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Alamedas: novos
residenciais vão
abrigar mais de
7,6 mil pessoas

CSA e CRB
apostam em
nomes ´rodados´
para a Série B
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NAS REDES SOCIAIS, RICARDINHO SANTA RITA SE CONFESSOU “SURPRESO” EM SABER QUE USO DE SUÁSTICA É CRIME

Secretário é exonerado após
ensaiar apologia ao nazismo
Felipe Brasil

OLHO NOS ESTUDOS

Seja pela ignorância ou
pela intenção de “causar”,
Ricardinho Santa Rita - que
já balançava no primeiro
escalão da Prefeitura de
Maceió - foi exonerado
do cargo do secretário de
Turismo. Na quinta-feira
(17) à noite, ele postou numa
rede social que não sabia que
usar símbolo nazista, como
a suástica, é crime previsto
em Lei. “Pensava que a liberdade de expressão permitisse”, disse ele. O gracejo

do jovem secretário desinformado (na melhor das
hipóteses) foi o suficiente
para ele ser exonerado pelo
prefeito JHC. Na sexta-feira
(18) pela manhã, na mesma
rede social, o prefeito JHC
anunciou a exoneração de
Ricardinho. Em reunião
extraordinária, a executiva
do PDT em Alagoas concordou com a exoneração. Além
disso, abriu procedimento
para expulsá-lo da legenda.
Página 3

PROFISSIONAIS DE SAÚDE
Vão atuar na nova rede hospitalar construída pelo Governo do Estado nos últimos anos

Alagoas abre concurso para
área de Saúde: 1.200 vagas
O Governo de Alagoas
abriu, na sexta-feira (18),
as inscrições para mais
um certame do ciclo de
concursos. Desta vez, quem
tem interesse em entrar
para o quadro de pessoal
da Secretaria de Estado
da Saúde (Sesau) já pode
intensificar os estudos e

garantir, até as 18h de 23
de julho, a inscrição no site
cebraspe.org.br. Desenvolvido pela Secretaria
do Planejamento, Gestão
e Patrimônio (Seplag) e
organizado pelo Centro
Brasileiro de Pesquisa
em Avaliação e Seleção e
de Promoção de Eventos

(Cebraspe), o concurso
da Sesau está ofertando
1.200 vagas para cargos de
nível médio e superior. As
provas objetivas, de conhecimentos gerais e específicos, serão realizadas em
Maceió e Arapiraca no dia
12 de setembro e com 3h30
de duração. Página 3

QUESTIONANDO OU NÃO,
Postagem de Ricardinho Santa Rita teve repercussão negativa no Brasil

RESPOSTA DE JHC
Foi ligeira e, conforme o PDT - partido de Ricardinho - acertada
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Expressão

PARA OS DESAVISADOS, a CF considera crime o uso de símbolos do nazismo

EDITORIAL

Essa “tal liberdade”
Considere que, em nome da liberdade de expressão, fazer
apologia aos símbolos nazistas não seja crime. Então
qualquer cidadão poderia desfilar tranquilamente com
a suástica e a bandeira nazista e ainda fazer reverência,
com o braço em riste, a Adolf Hitler e não seriam penalizados. Não estariam cometendo, nesta hipótese, um
crime perante à legislação. Mesmo exaltando os ideais
nazistas de xenofobia, racismo e ódio. Ingredientes que
culminaram com o Holocausto, onde milhões foram
exterminados. Não é preciso fazer malabarismo intelectual para perceber o quão devastador é essa ideologia.
Qualquer um que tomou conhecimento das atrocidades
do nazismo, durante a segunda guerra, seja por livros,
filmes, enfim, por qualquer registro deste período, tem
milhões de motivos para ter repulsa e desprezo por essa
ideologia. Então, mesmo que Constituição brasileira não
contemplasse o caráter criminoso à apologia ao nazismo,
ainda assim qualquer cidadão ciente de seus deveres
para um mundo mais harmônico e justo deveria fazê-lo.
Para os “desavisados”, aqueles envoltos numa penumbra
moral que não lhes permitem exercitar um mínimo de
empatia pelo próximo, a Constituição Federal prevê que
o uso de símbolos nazistas é crime no Brasil, com pena
de reclusão de dois a cinco anos e multa. A lei existe
para evitar que cenas como a que ocorreu em um shopEXPEDIENTE

ping de Caruaru, onde um jovem foi flagrado, desfilando
com uma faixa, com a suástica nazista no braço, se torne
algo comum. Serve também para punir aqueles que, em

Eliane Pereira
Diretora-Executiva
Deraldo Francisco
Editor-Geral

nome da liberdade de expressão, defendem tal ato, como
ocorreu com o secretário de Turismo de Maceió, Ricardo
Santa Ritta. O jovem foi expulso do Shopping, alegando o
uso do símbolo em nome de sua liberdade.
Na mesma linha de defesa, o secretário escreveu em sua
rede social: “Hoje descobri que usar qualquer elemento

Conselho Editorial
Jackson de Lima Neto
José alberto Costa
Jorge Vieira

com a suástica é crime no Brasil. Pensava que a liberdade de expressão permitisse”. A manifestação do gestor
lhe custou o cargo e o prefeito João HenriqueCaldas
(PSB) anunciou, na sexta (18), a sua exoneração. Além
da queda, o coice. O Diretório Estadual do PDT concor-

Para anunciar:
(82) 3023.2092

dou com a exoneração e ainda abriu procedimento para
expulsá-lo da legenda Brizolista. É compromisso de
todos que acreditam, de fato, na liberdade, expulsar esse
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Rua Pedro
Oliveira Rocha, 189,
2º andar, sala 210
Farol - Maceió - Alagoas
CNPJ:
07.847.607/0001-50

movimento político-ideológico do seio da sociedade.
Como as pessoas no shopping que reagiram e denunciaram o jovem para a segurança e o prefeito de Maceió
que agiu rapidamente. Bons exemplos a serem seguidos.
Então, defensores dessa ideologia doentia não são meros
expectadores exercendo sua liberdade de opinião. Estes
são atuantes criminosos, reproduzindo o ideal nazista de

E-mails:
redacao@odia-al.com.br
comercial@odia-al.com.br

Site:
www.jornalodia-al.com.br

superioridade de raça. Assim, essa “tal liberdade” nada
mais é do que um crime - apologia ao nazismo.

ARTIGO | Elly Mendes *

Sapos não viram príncipes!
Mesmo com a modernidade relacional, a maioria esmagadora das mulheres anseia por encontrar um homem que
seja seu príncipe encantado, igualzinho aos contos de fadas
que ouviram ou leram na infância e adolescência. Crescem
sonhando que um dia encontrarão alguém que seja não
apenas seu esposo, mas também seus companheiros, amigos,
confidentes, parceiros e além de tudo, compreensíveis e sensíveis.
Andreia, 49 anos, está no terceiro relacionamento conjugal. Casou pela primeira vez aos 19 anos. Era uma jovem
inocente, sensível e foi educada para ser uma eximia dona de
casa e obediente ao seu esposo, o qual tinha 14 anos a mais que
ela. Era um homem de pouca leitura e trabalhava como autônomo. Mas sempre lhe recitava palavras de amor e confiabilidade. Achou que tinha encontrado o príncipe encantado de
seus sonhos de adolescente. Andreia era estudiosa e sempre
acreditou em ter uma vida mais digna e confortável através
de seu crescimento profissional. É professora. O esposo não
gostava de estudar. Afirmava que foi criado para trabalhar e
alimentar a família. Os esforços de Andreia para convencer o
esposo a terminar os estudos (ele cursou até a antiga 4ª série)
foram em vão. Andreia fez faculdade, pós graduação e atualmente é mestranda em Ciências da Educação.
Depois de 20 anos de casamento, as diferenças de ideias
foram se alargando e o casamento acabou. Dois anos depois
Andreia se envolveu em um segundo relacionamento. E
achou que dessa vez realmente havia encontrado seu príncipe encantado. O rapaz era 16 anos mais jovem que ela. Diferença de idade nunca foi considerado problema para Andreia.
Viveu um relacionamento de dois anos. Com a convivência foi
percebendo que, de novo, o príncipe havia virado um sapo. Ele
passava várias noites nas ruas, se divertindo com os amigos e
ela descobriu várias traições conjugais. Era agressivo verbalmente e também não dava valor aos estudos. Tinha cursado
até o 1º ano do Ensino Médio. Apesar de seus esforços e motivações para fazê-lo prosseguir com os estudos, não obteve
sucesso. Mais uma decepção e o relacionamento acabou.
Andreia estava desacreditada. Considerava-se velha e
sem sorte no amor. Mas a esperança de encontrar um príncipe encantado e ser feliz como nos contos de fadas ainda
habitavam no fundo de sua alma. Seis anos depois do ultimo
relacionamento, Andreia conheceu um rapaz como via na
maioria dos livros que havia lido: alto, forte, loiro, bonito e
parecia atencioso e gentil. Tudo isso em um homem só! Em
poucos meses foram morar juntos. Ele parecia realmente um
príncipe: gentil, carinhoso, respeitador, atencioso. Contudo,
também não gostava de estudar e sabia ler e escrever funcionalmente. Depois de três anos juntos, o príncipe passou a
exigir casa limpa, organizada, controlar os horários de sono
dela, alimentação e xingar os momentos que ela dedicava ao
estudo e a pesquisa.
Andreia, de novo ficou decepcionada e percebeu que não
tem sorte no amor. Hoje vive dedicada a família, ao trabalho
e aos estudos. E acredita que sapo não vira príncipe, mas com
certeza, os príncipes viram sapos!
* ellymendes71@gmail.com
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PDT CONCORDA COM EXONERAÇÃO e abre procedimento para a expulsão

disse, numa rede social, que achava que a liberdade de expressão permitia o uso de símbolo nazista

Secretário ensaia apologia
ao nazismo e perde o cargo
Ricardo Rodrigues
Repórter

“A Prefeitura de Maceió
comunica o desligamento de
Ricardo Santa Rita do cargo
de Secretário de Turismo”. Foi
a mensagem que o prefeito
João Henrique Caldas, o JHC
(PSB), publicou na conta da
Prefeitura de Maceió no Twitter, às 9h20horas, da sexta-feira (18/6).
A demissão de Santa
Rita teve como motivo uma
postagem dele, de cunho
nazista, nas redes sociais, na
última quinta-feira à noite.
Menos de 24 horas depois
dessa postagem, apesar de
ter pedido desculpas, o secretário foi demitido, sumariamente.
A repercussão da fala do
agora ex-secretário – acusado

de apologia ao nazismo, ao
fazer comentários de apoio à
suástica nazista na internet –
foi tão grande, que o prefeito
não teve outra alternativa
senão demiti-lo do cargo.
Ricardo Santa Rita surpreendeu seguidores nas redes
sociais com uma declaração
infeliz, ao defender a atitude
de um jovem que fora retirado de um centro comercial, pelos seguranças um
shopping, em Caruaru (PE),
porque tinha uma suástica
colada ao braço esquerdo.
Apesar de ocupar um
cargo público de relevância, que lida com turistas de
vários países, o secretário
disse que não sabia que era
crime, com base em lei federal, fazer apologia de símbolos nazistas, como a suástica.
“Pensava que a liberdade de

expressão permitisse”, acrescentou Ricardo Santa Rita,
como se esse direito desse
salvo conduto para apologia
ao nazi-fascismo.
Um vídeo, divulgado nas
redes sociais, revela detalhes
da retirada do rapaz com a
suástica do shopping, com
frequentadores fazendo
xingamentos a ele, numa
atitude de reprovação e
revolta pelo gesto de exaltação ao símbolo nazista.
Mesmo assim, o então
secretário, considerado um
dos homens de confiança do
prefeito JHC, com forte influência na gestão da cidade,
prestou solidariedade ao
simpatizante do nazismo.
Resultado: foi exonerado pelo
“Twitter”. Mesmo depois de
se retratar e de pedir desculpas, pelas redes sociais.

POUCAS HORAS
depois, pela mesma rede social, o prefeito JHC postou o desligamento do secretário da sua equipe de trabalho

Comentário repercutiu negativamente
Nos bastidores, a demissão
de Ricardo Santa Rita, já estava
certa, no início da manhã.
Antes mesmo de divulgada a
nota do PT de Maceió pedindo
a exoneração dele. Um assessor da presidência da Câmara
Municipal já havia comentado
que a fala do secretário tinha
causado mal-estar no legislativo e a qualquer momento
sua cabeça ia rolar. Foi o que
aconteceu, logo em seguida.
Na Assembleia Legislativa,
a fala do secretário também
repercutiu. A deputada estadual Cibele Moura foi contundente ao classificar a atitude
do então secretário, de defender ideias nazistas, como
inaceitável.

Em nota oficial à
imprensa, o Diretório do PT
de Maceió repudiou a fala do
secretário Ricardo Santa Rita
e pediu a sua demissão. Para o
presidente do PT em Maceió,
Marcelo Nascimento, um
gestor público não pode
defender o nazismo e ficar
por isso mesmo.
“Essa manifestação pró-nazismo, por parte um
gestor público, se reveste
de grande irresponsabilidade na medida que um
secretário de Turismo tem
grande poder de influenciar
pessoas. Em um governo
sério, defender liberdade de
expressão para expressões
nazistas, caberia demissão

sumária”, defendeu Marcelo
Nascimento.
Histórico
Ricardo Santa Rita foi
coordenador da campanha
de JHC, depois que o Avante
desistiu de lançá-lo candidato
a prefeito nas eleições municipais de 2020, em Maceió.
Deixou o Avante, como já tinha
deixado o MDB, e foi para o
PDT, sendo indicado para a
pasta do Turismo, dentro da
cota do partido dirigido pelo
vice-prefeito Ronaldo Lessa.
O ex-governador Ronaldo
Lessa foi procurado pela
reportagem, para falar sobre
o assunto, pelo celular, mas
ainda não deu retorno.

CICLO DE CONCURSOS

Governo abre as inscrições
com 1.200 vagas na Saúde
Minne Santos e João V. Barroso
Ascom

O Governo de Alagoas
abriu, na sexta-feira (18),
as inscrições para mais
um certame do ciclo de
concursos. Desta vez,
quem tem interesse em
entrar para o quadro de
pessoal da Secretaria de
Estado da Saúde (Sesau) já
pode intensificar os estudos e garantir, até as 18h
de 23 de julho, a inscrição
no site cebraspe.org.br.
Desenvolvido pela
Secretaria do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag) e organizado
pelo Centro Brasileiro de
Pesquisa em Avaliação e
Seleção e de Promoção
de Eventos (Cebraspe),
o concurso da Sesau está
ofer tando 1.200 vagas
para cargos de nível médio
e superior. As provas objetivas, de conhecimentos
gerais e específicos, serão
realizadas em Maceió e
Arapiraca no dia 12 de

setembro e com 3h30 de
duração.
Para os cargos de assistente social, biomédico,
bioquímico, enfermeiro,
farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo,
nutricionista, psicólogo
e terapeuta ocupacional,
todos de nível superior,
as inscrições custam R$
95 e a média salarial é de
R$ 2.873,46. O certame
também oferta vagas
para o cargo de médico,
com as inscrições no
valor de R$ 250. Nesse
caso, a média salar ial
prevista é de R$ 3.707,43
para uma carga horária
de 24h semanais.
Já para o nível médio,
os cargos disponíveis são
para técnico de enfermagem, técnico de enfermagem (APH), técnico de
laboratório e técnico de
radiologia. As inscrições,
para esses candidatos,
custam R$ 95 e a média
salarial dos cargos é de R$
1.100.

Nova rede de saúde será atendida
De acordo com o secretário de Estado da Saúde,
Alexandre Ayres, os 1.200
novos servidores irão atuar
na nova estrutura da Rede
de Saúde Pública Estadual.
O Governo de Alagoas
entregou cinco hospitais,
na capital e no interior,
duas Unidades de Pronto
Atendimento (UPAs), e está
construindo outras duas
unidades hospitalares e
mais três UPAs, que devem
ser entregues até o fim do
próximo ano.
Para essa estrutura
funcionar e garantir o
melhor cuidado ao povo
alagoano, ainda conforme
Ayres, é preciso contar
com uma equipe formada

pelos profissionais mais
capacitados da área. E o
concurso público aberto
para a Sesau, após 18 anos
do último certame, vai
cumprir este papel. “A realização do concurso público
da Sesau é a concretização
de um novo momento que a
saúde pública tem vivido no
estado. Com a chegada dos
novos hospitais, que estão
preenchendo um vazio
assistencial em Alagoas, a
contratação de novos heróis
da saúde reforça o novo
jeito de cuidar das pessoas,
primando por uma assistência humanizada, com
condições de trabalho e
proximidade”, ressaltou o
titular da Saúde estadual.
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‘LIVROS X ARMAS’

ÚNICO PONTO DE CONCORDÂNCIA foi que pandemia vai pautar eleições de 2022

Vereador tenta desmentir pesquisas e líder da UP lembra que tudo desfavorável ao governo é tido como fake

Debate de Magno Francisco e
Leonardo Dias “pega fogo”
Ariel Cipola
Repórter

Na semana passada, o
portal ACTA realizou um
debate entre o presidente da
Unidade Popular (UP) em
Alagoas, Magno Francisco,
e o vereador Leonardo Dias
(PSD), em pauta, as eleições de
2022. Numa espécie de “livros
x armas” o debate transcorreu
dentro das limitações intelectuais dos debatedores e, é claro,
de suas posições políticas. O
que com certeza o vereador
bolsonarista não esperava, foi
ter sido chamado de “agitador
fascista”.
A primeira pergunta do
debate foi sobre os atos pró e
contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e sobre as
atuais pesquisas que apontam
o ex-presidente Lula (PT) na
liderança.
Dias descredibilizou as
pesquisas e defendeu os atos
pró Bolsonaro que, segundo
ele, são manifestações espontâneas da população. “Nas
eleições de 2018, em todos os
cenários o presidente perdia
no segundo turno, esse ano
não está sendo diferente”,
disse.
Já na visão de Magno todas
as questões que não são favoráveis ao governo para os
bolsonaristas, não passam
de notícias falsas. “Tudo que
não é favorável ao governo
Bolsonaro, é fake news, onde
na realidade o campeão de
difundir mentiras é o presidente. Essa prática se reproduz
entre seus ativistas. Se a Justiça
brasileira seguisse à risca o
que reza a Lei, Bolsonaro não
seria nem presidente, porque
todos sabem dos escândalos
dos disparos em massa de fake
news em rede social”, acusa.
Magno prossegue dizendo
que as manifestações em prol
presidente que o vereador
afirma que são espontâneas
são planejadas e com estrutura material para que possam
estar presentes seus militantes.
A segunda pergunta para
ambos, foi sobre o reflexo que
a pandemia pode causar na
eleição do próximo ano.
Para Dias é natural que a
pandemia será refletida nas
eleições e que a população
que vai julgar. Ele afirma que
a política do “fica em casa” é
que levou a população a ficar
em dificuldade. “A população vai fazer seu julgamento,

existe aqueles que concordam
com o ‘fique em casa’ eternamente e aqueles que sempre
se preocuparam com viver
com o problema da saúde e o
da economia. Hoje a gente vê
a grande situação de dificuldade que essas pessoas estão
passando por causa desse
‘fique em casa’ eternamente.
Eu entendo que a Covid vai
fazer parte do debate, vai ter
gente que vai ter um entendimento e gente que tem outro.
Faz parte da democracia, cabe
à população julgar”, disse.
Magno fez questão de
destacar os números econômicos e de mortes atuais do
Brasil, e, assim como Dias,
acredita que a pandemia será
um dos dos principais temas
de debate na eleição do ano
que vem. “Estamos com 14,4
milhões de desempregados,
59% da população brasileira
não tem segurança alimentar.
Quando se trata da covid, são
quase quinhentas mil mortes,
e sabemos que se o presidente tivesse uma posição
séria em relação ao enfrentamento à pandemia o número
seria bem menor. Só da Pfizer
foram mais de oitenta e-mails
que o presidente ignorou ao
invés de comprar vacinas.
Agora, é importante a gente
dizer que não faltou dinheiro.
Bolsonaro gastou, durante a
pandemia, R$ 2,5 milhões em
alguns dias de férias, esse é o
presidente que está dizendo
que a mamata acabou. Mas,
não se trata apenas disso né
Leonardo?”, questionou.
Confronto
O momento mais quente
do debate foi nas considerações finais. Em sua fala,
Magno Francisco classificou
Leonardo Dias como agitador fascista. Nesse momento
o vereador falou mais grosso,
mudou o semblante e pediu
direito de resposta pela “falta
de respeito”. Se achou que
Magno fosse recuar...
“Não tem falta de respeito,
isso é uma caracterização do
que você é! Você é um defensor da ditadura militar, é um
agitador que faz com que as
pessoas não tenham o direito
de se vacinar, é defensor de
um governo que representa
o máximo de corrupção e
morte. Infelizmente é isso
que você é. Não tem aqui da
minha parte nenhuma retirada de termo porque a carac-

IDEIAS
Dias não esperava ser chamado de “agitador facista” por Magno em função das manifestações a favor de Bolsonaro

terização precisa ser feita de
maneira exata e precisa para
que a verdade seja colocada
em primeiro plano”, finalizou
o líder da UP em Alagoas.
Direito de resposta concedido, Dias afirmou que vai acio-

nar a justiça para que Magno
prove que ele é um fascista e
que ele apoia intervenção militar. “Primeiro quero dizer ao
Magno que ele vai ter a oportunidade de provar na Justiça
que eu sou um fascista e que eu

apoio a intervenção militar ou
que fui às ruas nesse sentido.
Eu lamento o desequilíbrio do
outro debatedor. Eu fiz outro
debate aqui, de respeito, se eu
soubesse que ia ser assim eu
não teria participado”, disse.
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EM MACEIO, prefeitura trabalha para reduzir o déficit habitacional

apartamentos em construção para maceioenses que sonham com uma moradia própria

Fotos: Itawi Albuquerque

Residenciais Alamedas vão
abrigar mais de 7 mil pessoas
Secom Maceió

A Prefeitura de Maceió
segue trabalhando para diminuir o déficit habitacional na
cidade, que é de aproximadamente 30 mil unidades,
segundo a Associação dos Dirigentes de Empresas do Ramo
Imobiliário (Ademi- AL). Entre
os dez complexos residenciais
em construção, os Alamedas (Farol, Jatiúca, Pajuçara e
Pontal) têm 1.920 apartamentos e vão abrigar mais de 7.600
pessoas, no Complexo Habitacional do Benedito Bentes.
“Estou muito ansiosa pela
minha casa própria. Fiz a
inscrição e agora aguardo pelo
sorteio. Com fé em Deus vou
conseguir”, declarou Fátima
da Silva, moradora da orla
lagunar.
Assim como Fátima, centenas de pessoas encaminhadas
pela Defesa Civil e Assistência
Social do Município garantiram a inscrição no cadastro
habitacional e devem participar dos sorteios dos apartamentos a serem inaugurados.
“O prefeito JHC nos passou a
missão de acelerar o processo
de construção dos complexos
habitacionais em Maceió. Em
cinco meses de trabalho, estamos com obras bastante avançadas, como nos Alamedas”,
disse o secretário adjunto de
Habitação, Eduardo Rossiter.
Cada apartamento dos
Residenciais Alamedas tem
43m² dividido em cinco cômodos (cozinha, sala, banheiro e
dois quartos). As famílas terão
à disposição área de lazer para
crianças, quadras de esportes,
salão de festas, área verde, bicicletário e ciclovia. O empreendimento teve investimento de
R$ 152 milhões do Ministério
do Desenvolvimento Regional, pelo Programa Casa Verde
e Amarela.

MORADIA
Residenciais Alamedas estão em avançado estágio de construção e, em breve, terão suas 1.920 unidades entregues às famílias

Outros residenciais
já entregues e em
construção na capital

RECURSOS
do Ministério do Desenvolvimento Regional possibilitou a construção dos empreendimentos, com unidades de 5 cômodos

No Benedito Bentes, a
Prefeitura de Maceió já entregou o Vale Bentes 2 e o Oiticica
1, totalizando 1.000 unidades
habitacionais. No mesmo
bairro, o complexo Oiticica 2 com 500 casas - está pronto e
será entregue em breve.
Na Santa Amélia, mais três
residenciais estão em construção: Diana Simon, Pedro
Teixeira I e II. Juntos, vão abrigar
mais de 4.700 pessoas em 1.180
apartamentos. Já no Santos
Dumont, os conjuntos residenciais Mário Peixoto I e II devem
ser entregues em 2022, com 192
casas em cada conjunto.
No bairro do Vergel do Lago,
oVilas do Mundaú segue à todo
vapor. Em cinco meses de construção, o empreendimento
conta com 12 blocos de apartamentos que já estão levantados.
Ao todo, 1.776 famílias serão
contempladas com mais dignidade à beira da Lagoa Mundaú.
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Café & Negócios

“Nosso Fundo Social é a mais importante ferramenta de apoio e transformação
social com recursos exclusivos dos nossos associados”
Maurílio Ferraz, diretor de Operações da Sicredi Expansão

Thácia Simone | thaciasimone@gmail.com
Jornalista

Inscrições abertas
para Fundo Social da
Sicredi Expansão
O Fundo Social da Sicredi Expansão está com
inscrições abertas até o dia 28 para instituições
que desenvolvem ações nas áreas de educação e
cultura de Alagoas e Salvador (BA), subsidiando
valores de até R$ 10 mil. Para realizar a inscrição
no projeto, basta preencher o formulário no site
www.sicredi.com.br/expansao, onde também
estão disponíveis o edital e orientações gerais
sobre o Fundo Social. Os recursos disponibilizados para os projetos são provenientes do
resultado da cooperativa no ano de 2020.

Programa de Parcelamento
e Redução de Débitos de
ICMS do Simples Nacional
O prazo para adesão ao Programa de Parcelamento e Redução de Débitos de Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
de Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno
Porte – EPP, optante pelo Simples Nacional,
iniciou na terça-feira passada. O ingresso ao
Programa para fins de pagamento de débitos
do ICMS relativos a fatos geradores não abrangidos pelo Simples Nacional vencidos até 31
de dezembro de 2020, deverá ser efetuado
diretamente no Portal do Contribuinte https://

Nasce a Associação
Comercial de Coruripe
A Federalagoas e a Associação Comercial de
Maceió prestigiaram, na quinta-feira passada, a
cerimônia de fundação da Associação Comercial de Coruripe. A partir de agora mais de 60
empresários estarão unidos em defesa do setor
produtivo dessa importante cidade do Litoral
Sul. A posse da nova diretoria liderada por Leon
Almeida Galvão contou com a presença do
prefeito Marcelo Beltrão, além de vereadores,
secretários e autoridades de outros municípios,

como o presidente da AC de São Miguel dos
Campos, Pheliphe Veiga.
O superintendente da Federalagoas e da Associação Comercial de Maceió, Rogério Nonô, destacou a importância da união do empresariado
local em torno de uma entidade representativa.
“Me sinto honrado em participar dessa posse, por
saber que todos aqui buscam o crescimento de
Coruripe. A Associação Comercial de Coruripe
será reconhecida pela credibilidade, pelo apoio
da comunidade e exercerá um papel primordial
no desenvolvimento do município”, destacou o
Superintendente, que esteve no evento representando o presidente Kennedy Calheiros.

contribuinte.sefaz.al.gov.br/#/ até 30 de julho
de 2021.
O programa oferece uma redução de 70,59%
no valor do débito de ICMS consolidado e por
decorrência da multa e dos juros inerentes.
Esse pagamento pode ser efetuado em parcela
única, com redução de 70% do valor das multas

punitivas e moratórias e de 80% do valor dos
juros; em até 24 parcelas mensais e consecutivas, com redução de 50% do valor das multas
punitivas e moratórias e 60% do valor dos juros
ou em até 60 parcelas mensais e consecutivas,
com redução de 30% do valor das multas punitivas e moratórias e 40% do valor dos juros.

Poder Grisalho

A PARTIR DE JANEIRO DE 2022 velhice será considerada como doença

Francisco Silvestre | silvestreanjos@bol.com.br
Jornalista e gerontólogo

Para desestressar
Querem que a gente tenha juízo? Como isso é
possível?Desde pequenos vimos o Tarzan andando
nu e a Cinderela chegava à meia-noite. O Pinóquio
mentia para caramba,o Aladim era ladrão e o Batman
dirigia a 320km/h. A Branca de Neve morava com
sete homens e o Popeye fumava uma ervinha muito
estranha e ficava loucão! O Cascão não tomava
banho e o Cebolinha falava tudo errado. A Mônica
baixava o pau nos meninos e a Magali era gulosa. O
Mickey nunca casou com a Minnie, como também
o Pato Donald não casou com a Margarida, não
trabalhava e os três sobrinhos sempre faltavam às
aulas.Tio Patinhas era pão-duro. O Gastão vivia da
sorte. Dick Vigarista vivia de falcatruas. Esses foram
os exemplos que tivemos desde pequenos... E depois
querem que tenhamos juízo!

Prejudiciais
Um conselho de idoso (estadual, municipal e
federal)é um órgão de representação das pessoas
com 60 anos ou mais idade, e de interlocução junto
à comunidade e aos poderes públicos na busca de
soluções compartilhadas. Os Conselhos devem estar
em sintonia com as políticas (nacional, estadual e
municipal), e se adequar às regras e leis aprovadas e
regulamentadas. Tempos atrás, não muito distante, o
Conselho Nacional do Idoso teve suas características
modificadas pelo governo atual, que para os ativistas
e militantes setoriais, foram transformações nocivas
e que trouxeram um grande prejuízo para a população idosa. Como alguns fatos ocorreram durante

Contagem progressiva
Quem acompanha esta nossa nota que tem o nome de contagem progressiva sabe bem o perfil dos
conteúdosque publicamos, semanalmente, desde março de 2020, quando impulsionou a pandemia
da covid-19. O pensamento positivo na busca de um égregoro satisfatório e confortante sempre foi no
que nós acreditamos. Até porque tem um ditado que diz que os pensamentos têm forças. Durante essa
semana, nas redes sociais, passou a ser especulado que seria necessária uma terceira dose da CoronaVac para os idosos, grupo mais vulnerável, após informações de que a China estaria começando uma
campanha extra para fortalecer a imunização do grupo. Mas, de acordo com a Vebra Covid-19 (Vaccine
Effectiveness in Brazil Against Covid-19), a CoronaVac previne 42% dos casos de covid-19 em pessoas
com mais de 70 anos. O mínimo recomendado pela OMS (Organização Mundial da Saúde) é 50%.“Todos
os estudos que o Butantan tem feito (…) mostram que essa vacina tem uma alta eficiência, ou sejam,
ela é capaz de proteger contra os sintomas da doença, internações e óbitos para todas as idades, inclusive os idosos”, disse o diretor do Instituto do Butantan, Dimas Covas.O diretor ainda completo: “nesse
momento, não há necessidade de se preocupar com uma terceira dose (da CoronaVac) como foi propalado por aí recentemente, isso não corresponde aos fatos”.
o período da pandemia, o conselho nacional foi
inoperante, com várias ações tragicômicas. Mesmo,
o coronavírus sendo o vilão que descortinou ou pôs
uma lupa de aumento em diversas questões que
assolam o público da idade avançada, pelo menos
dois instrumentos que são de extrema importância
para conhecimento da atual conjuntura da população idosa brasileira e para formulação de políticas
públicas para o segmento tiveramm suas realizações
vetadas por este governo: a Conferência Nacional do
Idoso e o Censo Demográfico.

O que rolou
Prestes a ser considerada como doença a partir de
2022, a velhice, que foi imensamente chacoalhada no

início da pandemia, volta a ser mais uma vez objeto
de especulações. A partir de 1º de janeiro de 2022,
a velhice vai passar a ser uma doença sob o código
MG2A. Anunciado há algum tempo, somente agora
é que acordamos para as implicações desta decisão,
transformar a velhice em uma doença. A sigla CID é
traduzida do original na língua inglesa ICD, que são
as iniciais de International Classification of Diseases.
Trata-se de uma tabela publicada pela Organização
Mundial de Saúde (OMS) com o objetivo principal de
padronização dos diagnósticos. A CID é utilizada na
saúde por seguradoras cujos reembolsos dependem
da codificação de doenças; gestores nacionais de
programas; especialistas em coleta de dados; e outros
profissionais que acompanham o progresso global e
determinam a alocação de recursos na área.
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COBERTURA COMPREENSIVA: Entenda como ela funciona na sua apólice

Djaildo Almeida | djaildo@jaraguaseguros.com
Corretor de Seguros

Exclusão de cobertura
A negativa de cobertura para danos provocados por mau uso do veículo não valem apenas
para alagamentos e enchentes.No caso da
ressaca, por exemplo, pode ou não haver
cobertura. A cobertura para ressaca é válida
quando o carro está na rua ou estacionado e
a maré o atinge. Não seria válida, por exemplo, se o motorista resolver dirigir na areia da
praia e se aproximar do mar.
Aliás, danos causados ao veículo quando ele
trafega por estradas ou caminhos impedidos,
não abertos ao tráfego ou de areias fofas ou
movediças jamais são cobertos.

O que fazer na chuva
para não perder a cobertura
do Seguro Auto
A chuva que castiga a capital alagoana ainda
deve durar até o final dessa semana. Com isso,
vale a pena reforçar as instruções para que os
segurados tenham cuidado e não se arrisquem.
Vários pontos de Maceió ficaram alagados
por causa das fortes chuvas que caem desde a
madrugada desta terça-feira (15). Em menos
de 24 horas, choveu mais de 100 milímetros em
alguns pontos de Maceió, cerca de 25% do esperado para todo o mês.
Um veículo Toyota/Hilux caiu em córrego, no
bairro da Levada, após o motorista tentar transitar na região alagada com as chuvas intensas da
capital.
Uma dúvida comum entre os proprietários de
veículos é sobre a cobertura do seguro auto para
enchentes e alagamentos. Afinal, o seguro cobre
danos ao veículo causados pela água nesse tipo
de desastre? Depende do tipo da cobertura que
você contratou. Todos os seguros com cobertura
compreensiva incluem proteção contra fenô-

menos naturais (deslizamento de terra, granizo,
alagamento e objetos que caíram no carro).
A cobertura compreensiva é a apólice completa
e é a que a maioria dos brasileiros fazem. Existem outras modalidades de seguros, que oferecem cobertura contra incêndio e roubo, por
exemplo, e que não incluem a assistência em
casos de danos ao carro devido a chuvas fortes e
alagamentos. Portanto, é preciso tomar cuidado
porque as outras coberturas não vão proteger o
carro contra as enchentes.
Mas a dúvida tem razão de ser. É que essa cobertura não é válida para toda e qualquer situação
envolvendo alagamento, enchente e inundação.
Os danos serão cobertos se tiverem sido provocados pelo desastre natural, mas não se o motorista
tiver exposto o carro a risco deliberadamente.
Por exemplo, se seu carro estava estacionado e a
rua alagou, o seguro cobrirá os danos. O mesmo
ocorrerá se a água da chuva invadir a garagem
da sua casa ou prédio enquanto seu carro estiver
ali.Agora, se você sai com o carro na chuva e
enfrenta ruas alagadas, se força o funcionamento do carro mesmo ele não tendo condições
de continuar, o seguro não cobrirá os eventuais
danos.

Conclusão
Em suma, felizmente, a cobertura contra
enchentes que causem submersão total ou
parcial do veículo está inclusa em todas as
apólices de seguro de automóveis completas ou “compreensivas” que incluem ainda
vendaval, terremoto, roubo, colisão, incêndio
etc.Essa proteção é uma exigência da Superintendência de Seguros Privados (Susep)
para os pacotes de seguro de automóveis
completos desde 2004.
No entanto, quando o consumidor contrata
este seguro, é importante estar atento a todos
os detalhes do contrato, incluindo as cláusulas de exclusão. Além disso, a apólice restrita
de seguro de automóveis que cobre apenas
os riscos de raio, incêndio, explosão e roubo
ou furto não garante indenização para alagamentos e enchentes de qualquer natureza.
Gostou do tema de hoje? Acompanhe também
nosso quadro “Momento Seguro” todas as
quintas feiras na rádio 98,3 FM, a partir das
7h30 e, na TVMAR (Canal 525 NET), a partir
das 9h. Participem com suas perguntas! Até a
próxima se Deus quiser! Um grande abraço!
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Esportes
CLUBES DE ALAGOAS

REPRESENTANTES alagoanos estão em situações opostas na tabela da Série B

vão apostando em jogadores experientes e caros para um campeonato longo e desgastante

CRB e CSA contratam ´nomes
de peso´para a Segundona
Thiago Luiz
Estagiário

Com o passar das primeiras
rodadas da Série B, CRB e CSA
já viram que o nível da competição nacional será muito mais
alto do que o estadua. Por este
motivo, os clubes alagoanos
estão tentando se reforçar e
montar um plantel competitivo se quiserem brigar por
acesso nesta temporada.
O Azulão, mesmo após o
título do Alagoano, sabia que
tinha muitos pontos a serem
corrigidos, mas eles só foram
evidenciados com o início
da Segundona. Nas quatro
primeiras rodadas, nenhuma
vitória. Mas o índice mais
alarmante é o de apenas um
gol nos quatro jogos. A finalização está sendo a principal
dificuldade do time. Dellatorre
não está conseguindo, nem de
longe, o mesmo desempenho
do início da temporada.
Numa realidade não muito
distinta, o CRB tem a pior

BRESSAN E CAJÁ
São apostas altas de CRB e CSA, respectivamente, para a Série B do Brasileiro

defesa da competição ao lado
do Cruzeiro com oito gols
tomados [até o fechamento
desta edição], embora o ataque
tenha conseguido equilibrar
esse ponto fraco. A maioria
deles na bola parada e aérea,
em jogadas que têm a conclusão na frente da dupla Frazan e
Gum. E é por isso que os times
de Alagoas estão buscando
peças de reposição que diminuam os aspectos negativos
apresentados até o momento.
O CSA apresentou, nos

Jogo Duro

últimos dias, o atacante Yago
César e o volante Geovane.
Dois jovens da base do
Athletico Paranaense. Essas
contratações demonstram o
interesse da diretoria de futebol em mudar o estereótipo
de reforços que chegam ao CT
Nelson Peixoto Feijó. Promessas, garotos no início da
carreira, que querem mostrar
serviço e ganhar experiência
para buscar espaços em times
de maior expressão.
Os dois atletas chegam para

suprir carências presentes no
elenco marujo. Geovane é um
jogador de mais velocidade,
para ajudar na transição da
equipe, já que ultimamente
Nadson não está conseguindo
demonstrar o mesmo futebol
de antes. Yago também chega
para tentar imprimir velocidade
e acabar com a falta de gols.
O último reforço anunciado foi o meia Renato Cajá.
Com 36 anos, o jogador tem
como característica a cadência
do jogo com a bola, fazendo
o papel de camisa 10 da
equipe. Experiente, o atleta
esteve presente no time do
Juventude-RS que conseguiu
o acesso à Série A na última
temporada.
No Galo, dos quatro últimos reforços, dois fazem esse
estilo de “promessas” e dois
são experientes. O primeiro
anúncio foi o nome do lateral-direito Celsinho, aquele
mesmo que esteve presente
na sequência de acessos do
CSA. A tentativa de trazê-lo

ao Ninho do Galo começou
ainda na última temporada,
pelo vice-presidente de futebol Thiago Paes, mas a negociação não andou. Caetano,
zagueiro de 21 anos, chegou
da base do Corinthians para
ser uma peça de reposição e
atuar nas ausências de Gum
e Frazan. Por enquanto ainda
não conseguiu brigar pela
titularidade. Alexandre Melo,
lateral-esquerdo de 22 anos,
foi emprestado pelo Cuiabá,
mas formado no Vasco. Ele já
conseguiu demonstrar uma
boa atuação e deu indícios de
que vai incomodar Guilherme
Romão, atualmente titular
da posição. E a mais recente
contratação foi do meia-atacante Renan Bressan. Com
32 anos, ele chega para povoar
o meio-campo e ajudar Diego
Torres no setor de criação.
CRB e CSA vão tentar “ajustar os ponteiros” para brigar de
igual para igual contra os grandes, e, principalmente, contra
o calendário.

TIMES BRASILEIROS se organizam para ter o Clube dos 40

ALFINETADAS...
Jorge Moraes | jorgepontomoraes@gmail.com
Jornalista

Na Europa
é assim

Em qualquer país da
Europa é assim: as competições são organizadas
pelas Ligas e vão muito bem
obrigado. As Confederações
se dedicam as seleções de
seus países e melhoram de
temporada em temporada.
O exemplo negativo da CBF
em cuidar e comandar tudo
é a nossa Seleção Basileira de Futebol, que não
ganha um título de Copa
do Mundo, desde 2002,
além do vexame de 2014, no
Brasil, com a inesquecível
derrota para a Alemanha
por 7 a 1.

Campeonato
Brasileiro
Série B

Já estamos chegando a
quinta rodada do Campe-

Criação da Liga do Futebol

Com atraso, os dirigentes dos principais clubes brasileiros, finalmente, estão discutindo a
criação de uma Liga para comandar o futebol brasileiro, em todas as suas competições. A
idéia já foi posta para a Confederação Brasileira de Futebol, por meio de um documento
assinado pelos 19 presidentes dos clubes que participam da Série A do Campeonato
Brasileiro, exceto o Sport que vive um processo de eleição da sua diretoria.
Por sinal, essa possibilidade se estende também para os 20 clubes da Série B, formando,
assim, o Grupo dos 40 clubes que passa organizar, estruturar e trazer os patrocinadores
para todas as competilções possíveis. Por outro lado, a velha Confederação Brasileira de
Futebol passa a cuidas, apenas, das seleções de base, feminina e principal do Brasil, o que
já deveria estar fazendo há muito tempo.
Foi preciso um escândalo com o Presidente da CBF, Rogério Cabloco, com seu afastamento por 30 dias pelo Conselho de Ética, para que os clubes se manifestassem nesse
sentido. Acusado de molestar uma funcionária da entidade, Caboclo deverá ser afastado definitivamente, pois esse é o interesse dos dirigentes atuais, e pelos processos que
deverá responder, inicialmente da Procuradoria do Trabalho, e, depois, na Justiça.
onato Brasileiro da Série B
e o CSA ainda não venceu
um jogo. Duas derrotas e
dois empates,com um gol
marcado, deixa o seu torcedor desesperado. E o pior
é que o CRB está brigando
na parte de cima da tabela,
vem acertando mais nas
contratações e ainda briga

por vaga nas próximas fases
da Copa do Brasil.

Nova rodada

Neste final de semana
o CRB vai até São Januário, no Rio de Janeiro,
para enfrentar o Vasco
da Gama. Os dois times
vem de derrota e, para o

clube carioca, o desespero
é maior. O CSA recebe o
Londrina, no estádio Rei
Pelé, precisando, urgentemente, de uma vitória,
pois, caso contrário, a crise
se instala de vez no clube,
que está contratando e
ainda não contará com
seus novos reforços.

l O CSA está apostando em
um jogador de 36 anos para
melhorar o rendimento do
time e buscar a recuperação na
Série B. Renato Cajá atua como
meia-armador e se tiver com
vontade, pode dá certo. Vamos
esperar;
l Não muito diferente disso,
o CRB apostou e contratou
o Renan Bressan, também
meio-campista e um pouco
mais novo dois a três anos. A
diferença do CRB é que o clube
tem na sua posição o argentino
Diego Torres, que faz a diferença;
l Quem vem muito ruim
na temporada é o ASA. Não
chegou ao final do Campeonato
Alagoano de Profissionais, com
dois jogos na Série D perdeu e
empatou o outro, e ainda está
sofrendo com problemas de
COVID 19 no grupo;
l E como fica a FAF nesse
problema do Rogério Caboclo na
CBF? O homem é amigo do vice
da CBF, Gustavo Feijó, e do seu
filho, Felipe Feijó. Dizem que o
Feijó Pai pensa até em assumir a
presidência da entidade nacional. Será?
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SÃO OS CAMINHOS difíceis que nos levam aos finais felizes.

Jailthon Sillva | jailthonsillva@hotmail.com
Colunista Social

Covid19 | dicas
de prevenção!

TODO ELE |
Pensando no bem-estar
da população de nossa
querida Arapiraca, o
futuro médico Neuton Dantas faz de seu
passatempo ESTUDAR
o corpo humano para
desenvolver a qualidade
dos estudos avançados
na melhoria do seu
aprendizado. #aplausos

PODEROSA |
A cake designer
Neide Oliveira,
leiam Doce Arte
Ateliê, está de
parabéns pelo
sucesso de suas
lives e cursos de
confeitaria em
Arapiraca. +INFO?
82.99952-0668

Proteja-se e às outras
pessoas! Quando não puder
manter uma distância segura
de outras pessoas, cubra
a boca e o nariz com uma
máscara; ao tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz
com o antebraço ou um
lenço de papel; siga as instruções do governo local sobre
ficar em casa; não toque os
olhos, o nariz ou a boca; lave
sempre as mãos e desinfete superfícies de contato
frequente em casa; mantenha uma distância segura
de outras pessoas. Juntos
venceremos essa batalha!

IN DESTAQUE |
Dra. Laura Maria e sua mãe Cleo Cordeiro em momentos
de felicidade e simplicidade. #puroluxo

EM ALTA |
A modelo alagoana Ana
Lívia carrega em sua
bagagem de sucesso os
títulos de Miss Belíssima Alagoas 2021 e
Miss Teen Maceió 2021, o
que a torna destaque in
Alagoas. A bela hoje faz
parte do casting exclusivo
da @agenciahitsmodel e
@agenciapromoweofical
#sútotal

FAX... FAX... FAX |
Sempre encantadora, a bela cantora Laís Araújo faz
sucesso na Banda Garota Sertaneja. #luxototal

Contatos: 3522-2662 / 99944-8050

MADE IN TAQUARANA |
Um brinde +QESPECIAL para a
blogueira Rita de Cássia, que
festejou seu aniversário in família
e amigos na quinta-feira passada,
dia 17. Sucesso sempre!
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COM A CHEGADA da Ford Maverick, a VW acelera a produção da sua nova picape

Igor Pereira | igor93279039@hotmail.com
Jornalista

Stellantis consolida
liderança no mercado
sul-americano
A Stellantis consolidou
sua liderança no mercado
brasileiro de automóveis
e comerciais leves, ao
emplacar 58.847 veículos
em maio, alcançando uma
participação de mercado
de 33,4%. Entre os dez
modelos mais vendidos no
Brasil, cinco são da Stellantis: os Fiat Argo, Strada e
Mobi, que ocupam as três
primeiras posições no
ranking geral, seguido pelo
Jeep Renegade, o quarto
modelo mais vendido
no Brasil no mês. O Jeep
Compass completa a lista
de veículos do grupo entre
os mais vendidos.
Série exclusiva para o
Brasil, Ram 2500 Rodeo
se esgota em 10 horas
Depois do sucesso da
Night Edition no ano
passado e com vendas em
alta em 2021 (mais 13,6%
de janeiro a abril sobre
mesmo período de 2020),
a Ram 2500 Laramie acaba
de ganhar a edição especial
Rodeo, que teve todas as
unidades compradas após
somente 10 horas da abertura das vendas. Devido
a esse notável sucesso do
modelo, a marca já estuda
trazer mais um lote. Criada
com exclusividade para o
nosso mercado, a novidade exibe diferenciais de
estilo e, principalmente,
vários recursos focados em
tornar a maior picape do
Brasil ainda mais capaz.
“O lançamento aconteceu
exatamente na semana
do Dia do Trabalhador
Rural, 25 de maio, sendo
uma homenagem da
marca Ram aos homens
e às mulheres que impulsionam o setor que mais
cresce no país”, diz Breno
Kamei, diretor da Ram
para a América do Sul.

Ford Maverick: chega ao Brasil
para enfrentar a concorrência
O sucesso do Fiat Toro
despertou a ganância de
outras marcas brasileiras
em aproveitar o crescimento das vendas deste
modelo em um segmento
de mercado pouco povoado, a saber, a picape de
m é d i o a g ra n d e p o r t e
entre o compacto Volkswagen Saveiro e Fiat Strada
e o grande Toyota Hilux
e Chevrolet S10. A Ford
planeja lançar o novo Maverick no Brasil no próximo
ano para ocupar uma parte
desse mercado, conforme
mostra a reportagem do
site Primeira Marcha. Ela
acabou de ser apresentada
oficialmente pela Ford nos
Estados Unidos, salvando
um nome bem conhecido
(igual aos carros esportivos do final dos anos 70),
desta vez usando uma
picape. Todas as versões são
equipadas com um carro
híbrido 2,5, que pode forne-

cer 164 cavalos de potência
e 21,4 quilos de potência,
que pode ser usado em
conjunto com 128 cavalos
de potência e 23,9 quilos
de motores elétricos. De
acordo com a Ford, a potência total é de 193 cavalos. A
caixa de mudanças é do tipo
CVT com tração dianteira. A
promessa é que as picapes
sejam muito econômicas,

com média de 17 quilômetros por litro na cidade e
uma autonomia estimada
de 805 quilômetros. Quem
busca mais potência pode
escolher um motor 2.0
turboalimentado com 253
cavalos de potência e torque
máximo de 38,3 kgfm. A
transmissão é automática
de 8 velocidades. Existe uma
opção de tração integral.

Novo Peugeot 3008 traz
novidades também no design
Com estilo único, inovador e autêntico, o Novo
Peugeot 3008 traz novidades
para continuar conquistando fãs por onde passa. Um
dos destaques do modelo é
o design que anuncia uma
nova era mais moderna,
com requinte e dinamismo.
Agora, o modelo conta com
atualizações também no
visual, que vão desde os
faróis, lanternas, grade e

até mesmo na posição do
emblema da marca.O SUV já
impressionava com o visual
arrojado, requisito que ficou
ainda mais evidente na nova
geração, que ganhou, entre
outros atributos, uma nova
grade frameless que invade
o para-choque dando movimento e se integrando à lateral do veículo, compondo
harmoniosamente a face
dianteira.Não só a frente foi

redesenhada, mas a traseira
do novo Peugeot 3008 é
caracterizada por um acabamento em black piano, que
se estende por toda a largura
da tampa do porta-malas,
unindo as novas lanternas
com elementos luminosos
na forma de três “garras”,
em harmonia com o estilo
frontal e perfeitamente em
linha com o estilo atual da
Peugeot.

DUAS | RODAS
BMW Motorrad oferece
condições especiais
no mês de junho
A BMW Motorrad Brasil
anuncia ofertas especiais
para as icônicas G 310 R,
F 750 GS Sport e R1250 RT
neste mês de junho. Entre
os destaques das condições, estão com taxas especiais para financiamento
em 24 meses válido para os
três modelos e emplacamento gratuito exclusivo
para a R 1250 RT. O modelo
G 310 R pode ser adquirido
de R$ 31.500,00 por R$
27.900,00, com entrada
mínima de R$ 13.950,00
mais 24 parcelas mensais
de R$ 618,00. Enquanto
a F 750 GS Sport pode ser
adquirida pelo valor de R$
59.500,00, sendo a entrada
mínima de R$ 29.750,00
em 24 parcelas mensais de
R$ 1.291,00, ambas com
taxa especial de 0% ao mês.

Chega na Europa o Citroën
ë-JumpyHydrogen
O ë-JumpyHydrogen veio
completar a gama de veículos
utilitários leves da Citroën.
Com sua arquitetura que
combina célula combustível
de hidrogênio e bateria, o
furgão reúne o melhor das
duas tecnologias. Os diferentes
componentes foram integrados de forma inteligente, de
modo a não afetar a capacidade de carga do veículo, um
parâmetro essencial para os
profissionais do segmento.
“O ë-JumpyHydrogen atende
às necessidades e às utilizações dos profissionais”, disse
Laurence Hansen, diretora de
Produto e Estratégia da Citroën.

Uma Economia Política da Grande
Crise Capitalista (2007-2017) –
Ascensão e Ocaso do Neoliberalismo

Dois
dedos
de
prosa

Hoje, O Dia comemora, através deste número de Campus, o aparecimento de mais um
livro de Aloísio Sérgio Rocha Barroso, médico formado pela Escola de Ciências Médicas
de Alagoas (1979). Pela Unicamp, fez especialização em Economia Sindical e do Trabalho (1998), mestrado em Economia Social e do Trabalho (2003) e doutorado em Desenvolvimento Econômico (2019). É um autor necessário e seus trabalhos merecem a nossa
atenção. É uma honra tê-lo conosco. Agradecemos a oportunidade que nos deu para a
publicação de prefácio e apresentação.
Vamos ler!
Um abraço,
Luiz Sávio de Almeida

Ano 009 Número 435 R$ 1,00
Alagoas 20 a 26 de junho 2021
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Mais um livro de
Sérgio Barroso!
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Lá se vão uns 20 anos, quando insisti no viés ontológico
troncho das explicações neoclássicas à dinâmica do capitalismo hodierno. No prefácio ao livro[1] do professor José Carlos
Braga, lembrava das duas disposições lógicas dessa ontologia:
uma epistemologia entranhada no positivismo cientificista,
onde os fenômenos são concebidos via experiência sensível –
apenas. E uma filosofia metafísica, pois quando lhe interessa se
agarra a um movimento da matéria nulo ou inerte, de causalidade exterior e linear.
A economia dominante vinha então sobrevivendo aos
solavancos de seu ideário do invólucro atomístico, cujos nexos
sociais não só eram negados, como reproduziam a esquisita
história de uma sociedade composta por indivíduos racionais e maximizadores: o equilíbrio parecia estar sempre ali, na
esquina.
Foi providencial que a tormenta de agosto de 2007, consagrada no setembro de 2008, nos EUA, que a economia monetária da produção de Marx e Keynes transformasse os sonhos
daquele verão numa tenebrosa nevasca. Aliás, foi novamente
quando emergiu plena a ideia desses dois ilustres pensadores,
da esperança existente, do regime do capital, numa reprodução de riqueza abstrata, livre de seus empecilhos materiais
para produzirem-se mercadorias.
Pouco antes da crise, em 2005, comentei num outro prefácio, desta feita ao livro do professor François Chesnais, que os
mercados financeiros desses nossos tempos reiteravam forte
inclinação a fabricar ciclos de euforia e de excessiva alavancagem. E adverti literalmente que, no novo arranjo pós Bretton-Woods, sob a hegemonia norte-americana, a “exuberância
irracional” então já contaminava quatro mercados: bônus,
imóveis, commodities e moedas de países emergentes.[2] Não
deu outra - e logo no mês de agosto, uma temeridade nossa!
Naquele 2007, o eloquente ex-secretário do Trabalho do
governo Clinton, professor Robert Reich remetia palavras,
abrindo a edição brasileira de seu alegórico “Supercapitalismo”[3], a saudar uma nossa suposta “tradição de socialdemocracia inexistente entre os americanos”. Essa generosidade
do professor Reich, ao contrário, não elude a vibrante crítica
que realiza nesse estudo sarcástico e perspicaz. Onde disseca
o processo de desregulamentação da economia dos Estados
Unidos, desde a década de 1970, e alerta especialmente para
a ascensão da desigualdade e para o declínio da democracia.
Mas suas motivações altruístas enxergam no “triunfo do supercapitalismo” a oportunidade para que a concorrência empresarial assuma responsabilidades sociais nas relações entre
consumidores e investidores.
Ora, o fenômeno da concorrência desbragada no neoliberalismo, com a globalização das cadeias produtivas e a integração
financeira à moda americana, forjara uma “separação” entre o
consumo e o investimento: produção manufatureira na Ásia e
ampla expansão do consumo, especialmente nos EUA. Foi o
que tentei explicar em mais um prefácio, então ao didático livro
do ex-banqueiro e culto escritor Charles Morris.[4] Mostrando
o que levou ao “descolamento” da evolução da renda, notadamente de salários e do emprego, onde o efeito riqueza e o endividamento comandavam o espetáculo do consumo familiar
americano.
Os cinco anos anteriores à crise financeira gestaram dessa
maneira a eclosão. A “Terra das Bolhas”, a do Tio Sam, como
descreveu Morris, ganhava sua escritura, lembrando ele o
grande colapso das hipotecas residenciais em 1994, o violento
crash do mercado acionário em 1987 e o imbróglio de 1998,
com a falência do Long-Term Capital Management, quando
temeu o Fed (banco central americano) que se “pudesse por
abaixo todo o sistema financeiro global” (Capítulo 3).
Comentei ainda que o avanço da desregulamentação
financeira, dirigida por Wall Street foi decisivo para o impulso
daquela “metástase produtiva” asiática, levando também à
ampliação da abertura comercial e ao déficit comercial americano crescente. Que os bancos tinham se transformados em
supermercados financeiros, uma vez terminada a separação
entre comerciais e de investimentos passaram a securitizar
recebíveis de toda a ordem: empréstimos hipotecários, dívidas
de cartões de crédito, mensalidades escolares. Mas “empacotando” créditos bons, ruins ou péssimos, junto à artimanha
em removê-los dos balanços através dos Veículos Especiais
de Investimentos (SIV). Papéis de curto prazo para “carregar”
os mais longos, as inovações financeiras e o “banco sombra”
completaram o cardápio dos novos mercados da riqueza ou da
“ontologia” da instabilidade e das crises devastadoras.

Pois bem, dez anos depois dessas linhas ao estudo do calejado Morris, vejo-me às voltas com mais um prefácio, o do
livro resultante do doutorado de Aloísio Sérgio Rocha Barroso.
Meu ex-aluno, Barroso teimou em percorrer uma pesquisa
detalhada do caminho das transformações desse capitalismo,
mais ou menos no roteiro até agora descrito. Mas vai adiante,
quando discute a natureza teórica da crise iniciada em 20078, retomando a crítica ao que denomina de “caricatura” das
recalcitrantes teorizações neoclássicas camufladas no neoliberalismo, para enxergar no fundo do “pote de ouro” as trágicas aventuras da imensa riqueza financeira criada pelo capital
fictício.
Discute a contribuição de um grande número de autores a desvendar as novas metamorfoses do capitalismo, da
sua sociabilidade rarefeita até a descrença cada vez maior da
democracia que sempre lhe serviu de invólucro, mas alerta
para as transfigurações materiais que sustentam a “fuga para a
frente” perante os abalos sísmicos que ameaçam a valorização
do capital: as rupturas inovadoras de suas bases técnicas. Mas,
no estudo de Barroso, a “hiperindustrialização” emoldurada
na indústria 4.0 aparece simultaneamente aos impasses talvez
inéditos dos processos de acumulação e reprodução desse
mesmo capitalismo. Que também, segundo o nosso autor,
sistemicamente não sucumbe à epistemologia do estagnacionismo, tampouco ao colapso pré-agendado historicamente
pelo economicismo.
A culminância do solipsismo econômico, matriz do economicismo deplorado por Barroso, é o “agente representativo”
dos corifeus das expectativas racionais, a teoria econômica de
Robert Lucas deu à luz a um Robinson Crusoé de causar inveja
a Daniel Defoe.
O autor desse precioso livro demonstra cabalmente que
a crise financeira se esgueirou silenciosa nos subterrâneos
da economia globalizada, enquanto os acólitos midiáticos e
acadêmicos evangelizavam o público com as crendices sobre
os mercados eficientes e “competitivos” povoados por agentes
racionais e otimizadores.
Na contramão do solipsismo econômico, mas com os
mesmos métodos, alguns críticos do capitalismo sucumbem
ao determinismo, soterrando a plasticidade desse modo de
produção na cova rasa das velhas e encarquilhadas teorias
do colapso final. Muitos críticos à esquerda imaginam estar
prestando homenagem à boa tradição de seu pensamento,
cedendo passo a supostos automatismos e inevitabilidades
que estariam implícitas na dinâmica do capitalismo. Karl Marx
se contorce na tumba.
Essas manobras ideológicas escondem as possibilidades
da ação humana coletiva, oportunidades que emergem das
mutações da estrutura socioeconômica e de sua compreensão
transformadora pelas camadas sociais empenhadas na luta
democrática.

Site:
www.jornalodia-al.com.br
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ARTIGO | José Carlos de Souza Braga

Apresentação
Aloisio Barroso ou Dr. Barroso, como o chamava
nas salas de aula do Doutorado em Economia da
Unicamp, sempre foi um aluno exemplar tanto na
busca da compreensão da Economia quanto da
relação desta com a Política. Lia tudo e era sempre o
primeiro a levantar questões. Provocava polêmicas
pertinentes, tantas, que por vezes havia que “contê-lo” para que a aula tivesse o seu roteiro cumprido.
Movia-se pelo interesse em compreender as contradições da dinâmica capitalista e a luta política pelo
controle da sociedade sobre a economia e não o
contrário, tal como ocorre contemporaneamente.
Não surpreende que tenha feito uma tese baseada em qualificada pesquisa teórica e empírica,
agora publicada como livro. A leitura contribui para
o avanço da compreensão da estrutura e dinâmica
do capitalismo contemporâneo (do início dos anos
1970 em diante), na clave da Economia Política,
pensada como uma abordagem teórico-histórica
que acolhe diferentes autores sem dogmatismos.
Como é graduado em Medicina digo-lhe,
quando nos encontramos, que ele é o nosso Dr.
Hilferding, nascido em Viena (1877-1941), que
era médico, especializado em pediatria, obtendo
doutorado em 1901. Entretanto, ganhou notoriedade mundial por ter escrito, dentre outros, o livro
“O Capital Financeiro” (1910), fundando assim um
conceito, na linha de Marx sobre capital produtivo,
capital a juros e capital fictício, cuja atualidade
permite utilizá-lo como um dos eixos que organiza a lógica capitalista de valorização. Hilferding
ingressou no SPD- Partido SocialDemocrata, em
1902, tornando-se importante teórico do marxismo
tendo Karl Kautsky como seu mentor.
Já o nosso autor, Dr. Barroso, formou-se pela
Escola de Ciências Médicas de Alagoas, em 1979.
Sua motivação pela militância política o levou a
diretor da Federação Nacional dos Médicos e do
Sindicato dos Médicos de Alagoas bem como a diretor da Executiva Nacional da CUT (Central Única
dos Trabalhadores). Na sequência participa de
ações partidárias tais como a de diretor de Estudos
e Pesquisas da Fundação Mauricio Grabois - espaço
do pensamento marxista e progressista - instituição
essa que inclui a Escola do PCdoB. Colabora, desde
1987, com a Revista Princípios (Editora Anita Garibaldi) que é um espaço para publicações estimuladas e acolhidas pelo partido.
Desejando avançar no estudo da Economia
Política fez Especialização em Economia Sindical
e do Trabalho (Unicamp, 1998); tornou-se Mestre
em Economia Social e do Trabalho (Unicamp,
2003); e Doutor em Desenvolvimento Econômico
(Unicamp, 2019).
Dentre as publicações destaca-se a de Organizador de “Desenvolvimento - Ideias para um Projeto
Nacional”, com Renildo Souza (São Paulo, Anita
Garibaldi/Fundação Maurício Grabois, 2010);
Organizador de “A grande crise capitalista global
2007-2013: gênese, conexões e tendências”, com
Renildo Souza (São Paulo, Anita Garibaldi/Fundação Mauricio Grabois, 2013); e também Organizador de “Lênin - presença da revolução”, São Paulo,
Anita Garibaldi/Fundação Mauricio Grabois, 2017.
Retomando as considerações sobre o capital
financeiro observe-se que ele é, ao contrário da
versão vulgar e panfletária, a conjunção/ “fusão”
das formas parciais do capital pela qual se desenvolve tanto a acumulação produtiva quanto a
acumulação financeira, nela incluída a riqueza fictícia, i.e., aquela valorização dos ativos financeiros
relativamente autonomizada face aos ativos vinculados à produção e comercialização. Dessa forma,
o dito capital financeiro vai se “organizando”, sob
diferentes morfologias, desde o início do século XX,
nas grandes empresas, nos grupos empresariais,
que comandam as economias nacionais e lideram
a “globalização capitalista”, seja a produtiva, seja
a creditícia, seja a tecnológica, seja a monetário-financeira, em meio ao aprofundamento da heterogeneidade interpaíses na medida, inclusive,
em que aumentam as “barreiras” à superação do
subdesenvolvimento.
A dinâmica capitalista a partir dos anos 1970 ao

presente é marcada por intensa instabilidade na
sucessão de expansões e crises nacionais e internacionais. A lógica financeira geral comanda, sob as
características do Capital Financeiro, as decisões
capitalistas sobre a gestão tanto da riqueza produtiva (ativos operacionais) quanto da riqueza financeira, expressa no dinheiro e nos ativos financeiros.
A saber, trata-se de compreender o movimento
dessa totalidade, não havendo separação entre os
diferentes âmbitos da acumulação e reprodução
capitalista. “Finance sets the pace of the economy”,
compreendeu Hyman Minsky (1919-1996). Ativos e
Passivos, Créditos e Débitos no entrelaçamento das
decisões dos donos da riqueza. Decisões adotadas
sob condições de incerteza, de incognoscibilidade
do futuro, nos desdobramentos da competição
intercapitalista e, portanto, sem coordenação dos
investimentos, do produto agregado, gerando flutuações e mesmo crises em determinadas circunstâncias.
É desde essa compreensão das finanças capitalistas que se pode definir rigorosamente a “financeirização” como um padrão sistêmico de riqueza
em que há uma dominância financeira que marca
a totalidade das estruturas, dos “atores”, e da
dinâmica econômica pertinentes ao capitalismo
contemporâneo.
As crises costumam revelar problemas estruturais no processo de reprodução ampliada do capital cuja solução não obedece nenhum mecanismo
automático de mercado. Ao contrário, o avanço
econômico-financeiro do sistema engendrou tal
interação entre Estado e Mercado que os tornou
inseparáveis na dinâmica, tanto na expansão
quanto na crise.
É mister, contudo, analisar a dinâmica em suas
determinações históricas concretas para que seja
possível compreender as diferentes especificidades
e se possa consequentemente esclarecer a temporalidade do desenvolvimento capitalista e construir
periodizações substantivas e úteis ao conhecimento do âmbito político-econômico. Esse é um
procedimento central no trabalho de Aloísio Sérgio
Barroso.
Nas crises do capitalismo contemporâneo os
principais “perdedores” são a maioria da população
que depende do emprego e do rendimento assalariado bem como os Estados nacionais que socorrem
os detentores de riqueza financeira e produtiva, a
eles transferindo, sob diversas formas, recursos
monetário-financeiros que estabelecem pisos
para a desvalorização tanto dos ativos financeiros
quanto dos ativos operacionais.
Nesse movimento engendra-se a concentração
de renda e de riqueza aprofundando globalmente
as desigualdades socioeconômicas típicas da dinâmica capitalista quando liberta de toda sorte de
regulação, fiscalização e controle do Estado através das instituições relacionadas às estruturas do
mundo econômico (bancos centrais, tesouros
nacionais, ministérios, autarquias, organizações
multilaterais etc.).

A interpretação dinâmica da globalização
capitalista critica pelas raízes a ideia neoliberal de
globalização como um processo internacional de
homogeneização das características do “mundo
desenvolvido” que abriria a todos os países as oportunidades de superação do subdesenvolvimento,
tanto pelo crescimento pleno e sem restrições dos
mercados quanto pela política econômica do ideário liberal contemporâneo.
Diante das complexidades nacionais e internacionais, abertas pela crise em 2008, não emergiu uma arquitetura institucional global capaz de
constituir formas de regulação, regulamentação e
fiscalização que contribuam para soluções público-privadas e interpaíses na organização de saídas da
crise e reordenação do desenvolvimento mundial.
Saídas essas referenciadas não somente ao crescimento econômico, mas à superação gradativa e
continuada das iniquidades relacionadas à apropriação de renda e de riqueza.
Barroso compreende que as origens da crise do
início do século XXI encontram-se no regime de
acumulação financeirizado que sucedeu o padrão
de acumulação oriundo dos acordos de Bretton-Woods. Realiza a crítica da reaparição de teses
estagnacionistas, presentes em vários momentos da
história do capitalismo, segundo as quais um certo
economicismo aponta para o colapso do sistema
de monopólios subsumido à grande finança. É
contundente na negação da hipótese daqueles
que chegaram ao ponto de datar num intervalo de
tempo histórico futuro a débâcle - “limites históricos”- do modo de produção capitalista.
Qualifica as especificidades dessa crise como
persistente, sistêmica e socialmente regressiva
alertando ao mesmo tempo, com razão, para as
revoluções tecnológicas que reconfiguram as características do imperialismo contemporâneo e seus
dilemas.
A elaboração dos quatro capítulos que tratam
das dimensões e tendências dessa crise vigente,
como se mencionou acima, é feita a partir de extensa
pesquisa bibliográfica e de embate com diferentes correntes de interpretação. Ao mesmo tempo
ressalte-se que o autor realizou vasta pesquisa
empírica aprofundando assim o exame histórico
concreto de como os acontecimentos se revelavam.
Esse modo de pensar possibilitou a Barroso
apresentar uma economia global em que diversos
países incorrem em expressivo endividamento
público e privado ao passo que suas taxas médias de
crescimento se mostram baixas. As desigualdades
sociais ampliam-se tanto no núcleo composto por
países desenvolvidos quanto nos periféricos. Há
pressões deflacionárias nas principais economias
centrais detentoras dos maiores níveis de renda e
de riqueza, líderes no processo de inovação tecnológica, e de maior peso no comércio internacional.
Preocupam do ângulo geopolítico as ascendentes
forças reacionárias e mesmo autoritárias (nazifascistas) em nações tanto das áreas desenvolvidas
quanto daquelas subdesenvolvidas.
As transformações sob o neoliberalismo e a
globalização financeira impulsionaram a tendência à superacumulação de capital, confirma o autor,
mas foram além ao introduzirem determinações
agravantes da instabilidade do cálculo capitalista
no processo de monopolização globalizado em
que os diferentes mercados ficam submetidos ao
controle de poucas empresas e grupos econômicos.
Ele ressalta também a significância de certas inovações financeiras que implicaram o enredamento
entre os grandes bancos e um “sistema financeiro
sombra”, fato analisado no livro.
Uma das conclusões relevantes é que se
ampliam a instabilidade e a incerteza, há o agravamento das tensões geopolíticas, forças que estão
a apressar a necessidade de superação sociopolítica e econômica do capitalismo. Conclui o autor:
“O caráter histórico - e lógico – do regime do capital, suas contradições e iniquidades dilacerantes
clamam pela transformação radical de sua própria
sociabilidade mistificadora, fabricante de riqueza
– e de zumbis”. (Ver conclusões, páginas 127-133).
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Notas do Prefácio
[1] “Temporalidade da riqueza: teoria da dinâmica e financeirização do capitalismo”, J.C. Braga, Campinas, Unicamp/IE, 2000.
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