL). Os desembargado res José 
Carlos Malta Marques e Wa shington 
Luiz Damasceno Frei tas votaram 
favoráveis. O voto contra foi do desem-
bargador João Luiz Aze vedo Lessa. Já 
o desembargador Se bastião Costa 
Filho se declarou sus peito. 

Por maioria de votos, a ordem de 
soltura foi concedida, revogando-se a 
prisão preventiva. Hoje, o militar tem 
uma certeza: foi alvo de ar ma dilha de 
um político alagoano. O mo tivo seria 
seu desempenho no com bate ao 
crime, que estava come çan do a inco-
modar. Atualmente, Li ma está em 
cargo administrativo no Hospital da 
Polícia Militar, atividade que cumpre 
com seriedade, mas é honesto com 
seus sentimentos. 

„Gosto do operacional. Não me 
sinto realizado, gosto de comba ter o 
crime nas ruas‰, declarou. Seria es sa 

uma forma de retaliar o militar? Pa ra 
Rocha Lima, a resposta é sim. Ele 
ainda afirma estar sendo perse gui do. 
Esperava receber a missão de coman-
dar o 5À Batalhão da PM com a posse 
do governador Paulo Dan tas, mas as 
promessas só ficaram ao vento.  

Sobre sua prisão, é taxativo. „O 
inquérito está cheio de falhas. Fui 
preso político‰. Já quanto ao seu atu al 
cargo, Rocha Lima faz um ques -
tionamento: „gostaria de saber o 
motivo de estarem me isolando‰. Ao 
Rede Repórter confiou em fazer uma 
revelação. O militar registrou em cartó-
rio uma carta contando so bre as amea-
ças que tem sofrido. De acordo com 
ele, o material desse documento é 
bombástico.  

„Caso aconteça algo comigo, o 
nome do principal suspeito estará lá 
pa ra as autoridades investigarem‰. O 
tenente-coronel Rocha Lima já co -
mandou o 1À, 4À e 8À Batalhão, além do 
Batalhão de Polícia de Eventos (BPE). 
Nas regiões onde pas sou foi recordista 
na redução da cri minalidade, fato que 
seria consta ta do pelo Núcleo de 
Estatística e Aná lise Criminal (Neac).  

Mas, Lima prepara uma revi ra -
volta analisando se candidatar a um 
cargo na Assembleia Legislativa. „Ou 
na Câmara Federal, quem sa be. Ainda 
estou avaliando com o par tido 
Avante‰, disse ao Rede Re pórter, em 
entrevista exclusiva.

„Uma grande parte da sociedade alagoana e 
mais de 30 advogados que conhecem bem meu caso 
enxergam a forma desnecessária e injusta que cer-
cearam minha liberdade e ainda fizeram com que eu 
perdesse na época o comando do 8À BPM. Basta 
observar que estávamos trabalhando defendendo a 
sociedade, pois tudo se encontra nas estatísticas da 
Secretaria de Segurança. Ou seja, redução criminal e 

recordista em apreensão de armas de fogo em todas as 
áreas que estive como comandante, notadamente 
alguém ligado à criminalidade se incomodou e armou 
pra mim. Hoje sigo minha caminhada na Polícia 
Militar me sentindo até frustrado, pois fui convidado 
pelo comandante geral para somar na segurança púb-
lica de novo e do nada estranhamente veio dias após 
uma negativa misteriosa‰.

Negativa misteriosa
DECLARAÇÕES

Reconhecimento Terrorismo

Comunidade do Santo Amaro homenageia Rocha Lima pelo serviços prestados a sociedade
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ANÚNCIO

Sindicato diz que está recebendo novas adesões de professores
ABSURDO!

Sinteal ‘beira à chantagem’ para 
intermediar recebimento dos precatórios

O Sindicato dos 
Trabalhadores em Educação de 
Alagoas (Sinteal) estaria praticando 
pressão sobre os professores para 
que eles assinem termo de adesão 
para recebimento dos precatórios. 
Nesta semana, o prefeito JHC 
anunciou em todos os canais de 
mídia  que estaria liberando a verba 
indistintamente para todos os pro-
fessores.  

Ocorre que a primeira leva de 
pagamentos -que totaliza cerca de 
duzentos milhões de reais- estaria 

autorizada apenas para professores 
filiados ao sindicato. Sendo assim, o 
Sinteal alardeou que está disponível 
para novas adesões num claro ato de 
pressão em cima dos professores.  

Acontece que escritórios de 
advocacia foram contratados por 
professores que não aderiram ao 
movimento sindical e estão sendo 
preteridos no recebimento desses 
precatórios. Ou seja, advogados que 
lutaram por seus clientes estão 
sendo desconsiderados no processo 
de pagamento. 

O prefeito de Maceió, JHC, 
anunciou  que a prefeitura da cap-
ital será a primeira a pagar os recur-
sos dos precatórios do antigo 
Fundef a partir do próximo dia 23 
de junho, no valor de R$ 190 mil-
hões. Desde 2018, quando JHC 
estava no mandato de deputado 
federal, que ele tem travado uma 
luta histórica pela aprovação do 
projeto de lei para permitir aos pro-
fissionais da educação o repasse 
financeiro de um direito assegu-
rado graças à jornada de trabalho 
da categoria. 

JHC lembrou que houve a 
necessidade de uma articulação e 
convencimento para que o projeto 
sobre os precatórios do Fundef 

fosse viável e com todos os acom-
panhamentos dos órgãos de fiscal-
ização. „Depois de uma intensa 
luta, consegui convencer quem pre-
cisava, viramos o jogo e aprovei 
uma lei para permitir o pagamento. 
E hoje tenho a imensa alegria de 
confirmar o repasse dos precatórios 
do Fundef. Esta é nossa vitória, 
professores. Serão beneficiados 
mais de 1 milhão de mestres com 
esse projeto em todo o Brasil, de 
uma ponta a outra. Somos a pri-
meira capital a respeitar esse pro-
cesso e liderar o processo no país. 
Um orgulho por ser condutor dessa 
conquista histórica‰, destacou o 
prefeito em um vídeo postado em 
suas redes sociais.
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E X P E D I E N T E

MARCELO BASTOS

A R T I G O

FERIADO ANTECIPADO

ANDERSON DE ARRUDA MENEZES A R T I G O

COMPETÊNCIA EM PESSOA
O atuante e competente secretário de comunicação da prefei-

tura de Maceió, Lininho Novaes, vem se destacando por sua dedica-
ção e acima de tudo pelo seu comprometimento à frente da pasta que 
atua na capital alagoana. A comunicação é uma ferramenta impor-
tante em qualquer gestão, e do governo JHC não fica nada a desejar, 
pois Lininho tira de letra no desempenho da função a ele confiada.

FÉ NA SORTE 

FESTA GARANTIDA
No município da Barra de Santo Antônio não teve nenhuma pro-

gramação referente aos festejos juninos, porém não vai passar em 
branco as festividades pois o Arraiá Ilha da Crôa será realizado no próx-
imo dia 27 com uma programação recheada de apresentações artísticas 
e culturais na cidade. O evento é uma organização do Instituto Higino 
Cândido - IHC e conta com o apoio do nosso amigo WILLAMES DE 
MELO e de outros parceiros.

SAÚDE EM ATALAIA

Em solenidade na zona rural de Atalaia, o governador assinou 
ainda autorização para o repasse da primeira parcela de recursos para a 
reforma e custeio do Hospital de Atalaia, no valor de mais de R$ 2,5 
milhões. Paulo Dantas ressaltou a importância dos investimentos na 
saúde, em especial, para reforma e custeio do hospital de Atalaia para 
melhorar o atendimento na área da saúde não só para população local, 
mas de cidades circunvizinhas.

Como a solidão afeta o cére-
bro é uma matéria bem estudada, 
com um conjunto muito interes-
sante de respostas. Descubra aqui. 

A ausência de relações sociais 
é uma punição mental para 
qualquer animal gregário. Os cien-
tistas estudaram como a solidão 
afeta o cérebro para explorar a rela-
ção entre o isolamento social e cer-
tos transtornos, como o transtorno 
de estresse pós-traumático e a 
demência. Neste artigo, você 
aprenderá sobre os principais efei-
tos da solidão no cérebro. As 
mudanças que isso causa, embora 
reversíveis, afetam várias estruturas 
responsáveis pelo comportamento 
e pelas emoções. 

A ciência há muito mostra 
que o isolamento social não só tem 
consequências para a nossa saúde 
mental, mas também tem sido 
associado a mudanças fisiológicas 
no corpo, como problemas cardio-

vasculares. Especificamente, a sol-
idão representa um risco semel-
hante ao fumo e à obesidade para o 
desenvolvimento de doenças cardí-
acas. 

Em animais sociais não 
humanos, um processo semelhante 
ao nosso tem sido observado: há 
uma redução no volume de várias 
regiões do hipocampo, principal-
mente no giro denteado. Uma 
diminuição na massa cinzenta tam-
bém é observada no córtex pré-
frontal, fundamental na tomada de 
decisão. 

Um grande prejuízo do isola-
mento social é o acúmulo de uma 
substância química específica no 
cérebro, chamada taquicinina. Um 
estudo, realizado com roedores, 
mostrou que a solidão causou uma 
maior liberação desse neuropeptí-
deo e com ela aumentou a agressiv-
idade e a hipersensibilidade a estí-
mulos ameaçadores. Esses resulta-

dos foram reforçados ao constatar 
que o medo foi eliminado com a 
deleção do gene que produz a 
taquicinina na amígdala. Por outro 
lado, se o gene era deletado no 
hipotálamo, a agressão era elimi-
nada. 

Como você viu, a solidão não 
envolve apenas mudanças emo-
cionais, como medo, hipersensibil-
idade e tristeza. As modificações 
pelas quais as estruturas cerebrais 
sofrem afetam muitas áreas da 
mente, e é por isso que esses espe-
cialistas recomendam cuidar das 
relações sociais. Um círculo social 
saudável pode ser um fator protetor 
para doenças profundas na socie-
dade. 

Agora podemos entender 
melhor um texto bíblico bastante 
conhecido, "Não é bom que o 
homem esteja só; farei para ele 
alguém que o auxilie e lhe corre-
sponda". Fica a dica! 

A solidão: os problemas causados no nosso cérebro 

Numa postagem recente no 
meu blog, afirmei que o melhor 
caminho para o senador Collor, no 
pleito de 2022, seria o Governo do 
Estado, já que os atuais pré-candi-
datos não tem grande densidade 
eleitoral e sua candidatura à reelei-
ção para o senado não teria êxito, 
uma vez que o grande favorito é 
Renan Filho. 

  No dia 14 de junho, por 
meio de um vídeo que viralizou nas 
redes sociais, Collor fez o lança-
mento da sua pré- candidatura ao 
Governo de Alagoas, justificando 
que tomou essa decisão política, 
como forma de proporcionar um 
palanque para o presidente 
Bolsonaro. 

  O caminho a ser percorrido 
por Collor não será fácil, pois terá 
que enfrentar os dois principais 
grupos políticos do Estado. Um 
deles comandado pelo Clã dos 
Calheiros, que apoia a reeleição do 
governador tampão, Paulo Dantas, 
e outro comandado pelo pres-
idente da câmara federal, Arthur 
Lira, que apoia o senador Rodrigo 
Cunha. 

Vale ressaltar, que Collor 
ainda terá outro obstáculo na sua 
caminhada, o pré-candidato Rui 
Palmeira, que apesar de não ter 
uma grande estrutura política, em 
todas as pesquisas divulgadas até 
agora, aparece muito bem situado. 

  Para Collor ser competitivo 
na disputa ao Governo em 2022,  
precisará ter uma grande estru-
tura de campanha, sobretudo um 
marketing inteligente nas redes 
sociais e na mídia tradicional, 

aumentar o número de partidos 
em apoio a sua candidatura como 
forma de adquirir um tempo 
razoável no guia eleitoral e, acima 
de tudo, conquistar a maioria do 
eleitorado do presidente 
Bolsonaro. 

  Dessa maneira, caso Collor 
consiga vencer esses obstáculos, 
provavelmente vai embaralhar o 
jogo político e terá grandes possi-
bilidades de chegar ao segundo 
turno do pleito.

O ferido de Marechal Floriano Peixoto, que é celebrado no dia 29 
deste mês, foi antecipado para a próxima segunda-feira (27) na cidade 
de Maceió. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município. De 
acordo com a nota oficial divulgada pela Prefeitura de Maceió, o obje-
tivo de antecipar o feriado é ajustar a atividade administrativa.

Collor poderá embaralhar o jogo?

Um dos grandes prêmios do ano, a Quina de São João 2022 (con-
curso 5.581) será sorteada neste sábado (25) pela Caixa. O valor do 
prêmio é estimado em R$ 200 milhões e, segundo o banco, até o 
momento esta já é a segunda maior premiação desse tipo de sorteio. 
Dependendo da arrecadação final, o valor do prêmio poderá bater o 
recorde histórico desta modalidade lotérica.
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Histórico
Nasce na cidade de Rosário, Argentina, Lionel 

Andrés Messi, jogador de futebol, que joga como ata-
cante, um dos maiores jogadores de futebol de todos os 
tempos, atualmente no PSG. Começou a sua carreira 
aos 7 anos de idade em 1994 jogando pelo NewllÊs Old 
Boys, seu clube de coração. Seu destaque nas catego-
rias de base foi imenso, chamando a atenção dos olhei-
ros do Barcelona que os levaram a Espanha em 2003.

Raça nas quatro linhas
A  vitória do Fluminense por 2 x 1 em cima do 

Cruzeiro, na noite da última quinta-feira, no Maracanã, 
obviamente é um ótimo resultado para um jogo de 
mata-mata da Copa do Brasil sem o critério do gol mar-
cado fora de casa. O placar, porém, não faz jus ao 
amasso que o time aplicou no adversário no primeiro 
jogo das oitavas de final e a vantagem que poderia ter 
sido construída diante do cenário do confronto.

Jogo revanche

Pela Série D do Brasileirão, o técnico Jota Guerreiro terá que fazer mudanças no time do ASA para o duelo 
com o Lagarto/SE, domingo, às 16h, em Arapiraca. Sem o meia Roger Gaúcho, suspenso, a tendência é que o 
recém-contratado Ermínio apareça na escalação inicial. Outra baixa é o zagueiro Marcos Antônio, que recebeu o 
terceiro amarelo contra o CSE. No jogo lá em Sergipe, o ASA tomou uma goleada de 4 x 0 para esse mesmo 
Lagarto.

Articulações
Restam pouco mais de três semanas para a reabertura das transferências no Brasil, e o Sport trabalha para 

contratar nomes pontuais visando o segundo semestre de 2022. A prioridade do clube está definida: um atacante 
que atue pelas pontas. Em meio às dificuldades do mercado, a diretoria avança sobre o mercado e tem o intuito de 
acertar com novos nomes ao longo das próximas semanas.

Troco no gramado
Não faltou concentração ao São Paulo desta vez, nem aconteceu 

de o time abdicar do ataque. Houve quem observasse a semelhança 
do jogo contra o Palmeiras, na última quinta, ao da última segunda: 
domínio no primeiro tempo, gol de Patrick. Dessa vez, porém, ao 
contrário do duelo pelo Brasileiro, que o rival conseguiu virar nos 
acréscimos do segundo tempo, o São Paulo manteve o resultado até 
o fim e abriu vantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil (joga 
pelo empate na volta, dia 14 de julho, no Allianz Parque).

Providência
O Flamengo enviou nesta sexta-feira a lista de 50 inscritos para as 

oitavas de final da Libertadores, fase na qual enfrentará o Tolima em 29 
de junho, na Colômbia, e 6 de julho, no Rio. O departamento de futebol 
fará cinco trocas em relação ao plantel que disputou a fase de grupos. 
Saem Renê e Isla, negociados com Internacional e Universidad Católica 
respectivamente, Ramon, emprestado ao Bragantino, o goleiro Bruno, 
do sub-20, e Bruno Henrique, que, lesionado, só volta a jogar em 2023. 
Entram cinco garotos do elenco de juniores.

Futebol alagoano de Luto
Faleceu no início da noite deste da última quarta-feira,  o ex-

jogador do futebol alagoano Mário Sérgio. Meia-atacante que atuava 
também nas pontas, Mário jogou em 1977 no Guarany do Poço e no 
mesmo ano foi contratado pelo CRB onde se destacou em 1977 e 
continuou no clube em 1978. Mário começou na sua cidade natal, 
Recife onde ainda garoto foi para os juniores do Botafogo-RJ. Depois 
do CRB jogou em clubes do interior Paulista, Operário/PR e 
Uberaba/MG.

Dupla infernal
Três dos quatro gols marcados pelo Atlético/MG contra o Flamengo nos dois confrontos seguidos entre as 

equipes partiram deles: Ademir marcou duas vezes, Hulk uma. O "Fumacinha" se reencontrou frente aos cario-
cas. Vinha de críticas e deu a volta por cima, recuperando a confiança. Já o camisa 7 segue acumulando gols e 
assistências - foi o autor de duas para os gols de Ademir.

Travado
O CSA empata pela 9… vez em 14 jogos da Série B. No campeonato, o roteiro é até parecido: faz um gol 

no primeiro tempo, mas cai de produção e deixa os pontos escaparem. Foi o caso do  resultado de 1 a 1 com o 
Grêmio nesta quinta, no Rei Pelé.

Em grande fase

O atacante Fabinho falou com a imprensa na 
quarta-feira no desembarque do CRB, em Maceió, 
depois da suada vitória do Galo de virada em Santa 
Catarina. Ele não escondeu a motivação pelos gols 
marcados na vitória, por 2 a 1, contra a Chapeconse, 
na Arena Condá. Fabinho, que agora é o vice-arti -
lheiro do  CRB no Brasileiro, com quatro gols, e 
Anselmo Ramon, que tem cinco, atuaram na 
Chapecoense na temporada de 2021.

Em grande fase II

„A gente já se conhece desde o ano passado. Eu 
joguei com ele, conheço bastante o estilo de jogo 
dele. Quando eu pego a bola, ele já chama, ele gosta 
de jogo aproximando. Quando ele recebe a bola no 
espaço, ele sabe que eu vou estar fazendo o facão e 
dando oportunidade. Ele é um cara que tem um bom 
passe e isso só ajuda com os gols‰ comentou 
Fabinho, enaltecendo seu entrosamento com seu 
companheiro Anselmo Ramon
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O Corujão da Saúde foi lan-
çado em dezembro de 2021 para 
ampliar o atendimento médico nas 
unidades da capital. De lá até agora, 
pouco mais de 40 mil atendimentos 
foram realizados em 19 unidades de 
saúde. Com a iniciativa do 
Município, o cidadão pode realizar 
um exame ou ser atendido por 
algum médico até às 21h. 

A secretária de Saúde de 
Maceió, Célia Fernandes, visitou 
unidades que trabalham neste pro-
grama da prefeitura. A primeira 
dessas unidades foi a Unidade 
Básica de Saúde (UBS) Tereza 
Barboza, no Eustáquio Gomes, 
uma das primeiras a contar com o 
Corujão da Saúde. De acordo com 
a diretora administrativa da 
Unidade, Michele Gama, o ganho 
para os usuários tem sido enorme. 

„Nosso posto é referência não 
só para o bairro, mas para diversas 
localidades do entorno e o Corujão 
veio para somar e ampliar esses ser-
viços que já oferecíamos com aten-
dimentos médicos, ambulatoriais, 
acompanhamento de gestantes, 
atendimento nutricional, psicoló-
gico. Nossa população está bem 
assistida pela gestão municipal‰, 
destaca Michele Gama. 

Vera Lúcia de Moraes e José 
Benedito de Sousa são usuários da 
UBS Tereza Barboza e moradores 
do Eustáquio Gomes e se dizem 
muito satisfeitos com o atendi-
mento prestado pelos profissionais 
do local no horário extra. Dona 
Vera Lúcia já precisou de um aten-
dimento de emergência e relata que 
foi muito bem atendida pelos pro-
fissionais. 

„Tive um problema no joelho 
e recebi todo o tratamento, acolhi-
mento e assistência para o meu 
problema. Estão todos de 
parabéns‰, contou Dona Vera. 

A secretária Célia Fernandes 
comemora o sucesso dos Corujões, 
que hoje conta com 19 unidades 
espalhadas pela capital. 

„Quando nós assumimos a 
gestão, a promessa do prefeito JHC 
era implantar oito corujões da 
Saúde, um em cada Distrito 
Sanitário, e hoje já estamos com 19. 
Buscando ampliar esse número 
ainda mais.

É uma iniciativa que deu certo, que mel-
hora os indicadores de saúde de nossa capital, 
então nosso compromisso é sempre avançar‰, 
comemora a secretária. 

Outra unidade visitada foi a Unidade de 
Referência em Saúde (URS) Hamilton Falcão, 
no Benedito Bentes. Maria Calixto é uma 
usuária que aguardava atendimento e aprova a 
iniciativa da Prefeitura de Maceió. 

„Sou moradora do bairro e hoje vim acom-

panhar meu neto a uma consulta e também sou 
paciente aqui do posto. Eu gosto muito desse 
horário noturno, pois facilita a vida da gente que 
se ocupa durante o dia, além do excelente aten-
dimento dos profissionais daqui‰, relata a 
usuária. 

A última unidade visitada foi a Unidade 
Básica de Saúde (UBS) Durval Cortez, no 
Prado. A diretora administrativa da UBS Durval 
Cortez, Patrícia Vieira, se sente muito satisfeita 

pela unidade ter sido escolhida para atender com 
o Corujão da Saúde.  

„Nossa demanda por atendimento noturno 
é grande, nossos usuários procuram bastante e 
estamos aqui disponibilizando todos os serviços 
como consultas, citologias, testes rápidos, farmá-
cia, atendimento de enfermagem, entre outros 
para facilitar cada vez a vida e o acesso dos usuár-
ios aos serviços de saúde‰, informou a diretora 
Patrícia.

A população atendida nas 19 unidades pode 
contar com diversos serviços de saúde, como clín-
ica médica, odontologia, pré-natal, testes rápidos 
(HIV, Sífilis, Hepatites B e C e gravidez). A lista 
de cobertura é ampla e ainda conta com puericul-
tura, ginecologia, desenvolvimento infantil e do 
adolescente, saúde do homem, saúde do idoso, 
acompanhamento de doentes crônicos (hiperten-
são e diabetes mellitus), acompanhamento de 
hanseníase e tuberculose, aferição de pressão arte-
rial e glicemia e vacinação. Além de dispensação 
de medicamentos e insumos. 

As unidades com Corujão da Saúde e suas 
respectivas regiões são: UBS Maria da Conceição 

Fonseca Paranhos (Jacarecica); UBS Tereza 
Barbosa (Eustáquio Gomes); UBS Hamilton 
Falcão (Benedito Bentes); UBS José Tenório 
(Serraria); UBS Durval Cortez (Prado); UBS 
Pitanguinha; UBS Osvaldo Brandão Vilela 

(Ponta da Terra); UBS Antônio de Pádua 
(Petrópolis); UBS José Guedes de Farias (Santa 
Amélia). 

O leque de unidades de saúde que atendem 
pe lo Corujão continua com a UBS Felício Na po -
le ão (Jacintinho); US Jorge Duarte Quintella Ca -
val canti (Graciliano Ramos); URS Walter de 
Mou ra Lima (Santa Amélia); UDA Divaldo Su -
ru  agy (Barro Duro); USF João Sampaio (Ta bu -
leiro do Martins); UBS Djalma Loureiro (Clima 
Bom); UBS Aliomar Almeida Lins (Benedito 
Bentes); USF Jorge David Nasser (Ipioca); USF 
Vanderli Maria de Andrade (Riacho Doce); e 
UBS Jardim São Francisco (Levada).

Serviços oferecidos nas Unidades

19 unidades funcionam com o Corujão da Saúde facilitando atendimento do cidadão

Horário ampliado alcança 40 mil 
atendimentos em unidades de saúde


