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» Interessados em participar do novo leilão de ve-
ículos apreendidos há mais de 60 dias e que não
foram procurados pelos seus proprietários podem
consultar on-line  todos os lotes no site www.foco-
leiloes.com.br.  
» As pessoas também poderão se cadastrar e con-
firmar a participação no evento para começar a dar
os lances iniciais nos automóveis desejados. O lei-
lão, promovido pela SMTT, será no dia 31, às 10h. 
» A pandemia de Covid-19 atingiu em cheio o futebol
brasileiro. Seja na A, na B ou na C, ela já fez vítimas
e adiou partidas do Campeonato Brasileiro, como o
próximo jogo do CSA, que teve vários jogadores di-
agnosticados com o novo coronavírus. Ou seja, o re-
torno do futebol parece ter sido precipitado. 

O governo do Estado já alertou que pode, a qual-
quer momento, dar um freio e retroceder a situ-

ações anteriores se a população não colaborar com
as medidas preventivas de proteção individual e de
distanciamento para evitar aglomerações. 

Nos últimos dias tem se constatado um aumento
considerável de infectados pelo coronavírus, o que
pode ocasionar problemas maiores se a população
insistir em não cumprir com as recomendações das
autoridades sanitárias. Embora o número de mortes
tenha caído, as infecções continuam a todo vapor e
isso pode, mais uma vez, comprometer a capacidade
dos leitos hospitalares em toda Alagoas. 

Sem essa compreensão de toda a sociedade, fa-
talmente o Estado, para prevenir situações mais gra-
ves, terá que determinar mais uma vez o isolamen-
to social, o que tornará a levar mais prejuízos para a
economia alagoana. 

RELAXAMENTO 
Quem anda pelas ruas de Maceió dá para observar
que as recomendações para o cidadão se proteger
estão longe das medidas adotadas logo depois do
início da pandemia e isso pode ensejar a volta do
endurecimento das regras, como já alertou o gover-
nador Renan Filho em vídeo divulgados nas redes
sociais. 

TRAPALHADA 
O governo acionou a Justiça para reaver os R$ 4,4 mi-
lhões da compra de trinta respiradores que nunca
chegaram a Alagoas, mas ainda não esclareceu por-
que cada unidade custou tão caros aos cofres públi-
cos. Pelas contas, cada um deles teria custado a ba-
gatela de R$ 150 mil, o que, convenhamos, é muito
dinheiro para um equipamento só. 

DE VOLTA 
Com a morte precoce do prefeito Rogério Teófilo, re-
acende o desejo de Luciano Barbosa de sair candi-
dato à prefeitura de Arapiraca. Resta saber se ele
vai topar a parada, depois de estar sendo investiga-
do por supostos atos de corrução quando ocupava o
cargo de secretário de Educação do governo do Esta-
do. 

AGITAÇÃO 
A turbulência política em Arapiraca, mesmo depois
da posse de Fabiana Pessoa, ocorrida ontem, é a
maior de todos os tempos na região do Agreste.
Sob a indiferença da população pelo comportamen-
to com Rogério Teófilo quando ainda era vivo, Fa-
biana vai ter que contornar a turbulência para sair
candidata à reeleição, em novembro, se é que vai.
Ontem, em sessão na Assembleia Legislativa, a rea-
ção de alguns deputados foi dura contra a nova pre-
feita de Arapiraca 

VALORIZAÇÃO 
Em meio ao aumento de casos de profissionais de
serviços essenciais afetados pelo novo coronavírus,
o Comitê Internacional da Cruz Vermelha lançou a
campanha Valorize o Essencial. A proposta é com-
bater o estigma e fomentar o respeito e o apoio
aos que estão na linha de frente no combate à pan-
demia. Dados do Ministério da Saúde mostram que
23,3 mil profissionais de saúde foram diagnostica-
dos com o novo coronavírus. Desses, 196 morreram
oficialmente por covid-19, sendo que mais óbitos
estão sendo investigados. 

SANGUE 
Com o início da campanha de imunização contra o
sarampo, que vai até o próximo dia 31, o Hemoal res-
saltou que os doadores de sangue no público alvo
da vacina devem doar antes de tomar a dupla ou trí-
plice viral, pois elas criam um impedimento de doar
sangue de 30 dias. O estoque nesta terça-feira (11)
estava em 34,2% do mínimo necessário - 171 bolsas
de um número recomendável de 500. Com a campa-
nha de vacinação, o sinal de alerta do hemocentro
acendeu para a possibilidade de uma redução ainda
maior no fluxo de doações. 
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TATIANNE LOPES 
THIAGO GOMES 
REPÓRTERES 

A nova prefeita de Arapi-
raca Fabiana Pessoa (Repu-
blicanos) tomou posse, nesta 
terça-feira (11), na sede da 
Câmara Municipal. A gestora 
chegou à Casa acompanha-
da do marido, o deputado 
federal Severino Pessoa (Re-
publicanos). Ao discursar, a 
nova prefeita falou sobre os 
desafios que tem pela fren-
te, apesar do pouco tempo 
que terá de gestão, e disse 
que pretende dialogar com 
os servidores. 

Ela assume a gestão após 
a morte do prefeito Rogério 
Teófilo, ocorrida na última 
sexta-feira, em decorrência 
de problemas respiratórios. 
Teófilo também fazia trata-
mento de câncer no pân-
creas. Em seu discurso de 
posse, a prefeitura se solida-
rizou com os familiares do 
prefeito e falou sobre a mis-
são de assumir o cargo nos 
próximos quatro meses. 

“Primeiramente, neste 
momento doloroso, quero 
externar meus sentimentos 
e me solidarizar com a 
família do prefeito Rogé-
rio Teófilo e com todos 
os arapiraquenses. Recebo a 
missão de assumir o Exe-
cutivo municipal, ciente dos 
desafios de se conduzir o 
destino dessa cidade que 

tanto amo. Reconheço que 
não será fácil, temos quatro 
meses, o tempo é curto, mas 
não tenho medo de desafi-
os. Não mediremos esforços 
para melhorar a qualidade 
de vida de cada”, afirmou. 

A prefeita disse, ainda, 
que pretende conversar com 
servidores de cada secretaria 
para buscar construir uma 
boa gestão. 

“Acredito que as transfor-
mações sociais devem ser 
travadas na arena política. 
Me empenharei em reco-
nhecer o direito de cada 
homem e cada mulher de vi-
verem com dignidade. A par-
tir de agora trabalharemos 
para enfrentar os problemas 
da cidade. Meu compromis-
so é lutar por todos os arapi-
raquenses. Sentaremos com 
cada secretaria para escu-
tar, dialogar na busca para 
construir uma boa gestão. 
Tenho absoluta certeza que, 
na nossa gestão, os interes-
ses dos arapiraquenses estão 
em 1º lugar”. 

REPERCUSSÃO NA ALE 
A sucessão na prefeitu-

ra de Arapiraca repercu-
tiu na Assembleia Legislati-
va Estadual (ALE), na manhã 
de ontem. A Casa apro-
vou requerimento para voto 
de pesar pelo falecimen-
to de Teófilo, apresentado 
pelo deputado Tarcizo Frei-
re (Progressistas), mas o que 

PREFEITA TOMA POSSE 
EM ARAPIRACA E ALE 
REAGE COM CRÍTICAS 

Fabiana Pessoa adota discurso amistoso após confusão com 
fechamento de centro administrativo; deputados veem ‘ganância’ 

DIVULGAÇÃO 

Fabiana Pessoa discursa na Câmara de Vereadores de Ara-
piraca logo após tomar posse no cargo de prefeita 

dominou os discursos foram 
as duras críticas ao grupo po-
lítico que vai assumir a ges-
tão. 

Tarcizo usou o momento 
de discussão do pedido que 
fez para lamentar a morte 
do colega agrestino. Além de 
destacar as virtudes de Teó-
filo, ele aproveitou para al-
finetar Fabiana Pessoa, que 
passa a comandar o muni-
cípio. “Para que a ganância 
de assumir a cadeira, achan-
do que ali é a Mega-Sena? 
Ainda existem pessoas desta 
personalidade, mesmo dian-
te de uma pandemia, quan-
do todos estamos sendo en-
sinados a ser mais humanos. 

Arapiraca não pode ser ad-
ministrada como uma em-
presa, como este grupo está 
pensando”, afirmou. 

Já Antonio Albuquerque 
(PTB) endureceu o discur-
so. Disse que ficou surpreso 
com a solidão política no se-
pultamento de Teófilo, fato 
que o impulsionou a expor 
sua opinião naquela ocasião. 
“Ao longo de um ano e três 
meses, quando foi detectado 
com câncer, Rogério Teófilo 
passou a conviver com duas 
doenças, uma sob o cuidado 
da medicina, e outra terrível, 
que é a doença da insensa-
tez, ganância e covardia des-
medida”, ressaltou. 

PROS-AL ASSINA ADIN CONTRA LEI 
DE PROMOÇÃO DE MILITARES 

JOBISON BARROS 
REPÓRTER 

O presidente estadual 
do Partido Republicano da 
Ordem Social em Alagoas 
(PROS-AL), Eduardo Rossi-
ter, assinou, na última sema-
na, uma Ação Direta de In-
constitucionalidade (ADIN) 
para retificar a Lei de Promo-
ção dos Militares de Alagoas, 
que tem prejudicado e colo-
cado em xeque o futuro da 
categoria. 

“Eu entrei com uma ADIN 
a pedido da comissão de 
frente do Movimento dos Mi-
litares por acreditar na sua 
inconstitucionalidade. É ina-
creditável a quantidade de 
pontos absurdos que pre-
cisam ser retificados para 
que os prejuízos à catego-
ria sejam amenizados. Sem-
pre estive ao lado dos agen-
tes de Segurança Pública 
alagoanos e, agora, compro 
mais esta briga em benefí-
cio dessa classe importan-
tíssima para a população, 
mas tão sofrida e desvalori-
zada”, declarou o presidente 
do PROS-AL, Eduardo Rossi-
ter. 

A Lei 8.209/2019 acaba 
com a valorização da anti-
guidade para promoção aos 
postos de Major, Tenente-

Coronel e Coronel, privile-
giando os critérios de esco-
lha e merecimento; mantém 
o acúmulo das pontuações 
de instrução e cursos de for-
mação, habilitação, adapta-
ção e aperfeiçoamento du-
rante toda a carteira militar, 
e pretende reduzir a pon-
tuação proposta por tempo 
de serviço, exercício na fun-
ção, permanência no posto 
ou graduação e no quadro de 
acesso. 

“A gente vem tentando 
adotar critérios mais justos 
a esta causa, para melho-
rar o sistema de promo-
ção dos militares. Vamos ata-
car as leis 8.209 e 6.514 
com inconstitucionalidades 
formais e materiais. Alagoas 
é o único estado em que en-
contramos a promoção por 
escolha, além do generala-
to das Forças Armadas, e 
esse é um importante ponto 
para as preterições dos mili-
tares. Temos cerca de 70 ofi-
ciais envolvidos diretamen-
te, e nosso grupo tem se 

reunido há quatro meses. Já 
entramos com uma ação que 
não foi suficiente para derru-
bar a lei e, apenas, para re-
adequação, mas, através do 
Eduardo [Rossiter], agora po-
deremos discutir a lei como 

um todo”, acredita o advoga-
do do Movimento, Rafael Pe-
reira. 

A ação assinada por Edu-
ardo Rossiter já está trami-
tando no Tribunal de Justiça 
de Alagoas (TJ/AL), 


