
Por enquanto, as ações 
de ordenamento do centro 
de Maceió contam com a 
aceitação de ambulantes, 
comerciantes e da popu-
lação. A desobstrução de 
calçadas e frentes de lojas 
está trazendo mobilidade 
para a região e visa melho-
rar o fluxo do Comércio de 
Maceió. O trabalho, que está 

sendo realizado por etapas, 
tem foco, neste primeiro 
momento, no Calçadão 
do Comércio e entorno da 
Praça dos Palmares. Fiscais 
da Secretaria Municipal de 
Segurança Comunitária e 
Convívio Social e agentes 
da Guarda Municipal disci-
plinaram o comércio ambu-
lante na região.
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RICARDO SALLES, “MOTOSSERRA DO PLANALTO”, ESTÁ COM MEDO DE FALAR À POLÍCIA FEDERAL

CORONEL LIZIÁRIO SERÁ NOMEADO PARA OUTRA UNIDADE NA PM

COMANDANTE 
DO BPRV PEDE 
EXONERAÇÃO

2

Após a polêmica com os 
polêmicos coronéis Brito e 
Adroaldo Goulart, além da 
implicância do Cabo Bebeto, 
o tenente-coronel Liziário 
pediu exoneração do Batalhão 
de Policiamento Rodoviário 
(BPRv). De férias no momento, 

o coronel esperou “virar o 
jogo” para pedir sua exonera-
ção do cargo. Deixa o cargo a 
pedido, por vontade própria. 
Isso acontece depois que a 
Justiça lhe devolveu o cargo 
de comandante do BPRv. “O 
pedido de exoneração tem o 

único intuito de preservar a 
minha imagem e a imagem da 
Polícia Militar de Alagoas”, 
disse o coronel. Liziário deve 
ser nomeado, por esses dias, 
para o comando de outra 
unidade. “Estou pronto para 
servir à minha corporação”.

ORDENAMENTO

BALAIADACOPA DO BRASIL

Câmara de 
Chã Preta 
quer ouvir 
secretário

CRB terá dois 
patrocínios 
novos contra 
o Palmeiras
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SOBRE A CLOROQUINA

‘Há embasamento para 
a autonomia médica”

“É preciso que a gente 
entenda uma coisa muito séria: 
autonomia médica faz parte da 
nossa prática, mas não é licença 
para experimentação. A auto-

nomia precisa ser defendida 
sim, mas com base em alguns 
pilares, do conhecimento, 
da plausibilidade teórica, do 
volume de conhecimento cien-

tífico acumulado até aquele 
momento, da ética e da respon-
sabilização”, explicou a infecto-
logista Luana Araújo, hoje na 
CPI da Covid, no Senado.

Infectologista Luana Araújo chegou a ser indicada como Secretária de Saúde, mas sua nomeação foi barrada pelo governo

No Calçadão do Comércio, ambulantes foram alocados em canteiro central
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Jefferson Rudy / Agência Senado

Ascom Semscs

Prefeitura organiza 
calçadão, no Centro
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Antônio Pereira *Jornalista

Envergonhados ou não, 
muitas das nossas celebridades 
(atores, apresentadores, jorna-
listas, cantores, esportistas) 
tem a obrigação moral de vir a 
público e pedir perdão ao povo 
brasileiro por terem ajudado a 
eleger o presidente Jair Bolso-
naro.

Já estamos quase no fim do 
mandato deste que se tornou o 
pior presidente da história por 
sua postura autoritária, mesqui-
nha e muitas vezes repugnante, 
não tendo a menor empatia 
com os milhares de mortos pela 
pandemia do coronavírus.

Na eleição de 2018 muitos 
artistas, levados pela onda de 
negação à esquerda e outros 
por pura convicção reacionária, 
foram às mídias e outras formas 
de comunicação para demons-
trar toda sua preferência pelo 
inominável do número 17.

O apresentador global 
Luciano Huck foi um deles. 
Fez um vídeo enaltecendo as 
‘virtudes’ de Bolsonaro e demo-
nizando o então candidato 
petista, o professor universitá-
rio Fernando Haddad. Luciano 

até hoje nunca deu uma única 
declaração se retratando por 
ter influenciado seus milhões 
de fãs e seguidores a apertar o 
número 17 nas urnas.

O jogador Neymar também 
figura nesta lista de celebrida-
des que tem responsabilidade 
no apoio direto à eleição do 
Bolsonaro. O jogador e seu 
pai são grandes entusiasta 
do governo atual, inclusive o 
progenitor do astro de futebol é 
visto quase sempre em eventos 
de homenagem ao inominável.

Outro segmento altamente 
atrasado politicamente é o 
dos cantores sertanejo. Quase 
a totalidade deles votou e fez 
campanha para Bolsonaro. 
Recentemente aconteceu um 
churrascão em um restaurante 
de Brasília, onde muitos deles 
compareceram para reafirmar 
o apoio ao pior presidente da 
história.

O cantor e compositor 
Zezé di Camargo é um dos 
mais aguerridos defensores 
de Bolsonaro e tudo o que ele 
representa. Outro que também 
não larga a barra das calças de 

Bolsonaro é o cantor Amado 
Batista, sempre tirando fotos 
sorridente ao lado do seu ‘mito’.

No caso dos sertanejos é até 
compreensivo, já que a maioria 
deles é milionário, muitos têm 
enormes fazendas e adoram ter 
o ‘direito’ de usar armas e falar 
o que bem der na telha contra 
mulheres, gays e negros. Todos 
eles já tiveram algum problema 
por conta das declarações 
vergonhosas neste sentido.

No campo dos atores, o 
maior destaque é do ex-Malha-
ção e atual secretário de Cultura 
do governo, o ‘eterno garo-
tão’ Mário Frias, que costuma 
despachar com uma pistola à 
mostra, numa forma bizarra 
de intimidação para com os 
colegas servidores. Mário Frias 
é o típico artista bolsonarista. 
Aquele que teve um certo brilho 
no passado, mas que agora se 
remoe todo por não fazer mais 
sucesso, nem ter qualquer 
brilho talentoso. Só restando o 
eterno ranço de tudo e de todos, 
culpando inimigos imaginários 
para sua própria incompetência 
artística.

Um capítulo a parte merece 
a sexagenária e antiga ‘namo-
radinha do Brasil’, Regina 
Duarte. Sua passagem pelo 
governo até hoje faz rubori-
zar todos os seus parentes. A 
forma como ela foi desmorali-
zada pelo presidente foi digna 
de pena. Nunca na história 
deste país uma pessoa foi tão 
humilhada num cargo fede-
ral sem qualquer poder e sem 
qualquer tipo de qualificação. 
Ficou feio para ela, que foi 
demitida sumariamente, mas 
que, infelizmente, não apren-
deu nada e continua na vassa-
lagem do inominável.

Não poderia deixar de falar 
aqui dos jornalistas. Veteranos 
colegas de profissão que hoje 
estão resumidos ao ostracismo 
de não ter a menor credibili-
dade ao falar, pois estão em 
desacordo com a realidade, 
coisa tão importante em se 
tratando de jornalistas.

O ex-global Alexandre 
Garcia é o exemplo clássico da 
decadência profissional. Um 
negacionista convicto, que 
defende com unhas e dentes 

remédios totalmente ineficazes 
contra a Covid-19, tudo numa 
tentativa vã de agradar o presi-
dente Bolsonaro. Alexandre 
que tinha uma certa auréola 
quando fazia seus comentários 
no programa Bom Dia Brasil 
da Rede Globo, agora balbucia 
palavras tortas num linguajar 
rasteiro de um bolsonarista 
senil.

Outra  jornal is ta  que 
também era tida com algum 
tipo de credibilidade quando 
comandada o programa ‘Sem 
Censura’ é Leda Nagle. Ela 
teve a pachorra de difundir 
uma grande mentira em suas 
redes sociais, acusando minis-
tros do Supremo Tribunal 
Federal e também enlame-
ando a Polícia Federal. Leda 
até hoje não se recuperou 
desta presepada.

A lista de abomináveis cria-
turas que de uma forma ou de 
outra ajudaram a eleger o que 
está aí é grande. Provavelmente 
em outro momento irei fazer 
outro artigo para enumera-las 
adequadamente. Por enquanto, 
fiquem com estas aí.

Helena Chagas *Jornalista Marcelo Firmino *Jornalista

Seria quase inimaginável 
supor que um presidente da 
República, no pleno exercício 
de suas funções e candidato 
à reeleição, não conseguisse 
criar um novo partido polí-
tico num país que tem tantos. 
Mais impensável ainda seria 
que o tal governante, depois 
de distribuir verbas para obras 
e cargos em profusão, não 
conseguisse se filiar à legenda 
que lhe aprouvesse nessa base 
beneficiada. Assim foi, porém, 
com Jair Bolsonaro. Fracassou 
em criar o Aliança, foi barrado 
no PP e está a caminho de uma 
legenda nanica e enrolada, o 
Patriota -- que também entrou 
em guerra interna por causa 
dele..

O conflito é uma carac-
terística do desagregador 
Bolsonaro, que só sabe se 
movimentar politicamente 
brigando. Saiu do PSL atirando 
e atirando deve entrar em sua 
nova legenda. Mas a situação 
atual mostra bem mais do que 
isso, e quem não quer ver o rei 

nu que tape os olhos. O presi-
dente da República ainda não 
se filiou a um partido porque 
nenhuma das legendas de 
primeira linha do país -- aque-
las que possuem estrutura 
no país e bancadas ao menos 
médias no Congresso -- quer 
saber dele.

Não é apenas porque Bolso-
naro é um encrenqueiro, e exige 
controlar seu novo partido, que 
ninguém o quis. É também, e 
sobretudo, porque muita gente 
não leva fé em sua reeleição. 
Mesmo o aliado PP, que teve seu 
apoio para eleger Arthur Lira 
presidente da Câmara, e hoje 
frequenta a copa e a cozinha do 
Planalto, facilitou a articulação 
do entorno do presidente para 
levá-lo para o partido. Os cabe-
los dos setores nordestinos do 
PP, onde há preferência geral 
por Luiz Inácio Lula da Silva, 
se arrepiaram ao ouvir falar na 
possibilidade.

Seus caciques, como Lira 
e o senador Ciro Nogueira, 
deram sorrisos amarelos e 

saíram e fininho diante da 
possibilidade de filiação do 
presidente e de seus filhos. 
Desfrutam das benesses do 
governo, mas querem marchar 
livres, leves e soltos para 2022. 
Alguém duvida que, num 
eventual novo governo do PT, 
eles estarão lá?

Pois é, a política é assim. 
Mas, em favor dos antecesso-
res, pode-se dizer que nunca 
antes neste país um presidente 
da República teve vida parti-
dária tão enrolada. O novo 
lar, o Patriota, é o antigo PEN, 
Partido Ecológico (?) Brasileiro, 
que nunca deu muita bola para 
o meio ambiente e cujo princi-
pal dirigente, Adilson Barroso, 
é alvo de acusações de ter desti-
nado verbas do fundo partidá-
rio a familiares.

Se realmente chegar a se 
filiar, o presidente da República 
terá como companheiro o Cabo 
Daciolo e uma bancada de seis 
deputados na Câmara - isso se 
nenhum deles debandar com a 
sua chegada.

E o ministro Ricardo Salles, o 
valentão investigado por corrup-
ção no esquema criminoso do 
contrabando de mdeiras, está 
com medo de depor em dois 
inquéritos do Supremo Tribunal 
Federal (STF).

Sales, o ministro do Meio 
Ambiente, pediu ao Supremo 
para só prestar depoimento 
ao amigo Procurador Geral da 
República, Augusto Aras. Isso por 
que a Polícia Federal quer fazer a 
oitiva dele nos casos em que foi 
denunciado por corrupção, onde 
consta que movimentou uma 
continha de R$ 1,7 milhão, após 
sua entrada no ministério.

Do que tem medo agora o 
senhor Salles?

O curioso é que nas esferas 
do governo há sempre um mais 
valente para dizer que quem tem 
medo de polícia é bandido. Se 
não é uma mera falácia, Salles 
então está em maus lençóis.

A casa já caiu e o ministro 
parece estar vendo a “boiada” que 
criou invadindo seu cercadinho 
cheio de mimos dos madeireiros 

ilegais, líderes de uma organi-
zação criminosa, como relatou a 
Polícia Federal no inquérito.

Outra máxima em voga no 
circuito atual é “quem não deve 
não teme”. Mas Salles está com 
medo de depor. Pede socorro 
a Aras, o Procurador que teve 
como padrinho o senador Flávio 
Bolsonaro, para chegar à Chefia 
do Ministério Público Federal.

Ou seja, o ministro apela: 
-Alguém me proteja, por favor.

E Aras quer ser grato ao chefe 
por ter lhe dado o comando da 
Procuradoria Geral da República.

Não faz muito tempo que 
todos estavam berrando contra 
a corrupção. Hoje, a história é 
empurrar cada vez mais para 
debaixo do tapete e negar, 
mentir, atacar os fatos e fontes do 
malfeito.

São as faces do obscurantismo 
em evidência, que não lhe permite 
enxergar que há outra máxima 
recorrente a todo instante:

-Pau que bate em Chico, bate 
em Francisco.

Enfim, tudo é madeira!

 A Bolsonaro, restou o 
partido do Cabo Daciolo

Com medo da PF, Salles pede ao 
STF para depor sobre corrupção 

ao amigo Augusto Aras

Celebridades que devem pedir perdão 
por terem ajudado a eleger o inominável



Na  ú l t i m a 
s e g u n d a -
- f e i r a ,  a 

Confederação Nacional do 
Transporte (CNT), a Associa-
ção Nacional das Empresas de 
Transportes Urbanos (NTU) 
e a Federação das Empresas 
de Transportes de Passagei-
ros dos Estados de Alagoas e 
Sergipe (Fetralse) protocola-
ram na Prefeitura de Maceió 
uma carta aberta em repúdio à 
regulamentação do táxi lotação 
para realizar transporte público 
coletivo na capital alagoana. No 
documento, as entidades listam 
uma série de prejuízos gerados 
pela medida.

O principal ponto levantado 
na carta é que a decisão não 
respeita o artigo 175 da Cons-
tituição Federal, ao dispensar o 
procedimento da licitação para 
contratar um serviço público 
sob concessão ou permis-
são. Além disso, a criação do 
chamado “táxi especial” afeta 

de maneira negativa o equi-
líbrio econômico-financeiro 
dos contratos firmados com as 
empresas concessionárias do 
transporte urbano de passa-

geiros. “O novo serviço por 
certo provocará a redução do 
número de usuários do sistema 
ônibus, principalmente nas 
viagens de curta distância que 

respondem pelo equilíbrio do 
sistema”, detalha o documento.

As entidades supracita-
das ressaltam também que a 
regulamentação do táxi lota-

ção não contempla o aspecto 
social do transporte público, 
por não assegurar gratuidades 
aos idosos, aos portadores de 
necessidades especiais e aos 
estudantes, diferentemente dos 
ônibus. A modalidade ainda 
afeta gravemente a mobilidade 
urbana ao pôr em circulação 
mais carros de pequeno porte, 
aumentando congestionamen-
tos e prejudicando a qualidade 
de vida da população, sem falar 
nos riscos à saúde durante a 
pandemia de Covid-19, por não 
haver fiscalização que garanta a 
sanitização diária dos veículos.

A carta é encerrada com 
um alerta sobre a insegurança 
jurídica que a decisão da Prefei-
tura gera para as empresas 
concessionárias do serviço de 
transporte urbano de passa-
geiros e ao próprio Município 
de Maceió, por avançar sobre 
o objeto contratual firmado 
entre as partes, podendo causar 
sérios conflitos no futuro.
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CNT, NTU e Fetralse protocolam
carta aberta contra táxi lotação

ENTIDADES nacionais do transporte listam uma série de prejuízos gerados pela medida anunciada pela Prefeitura de Maceió

A Prefeitura de Maceió 
amplia a vacinação contra a 
covid-19 e antecipa a imuniza-
ção das pessoas com 57 anos 
sem comorbidades. A partir 
das 13h de hoje, o público-alvo 
pode procurar um dos pontos 
disponibilizados pelo Muni-
cípio. Também será possível 
agendar a imunização, por 
meio do site agendavacina.
maceio.al.gov.br.

CORUJÃO DA VACINA
Com a ampliação, o Municí-

pio também irá estender o horá-
rio dos pontos drive-thru do 
Estacionamento de Jaraguá e 
da Justiça Federal (Serraria) e os 
pontos fixos do Maceió Shop-
ping (Mangabeiras) e do Pátio 
Shopping (Cidade Universitá-
ria), que irão funcionar das 9h 
às 21h, de hoje até sábado.

Já os pontos do Ginásio 
Arivaldo Maia (Jacintinho), 
Praça Padre Cícero (Benedito 
Bentes), Terminal do Osman 
Loureiro e Papódromo (Vergel 
do Lago) funcionam das 9h às 
16h.

57 ANOS

Maceió inicia
hoje vacina de
pessoas sem
comorbidadesSecom Maceió

As ações de ordenamento 
do Centro de Maceió tive-
ram início nesta terça-feira 
(1) com grande aceitação de 
ambulantes, comerciantes 
e da população que transita 
pelo local. A desobstrução 
de calçadas e frentes de lojas 
trouxe mobilidade para a 
região e visa melhorar o fluxo 
do Comércio de Maceió.

O trabalho,  que  es tá 
sendo realizado por etapas, 
teve foco, neste primeiro 
momento ,  no  Ca lçadão 
do Comércio e entorno da 
Praça dos Palmares. Fiscais 
da Secretaria Municipal de 
Segurança Comunitária e 
Convívio Social (Semscs) e 
agentes da Guarda Munici-
pal disciplinaram o comércio 
ambulante na região.

No Calçadão, os ambu-
lantes que se espalhavam 
por diversos pontos da via 
e obstruíam a entrada das 
lojas, foram realocados para 
um canteiro central, onde 
passam a comercializar seus 
produtos de forma ordenada. 

Ainda dentro das medidas 
de ordenamento, carros de 
fruta, churrasquinho e congê-
neres não podem comerciali-
zar no Calçadão até às 17h, 
uma vez que esta modalidade 
de serviço promove sujeira e 
traz prejuízos a população.

Já na Praça dos Palmares, 
as calçadas antes tomadas 
de produtos do comércio 
informal foram desobstruí-
das, assim como coberturas 
improvisadas precisaram 
ser retiradas para garantir o 
fluxo de pessoas no passeio 
público.

O secretário de Segu-
rança Comunitária e Conví-
vio Social de Maceió, Thiago 
Prado, destaca que o ordena-
mento visa atender o pleito 
dos lojistas, ambulantes e dos 
cidadãos que frequentam o 
importante espaço econô-
mico da cidade.

“Nós identificamos que 
os  ambulantes  es tavam 
obstruindo as entradas das 
lojas e também a passagem 
de pessoas ao longo de toda 
a faixa do Calçadão, isso 
porque eles estavam distri-
buídos de maneira desor-

denada. Então, fizemos um 
planejamento estratégico, 
inclusive com reunião com 
lideranças do comércio infor-
mal, no sentido de traçar 
um ponto de equilíbrio que 
atendesse o pleito de todos. 
Dessa forma, iniciamos o 
ordenamento, promovendo o 
alinhamento dos comercian-
tes ao centro do calçadão, de 
modo a permitir a passagem 
de pessoas de ambos os lados 
e também a desobstrução da 
entrada das lojas”, explicou o 
secretário.

Durante a ação de orde-
namento, não houve resis-
tência dos ambulantes, mas 
muito material chegou a ser 
recolhido, entre eles estru-
tura de barracas fechadas 
no entorno da Praça dos 
Palmares.  “Encontramos 
algumas barracas desocu-
padas, apenas especulando 
a área pública. Tinha bares 
e até caça-níquel na área do 
camelô. Agora a área será 
monitorada para coibir qual-
quer ilicitude que venha a ser 
praticada no local”, reforçou 
o secretário.

CENTRO

Ordenamento traz mobilidade 
e melhora fluxo do comércio

Divulgação

Ascom Semscs

Na Praça dos Palmares, ambulantes foram orientados a desobstruir as calçadas
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A S e c r e t a r i a 
de Estado do 
Desenvolvi-

mento Econômico e Turismo 
(Sedetur ) entregou, hoje, 
junto ao Instituto do Meio 
Ambiente de Alagoas (IMA), 
a licença ambiental que auto-
riza a operação da Mineração 
Vale Verde (MVV) no muni-
cípio de Craíbas, no Agreste 
alagoano. A empresa vai 
atuar no beneficiamento e 
produção de concentrado de 
cobre, resultando na criação 
de mais 2.100 empregos dire-
tos e indiretos. O início das 
operações está previsto para 
o segundo semestre de 2021, 
após a realização de testes 
eletromecânicos.

“A função da Sedetur é 
desburocratizar os trâmites 
para os investidores, dando 
celeridade aos processos e 
garantindo um ambiente 
de negócios favorável. A 
concessão da licença ambien-
tal operacional da MVV em 

Alagoas é mais um avanço 
para o desenvolvimento 
econômico do estado, com a 
geração de emprego e renda 
para centenas de alagoa-
nos”, afirmou o secretário do 
Desenvolvimento Econômico 
e Turismo, Marcius Beltrão.

Também participaram da 

entrega da licença o presi-
dente do Instituto de Meio 
Ambiente (IMA), Gustavo 
Lopes, o superintendente da 
Indústria, Comércios e Servi-
ços (SICS) da Sedetur, André 
Luiz Gomes e o gerente da 
Mineração Vale Verde, Tony 
Lima.

DESENVOLVIMENTO
Com mais de R$ 1 bilhão 

investidos desde o início da sua 
implantação em 2018, a MVV 
é a primeira mineradora do 
estado e o maior investimento 
privado dos últimos 10 anos. 
Com mais de 2 mil empregos, 
entre efetivos e terceirizados, 

gerados no pico da fase de 
implantação, a Vale Verde tem 
movimentado a economia da 
região Agreste, além de oferecer 
oportunidades de capacitação, 
com programas de qualificação 
profissional, desenvolvimento 
de fornecedores locais, empre-
endedorismo feminino, entre 
outros.

“Nos alegra ter absorvido 
70% da mão de obra local na 
fase de implantação da MVV. 
Formamos operadores, capa-
citamos centenas de pessoas, 
e o nosso objetivo, com um 
compromisso ambiental e 
social forte, é deixar um grande 
legado em Alagoas”, explicou 
Tony Lima, gerente-geral da 
MVV em Alagoas.

Com reservas publicadas 
de 52 milhões de toneladas de 
cobre sulfetado, a vida útil da 
mina do Projeto Serrote, em 
Craíbas, está estimada em 14 
anos. O início das operações se 
dará após testes eletromecâni-
cos, que serão feitos com carga 
de minério, a serem realizados 
ainda no segundo semestre de 
2021.

Vale Verde: Sedetur e IMA 
entregam licença ambiental 

EMPRESA DE MINERAÇÃO já investiu mais de R$ 1 bilhão e gerou cerca de 2.100 empregos diretos e indiretos

Lucas Menezes

João Victor Barroso
Repórter

Alagoas continua avan-
çando na Campanha de Imuni-
zação contra a Covid-19 com a 
chegada de novas remessas de 
vacinas enviadas pelo Minis-
tério da Saúde (MS). O Estado 
recebeu mais 98.250 doses 
da AstraZeneca, no final da 
manhã de hoje. A nova remessa 
está armazenada na sede do 
Programa Nacional de Imuni-
zação em Alagoas (PNI/AL), 
situada no bairro Farol, em 
Maceió.

O secretário de Estado da 
Saúde, Alexandre Ayres, e o 
governador de Alagoas, Renan 
Filho, anunciaram a chegada 
dos imunizantes por meio das 
redes sociais, na noite da terça-
-feira (1º). Ainda na publicação, 
o titular da Saúde afirmou que 
a distribuição das doses iniciará 
de imediato.

“Vamos dar início à imuni-
zação dos alagoanos a partir de 

55 anos. De imediato, iniciare-
mos a distribuição das doses aos 
municípios, que irão divulgar 
os respectivos calendários de 
vacinação. Já aplicamos quase 
1 milhão de doses da vacina 
contra a Covid-19 em Alagoas. 
Vamos vencer a pandemia!”, 

publicou o secretário Alexan-
dre Ayres.

Após a chegada dos imuno-
biológicos no Aeroporto Inter-
nacional Zumbi dos Palmares, 
os técnicos do PNI/AL, órgão 
ligado à Sesau, fizeram o regis-
tro das doses da AstraZeneca 

no sistema do Ministério da 
Saúde. Posteriormente, as vaci-
nas foram armazenadas na 
câmara fria, em uma tempera-
tura entre 2° e 8° Celsius.

Com essa primeira etapa 
finalizada, o lote de vacinas foi 
encaminhando para as Centrais 

Estaduais de Armazenamento 
e Distribuição de Imunobioló-
gicos, localizadas em Maceió e 
Arapiraca, e estão à disposição 
das secretarias Municipais de 
Saúde (SMSs) para a retirada 
das doses.

Para a retirada das doses e 
dos insumos para a vacinação 
os órgãos municipais preci-
sam fazer uma solicitação no 
Sistema de Insumos Estratégi-
cos em Saúde (SIES), e agendar 
previamente com a Central de 
distribuição de Maceió pelo 
e-mail: redefrioalagoas@gmail.
com, ou com a central de Arapi-
raca, pelo e-mail: creadiarapi-
raca@gmail.com .

Com essa nova remessa de 
doses da AstraZeneca, enviada 
pelo Ministério da Saúde, o 
Estado totaliza 1.490.460 de 
vacinas recebidas. Foram 
aplicadas 992.948 doses na 
população, sendo 710.811 refe-
rentes à primeira dose (D1) e 
outras 282.137 dizem respeito à 
segunda dose (D2).

COVID-19

AL recebe 98.250 doses da AstraZeneca para 
avançar na vacinação a partir de 55 anos

Carla Cleto

Empresa vai atuar na produção de concentrado de cobre, resultando na criação de mais 2.100 empregos diretos e indiretos

Doses chegaram em Alagoas e foram encaminhadas para a sede do Plano Nacional de Imunização, no bairro do Farol



O Clube de Regatas 
Brasil fechou gran-
des patrocínios para 

o clube, dessa vez, para os próximos 
dois jogos contra o Palmeiras, trata-
-se da empresa mundial O Corpo 
Explica, que assinou contrato 
para adquirir o patrocínio 
master,  a universidade 
UniCesumar e a também 
a empresa alagoana Casa 
Vieira. As empresas terão 
suas marcas estampadas 
no uniforme regatiano 
durante os dois jogos 
contra o Palmeiras, váli-
dos pela Copa do Brasil. 

A direção regatiana 
destaca a importância 
da comercial ização 
desses espaços, para 
fortalecer as marcas 
em jogos de alcance 
nacional e mostrar a força 
do clube como influente para seus 
apoiadores. Enaldo Marques, coor-
denador do comitê gestor do clube, 
comenta. “Nessa próxima fase da 
Copa do Brasil procuramos patroci-
nadores porque sabemos da projeção 
que podemos dar a essas marcas e 
sabemos também o quanto é essencial 
para o clube manter sempre patroci-
nadores ativos, o que fortalece tanto 
financeiramente, mas também o CRB 
como uma marca forte no mercado”, 
disse. 

Para André Carneiro, vice-presi-
dente de marketing do clube, fala 
sobre as parceria com as empresa. 
“Fechar essas empresas, para um 
jogo dessa projeção, abre para gente 
a possibilidade de negociação para 
um possível contrato anual com 
essas marcas. O CRB fica orgulhoso 
de fechar essas parcerias e de forta-
lecer as relações com os clientes”, 
destacou. 

SOBRE O CORPO EXPLICA
Com time de 110 pessoas, sendo 40 

analistas corporais, O Corpo Explica 
disponibiliza conteúdo digital em 
vídeos e workshops gratuitos, além 
de cursos para formação de novos 
analistas corporais. A empresa, lide-
rada pelo CEO Renato Torres e com  

o s 
especialis-
tas Elton Euler e Vanessa Cesnik, 
possui metodologias e programas 
específicos para resultados em 3 
pilares: finanças, relacionamento e 

s a ú d e , 
corpo & mente, 

usando técnicas de análise 
corporal, para a partir de diagnós-
tico rápido e preciso, estabelecer um 
programa de tratamento e impactar 

positivamente o comportamento de 
cada ser humano.Com início em 2017, 
O Corpo Explica já atendeu mais de 
25 mil pessoas ao redor do mundo, 

estando presente em 18 países, e 
com atuação em dois idiomas 

(português e  espanhol) . 
Atualmente, possui quase 1 

milhão de seguidores em 
suas redes sociais.

CASA VIEIRA
T r a d i c i o n a l  e 

pioneira, a casa vieira é 
genuinamente alago-
ana, carregando em 
cada alicerce a Grati-
dão e o compromisso 
com sua terra e seus 
conterrâneos. 50 anos 
depois, é reconhecida 
como uma empresa 
construída com a 

solidez do trabalho, 
do Compromisso com cada 

colaborador e com o respeito a cada 
um dos seus fornecedores. A pequena 
loja se desenvolveu, tornando-se a 
semente de um complexo com quatro 
grandes E modernas lojas, distribu-
ídas nos principais centros urbanos 
de maceió: centro, farol, shopping 
Pátio maceió e a loja praia, no bairro 
de cruz das almas. E mais uma já em 
estudo e projetada Para se concreti-
zar. Hoje, a casa vieira gera mais de 
750 empregos diretos e se orgulha de 
contar com colaboradores Satisfeitos 
e de ser uma das maiores arrecada-
doras de icms de alagoas. 

UNICESUMAR
Referência em EAD no país, a 

Unicesumar oferece mais de 60 
cursos de graduação. Entre eles, 
destaque para as áreas que lideram 
a retomada da economia brasileira: 
Agronegócio, Ciências de Dados e 
Análise de Comportamento, Empre-
endedorismo, Educação Física, 
Engenharia de Software, Gastrono-
mia, Gerontologia, Gestão da Produ-
ção Industrial, Recursos Humanos, 
Gestão Hospitalar, Psicopedagogia, 
além de outros nas áreas de educa-
ção, gestão, tecnologia, design e 
responsabilidade social.
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EMPRESAS terão suas marcas estampadas no uniforme regatiano durantes os dois jogos da Copa do Brasil

CRB fecha patrocínios para 
os duelos contra o Palmeiras
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Cecília Tavares
Repórter

A S e c r e t a r i a 
de Estado do 
Desenvolvi-

mento Econômico e Turismo 
(Sedetur ) entregou, hoje, 
junto ao Instituto do Meio 
Ambiente de Alagoas (IMA), 
a licença ambiental que auto-
riza a operação da Mineração 
Vale Verde (MVV) no muni-
cípio de Craíbas, no Agreste 
alagoano. A empresa vai 
atuar no beneficiamento e 
produção de concentrado de 
cobre, resultando na criação 
de mais 2.100 empregos dire-
tos e indiretos. O início das 
operações está previsto para 
o segundo semestre de 2021, 
após a realização de testes 
eletromecânicos.

“A função da Sedetur é 
desburocratizar os trâmites 
para os investidores, dando 
celeridade aos processos e 
garantindo um ambiente 
de negócios favorável. A 
concessão da licença ambien-
tal operacional da MVV em 

Alagoas é mais um avanço 
para o desenvolvimento 
econômico do estado, com a 
geração de emprego e renda 
para centenas de alagoa-
nos”, afirmou o secretário do 
Desenvolvimento Econômico 
e Turismo, Marcius Beltrão.

Também participaram da 

entrega da licença o presi-
dente do Instituto de Meio 
Ambiente (IMA), Gustavo 
Lopes, o superintendente da 
Indústria, Comércios e Servi-
ços (SICS) da Sedetur, André 
Luiz Gomes e o gerente da 
Mineração Vale Verde, Tony 
Lima.

DESENVOLVIMENTO
Com mais de R$ 1 bilhão 

investidos desde o início da sua 
implantação em 2018, a MVV 
é a primeira mineradora do 
estado e o maior investimento 
privado dos últimos 10 anos. 
Com mais de 2 mil empregos, 
entre efetivos e terceirizados, 

gerados no pico da fase de 
implantação, a Vale Verde tem 
movimentado a economia da 
região Agreste, além de oferecer 
oportunidades de capacitação, 
com programas de qualificação 
profissional, desenvolvimento 
de fornecedores locais, empre-
endedorismo feminino, entre 
outros.

“Nos alegra ter absorvido 
70% da mão de obra local na 
fase de implantação da MVV. 
Formamos operadores, capa-
citamos centenas de pessoas, 
e o nosso objetivo, com um 
compromisso ambiental e 
social forte, é deixar um grande 
legado em Alagoas”, explicou 
Tony Lima, gerente-geral da 
MVV em Alagoas.

Com reservas publicadas 
de 52 milhões de toneladas de 
cobre sulfetado, a vida útil da 
mina do Projeto Serrote, em 
Craíbas, está estimada em 14 
anos. O início das operações se 
dará após testes eletromecâni-
cos, que serão feitos com carga 
de minério, a serem realizados 
ainda no segundo semestre de 
2021.

Vale Verde: Sedetur e IMA 
entregam licença ambiental 

EMPRESA DE MINERAÇÃO já investiu mais de R$ 1 bilhão e gerou cerca de 2.100 empregos diretos e indiretos

Lucas Menezes

João Victor Barroso
Repórter

Alagoas continua avan-
çando na Campanha de Imuni-
zação contra a Covid-19 com a 
chegada de novas remessas de 
vacinas enviadas pelo Minis-
tério da Saúde (MS). O Estado 
recebeu mais 98.250 doses 
da AstraZeneca, no final da 
manhã de hoje. A nova remessa 
está armazenada na sede do 
Programa Nacional de Imuni-
zação em Alagoas (PNI/AL), 
situada no bairro Farol, em 
Maceió.

O secretário de Estado da 
Saúde, Alexandre Ayres, e o 
governador de Alagoas, Renan 
Filho, anunciaram a chegada 
dos imunizantes por meio das 
redes sociais, na noite da terça-
-feira (1º). Ainda na publicação, 
o titular da Saúde afirmou que 
a distribuição das doses iniciará 
de imediato.

“Vamos dar início à imuni-
zação dos alagoanos a partir de 

55 anos. De imediato, iniciare-
mos a distribuição das doses aos 
municípios, que irão divulgar 
os respectivos calendários de 
vacinação. Já aplicamos quase 
1 milhão de doses da vacina 
contra a Covid-19 em Alagoas. 
Vamos vencer a pandemia!”, 

publicou o secretário Alexan-
dre Ayres.

Após a chegada dos imuno-
biológicos no Aeroporto Inter-
nacional Zumbi dos Palmares, 
os técnicos do PNI/AL, órgão 
ligado à Sesau, fizeram o regis-
tro das doses da AstraZeneca 

no sistema do Ministério da 
Saúde. Posteriormente, as vaci-
nas foram armazenadas na 
câmara fria, em uma tempera-
tura entre 2° e 8° Celsius.

Com essa primeira etapa 
finalizada, o lote de vacinas foi 
encaminhando para as Centrais 

Estaduais de Armazenamento 
e Distribuição de Imunobioló-
gicos, localizadas em Maceió e 
Arapiraca, e estão à disposição 
das secretarias Municipais de 
Saúde (SMSs) para a retirada 
das doses.

Para a retirada das doses e 
dos insumos para a vacinação 
os órgãos municipais preci-
sam fazer uma solicitação no 
Sistema de Insumos Estratégi-
cos em Saúde (SIES), e agendar 
previamente com a Central de 
distribuição de Maceió pelo 
e-mail: redefrioalagoas@gmail.
com, ou com a central de Arapi-
raca, pelo e-mail: creadiarapi-
raca@gmail.com .

Com essa nova remessa de 
doses da AstraZeneca, enviada 
pelo Ministério da Saúde, o 
Estado totaliza 1.490.460 de 
vacinas recebidas. Foram 
aplicadas 992.948 doses na 
população, sendo 710.811 refe-
rentes à primeira dose (D1) e 
outras 282.137 dizem respeito à 
segunda dose (D2).

COVID-19

AL recebe 98.250 doses da AstraZeneca para 
avançar na vacinação a partir de 55 anos

Carla Cleto

Empresa vai atuar na produção de concentrado de cobre, resultando na criação de mais 2.100 empregos diretos e indiretos

Doses chegaram em Alagoas e foram encaminhadas para a sede do Plano Nacional de Imunização, no bairro do Farol
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Programa Alagoas Maior: Sebrae 
e Sedetur discutem estratégias

FORAM DEBATIDAS propostas como desburocratização, rede de apoio ao empreendedor e identificação de atrativos turísticos

João Paulo Macena
Savannah Comunicação Corporativa

Para debater 
estratégias e 
futuras ações 

do Programa Alagoas Maior, 
criado para desenvolver as ativi-
dades produtivas do estado, a 
Diretoria Executiva do Sebrae 
Alagoas recebeu, na tarde de 
segunda-feira (31), o secretário 
de Estado do Desenvolvimento 
Econômico e Turismo, Marcius 
Beltrão. Em pauta, estiveram, 
ainda, outros temas pertinen-
tes à um ambiente mais favo-
rável para as micro e pequenas 
empresas alagoanas.

Na oportunidade, a gerente 
da Unidade de Competiti-
vidade e Desenvolvimento 
(UCD) do Sebrae Alagoas, 
Renata Fonseca, apresentou 
propostas de tópicos previa-
mente discutidos com as 
equipes da Sedetur/AL para 
a continuidade do Programa 
Alagoas Maior.

Entre as propostas citadas 
estiveram: desburocratização, 
rede de apoio ao empreende-
dor, transformação digital dos 
pequenos negócios, programa 
de organização de feiras livres, 
fortalecimento do Fórum Esta-

dual das Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte 
(Fempe) e identificação de atra-
tivos turísticos em cada municí-
pio do estado.

Sobre a rede de apoio 
ao empreendedor, Renata 
Fonseca destacou pontos como 
a melhoria da infraestrutura e a 
conectividade das 72 Salas do 
Empreendedor instaladas em 
Alagoas, facilitando o acesso 
dos empresários a conteúdo 
essencial para desenvolver seus 
negócios.

“O estado tem um papel 
muito importante no desenvol-
vimento dessas ações, por isso, 
uma de nossas propostas é a 
melhoria dessa rede de apoio 

em vários níveis, tendo como 
ponto focal a Sala do Empreen-
dedor, que muitas vezes carece 
de estrutura, fortalecendo a 
capacitação dessas pessoas 
até a conectividade”, afirma a 
gerente.

O secretário Marcius 
Beltrão enfatizou a importância 
do fortalecimento dessa rede 
para que os empreendedores 
alagoanos também contribuam 
para a melhoria do ambiente de 
negócios.

“Uma das deficiências no 
ambiente de negócios do estado 
é articulação de informação de 
empreendedor para empreen-
dedor. Alguns empresários me 
dizem que tem dificuldade de 

vender para outras empresas 
dentro do estado, já que essas 
compram fora, em outros esta-
dos, mesmo quando o produto 
é vendido aqui e tem melhor 
qualidade. Por isso, vejo que é 
muito importante a gente orga-
nizar essa rede de informações 
para que todos sejam ampa-
rados, seja da indústria, do 
comércio ou serviços”, pontua.

IDENTIFICAÇÃO DE 
ATRATIVOS TURÍSTICOS
Uma das propostas para 

o Programa Alagoas Maior 
é trabalhar o turismo como o 
grande propulsor da economia 
alagoana, com a valorização 
dos destinos turísticos e manei-
ras de explorar o setor de forma 
consciente e sustentável. Na 
reunião, foi discutido o desafio 
de encontrar, para os municí-
pios com potencial turístico, 
um atrativo, um sabor e um 
souvenir, como destaca o dire-
tor técnico do Sebrae Alagoas, 
Vinicius Lages.

“Em alguns municípios 
ainda existe a dificuldade de 
ofertar opções de atrativos para 
o turista no fim de semana. Por 
isso, é importante que cada um 
tenha isso bem organizado, no 
mínimo, essas três coisas (um 

atrativo, um sabor e um suve-
nir) em um estado turístico 
como o nosso”, conclui Lages.

Também participaram 
da reunião o diretor superin-
tendente do Sebrae Alagoas, 
Marcos Vieira, o gerente da 
Unidade de Relacionamento 
Empresarial do Sebrae, Marcos 
Alencar, da Chefe de Gabinete 
da Direx, Sandra Torres e técni-
cos da Sedetur/AL.

ATENDIMENTO REMOTO
A equipe do Sebrae está 

mobilizada para atender as 
demandas dos empresários, 
que também podem contar com 
a estrutura de cursos online e 
gratuitos do portal EAD Sebrae 
com mais de 100 opções de 
cursos, basta acessar https://
www.sebrae.com.br/sites/
PortalSebrae/cursosonline.

O empresário pode entrar 
em contato com a instituição 
pelos canais remotos e digitais, 
como o portal sebrae.com.br/
alagoas, telegram t.me/sebra-
ealagoas, whatsapp e Telefone 
0800 570 0800, chat e e-mail fale.
sebrae.com.br, instagram @
sebraealagoas, twitter @sebra-
ealagoas, facebook /SebraeAla-
goas, youtube @sebraealagoas e 
o linkedIn Sebrae Alagoas.

Kelvin Gomes

Rede de apoio ao empreendedor e transformação digital foram algumas propostas





Chã Preta é uma cidade pequena do interior de Alagoas, onde todo mundo se conhece. Quem tem dinheiro e quem não 
tem se cruzam todos os dias pelas ruas da cidade e sabem, nome e sobrenome um do outro. Pois bem, como a política 
é cheia de surpresa, eis que surgiu na gestão do Município um cidadão chamado Cléber Vieira. Ele já teria sido Chefe de 
Gabinete do Prefeito Maurício Holanda, Secretário de Finanças e agora estaria ocupando a Secretaria de Saúde (que tem 
a sugestiva sigla de Semsau- Secretaria Municipal de Saúde). O distinto advogado seria o chefe da Semsau. Ocorre que 
ninguém conhece o nobre causídico na cidade. Dizem até que ele caiu de “paraquedas” na gestão. Boatos dão conta de 
que ele seria indicação da deputada Cibele Moura. Falta fazer a relação entre os Fidélis de Moura com os Holanda de Chã 
Preta. Como a situação da Saúde (insossa) não está sendo bem conduzida na cidade, o secretário terá que dar as caras 
na Câmara. Ele foi convocado em requerimento da vereadora Patrícia Macário, aprovado pela Câmara. Cléber Vieira terá 
que explicar a inércia da Semsau no atendimento à população e a falta de prestação de contas de R$ 100 mil que teriam 
sido destinados pelo Governo do Estado para ações de enfrentamento à Covid-19 na cidade.

A Assembleia Legislativa de Alagoas está repleta de especialistas. Há especialistas em vírus, em vacina, em vermífugos, 
Direito Constitucional, Soberania, até em ovos de galinha e de pata. Cada um que queira dar o seu pitaco sobre os mais 
variados e complexos assuntos. Claro, os argumentos ficam boiando, na flor d´água. “Vai morar na Venezuela!”. Esse é o 
clichê preferido dos novos estudiosos. Isso acontece desde que um ser desprezível ocupou o Planalto. Cada asneira que 
esse “chefe de Estado” fala ecoa nas casas legislativas Brasil afora, onde tem sempre alguém que, igual a ele [ou pior], 
corroborando com tal declaração que mais parece ter saído de uma latrina. Por aqui, deputados e vereadores – mesmo 
sem poder nenhum – querem apitar até nos nomes das pessoas convocadas pelos senadores da CPI da Covid. Para 
essas pessoas, há nomes intocáveis, que não deveriam nem ser pronunciados pela imprensa. Um bando de negacionis-
tas, ignorantes e mentirosos. A ordem aos depoentes é proteger o nome do chefe do bando: ele nunca me mandou fazer 
nada. Aliás, o que não é de todo mentiroso. Há quem diga que ele não manda mesmo.

O silêncio da população de Palmeira 
dos Índios em relação à polêmica 
do Museu Xucurus incomoda muita 
gente. As pessoas fogem da discussão 
em torno da possibilidade de o museu 
voltar a ser igreja. Sabe aquela coisa 
de “nem fede nem cheira”? Pois bem, 
é assim que os ´palmeiríndios´ estão 
se comportando. Aliás, essa coisa de 
ficar vendo o bonde passar, as nuvens 
mudarem de formato, o “tanto faz” é 
muito forte na cidade. Palmeira tem 
o seu potencial em todos os setores 
e segmentos. A cidade tem um povo 
forte e uma história maior ainda. Falta 
apenas pensar grande e avançar. 
Foi-se o tempo em que Arapiraca só 
via Palmeira dos Índios pelo retrovisor.

Falando em Palmeira dos Índios, o destaque vai para o ensino médio e superior. As 
escolas e faculdades da cidade têm destaque garantido todos os anos nas compe-
tições nacionais. O Gigante do Asfalto - Escola Estadual Humberto Mendes – tem 
jovens talentos que se destacam com seus projetos científicos Brasil afora e até 
além fronteiras brasileiras. Os cases de sucesso na agricultura, os intelectuais da 
cidade e a cultura se sobressaem sobre a maioria dos municípios alagoanos. Então, 
o que falta para que Palmeira dos Índios assuma o protagonismo de cidade próspera 
da região? Vontade política? União do seu povo? Ou menos política e mais amor pela 
cidade? Falta decidir. O tempo está passando.

Depois que o presidente Jair Bolsonaro disse que os atos, contra o governo dele 
e por mais vacinas, tinham sido “esvaziados” porque faltou maconha, o deputado 
estadual Cabo Bebeto está colhendo assinaturas para um projeto de lei que endu-
reça o combate à erva maldita. Ele quer que a Polícia Federal e Polícia Rodoviária 
Federal apertem o cerco aos traficantes, com operações pontuais de combate ao 
tráfico, toda vez que a esquerda marcar uma manifestação contra o presidente da 
República. A ordem é deixar a galera na seca, sem um ‘baseado’ sequer. Lembra a 
história do homem que vendeu o sofá. (Ricardo Rodrigues)

A CPI da Covid-19 no Senado já tem provas da existência do ‘Gabinete Paralelo’ 
e seus integrantes. Pelo menos duas médicas faziam parte da equipe, que reco-
mendou ao presidente Bolsonaro gastar dinheiro do povo com cloroquina, cuja 
eficácia é zero contra o novo coronavírus: Mayra Pinheiro e Nise Yamaguchi. As 
duas prestaram depoimento à CPI: voltaram a defender tratamento com hidro-
xicloroquina, mas negaram participação na mudança da bula do remédio para 
enganar a população. (RR)

O professor Arquidones Bites, preso pela PM em Trindade (GO), por se recusar a 
tirar adesivo contra Jair Bolsonaro colado em seu carro, recebeu a solidariedade 
de partidos de esquerda de vários Estados. Ao sair da delegacia, depois que seu 
advogado provou que sua prisão era arbitrária, o dirigente do PT agradeceu o 
apoio de todos e reafirmou gritando: “Fora Bolsonaro genocida!”. (RR)

O dono do Passaporte mais conhecido da Praça da Faculdade, conhecido como 
Obscuro, precisou gravar um vídeo e postar nas mídias sociais para desfazer 
uma fake news dando conta que ele teria ganho na Mega Sena. Torcedor fanático 
do CSA, ele fez isso porque não aquentava mais receber pedidos de socorro 
e empréstimo de parentes, amigos e conhecidos. Além de temer ameaças e 
sequestros, como pontuou em suas postagens. (RR).

Embates ideológicos à parte, a 
médica Nise Yamaguchi deixou 
muito a desejar, quando não soube 
responder qual era a diferença entre 
vírus e protozoário. Ela foi questio-
nada sobre essa diferença, mas 
fez cara de paisagem quando a 
pergunta foi feita pelo senador Otto 
Alencar (PSD-BA). “A cloroquina é 
usada para o tratamento da malária, 
doença provocada por um protozo-
ário e não por um vírus”, explicou o 
senador, que é ortopedista. (RR)

A terceira médica a prestar depoimento 
à CPI da Covid-19, Luana Araújo, deve 
revelar porque deixou o Ministério da 
Saúde. Os senadores querem saber 
se o fato de ser contra o tratamento 
precoce à base de cloroquina teria 
sido o motivo de sua saída do governo 
federal. Em 2020, a infectologista fez 
críticas ao uso de medicamentos sem 
comprovação científica para o trata-
mento da doença. Com isso, desagra-
dou o presidente Bolsonaro, que teria 
vetado a sua contratação. (RR)
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Estrelas douradas 

Ligeirinhas

Acaba sexta-feira o prazo de 72 horas dado pelo juiz Josemir Pereira de Souza, da 6ª Vara Crimi-
nal da Capital, para que os coronéis da Reserva Remunerada, Marcos Antônio Brito e Adroaldo 

Goulart apresentem as provas das denúncias que fizeram contra o tenente-coronel Everaldo Lizi-
ário Júnior. As denúncias são pesadas e já foram parar na Corregedoria da Polícia Militar. Liziário 
representou os oficiais superiores em todos os fóruns e instâncias possíveis e imagináveis. Como 
o ônus da prova cabe a quem alega, Brito e Goulart terão que provar as denúncias. São coisas 
cabeludas que, na verdade, nem condizem com o oficialato de uma instituição na envergadura da 
PM alagoana. De tão cabeludas, pelo “andar da carruagem” parece que os oficiais não têm prova 
do que disseram. Ou seja: teriam sido denúncias vazias, valentia que se tem quando se estar sozi-
nho, diante do telefone celular com a opção de enviar áudios par o mundo inteiro. Como a situação 
envolve oficiais da PM, é prudente que esse “tiroteio” fique apenas na saliva e no fôlego, bem como 
nos argumentos dos advogados das partes.

» O “OK” do presidente à Copa América é o tema da minha maté-
ria de sábado. Vou mostrar que política e futebol se misturam 
quando o governo abusa do circo e esquece a fome. (RR).

» Em Penedo, um cavalo foi esfaqueado e sangrou até morrer. A polícia 
tenta identificar quem cometeu esse crime. Quem souber de informações 
que possam auxiliar a polícia a descobrir o autor do crime, pode ligar para 
Disk Animal da Prefeitura de Penedo pelo número (82) 9 9143-2554.

» O ex-ministro Eduardo Pazuello foi agraciado com um cargo do 
segundo escalão no governo federal, depois que apareceu sem 
máscara e discursando ao lado de Bolsonaro, num ato público 
realizado por forças de direita, no Rio de Janeiro.

Um estranho no ninho
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