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Valor impressionante Inovação
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Se Collor não for eleito em Alagoas, é 
quase certo que sua vida política acaba
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do FUNDEF em razão da 

cobrança de 27,5% do IR

A sala foi ativada desde abril e teri 
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Candidatos ao governo de 
Alagoas poderão gastar até 
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de Covid-19 e reforça a 

importância da vacinação 
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ANÁLISE 

O jornalista ˘lvaro Alves de 
Faria publicou um artigo na Jovem 
Pan sobre o senador Fernando 
Collor e sua pré-candidatura ao 
governo de Alagoas. A análise foi 
direta e franca. Collor pode estar 
enterrando sua carreira política. 
„Fernando Collor de Mello. 
Lembram-se dele? Foi presidente 
da República de 15 de março de 
1990 a 2 de outubro de 1992. Era 
caçador de marajás, como dizia na 
sua propaganda política. 
Costumava usar uma camiseta com 
a inscrição „O tempo é o senhor da 
razão‰. Antigamente, marajá era 
um título feudal da ¸ndia. E atual-
mente marajá se refere especial-
mente a funcionários públicos ou de 
empresas estatais com altos salários 
e privilégios exorbitantes. Não 
caçou marajá nenhum. E com essa 
conversa foi eleito presidente. 

Também foi deputado federal e 
governador de Alagoas. Deixou a 
Presidência da República por 
impeachment. Renunciou momen-
tos antes. Lembram-se? Hoje é 
senador pelo PTB. Nunca abando-
nou a rapadura. Nunca. E agora 
será candidato a governador de 
Alagoas, outra vez. Ia ser candidato 
à reeleição no Senado, mas mudou 
de ideia. Chega de ser senador‰, 
escreveu.  

„Essa gente muda de cargo 
com facilidade, sempre bem empre-
gados. Collor está sempre com o 
governo. Faz bem ser próximo do 
poder, de quem manda. Tanto que 
foi aliado de Luiz Inácio da Silva, de 
Dilma Rousseff e de Michel Temer. 
Tentou até atrair Fernando 
Henrique Cardoso. Mas FHC se 
esquivou. Agora ele quer o apoio do 
presidente Bolsonaro. Assim, o 

presidente terá palanque em 
Alagoas. Uma troca de favores. Mas 
tem uma coisa: Collor quer apoio 
explícito, para todo mundo ver. 
Parece que Bolsonaro se dá bem 
com ele. Aliás, ele mesmo se encar-
regou de espalhar a notícia que tem 
o apoio do presidente. Nos discur-
sos que tem feito em Maceió, sem-
pre toca nesse assunto, utilizando 
palavras bonitas. Faz questão de 
dizer sempre que tem o apoio do 
presidente do auxílio Brasil, do aux-
ílio pandemia, do vale gás, do pro-
grama casa verde e amarela e outras 
coisas mais. Uma beleza‰, analisou.  

„O atual governador de 
Alagoas, Paulo Dantas (MDB) ten-
tará se reeleger com o apoio de Luiz 
Inácio da Silva e do grupo do sena-
dor Renan Calheiros, aquele. 
Desistiu do Senado porque o Renan 
Filho (MDB) está melhor nas pes-

quisas. Collor sempre se agarrou em 
Lula. E Lula aceitava esse agrado. 
Até que a relação entre os dois aca-
bou em 2016. Então começou a 
atacar o PT com palavras ásperas. 
Foi um dos maiores apoiadores do 
impeachment de Dilma Rousseff. 
Além do PT, Collor tem de enfren-
tar a turma de Renan Calheiros, 
exatamente Calheiros que o ajudou 
a ser presidente da República. É 
mesmo uma gente sem compostura 
nenhuma‰.   

„Collor está aí, mendigando 

apoio de quem quer que seja. 
Bolsonaro ainda não sabe bem o 
que fazer. Dá um apoio de leve. No 
fundo o presidente gosta de Collor. 
Na verdade, nada tem a perder. 
Ganha um palanque em Alagoas e 
está tudo bem. Já Collor não fala 
mais em marajás. E os marajás con-
tinuam por aí, em todo lugar do 
país, levando vantagens em tudo. Se 
Collor não for eleito em Alagoas, é 
quase certo que sua vida política 
acaba. Ou então continuará no des-
vio de sempre‰, finalizou.

Senador se lançou pré-candidato ao governo apenas para ajudar Bolsonaro

Se Collor não for eleito em Alagoas, é 
quase certo que sua vida política acaba

DISPUTA AO GOVERNO

Pré-candidato a governador 
de Alagoas, o ex-prefeito de 

Maceió vem pontuando bem nas 
pesquisas e chegou a liderar algu-

mas sondagens de opinião para o 
governo. Contrariando expectati-

vas, Rui Palmeira rompeu o isola-
mento e conseguiu montar uma ali-
ança entre seu partido, o PSD, com 
o Republicanos. A coligação das 
duas legendas daria ao pré-candi-
dato, além de um bom tempo de 
rádio e TV no horário gratuito de 
propaganda eleitoral, apoio de até 
14 prefeitos no interior de Alagoas. 

Apesar do bom posiciona-
mento na „corrida eleitoral‰, 
alguns analistas avaliam que Rui 
Palmeira poderá desistir da disputa 
ou concorrer a outro cargo até as 
convenções, que serão realizadas a 
partir de 20 de julho. Talvez por 
isso tenha ganhado forte repercus-
são a informação de que Rui 
Palmeira teria conversado reserva-
damente com o governador Paulo 
Dantas na semana passada. Com 
esse „portfólio‰, Rui Palmeira seria 
na avaliação de muitos um „bom 
vice‰ para Paulo Dantas. Seria. De 
fato houve a conversa. Rui 
Palmeira confirma o encontro e 
antecipa que não vai abrir mão da 
candidatura ao governo. 

„Paulo me ligou e nos encon-
tramos, foi uma conversa respei-
tosa na qual reafirmei minha can-
didatura ao governo como absolu-
tamente irreversível, não há 
qualquer chance de aliança‰, 
aponta Rui Palmeira. O govern-
ador Paulo Dantas também con-
firma o encontro com Rui 
Palmeira. „Foi uma conversa 
muito agradável. Rui é muito edu-
cado‰, aponta. 

 
NUVEM 
 
Em política, apesar do que 

diz Rui Palmeira, nada é irreversí-
vel. Como ensinou Magalhães 
Pinto, „política é como nuvem. 
Você olha e ela está de um jeito. 
Olha de novo e ela já mudou⁄‰ 
Até as convenções as nuvens da 
política alagoana ainda haverão de 
mudar – e muito. Ainda faltam 
definições importantes nas escol-
has de candidatos a senador e vice 
em todas as chapas ao governo. 
Todas.

 Rui Palmeira conversa com Paulo 
Dantas: “Candidatura é irreversível”

Ex-prefeito de Maceió rompeu o isolamento e conseguiu montar uma aliança
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LAURENTINO VEIGA

A R T I G O

Uma breve história do tempo 
„ Hoje, ainda almejamos saber 

por que estamos aqui e de onde vie-
mos. O desejo profundo da human-
idade pelo conhecimento é justifica-
tiva suficiente para busca con-
tínua‰. Stephen Hawking. Este 
magnífico livro, pertence a bibli-
oteca de meu saudosíssimo filhão 
jornalista Francis Lawrence Morais 
da Veiga cuja dedicada mãe advo-
gada Aurilene Morais da Veiga 
encontra-se na Eternidade. Ambos 
me fizeram felizes no Planeta Terra. 

A Editora Intrínseca Ltda 
trouxe à tona esta obra que narra 
vida e obra de Stephen Hawking, 

gênio científico que perdeu sua 
saúde. Mesmo assim, com a ajuda 
de colaboradores-amigos, con-
tinuou sua brilhante trajetória pro-
duzindo à altura de sua grandeza 
humana. 

A obra, por sua vez, traz a tra-
dução de Cássio de Arantes Leite, 
cuja revisão técnica ficou a cargo de 
Amâncio Friaça, Astrofísico do 
Instituto de Astronomia, Geofísica 
e Ciências Atmosféricas da USP. 
Composto de 248 páginas que 
retratam as temáticas, a saber: A 
nossa imagem do universo Espaço e 
Tempo, O universo em expansão, 

O princípio da incerteza.  
Afora isso, vê-se no Sumário: 

Partículas elementares e as forças da 
natureza, Buracos negros, Buracos 
negros não são tão negros, A origem 
e o destino do universo, A seta do 
tempo, Buracos de minhoca e 
viagem no tempo, A unificação da 
física. Registre-se a ação do autor 
com o glossário a fim de facilitar à 
compreensão das matérias enfoca-
das. 

Trata-se, portanto, de uma 
valiosa obra mostrando o conheci-
mento científico de um dos maiores 
gênios da contemporaneidade. 

Uma breve história empolgante, 
que se constitui num clássico da lit-
eratura no campo da física. 
Ademais, acessível e esclarecedor. 
Publicado em 1988, bem como atu-
alizado nos anos de 1999. 

Inigualável em sua descrição 
poética e lúcida de conceitos exóti-
cos como quarks, buracos negros, 
antimatéria e setas do tempo. Para o 
iniciado, esta bela obra representa 
conceitos complexos; para o leigo, é 
um vislumbre dos segredos profun-
dos da criação. 

¤ guisa de Prefácio, „Não esc-
revi um prefácio à edição original de 

Uma breve história do tempo. Foi 
Carl Sagan quem escreveu. Em vez 
disso, escrevi um texto curto intitul-
ado „Agradecimentos‰, no qual fui 
aconselhado a agradecer a todo 
mundo‰. 

No bojo do livro em epígrafe, 
inseriu a Editora uma breve história 
de Isaac Newton, Galileu Galilei, 
Albert Einstein. Conclui-se que o 
nosso mundo é um lugar descon-
certante. Nesse sentido, indaga-se: 
qual a natureza do universo? Qual é 
nosso lugar nele e de onde viemos? 
Por que é do jeito que é? vale uma 
leitura acurada.

O presidente da Câmara dos 
Deputados, deputado Arthur Lira 
(PP-AL), criou uma espécie de Âsala 
secretaÊ nos corredores do 
Congresso, em Brasília, para despa-
char as últimas emendas do orça-
mento secreto antes do prazo de 
restrição eleitoral começar a valer 
neste sábado 2. As informações são 
do jornal O Estado de S. Paulo desta 
sexta-feira 1À.No espaço, que fun-
ciona próximo às salas das comis-
sões no Congresso, uma assessora 
direta de Lira é quem organiza e 
recebe deputados e outros inte-
grantes de gabinetes.  

A sala foi ativada desde abril, 
mas, segundo o jornal, tem filas mai-
ores nesta última semana antes do 
fechamento do prazo. Nessa fila, os 
deputados têm preferência na hora 
de serem atendidos, os assessores, 
por sua vez, precisam esperar um 
pouco mais. A intenção, segundo 
alguns dos frequentadores que con-
versaram com a reportagem, é 
garantir que os recursos sejam 
empenhados (reservados para paga-
mento) sem qualquer risco de 
impedimento eleitoral.  

Ao todo, seis servidores estar-
iam deslocados para a Âsala secretaÊ 
de Lira, incluindo Mariângela 
Fialek, servidora da Câmara conhe-

cida pelos parlamentares como Âger-
enteÊ do orçamento secreto.As nego-
ciações finais do orçamento secreto 
ocorrem, segundo apurou a reporta-
gem, com a anuência de Lira e 
Hugo Leal (PSD-RJ), que é o 
relator do Orçamento na Câmara. 
Os recursos das emendas de relator 
são negociados entre os dois parla-
mentares e líderes partidários, con-
forme já revelado anteriormente por 
diversas reportagens que evidenciam 
o funcionamento do esquema.Em 
2022, o orçamento secreto na 
Câmara soma 16,5 bilhões de reais. 

Só em junho deste ano, 5,7 
bilhões de reais foram empenhados, 
sendo 3,2 bilhões de reais nos dias 
23 e 24, dois dias seguintes à prisão 
do ex-ministro Milton Ribeiro. Os 
recursos, como já revelado, não 
seguem critérios técnicos para serem 
liberados e visam apenas garantir 
verbas para redutos eleitorais de ali-
ados do governo. Em troca, os par-
lamentares agraciados com o 
empenho seguem votando favora-
velmente aos projetos do governo 
federal no Congresso. A aceleração 
da liberação de emendas também é 
uma forma encontrada pelo governo 
Bolsonaro de barrar desgastes den-
tro do Legislativo, como a criação de 
comissões de inquérito. 

A prática chegou a ser ques-
tionada no Supremo Tribunal 
Federal (STF) justamente pela falta 
de transparência e dificuldade de 
fiscalização na liberação dos recur-

sos. Uma Arguição de 
Descumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF) contra o 
orçamento secreto tramita na 
Corte. Ao longo do último ano ele 

chegou a ser barrado pela ministra 
Rosa Weber, que em seguida cedeu 
pela continuidade das liberações 
com pequenas adaptações no mod-
elo. 

Lira cria ‘sala secreta’ para despachar 
orçamento secreto em Brasília

A sala foi ativada desde abril e teria filas maiores nesta última semana
SEGUNDO JORNAL
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DINHEIRAMA

Gastos deste ano serão os mesmos da eleição de 2018 corrigido pela inflação

Candidatos ao governo de Alagoas poderão 
gastar até R$ 7 milhões na campanha

O Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) definiu nesta quinta-feira, 30, 
por unanimidade, que o teto dos gas-
tos das campanhas eleitorais deste 
ano será o mesmo da eleição de 2018, 
com valores atualizados pela inflação 
no período. A correção se dará com 
base no ¸ndice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA). Em 
Alagoas, os candidatos ao governo 
estadual poderão gastar até R$ 
7.119.183 no primeiro turno das elei-
ções e em caso de segundo, um acré-

scimo R$ 3.559 592 será autori-
zado.A previsão é que os valores finais 
sejam divulgados apenas no dia 20 de 
julho pela área técnica da Corte. 

Se considerados os valores dis-
ponibilizados no último pleito pres-
idencial, no entanto, é possível aferir 
que candidatos à Presidência pode-
rão gastar até R$ 88 milhões no pri-
meiro turno deste ano, ante R$ 70 
milhões na última eleição; e R$ 44 
milhões no segundo turno (acré-
scimo de R$ 9 milhões em relação a 

2018, em números absolutos). Os 
gastos eleitorais devem ser definidos 
por lei própria elaborada no 
Congresso. Como este ano o parla-
mento não definiu os valores para o 
pleito, o entendimento do ministro 
Edson Fachin, presidente da Corte, 
foi que a Justiça Eleitoral deveria reg-
ulamentar o texto. 

O critério de correção dos gas-
tos pelo IPCA já é o padrão aceito 
pela Câmara dos Deputados em Lei 
Complementar de 2021, que ainda 

está em tramitação no Congresso 
Nacional. Em nota, o TSE aponta 
que Fachin salientou que a decisão 
não é uma inovação no tema, mas 
apenas cumpre um dever normativo 
de fixar valores a partir de normas já 
chanceladas. Em dezembro de 2021 
o tema foi pautado no TSE em con-
sulta realizada pela deputada federal 
Adriana Ventura (Novo). Na ocasião, 
o ministro Mauro Marques decidiu 
que a fixação de limites de gastos é 
fundamental para "manter o equilí-

brio entre os concorrentes". 
Os valores para deputado fed-

eral e estadual também mudaram. 
Em 2018, eram R$ 2,5 milhões e R$ 
1 milhão, respectivamente, e agora 
passam a R$ 3,2 e R$ 1,27 milhão. As 
campanhas para governador e sena-
dor são balizadas pelo tamanho da 
população de cada Estado. No caso 
de São Paulo, os candidatos ao gov-
erno poderão desembolsar até R$ 
26,7 milhões no primeiro turno; e ao 
senado, R$ 7,12 milhões.

MACEIÓ
Decisão pode alcançar e beneficiar professores de outros municípios

Justiça suspende pagamento do FUNDEF 
em razão da cobrança de 27,5% do IR
Em decisão liminar do último 

28 de junho, o presidente do 
Tribunal de Justiça, desembarga-
dor José Carlos Malta Marques 
determinou o sobrestamento do 
pagamento do rateio do FUNDEF 
até que seja fixada a alíquota de 
imposto de renda a incidir sobre as 
verbas a serem recebidas – matéria 
está tratada nos ação que tramita 
na 14… Vara Cível da Capital. 

O agravo, interposto por um 
grupo de professores, é patroci-
nado pelo escritório de advocacia 
Bezerra e Teixeira, tem como base 
o risco iminente de prejuízo dos 
servidores em virtude do recolhi-
mento de uma alíquota de 27,5% 
sobre as verbas do rateio. Um dis-
positivo legal diz que o patamar de 

cobrança não pode ser superior a 
3%. A Lei n° 10.833/2003 é clara 
ao afirmar que „o imposto de 
renda sobre os rendimentos pagos, 
em cumprimento de decisão da 
Justiça Federal, mediante pre-
catório ou requisição de pequeno 
valor, será retido na fonte pela 
instituição financeira responsável 
pelo pagamento e incidirá à alí-
quota de 3% (três por cento) sobre 
o montante pago‰. 

A decisão liminar preserva o 
direito de um grupo de cerca de 
mil professores de Maceió, na 
medida em que o pagamento do 
imposto fica condicionado à fixa-
ção da alíquota. 

A decisão pode se estender a 
outras cidades como Palmeira dos 

¸ndios, por exemplo, onde trabal-
hadores da Educação podem se 
submeter ao risco de pagar uma 
alíquota de 27,5% de IR aos muni-
cípios, que receberiam de volta 
esse gordo confisco do bolso do 
trabalhador. 

A ação declaratória que trata 
da alíquota já se encontra apta para 
julgamento, e a liminar concedida 
no dia 28 afasta o risco de que 
eventual restituição da diferença 
recolhida em excesso de outros tra-
balhadores levem ao perecimento 
do direito destes pelo lapso tempo-
ral indeterminado, dado que o 
procedimento para tal obedece à 
legislação tributária e às regras que 
disciplinam pagamento da 
Fazenda Pública.

SEM GOLPE
Alagoano afirmou ainda que Parlamento está sempre à disposição de manter o diálogo

Lira reafirma defesa da democracia 
e respeito ao resultado das eleições

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira (PP-AL), 
afirmou que o Parlamento está 
sempre à disposição para o diálogo 
harmônico e equilibrado entre os 
Poderes e reafirmou a defesa da 
democracia e ao resultado das elei-
ções de outubro. Ele se reuniu na 
manhã de quarta-feira (29) com o 
presidente do Supremo Tribunal 

Federal, Luiz Fux, e líderes parti-
dários. 

Fux convidou os deputados 
para uma conversa informal de 
prestação de contas, já que seu 
mandato à frente da Corte acaba 
em setembro. A presidência do 
Supremo Tribunal Federal será 
assumida pela ministra Rosa 
Weber. 

 „A conversa foi a mais infor-
mal, tocamos em alguns assuntos 
que a Câmara tem preocupação 
que estão tramitando no Supremo, 
para que houvesse um equilíbrio 
entre os Poderes, o respeito aos 
limites, a manutenção do estado 
democrático de direito, a preserva-
ção da democracia, o respeito ao 
resultado das eleições‰, disse Lira. 

„Fux teve sua contribuição 
histórica para o País e reforçamos 
que o Parlamento está sempre à 
disposição de manter o diálogo e o 
respeito harmônico e equilibrado‰, 
reafirmou.O líder do PT, depu-
tado Reginaldo Lopes (MG), tam-
bém participou do encontro.  

Segundo ele, os parlamen-

tares levaram suas preocupações 
ao ministro.„Fizemos um pacto 
pela democracia com o 
Parlamento e o Supremo Tribunal 
Federal‰, destacou.O vice-líder do 
PCdoB Orlando Silva (SP) afir-
mou que o gesto de Fux sinalizou 
a importância de todos os Poderes 
estarem mais próximos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete Des. José Carlos Malta Marques

Agravo de Instrumento n.º 0800173-51.2022.8.02.9002
IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Tribunal Plantonista
Relator : Des. José Carlos Malta Marques
Agravante : Josefa Vieira da Silva. 
Advogado : Heloane Gabriele Lourenço Bezerra (OAB: 16599/AL). 
Agravado : Município de Maceió. 

DECISÃO/OFÍCIO
(Plantão Judiciário)

1. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de 
tutela interposto por Josefa Vieira da Silva e outros, contra o Município de 
Maceió, com o objetivo de obter a antecipação dos efeitos da tutela requerida, de 
forma liminar, para que o referido ente federativo abstenha-se efetuar o 
recolhimento do Imposto de Renda incidente em decorrência do pagamento do 
rateio do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, devido aos profissionais 
de educação.

2. Depreende-se da peça recursal (fls. 1/12) que o Município de 
Maceió, ora agravado, recebeu da União Federal o montante de R$ 
300.716.573,89 (trezentos milhões, setecentos e dezesseis mil, quinhentos e 
setenta e três reais e oitenta e nove centavos), após o cumprimento de precatório 
judicial expedido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região. 

3. O montante em referência diz respeito ao complemento das verbas 
destinadas à manutenção e ao desenvolvimento do ensino na educação básica e à 
remuneração condigna de seus profissionais, devidas pelo ente federal à ora 
agravada, nos termos do art. 212-A, II, da Constituição Federal.

4. Aduzem os agravantes que foi homologado acordo, em sede de 
Ação Civil Pública1, no qual se estabeleceu que 60% da quantia recebida pela 
agravada seria distribuída entre os profissionais do magistério municipal.

fls.
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Capital registra 80,22% da população totalmente imunizada contra a Covid-19; porém, novos casos estão surgindo
PREVENÇÃO

Saúde de Maceió alerta para aumento de casos 
de Covid-19 e reforça a importância da vacinação 

No último dia 27 de junho, o 
Bo letim Epidemiológico do Mi nis -
tério da Saúde - referente à Semana 
Epidemiológica 24 (12/06 a 18/06) 
de 2022 - revelou que Alagoas está 
com um aumento significativo no 
número de casos confirmados por 
Covid-19, além da taxa de mortali-
dade ainda preocupante, com 0,1 
óbito a cada 100 mil habitantes. 
Diante da situação, a Secretaria de 
Saúde de Maceió faz um alerta à 
população e reforça a importância da 
vacinação junto às medidas proteti-
vas básicas contra o vírus.   

Maceió é uma das capitais que 
ma is avançaram na vacinação. Atu -
almente, a cidade registra 80,22% da 
população totalmente imunizada 
contra a Covid-19, com a primeira e 
segunda dose ou dose única.  

Com o avanço da imunização, 
os casos estabilizaram e houve redu-
ção na ocupação de leitos nas 
Unidades de Terapia Intensiva 
(UTIs). No entanto, nos últimos 
meses, os números de casos confir-
mados para a doença têm aumen-
tado na capital.  

Entre os motivos que ajudam a 
explicar essa nova piora, a médica 
infectologista do PAM Salgadinho, 
Claudiane Bezerra, destaca o aban-
dono às medidas preventivas.  

„Ainda estamos em um 
momento delicado. Diante de mais 
de dois anos de pandemia, entende-
mos que as pessoas estão cansadas. 
Porém, com a flexibilização do uso 
de máscara em todo o país, aumento 
de aglomerações e a baixa procura 
pela vacina contra a Covid-19 ao 
longo dos meses faz com que o vírus 
circule mais e, consequentemente, 
mais pessoas se infectem e adoe-
çam‰, argumentou a especialista.  

Para se proteger e minimizar 
os danos individuais e coletivos 
nessa nova onda da pandemia, 
Bezerra orienta à população a 
manter os cuidados básicos para se 
prevenir contra o vírus.  

„É importante que as pessoas 
sigam mantendo os cuidados bási-
cos de uso de máscara, higieniza-
ção das mãos e evitar ambientes 
fechados com grande número de 
pessoas, além de não sair de casa 
em caso de estar apresentando sin-
tomas gripais. E as pessoas que 
ainda não completaram seu 
esquema de vacina contra a 
Covid-19, devem fazê-lo o quanto 
antes‰, complementou a infectolo-
gista.  

Segundo informações do 
Conselho Nacional de Secretários 
da Saúde (Conass), em Alagoas, 
os casos novos acumulados desde 
o início da pandemia até o dia 28 
de junho de 2022 já somavam 
304.198. Já segundo os dados do 
Boletim Epidemiológico Covid-19 
da Secretaria de Saúde de Maceió, 
até a 24… Semana Epidemiológica 
(12/06/2022 a 18/06/2022), a cap-
ital apresentou 114.112 casos con-
firmados, sendo 3.306 óbitos de 
residentes. 

Ainda segundo o boletim, o 
comportamento da doença foi dif-
erente entre os anos 2020 e 2021, 
onde a alta do contágio em 2021 
teve um efeito mais prolongado, 
alcançando a média de 2.500 
casos na 10… Semana 
Epidemiológica. Já nas primeiras 
semanas de 2022, a alta do contá-
gio apresentou uma média de 
4.000 casos confirmados para 
Covid-19.Redução de óbitos com 
a vacinação 

De acordo com dados da 
Coordenação Geral de 
Epidemiologia, por meio da 
Gerência de Vigilância das Doenças 
e Agravos Não Transmissíveis e Não 
Transmissíveis, em Maceió, o 
número de óbitos acumulados pela 
Covid-19 começou a cair com o 
avanço da vacinação. Em 2020, o 
número médio de óbitos acumula-
dos era de 130. Em 2021, esse 
número era de 110 óbitos acumula-
dos em média e no ano de 2022, 
caiu para 60 óbitos acumulados até a 
semana epidemiológica 23, que teve 
início no dia 5 de junho, quando 
Maceió passou a não registrar mais 
pico de óbitos pela doença, como 
nos anos anteriores.  

„Temos visto que os casos de 
Covid-19 têm aumentado no muni-
cípio. Por isso, é muito importante 
que a população esteja completa-
mente vacinada, tanto no esquema 
primário com primeira e segunda 
dose ou dose única, como com as 
doses do primeiro e segundo reforço, 
para quem já tem direito de tomá-
las‰, explicou a enfermeira da 
Gerência de Imunização de Maceió, 
Camila Peixoto.  

A profissional de Saúde reforça 
a importância da quarta dose, 
mesmo com a ocorrência de casos 
menos graves.  

„Já estamos com a quarta dose 
liberada para o público a partir dos 
40 anos de idade. Hoje em dia, 
vemos que não temos tantos casos 
graves da doença, e isso é graças à 
vacina. A população deve se con-
scientizar e procurar completar o 
esquema vacinal para não ter o risco 
de pegar a Covid-19 em sua forma 
mais grave‰, enfatizou Camila 
Peixoto. Quarta dose disponível.  

A Prefeitura de Maceió tem 
aplicado a 4… dose da vacina contra a 
Covid-19 para a população na faixa 
etária de 40 anos ou mais. Até o dia 
30 de junho, 71.018 doses foram 
aplicadas entre o público vacinável.  

Para a aplicação do imuni-
zante, a população pode procurar 

uma das unidades de saúde que apli-
cam a vacina para o público adulto 
ou um dos três pontos fixos da cap-
ital, que são o Maceió Shopping 
(Mangabeiras), Carajás Home 
Center (Tabuleiro do Martins) e 
Pátio Shopping (Cidade 
Universitária).

 A população deve 
se conscientizar e 
procurar completar o 
esquema vacinal para 
não ter o risco de 
pegar a Covid-19 

“

”CAMILA PEIXOTO

As pessoas que ainda 
não completaram seu 
esquema de vacina 
contra a Covid-19, 
devem fazê-lo o 
quanto antes

“

”CLAUDIANE BEZERRA
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E X P E D I E N T E

MARCELO BASTOS

A R T I G O

SISTEMA DE ESGOTO INAUGURADO

ANDERSON DE ARRUDA MENEZES A R T I G O

LUTADOR PELA CULTURA

O Superintendente de Cultura do Estado de 
Alagoas, o jovem e competente Milton Muniz, vem se 
destacando por suas lutas em prol da cultura ala-
goana. Milton, junto com a secretária Mellina 
Freitas, tem feito a dupla imbatível em defesa pelas 
políticas sociais e pelo fortalecimento cultural no 
território de todo o nosso estado.

PERDIDOS E ACHADOS

CRIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

O vereador Josinaldo (Bello) do município de Satuba, na região 
metropolitana do estado, está esperando ansiosamente pela criação da 
Guarda Municipal (GM) que ajudará no combate a violência e no fort-
alecimento da defesa do patrimônio público. Sendo uma de suas indi-
cações no  plenário da Câmara de Vereadores e aprovado por unanimi-
dade pelos seus pares, o parlamentar espera a sensibilidade do atual 
prefeito Júnior Tute  em atender ao pleito do edil assim como de toda 
a população satubense.

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 apren-
derá sobre os principais efeitos da 
solidão no cérebro. As mudanças 
que isso causa, embora reversíveis, 
afetam várias estruturas responsá-
veis pelo comportamento e pelas 
emoções. 

A ciência há muito mostra que 
o isolamento social não só tem con-
sequências para a nossa saúde men-
tal, mas também tem sido associado 
a mudanças fisiológicas no corpo, 

como problemas cardiovasculares. 
Especificamente, a solidão repre-
senta um risco semelhante ao fumo 
e à obesidade para o desenvolvi-
mento de doenças cardíacas. 

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-fron-
tal, fundamental na tomada de deci-
são. 

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 taqui-
cinina na amígdala. Por outro lado, 
se o gene era deletado no hipotá-
lamo, a agressão era eliminada. 

Como você viu, a solidão não 
envolve apenas mudanças emocion-
ais, como medo, hipersensibilidade 
e tristeza. As modificações pelas 
quais as estruturas cerebrais sofrem 
afetam muitas áreas da mente, e é 
por isso que esses especialistas reco-
mendam cuidar das relações sociais. 
Um círculo social saudável pode ser 
um fator protetor para doenças pro-
fundas na sociedade. 

Agora podemos entender mel-
hor um texto bíblico bastante con-
hecido, "Não é bom que o homem 
esteja só; farei para ele alguém que o 
auxilie e lhe corresponda". Fica a 
dica! 

A solidão os problemas causados no nosso cérebro

Ronaldo Lessa, por sua ousa-
dia e determinação, trilhou uma car-
reira política exitosa em que foi 
vereador e prefeito por Maceió, 
deputado estadual e federal e por 
duas vezes governador do Estado, 
tornando-se uma referência da opo-
sição em Alagoas. 

  No entanto, Lessa cometeu 
equívocos políticos inadmissíveis 
para um político da sua experiência. 
Um desses equívocos foi  aliar-se a 
Collor, que ele tanto abominava, e, 
depois disso, passou a ser aliado dos 
Calheiros, alternando essa aliança 
com Rui Palmeira e, em consequên-
cia disso, manchou sua identidade 
política, pelo que veio a pagar um 
preço muito alto, no decorrer da sua 
história. 

  Assim, nas eleições de 2018, 
não foi reeleito deputado federal e, 
como recompensa, aceitou ser sec-
retário de Agricultura do Governo 
de Renan Filho. Tal fato, completa-
mente inadequado, não lhe permitiu 
desenvolver um trabalho satis-
fatório, com isso, não pode nomear 
nem os seus assessores e, só restou a 
Lessa o caminho de casa. Dessa 

maneira, sem mandato e abando-
nado pelos pseudo amigos, caiu no 
ostracismo. 

Assim sendo, na eleição de 
2020, submeteu-se à condição de 
vice-prefeito de JHC para garantir a 
sua sobrevida política. 

  Nessas eleições de 2022, lan-
çou-se candidato ao senado, porém, 
em todas as pesquisas divulgadas até 

o momento, aparece com números 
inexpressivos de intenções de voto. 

Por tudo isso, para que 
Ronaldo Lessa ainda tenha capital 
político para pleitear um novo cargo 
eletivo, seria necessária uma reaval-
iação da sua postura política. 

  Como bem diz a linguagem 
do futebol, a bola costuma punir 
quem não sabe jogar o jogo.

O sistema de esgotamento sanitário foi inaugurado em Maceió e  
beneficiará mais de 120 mil pessoas na capital alagoana. Em especial os 
bairros da parte alta da cidade. A secretária de Infraestrutura, Maria 
Gevan Gomes, representou o governador Paulo Dantas na inauguração 
da Estação de Tratamento de Esgoto e destacou que a obra representa 
o início da despoluição dos riachos Reginaldo e Salgadinho.

Ronaldo Lessa, o fim de um ciclo?

Cerca de 40 itens – entre documentos de identificação, cartões 
bancários, dentre outros – foram perdidos durante os festejos juninos 
no bairro de Jaraguá, em Maceió, e encontrados pelas equipes que 
organizaram o „Massyó, Sol, Mar, Forró‰, evento promovido pela 
Prefeitura Municipal. Os pertences podem ser resgatados na sede da 
Secretaria Municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social 
(Semscs).
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Contradição
Após 45 minutos exemplares e outros 45 caóti-

cos, o São Paulo  passou na última quinta-feira pelo 
primeiro teste com força máxima na Copa Sul-
Americana. Rogério Ceni utilizou os principais joga-
dores (disponíveis) e encaminhou a classificação às 
quartas de final de maneira categórica. Três gols na pri-
meira etapa e  vitória por 4 x 2 sobre a Universidad 
Católica, em Santiago, pela abertura das oitavas.

Contradição II
Uma primeira etapa de completa superioridade, 

com direito aos primeiros gols de Luciano após quase 
dois meses, e uma segunda caótica, com três expulsões 
(Calleri, Rodrigo Nestor e Igor Vinicius). O São Paulo 
sobrou tecnicamente no 11 contra 11 e conseguiu segu-
rar o resultado até com uma enorme desvantagem de 
jogadores.

Entusiasmado

Na última quinta-feira, o Fluminense avançou nas negociações e está perto de encerrar a novela Marrony. 
Depois de acertar com o jogador e tentar em vão uma liberação sem custos junto ao Midtjylland, da Dinamarca, 
o Tricolor aceitou pagar para ter o atacante, ex-Vasco e Atlético-MG, por empréstimo de um ano. O clube ofereceu 
€ 300 mil euros (R$ 1,6 milhões) de forma parcelada, ao longo do período do contrato, e agora aguarda um "ok" 
oficial dos dinamarqueses para fechar negócio.

Curiosidade
O torcedor do Palmeiras que for ao Allianz Parque para acompanhar o jogo contra o Athletico-PR, neste 

sábado, às 21h, terá a oportunidade de ver a história alviverde de perto. O duelo válido pela 15… rodada do 
Campeonato Brasileiro será também o primeiro encontro dentro de campo de dois dos maiores treinadores do 
clube: Abel Ferreira e Felipão.

Valor impressionante
O Tottenham anunciou, na manhã desta sexta-feira, a contrata-

ção do brasileiro Richarlison, que atuou pelo Everton nas últimas 
quatro temporadas. Segundo a imprensa local, a transferência teve 
um valor de 50 milhões de libras (aproximadamente R$315 milhões), 
além de possíveis 10 milhões de libras em bônus adicionais futuros. 
Richarlison é o segundo atacante brasileiro a se transferir no futebol 
inglês nos últimos dias. Gabriel Jesus já havia deixado o Manchester 
City para assinar com o Arsenal.  

Inovação
A Fifa anunciou nesta quinta-feira que vai usar na  Copa do 

Mundo do Catar uma nova tecnologia para tornar mais eficientes e mais 
rápidas as marcações de impedimento, chamada de "impedimento semi-
automático". Os dirigentes da entidade esperam que os impedimentos 
difíceis, que hoje levam em média 70 segundos para serem marcados, 
possam ser resolvidos em 20 ou 25 segundos.

Inovação II
As bolas usadas na Copa do Mundo serão dotadas de um sen-

sor, instalado exatamente no centro da esfera, que vai permitir ao sis-
tema saber com exatidão em que momento houve contato com o 
jogador que passa a bola; serão 12 câmeras posicionadas conectadas 
ao mesmo sistema.

Esperança pernambucana
Lisca, o doido treinador como é conhecido que estava parado, assumiu o comando do Sport, na última 

quinta-feira, durante o momento mais crítico da equipe nesta Série B do Brasileiro. São cinco partidas sem 
vencer e agora quatro pontos de distância em relação ao G-4 - onde esteve por nove de 15 rodadas. Prestes a 
estrear como comandante do Rubro-negro, o treinador analisa o movimento do clube por reforços e faz contas 
para recolocar a equipe na zona de acesso.

Problema contra o Bugre
Para encarar o Guaraní na noite deste sábado no Rei Pelé,  o téc-

nico do CRB, Daniel Paulista, vai precisar mexer na formação. Com 
Guilherme Romão no departamento médico e Bryan suspenso, o trei-
nador deve improvisar na lateral esquerda. Outro problema para o 
técnico serão as ausências do volante Marthã e do atacante Emerson 
Negueba, ambos  receberam o terceiro cartão amarelo na partida con-
tra o Sampaio.

Baianada

Bahia e Vitória apostaram na mudança de trei-
nador para alcançar os seus objetivos na temporada. 
No G-4 da Série B, o Tricolor surpreendeu ao trocar 
Guto Ferreira por Enderson Moreira, já o Rubro-
Negro, na luta contra o rebaixamento da Série C, 
mais uma vez tenta correção de rota com a  chegada 
de João Burse para o lugar de Fabiano Soares.

Terra do fumo

O atacante Anderson Feijão já definiu seu 
futuro com o ASA. Na quinta-feira, o jogador revelou 
que renovou com o clube até 2023. Segundo o joga-
dor, diversos clubes que estão participando da Série 
C, do qual o ASA é um dos representantes de 
Alagoas, teriam lhe procurado, sobretudo oferecendo 
vantagens.

Jogo da retomada
O CSA pega na manhã deste sábado o Londrina na terra do café. O clube alagoano vem de uma  sequência de 

jogos sem vitória na Série B, isso fez com que o  CSA despencasse na tabela. Com 15 pontos, o time terminou a 15… 
rodada na zona do rebaixamento. O aproveitamento do time na competição é de 33,3%, com apenas duas vitórias.
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