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Esquema da vacina daria 
R$ 10 bilhões à corrupção

ESCÂNDALO DA PROPINA NA COMPRA DA COVAXIN E OUTRAS VACINAS É O MAIOR DA HISTÓRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

O deputado federal Luís 
Cláudio Miranda (DEM/DF) 
e seu irmão, Luís Ricardo 
Miranda, podem ter “melado” 
um esquema que desviaria, ao 
todo R$ 10 bilhões do Minis-
tério da Saúde, com a compra 
de vacinas. As denúncias 
dos irmãos foram, em parte, 
ratificadas pelo cabo PM/
MG, Dominguetti, ouvido 
há poucos dias pela CPI da 
Covid no Senado. A testemu-
nha teve o telefone celular 
apreendido por ter apresen-
tado um áudio editado como 
forma de incriminar o depu-
tado Luís Miranda. Ele foi 
desmentido.   Página 3

Fracassou a ofensiva do 
Partido Progressistas (PP) 
nacional contra a outorga 
do saneamento em Alagoas. 
Por decisão do ministro do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) Edson Fachin, o Estado 
de Alagoas continua sendo 
o detentor, por direito, dos 
recursos provenientes da 
outorga dos serviços de água e 
esgotamento na Região Metro-
politana de Maceió. A tentativa 
encabeçada pelo presidente 
da Câmara dos Deputados, 
Arthur Lira, por meio de seu 
partido, visava deslocar os 
recursos do Estado para as 
prefeituras da região.   Página 4

STF mantém 
a outorga do  
saneamento 
com o Estado

   LIRA PERDE

   DELEGADO-VEREADOR

Postura de Fábio Costa 
desagrada cúpula do PSB

Cai de vez 
a principal 
bandeira 
de Bolsonaro

   EDITORIAL

Página 2 Página 2

Prefeitura faz reparos em
vias de mais de 20 bairros

A Prefeitura de Maceió 
intensifica as ações da 
operação tapa-buracos nos 
bairros. De janeiro a maio, 
as equipes da Seminfra leva-
ram o serviço a mais de 180 

vias, ruas e avenidas, propor-
cionando maior fluidez ao 
trânsito de veículos e mais 
segurança aos pedestres. 
A operação tapa-buraco já 
contemplou mais de 20 bair-

ros, entre eles: Tabuleiro do 
Martins, Jacintinho, Bebe-
douro, Benedito Bentes, 
Jatiúca, Centro, Vergel do 
Lago, Ponta Verde, Trapiche 
da Barra, Jaraguá, Feitosa, 

Rio Novo, Prado, Antares, 
Levada, Serraria, Pajuçara, 
Cidade Universitária, Ponta 
Grossa, Jacarecica, Manga-
beiras, Chã de Jaqueira e 
Ipioca.   Página 7

HOMENS, MÁQUINAS E MATERIAL 

asfáltico garantem a recuperação das vias danificadas pelas chuvas em vários bairros de Maceió

   TAPA-BURACOS
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CAI A PRINCIPAL  BANDEIRA de Bolsonaro para tomar de assalto a Presidência

2 O DIA Alagoas

Expressão

EDITORIAL

Conduzido à condição de salvador da pátria, Bolso-

naro foi apresentado como solução para corrigir os 

destinos do país. Foi vendido como incorruptível, em 

um cenário maniqueísta propositadamente alimen-

tado por interesses ideológicos e econômicos, por 

uma elite ávida apenas ao lucro e por uma mídia com 

pautas convenientes a esses interesses e distante da 

necessidade do povo.  

O ex-capitão e o sempre deputado federal por longas 

legislaturas, cuja “maior contribuição” como parla-

mentar foram os discursos truculentos dignos de um 

frequentador de botequim de esquina, foi alçado, pelo 

voto popular à Presidência da República. Dois anos 

e meio mandato eis que se desmorona a principal 

bandeira do bolsonarismo: o combate à corrupção.  

Denúncias de esquema nas negociações para aqui-

sição de vacina derrubam por terra o “mito” em 

torno de um governo aclamado como incorruptível. 

Propaganda enganosa – foi oferecido pela minoria 

dominante – um produto inexistente: o “elixir anticor-

rupção”. Esse “gato por lebre” foi comprado por uma 

maioria alienada da realidade, autodeclarada defen-

sores da pátria, da família e dos bons costumes e com 

Deus acima de tudo.  

O preço dessa presunção: um país dividido. De um 

lado, eles como os bons, sempre bons cidadãos, do 

outro, os maus, sempre maus, de preferência Lula, PT 

e toda a esquerda. Entretanto, não era necessário ser 

um analista político para perceber a grande furada em 

abonar um candidato cuja trajetória era digna de qual-

quer coisa menos de ser o detentor da honestidade 

- construiu seu patrimônio político baseado em inter-

esses pessoais e passou parte desse capital aos filhos.  

Nada diferente dos caciques da política nacional. 

Vale ressaltar que não se pretende encobrir as falhas 

de governos anteriores, envolvidos que foram com 

esquemas de corrupção, mas tão somente demonstrar 

que o Governo Bolsonaro não é composto por excep-

cionais da honradez. Pelo contrário, sua excepcionali-

dade diz respeito ao grau de maldade e corrupção tão 

intensos que já culminou com milhares de mortes, no 

caso da pandemia, e compromete seriamente a saúde 

democrática do país.  

No quesito vacinação, por exemplo, o acharque aos 

cofres públicos saiu do clichê dos 10%, 20% e a propina 

cobrada segue agora as regras de um mercado negro 

– onde é válida a paridade “um dólar, uma dose de 

imunizante”. A conta do rombo fica mais fácil: um 

milhão de doses... Cem milhões de doses...Assim, são 

milhões e milhões de reais no bolso dessa gente.  

Isso está muito mais para ação de milicianos do que 

para um governo auto-intitulado incorruptível.

Cotação da milícia:
um dólar por dose

As vezes me pergunto se estou errada no mundo certo, ou 
se estou certa no mundo errado. Diariamente, quando acor-
damos, cabe refletir: e hoje, o que a vida nos reserva? M.S.S, 44 
anos, solteira, comerciária, cursou até o ensino médio. Mora 
com seus pais, irmão, cunhada e dois sobrinhos. M.S.S, até os 
40 anos de idade se considerava uma mulher forte, determi-
nada, corajosa, desafiadora, segura, dona de si. Teve alguns 
namorados, mas nunca encontrou o homem ideal para casar e 
ter filhos. Tinha o sonho de ser mãe de uma menina. Até agora 
não realizou. 

M.S.S tem uma família muito grande e festeira. Sempre 
que possível a maioria dos membros se encontram na casa de 
alguém para um almoço em família. Durante esses encontros, 
os familiares riem, conversam, relembram fatos da juventude, 
contam piadas e sentem-se felizes por poderem estar juntos. 
Durante a infância, adolescência e início da vida adulta, M.S.S 
participativa alegremente desses momentos. Contudo, com o 
passar do tempo ela foi se distanciando sutilmente. Começou 
a ter aversão à multidão. O barulho das gargalhadas incomo-
dava. A movimentação de pessoas tornara-se insuportável ao 
ponto de que quando os familiares se encontravam na casa de 
seus pais para o tradicional encontro mensal, ela se enclausu-
rava em seu quarto até que todos fossem embora.

Cada vez mais distante da família e dos amigos, M.S.S 
tornou-se solitária e exigente. Quando seus pais lhe convi-
dam para fazer as refeições, ela se chateia, se dirige de maneira 
ríspida, demonstrando uma certa amargura. Sempre pergunta 
a origem da alimentação, onde foi comprada, quem a prepa-
rou. Toma pouca água pois diz que mesmo sendo água mineral 
não tem certeza se a água é bem tratada, se o galão de água está 
higienizado. Com essas colocações e indagações, deixa seus 
pais angustiados e aflitos. Seu disse que já não aguenta mais 
tantas exigências. E afirma que todos os anos faz promessa 
para Santo Antônio, considerado o casamenteiro, enviar um 
marido para a filha. Sua mãe, uma senhora de 69 anos, vive 
infeliz e triste por acompanhar o sofrimento e vida descon-
tente de sua filha.

Há poucos dias M.S.S tomou a primeira dose da vacina 
contra a COVID-19. O imunizante foi da Pfizer. Quando voltou 
para sua casa e observou que no cartão de imunização não 
tinha o nome dos outros imunizantes, como CoronaVac ou 
AstraZeneca, entrou em pânico. Passou muito mal. Ligou para 
as pessoas que já tinham tomado a primeira dose. E coinciden-
temente nenhuma delas tinha tomado a Pfizer. Foi um verda-
deiro “Deus nos acuda”. Chorou, gritou, e entrou em pânico 
dizendo para todos que iria morrer. Foi uma situação difícil. 
Seus pais ficaram preocupados e procuraram um psiquia-
tra. M.S.S está sendo acompanhada por um especialista. Sua 
mãe lamentou: “nunca imaginei que viveria para ver minha 
filha nessa situação. Uma mulher adulta que não sabe trilhar 
os próprios caminhos! É assustador. O pai dela e eu somos 
os únicos que a compreendemos. A maioria das pessoas a 
chamam de louca. Meu coração fica sangrando com essas 
colocações. Coloco a vida dela nas mãos de Deus”. A vida é uma 
caixa de surpresa. Sorte de quem sabe administrá-la!

Surpresas da vida
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TRATATIVAS são recheadas de discurso que incrimina a gestão BolsonaroPoder

Caso as denúncias feitas 
pelos irmãos Miranda e por 
Luiz Paulo Dominguetti se 
confirmem, o governo que 
se dizia “vacinado” contra a 
corrupção pode ser acusado 
de ter planejado o maior 
escândalo de corrupção no 
Ministério da Saúde da histó-
ria do país. Os valores soma-
dos das compras das vacinas 
Covaxin e AstraZeneca ultra-
passariam a casa dos R$ 10 
bilhões 

Após sua inquirição, na 
condição de testemunha 
na quinta-feira passada, na 
Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Covid-19, 
o cabo da Polícia Militar de 
Minas Gerais, Paulo Domin-
guetti ,  mostrou ser um 
“coringa” – não se sabe ainda 
de quem. 

A convocação do PM 
bolsonarista se deu graças às 
denúncias feitas por ele de 
que foi recebido no Ministé-
rio da Saúde para intermediar 
a venda de 400 milhões de 
dozes da vacina AstraZeneca. 
Segundo ele, o então diretor 
de Logística do MS, Roberto 
Dias, exigiu propina de US$ 
1 por dose comprada pelo 
governo federal. Ou seja, US$ 

400 milhões em propina, mais 
de R$ 2 bilhões. 

As denúncias feitas à CPI 
pelo deputado Luís Miranda 
(DEM-DF) e o seu irmão, 
Luís Ricardo Fernandes 
Miranda, tratam de suspei-
tas de corrupção e supostas 
irregularidades envolvendo o 
contrato de compra da vacina 
Covaxin. 

Luís Ricardo Miranda, 
irmão do deputado federal 
Luís Miranda, é chefe da divi-
são de importação do Minis-
tério da Saúde. 

E le  disse  à  CPI  que 
sofreu uma pressão “inco-
mum” durante o processo 
de adequação de documen-
tos para a compra da vacina 
indiana. 

A expectativa do governo 
federal era tanta na assinatura 

desse contrato que o Ministé-
rio da Saúde celebrou em seu 
canal oficial no Twitter a assi-
natura em 25 de janeiro deste 
ano: “O @minsaude assinou 
contrato para a compra de 20 
milhões de doses da vacina 
Covaxin junto à Precisa Medi-
camentos/Bharat Biotech. O 
investimento total foi de R$ 
1,614 bilhão na compra da 
vacina produzida na Índia”, 
dizia o post do MS.

No comunicado publi-
cado no site do Ministério da 
Saúde, a previsão de entrega 
do primeiro lote com oito 
milhões de doses era de que 
chegassem ao Brasil “já no 
mês de março, em dois lotes 
de quatro milhões a serem 
entregues entre 20 e 30 dias 
após a assinatura do contrato”, 
o que não aconteceu.

MINISTÉRIO DA SAÚDE pode estar envolvido em escândalo em negociação de vacinas com propina bilionária

Saúde: governo é acusado de 
tramar esquema de corrupção

   POLÍTICA

Eleições de 2022 terá o 
vírus como protagonista

O vírus da Covid-19, 
que já matou mais de meio 
milhão de pessoas no Brasil, 
por incrível que pareça é o 
mesmo que fez despertar 
um grito de libertação do 
povo brasileiro. O combate 
a ele divide e une, numa luta 
insana entre a ciência e o 
obscurantismo, com perdas 
para ambos os lados. A lição 
que se tira de tudo isso é 
essencialmente política: 
como a manifestação mais 
genuína da raça humana. 

É quando a fome não 
passa ou o sapato aperta, 
que nossa gente desperta. 
A compreensão ou a aliena-
ção deste momento crucial 
da conjuntura política 
nacional é que dá a dimen-
são, o discernimento, o 
sentimento ideal para que 
as pessoas se posicionem 
politicamente. De que lado 
estamos? 

O direito à saúde, para 
preservar o bem mais 
precioso da vida, está 
assegurado na Declara-
ção Universal dos Direitos 
Humanos da ONU e na 
nossa Constituição Federal 
de 1988. Por meio do Sistema 
Único de Saúde (SUS), Esta-
dos e municípios vacinam 
as pessoas de Norte a Sul do 
País há anos, contra as mais 
diversas doenças, comba-
tendo vírus tão letais quanto 
o da Covid-19. Portanto, não 
é de hoje que o Brasil vacina 
a pátria amada mãe gentil.

Quem toma a vacina 
contra  a  Covid-19 se 
emociona, agradece e 
entende que a vacina, seja 
ela qual for, é necessária não 
só para quem toma, como 
também para aqueles que 
ainda vão tomar.  Ajuda na 
“imunização de rebanho”, 
como apregoam os infec-
tologistas. Aliada às demais 
medidas sanitárias, a vacina 
salva, evita a morte prema-
tura dos contaminados 
pelo vírus. Portanto, quem 
defende a vacina, defende 

a vida; quem é contra ela 
semeia a morte, o ódio, a 
discórdia. 

Nas eleições de 2022, a 
pandemia será o tema prin-
cipal da discussão. Não tem 
como negar ou evitar. As 
alianças em torno dos candi-
datos presidenciais vão 
passar pelas mortes e a inter-
nação de pessoas, por quem 
facilitou a vacinação ou 
quem quis tirar proveito das 
negociações de vacina. Não 
por acaso, a CPI da Covid-
19 no Senado, coloca frente 
a frente, senadores que 
querem inocentar os apro-
veitadores da pandemia e 
aqueles que estão querendo 
responsabilizá-los. 

A tropa de choque de 
Bolsonaro não se limita 
aos parlamentares da base 
governista, vai além do 
“gabinete paralelo” em 
Brasília e dos motoquei-
ros “incomíveis”, tem sede 
no Rio de Janeiro, onde se 
concentra o braço armado 
do grupo, que tem nas milí-
cias e na banda podre dos 
militares sua maior força de 
coerção, seu maior poder de 
fogo. São integrantes esses 
grupos, espalhados pelo país 
e sob comando carioca, que 
vem sendo investigado pelo 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), no inquérito dos aten-
tados contra as instituições 
democráticas e seus inte-
grantes. 

Um deputado fede-
ral, ainda com mandato, 
está preso por atuar nesse 
campo; e outros parlamen-
tares vêm sendo investiga-
dos. Eles estão por trás de 
uma rede de divulgação de 
notícias falsas, para macu-
lar a imagem dos principais 
opositores de Bolsonaro: 
caluniando, difamando e 
espalhando dossiês falsos 
contra aqueles que investi-
gam e denunciam as atro-
cidades do presidente. Ou 
seja, há uma ala governista 
que apoia o vírus (pasmem!), 
detona quem o persegue e 
tenta enriquecer  majorando 
o preço da vacina. 
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Ariel Cipola
Repórter

O deputado Luís Miranda 
afirmou à CPI que, diante dos 
fatos, se reuniu com o presi-
dente Jair Bolsonaro (sem 
partido). E, segundo ele, expôs 
as suspeitas de corrupção e 
também a pressão sofrida 
por seu irmão para dar agili-
dade no processo de compra 
da vacina indiana. Miranda 
afirma que Bolsonaro disse 
que iria acionar a Polícia Fede-
ral, fato que só veio a acontecer 
após as denúncias feitas pelos 
irmãos Miranda à CPI.   

O deputado disse, à Revista 
Crusoé, que após ter se reunido 
com  Bolsonaro para alertá-lo, 
recebeu uma proposta “milio-
nária” para não atrapalhar a 
compra da vacina Covaxin. 
O autor da “proposta inde-
cente” foi o lobista Sílvio Assis, 
homem de confiança do líder 
do governo na Câmara, depu-
tado Ricardo Barros (PP-PR).

A suposta compra de silên-
cio foi feita em duas reuniões, 

ambas em uma casa no Lago 
Sul, em Brasília. Na primeira, 
apenas o lobista, que já esteve 
envolvido em outros esquemas 
de corrupção estava presente. 
No encontro o lobista pediu 
para o deputado Miranda 
convencer seu irmão, servidor 
do MS, “a parar de criar emba-
raços para o negócio”. A oferta 
foi garantir a reeleição dele se 
não atrapalhasse a compra da 
Covaxin. A conversa não pros-
perou. No segundo encontro, 
um mês depois, dessa vez com 
a presença de Ricardo Barros, 
o lobista  Assis, afirmou que 
Miranda teria uma participa-
ção por dose vendida ao Minis-
tério da Saúde. Caso a venda de 
20 milhões de doses da vacina 
indiana fosse concretizada, o 
deputado ganharia US$ 0,6, o 
que corresponderia a US$ 1,2 
milhão de dólares, cerca de R$ 
6 milhões.

 Outra questão que chamou 
a atenção em relação à Cova-

xin foi seu preço: US$ 15 (R$ 
75,25) por dose, o maior valor 
pago pelo governo por um 
imunizante. A Precisa afirma 
que o valor está em conformi-
dade com vendas feitas pelo 
laboratório Bharat Biotech 
a outros 13 países, e que não 
houve sobrepreço. O tempo de 
negociação também foi bem 
curto: três meses, enquanto 
as negociações com a Pfizer se 
arrastaram por 11 meses e os 
dois acordos fechados entre 
o governo e a empresa ameri-
cana tiveram valores mais em 
conta: US$ 10 (R$ 50,17) por 
dose no primeiro contrato e 
US$ 12 (R$ 60,20) por dose no 
segundo.  A CPI da Pandemia 
também recebeu documen-
tos do Ministério das Relações 
Exteriores que revelam que 
o valor pelo qual o governo 
fechou a compra das doses de 
Covaxin foi 1000% superior 
ao estimado inicialmente por 
executivos da Bharat Biotech.

Conluio incluia tentativa de compra de silêncio

DENÚNCIAS

Dono da Precisa afirma que o MS cobrou US$1 de propina por cada dose do imunizante

Ricardo Rodrigues
Repórter



A executiva nacional do 
PSB não gostou nada da deci-
são do vereador delegado 
Fábio Costa de divulgar em 
suas redes sociais que encami-
nhou ofício ao presidente da 
República, pedindo a conde-
nação da vereadora Teca 
Nelma (PSDB), que tratou 
Bolsonaro como “genocida”, 
ao votar contra a concessão 
do título de cidadão honorá-
rio oferecido a ele. Com isso, a 
situação do vereador torna-se 
quase insustentável dentro da 
estrutura partidária socialista, 
que se encontra no campo das 
esquerdas e das liberdades 
democráticas. 

O ato de censura pública 
que Fábio Costa quis impor à 
vereadora Teca Nelma, a forma 
intimidatória que ele se dirigiu 
à colega, naquela sessão histó-
rica da Câmara Municipal de 
Maceió, ganhou repercussão 
nacional. Governadores de 
Estado, como Renan Filho 
(Alagoas) e Eduardo Leite 
(Rio Grande do Sul), além dos 
ex-governadores Teotônio 
Vilela Filho (PSDB) e Ronaldo 
Lessa (PDT), se solidarizaram 
com ela. O mesmo ocorreu 

com os diretórios nacionais do 
PSDB e do PSB. 

Apesar de ser do mesmo 
partido de Fábio Costa, o 
presidente nacional do PSB, 
Carlos Siqueira prestou publi-
camente “total solidariedade à 
vereadora Teca Nelma”, acres-
centando que quem defende 
o presidente Bolsonaro não 
deve continuar no partido. 
Ou seja, o delegado encontra-
-se na corda bamba, dentro da 
executiva nacional do PSB. 

Teca é filha da líder da 
bancada de Alagoas no 
Congresso Nacional, deputada 
federal Tereza Nelma (PSDB-
-AL), que faz parte da Comis-
são de Direitos das Mulheres 
da Câmara e é uma das lide-
ranças nacionais contra a 
discriminação de gênero. 

O conflito ocorrido na 
Câmara de Maceió, deveria 
ficar no campo das ideias ou 
das convicções ideológica, 
mas descambou para o lado 
pessoal. A vereadora afirmou 
que aquela não foi a primeira 
vez que  Costa se dirigiu a ela, 
de forma intimidatória, desres-
peitosa e preconceituosa, 
tratando-a como desprovida 
de base intelectual, como se a 
colega não soubesse sequer o 
significado de “genocida”. 

ENTRE  CONTEMPLADAS estaria Barra de São Miguel, do prefeito Benedito de LiraPoder

Fracassou a ofensiva do 
Partido Progressistas (PP) 
nacional contra a outorga 
do saneamento em Alagoas. 
Por decisão do ministro do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) Edson Fachin, o Estado 
de Alagoas continua sendo 
o detentor, por direito, dos 
recursos provenientes da 
outorga dos serviços de água 
e esgotamento na Região 
Metropolitana de Maceió. A 
tentativa encabeçada pelo 
presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira, por 
meio de seu partido, visava 
deslocar os recursos do Estado 
para as prefeituras da região.

Caso tivesse êxito, o movi-
mento do deputado federal 
Arthur Lira beneficiaria dire-
tamente seu pai, Benedito de 

Lira, que é prefeito da Barra de 
São Miguel – um dos 13 muni-
cípios que serão atendidos 
pela nova concessionária, a 
multinacional BRK Ambien-
tal. A mudança também 
beneficiaria grandes alia-
dos políticos dos Lira, como 
Gilberto Gonçalves, prefeito 
de Rio Largo.

A ação do PP, de forma 
contraditória, buscava modi-
ficar as regras que o próprio 
Arthur Lira havia apoiado 
quando da aprovação do novo 
marco legal do saneamento 
no Congresso Nacional, há 
um ano.

PARTIDO do presidente da Câmara, Arthur Lira, tentava deslocar recursos do Estado para os municípios atendidos pela BRK

STF mantém a outorga do 
saneamento com Alagoas

Ricardo Rodrigues
Repórter

Da Redação

  REPERCUSSÃO NACIONAL

Censura à Teca Nelma prejudica 

imagem de Fábio Costa no PSB
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Ação do PP 
contrariava novo 

marco legal do 
saneamento

‘BOAS INTENÇÕES’

Arthur Lira tentava ‘puxar a sardinha’ para o lado do pai, prefeito de um dos municípios da região metropolitana
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SÓ NOS ÚLTIMOS 30 DIAS foram vacinadas 400 mil pessoas  no Estado                                                                        Estado

A l a g o a s  a t i n g i u ,  n a 
quinta-feira (1º), a marca 
de 1.023.259 pessoas vaci-
nadas com a primeira dose 
contra a Covid-19. Somado 
ao número de alagoanos 
imunizados com as duas 
doses, o estado já aplicou 
1.398.695 doses de uma das 
quatro vacinas disponíveis 
para a população – Corona-
Vac, AstraZeneca, Pfizer e 
Janssen.

H á  a p e n a s  u m  m ê s, 
o estado tinha aplicado 
723.602 primeiras doses e 1 
milhão de doses somadas as 
primeiras e segundas apli-
cações. Só nos últimos 30 
dias, a vacinação beneficiou 
cerca de 400 mil pessoas.

O Governo do Estado 
iniciou a Campanha de 
Imunização contra a Covid-
19 no dia 19 de janeiro, com 
os profissionais da saúde 
recebendo a primeira dose. 
Atualmente, o Estado já 
distribuiu doses suficientes 

para iniciar a imunização 
de toda a população acima 
dos 42 anos de idade com 
a primeira dose. O anda-
mento da vacinação por 
município varia, portanto a 

população deve se informar 
junto às prefeituras sobre a 
faixa etária que está sendo 
imunizada no momento.

“Alagoas supera a marca 
de 1 milhão de pessoas 

vacinadas contra a Covid-
19 com a primeira dose. 
Agradeço de  coração a 
cada alagoano que abra-
çou a vacina. Não deixe de 
se vacinar quando chegar a 

sua vez. Não escolha o tipo 
do imunizante, porque toda 
vacina é eficaz. Vamos conti-
nuar nos cuidando, usando 
a máscara e evitando aglo-
m e r a ç õ e s  d e s n e c e s s á -
rias. Juntos, vamos vencer 
a pandemia. Só a vacina 
salva”, afirma o secretário 
de Saúde, Alexandre Ayres. 
Ele orienta que as pessoas 
que tomaram as vacinas 
Coronavac, AstraZeneca 
ou Pfizer devem estar aten-
tas à data de aplicação da 
segunda dose.  Somente 
com ela o ciclo de imuniza-
ção estará completo.

Até o momento, o Minis-
tério da Saúde enviou para 
o Estado 1.907.830 doses 
d e  i m u n i z a n t e s  c o n t ra 
a Covid-19. Desse total, 
o Programa Nacional de 
Imunização em Alagoas 
(PNI/AL) fez a distribuição 
de 1.512.978 doses para os 
102 municípios alagoanos. 
A remessa mais recente 
chegou nesta quinta-feira 
(1º), com 15.210 doses da 
vacina da Pfizer.

SECRETÁRIO orienta para que população que aguarda a vacina se vacine com qualquer marca do imunizante

Alagoas já vacinou mais 
de um milhão de pessoas

João Victor Barroso

Secom Alagoas

CELERIDADE

no acondicionamento e distribuição das vacinas têm garantido o alcance de mais pessoas vacinadas em menos tempo
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APLAUSOS | 

Em uma tarde +QESPECIAL, 

a confreira Jacira Leão recebeu 

em seu apartamento a ilustre 

visita das amigas de longas 

datas Maria Elia e Katiucia 

Costa, diretamente 

de Fortaleza

ESTILO
A VIDA NÃO É FÁCIL para nenhum de nós. Temos que ter 
persistência e, acima de tudo, confiança em nós mesmos

   Jailthon Sillva   |  jailthonsillva@hotmail.com

Colunista Social

Sociedade com
4 a 10 de julho     |     20216 O DIA Alagoas

  Julho Amarelo
Julho é o mês da conscientização de hepatites virais e câncer ósseo. O mês foi 
escolhido pelo Ministério da Saúde e pelo Comitê Estadual de Hepatites Virais. 
A cor foi escolhida por ser o tom que os olhos dos infectados geralmente ficam 
quando a doença se manifesta no fígado.
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NEWS, NEWS, 

NEWS | A chef 

de cozinha Mari 

Medeiros está 

lançando um 

curso de alta 

gastronomia 

usando 

ingredientes 

locais. Será dia 

24 de julho, 

Na UNOPAR Ara-

piraca. 

+INFO? 

82.99922-9971

LANÇAMENTO | 

A bela cronista 

social Kitty Lopes, 

from Garanhuns/

PE, anunciou em 

suas redes sociais a 

estreia de seu mais 

novo projeto, leiam 

Café com Kitty. 

Será um programa 

semanal recheado 

de novidades em 

cada edição de 

quinta-feira no 

Portal Classe A. 

#puroluxo

NA MÍDIA | 

O boniton e sarado Gusttavo Lima é o 

cantor mais seguido da atualidade no 

Instagram. São mais de 40 milhões 

de fãs que o acompanha em sua rede 

social para ficar antenado em tudo 

que rola na vida pessoal e profis-

sional do EMBAIXADOR. Além de 

galã, o poderoso é sucesso na música 

sertaneja. Sucesso sempre!

  Nova diretoria toma posse 
na Aliança Comercial

Aconteceu na última quinta-feira, 1, a posse da 
nova diretoria da Aliança Comercial de Maceió 
que tem como presidente a empresária Andreia 
Geraldo para o triênio 20121/2024.  
“Quando aceitei o desafio para presidir essa enti-
dade centenária, sabia da responsabilidadede de 
cuidar de um espaço tão complexo e com tantas 
demandas, mas o nosso papel é estar firmes e 
juntos ao poder público buscar as melhores solu-
ções para todos”, destacou a presidente.
O vice-prefeito Ronaldo Lessa esteve presente 
e falou da importância da parceira da entidade 
com o poder público. “Estamos aqui para somar 
e melhorar cada dia mais o Centro de Maceió, me 
disponho a ajudar na busca por melhorias e acre-
dito nas propostas desta gestão.”, disse Lessa.

  Projeto é premiado na 
Feira de Jovens Cientistas
O projeto “Ecosururu: A Reutilização da Casca do 
Mytella charruana para Produção de Telhas Susten-
táveis” foi o vencedor nacional da Feira Brasileira de 
Jovens Cientistas (FBJC), na categoria Engenharias. 
O trabalho da estudante Ana Júlia Monteiro, da 
Escola Sesi Cambona, é orientado pela professora 
de Geografia Paula Renata e co-orientado pelo 
professor de Física Adalberto Marques. 
A FBJC é a primeira feira científica e pré-universitá-
ria nacional totalmente virtual e tem como objetivo 
estimular a produção científica no país. Os vence-
dores foram anunciados no último domingo, 27.
O projeto da Escola Sesi Cambona ganhou o 

Prêmio Pesquisa de 
Impacto, como projeto 
de maior relevância 
social e, com isso, 
as credenciais para 
participar da Feira de 
Ciências e Engenharia 
2022- Febrace. Esta 
feira é um movimento 
contínuo para esti-
mular a inovação e 
empreendedorismo 
na Educação Básica 
e será realizada em 
março de 2022, em São 
Paulo-SP.

Estar perto dos empresários nesse momento vai além de levar conhecimento 
técnico. É a oportunidade de dar apoio emocional, oferecer os programas 

pensados para a retomada da economia e reforçar nossa solidariedade 
Aline Cabral, Analista da Agência de Atendimento Integrado do Sebrae Arapiraca

   Thácia Simone   |  thaciasimone@gmail.com

Jornalista

Café & Negócios

  Palmeira dos Índios 
recebe serviços gratuitos 
do ‘Sebrae com Você’
O Sebrae Alagoas sempre busca formas de estrei-
tar o relacionamento com empreendedores 
locais, principalmente neste período de pande-
mia. E para continuar oferecendo orientação, 
consultorias e capacitações gratuitas às micro e 
pequenas empresas locais criou o ‘Sebrae com 
Você’.
A iniciativa, articulada no Agreste Alagoano pela 
equipe da Agência de Atendimento Integrada 
do Sebrae em Arapiraca, chega ao município 

de Palmeira dos Índios na próxima semana, na 
quarta-feira (07) e segue até a sexta (09). A equipe 
do Sebrae vai retornar a Palmeira dos Índios 
no final do próximo mês, nos dias 20, 21 e 22 de 
julho para acompanhar a evolução dos negócios 
atendidos.
O atendimento gratuito durante os três dias será 
sempre das 9h às 17h, no estacionamento da loja 
Casa Nova Home Center, no Centro de Palmeira 
dos Índios, oferecendo serviços de orientação ao 
Microempreendedor Individual (MEI), abor-
dando aspectos como a formalização, abertura 
e baixa de empresas, bem como consultorias em 
diversas áreas da gestão empresarial.
Leia mais no: thaciasimone.blogspot.com

TIM TIM | 

A empresária de sucesso 

Gessi Tenório foi a 

aniversariante mais 

festejada do início do 

mês de julho, no click ela aparece 

com a maninha Geruza Tenório. 

Elas brindaram com taças e mais 

taças de espumantes mais essa 

linda primavera. 

Felicidades!



Considerado o maior 
diagnóstico já realizado 
sobre a educação municipal 
em todo o país, o prefeito 
de Maceió, João Henrique 
Caldas lançou na sexta-
-feira passada, na Escola 
Nosso Lar, Vergel do Lago, 
o primeiro Painel de Indi-
cadores Educacionais do 
Município. A apresentação 
do documento foi feita pelo 
secretário municipal de 
Educação, Elder Maia.

“Além de definir estra-
tégias para desenvolver o 
ensino, esse documento 
histórico vai servir também 
para Maceió conseguir 
parcerias políticas, institu-
cionais e acordo de coope-
ração com instituições que 
vão nos ajudar a montar o 
melhor planejamento para 

vencer índices negativos, 
bem como a evasão escolar”, 
reconhece JHC.

O prefeito destaca ainda 
que a atual gestão não vai 
permitir alunos fora da sala 
de aula em Maceió, dobrando 
o número de crianças dentro 
da rede municipal de ensino. 
“Nossa intenção é a univer-
salização do ensino na capi-
tal, construindo mais escolas 
para absorver mais alunos”, 
ressalta JHC. 

Como explica o secretá-
rio de Educação, todos os 
indicadores, dados, métricas 
e resultados foram extraídos 
do Censo Escolar de 2020, 
disponibilizado pelo Insti-
tuto Nacional de Pesquisas 
Educacionais (INEP), vincu-
lado ao Ministério da Educa-
ção.

“A partir de agora, cada 
t o m a d a  d e  d e c i s ã o  n o 
âmbito da gestão educacio-
nal terá como norte o painel 
dos indicadores, que será 
utilizado como um acervo 
vivo de consulta com base 
na inteligência de dados”, 
ressalta Elder Maia.

A pesquisa é fruto da 
parceria com a professora 
da Ufal, Anabelle Lages, e 
o apoio dos pesquisadores 
do Observatório Educacio-
nal do Município de Maceió 
(OBEM), criado pela gestão 
do prefeito JHC.

O evento teve a partici-
pação de representantes do 
Poder Judiciário, do Execu-
tivo, Legislativo e ainda das 
instituições de ensino e das 
entidades de dirigentes da 
educação.

A Prefeitura de Maceió 
tem intensificado as ações 
da operação tapa-buraco nos 
bairros da cidade. De janeiro a 
maio, as equipes da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura 
(Seminfra) levaram o serviço 
a mais de 180 vias, entre elas 
ruas e avenidas, propor-
cionando maior fluidez ao 
trânsito de veículos e mais 
segurança aos pedestres.

O auxiliar administrativo 
da pasta, Romário Bandeira, 
27, é morador da Chã da 
Jaqueira e aprovou o resultado 
da operação na Rua Antônio 
Claudino, onde ele mora. 
“Estava muito difícil para os 
veículos passarem, pois os 
buracos já estavam muito 
fundos. Agora vivemos outra 
realidade: a Prefeitura veio 
até aqui, tapou os buracos e 
agora o trânsito está fluindo 
melhor”, disse. “Agradeço pelo 
trabalho desenvolvido em 
nossa rua porque muita gente 
evitava passar aqui e estava 
até prejudicando o comércio 
local”, completou.

No Conjunto Saúde, em 
Ipioca, a Prefeitura executou 
ações na via principal que dá 
acesso ao local. O morador 
Marcos Almeida, 46, agrade-
ceu a realização do serviço. 
“Os buracos ficavam numa 
curva e, com as obras, melho-
rou muito para os carros que 
trafegam por aqui. Só tenho 
a agradecer a Prefeitura por 
essa grande ação, normali-

zando a vida da nossa comu-
nidade”, destacou.

A operação tapa-buraco 
já contemplou mais de 20 
bairros, entre eles Tabuleiro 
do Martins, Jacintinho, Bebe-
douro, Benedito Bentes, Jati-
úca, Centro, Vergel do Lago, 
Ponta Verde, Trapiche da 
Barra, Jaraguá, Feitosa, Rio 
Novo, Prado, Antares, Levada, 
Serraria, Pajuçara, Cidade 

Universitária, Ponta Grossa, 
Jacarecica, Mangabeiras, Chã 
de Jaqueira e Ipioca.

“Os serviços de tapa-
-buraco garantem ruas 
mais seguras aos motoris-
tas e pedestres. A operação 
beneficia diversos bairros da 
cidade, onde nossas equipes 
trabalham para restaurar o 
pavimento e proporcionar 
melhor tráfego para os veícu-

los”, destacou o secretário 
de Infraestrutura, Nemer 
Ibrahim. 

A Infraestrutura de Maceió 
segue atenta às demandas 
da população e em caso de 
solicitação, o cidadão pode 
entrar em contato através do 
WhatsApp (82) 98714-1010, 
de segunda a sexta-feira, de 
8h às 14h, para solicitar os 
serviços.

AÇÕES contribuem ainda para a qualidade de vida da populaçãoCotidiano
PROPOSTA DA PREFEITURA é fundamental para melhorar a infraestrutura e mobilidade urbana na capital

Tapa-buraco passa por mais 
de 20 bairros da capital

Maceió lança projeto pioneiro: o 
Painel de Indicadores Educacionais

Secom Maceió
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AVANÇOS

Prefeito recebe das mãos do secretário o documento do painel educacional

BENEFÍCIOS

Operação tapa-buracos proporciona maior fluidez ao trânsito e mais segurança para os pedestres



A Cultura Popular Alago-
ana é uma das mais férteis 
do Brasil. Há mestres espa-
lhados por todas as regiões 
do Estado, repassando seus 
saberes, produzindo conheci-
mento, que nasce da alma das 
gentes, mas que, por muitos 
anos ficaram restritos às suas 
comunidades, fazendo com 
que aumentasse o processo de 
desaparecimento de algumas 
expressões culturais. Preocu-
pados com a salvaguarda do 
patrimônio imaterial, bem 
como com o repasse dessas 
vivências, surgiu em 2020 - 
no momento mais crítico da 
pandemia que ainda nos assola 
- um movimento natural de 
unidade popular que, de forma 
direta, foi agregando em seu 
bojo as personalidades mais 
significantes da nossa cultura.

Este movimento já conse-
guiu trazer do anonimato 
ao estrelato mais de 230 
mestres, brincantes e artesãos 
de onde menos se imagina-
ria tê-los. Da convivência e 
espontaneidade,foi pensada 
a criação de um mapa que 
os localizassem em suas 
regiões, com referência dos 
trabalhos que executam. Os 
mestres agora estão com um 
localizador firmado em seus 
territórios de atuação, onde 
qualquer cidadão do universo 
descobre, acessa e passa a 
interagir diretamente com 
esses fazedores.

“Antes da criação do Focu-
arte eu não tinha mais acesso 
a nada. Com o Fórum passei 
a me animar até que comprei 
um celular e passei a intera-
gir com outros mestres do 
Estado. Hoje sou reconhecido 
e sei conversar no whatsapp. 
Estou presente no instagram 
e no facebook”, disse Edivar 
Vicente Feitosa, mestre de 

Guerreiro do Pilar.
Com o exemplo do mestre 

Edivar, há mais de 50 mestres 
que diariamente se comuni-
cam e trocam experiências via 
whatsapp, criando assim uma 
verdadeira rede de conheci-
mento e cultura. Antes a vida 
desses indivíduos iluminados 
não passava da lida silenciosa 
do cultivo à terra, na produção 
de seus artesanatos ou na livre 
inspiração de criar suas canto-
rias, que talvez nunca fossem 
conhecidas, mas hoje a canto-
ria é online e coletiva! Tem 
nascido pérolas, que certa-
mente um dia se tornarão 
referência na música popular 
mundial e em outras artes.

“O Focuarte com certeza 
é uma experiência que deu 
muito certo, tirou nossos faze-
dores do animado e deu a eles 
voz. Não só voz deu a todos, 
mas protagonismo e perten-
cimento. Com o nosso grupo 
do whatsappp essa turma tem 
feito um lindo intercâmbio 

cultural, gerando a mais rica e 
pura cultura alagoana”, desta-
cou Josefina Novaes, coorde-
nadora do Focuarte.

No site de notícias do 
Fórum há uma média de 1.600 
acessos por mês, lá é possí-
vel encontrar informações 
diárias de todos os mestres 
mapeados. Na página do 
facebook e instagram o Focu-
arte já reúne mais de 1500 
seguidores. De acordo com a 
Revista Nº 01 lançada no dia 
28 de junho deste ano, o perfil 
no instagram tem, em média, 
40.000 visualizações mensais.

As atuações do Focu-
arte causaram impacto em 
Alagoas, virando fonte de 
pesquisa. Nossa reportagem 
recebeu vários alunos, profes-
sores e pesquisadores fazendo 
a mesma pergunta: Onde 
estão os mestres no mapa de 
Alagoas? Foi fácil responder: 
Estão todos espalhados nas 
redes do Fórum mapeados, 
catalogados e valorizados.

NOVOS SABERES

Mestre Zé Edson agora está conectado às redes sociais para trocar experiências 

CONECTADOS

Eventos virtuais aproximam os mestres da cultura popular durante estes tempos de isolamento social

FOCUARTE coloca em evidência aqueles que fazem as expressões culturaisCultura

NOVO TEMPO “Agora a resposta é fácil e rápida: representantes da cultura popular estão nas redes!”

Onde estão os mestres de 
folguedos no Mapa de AL?

João Lemos e Cecília Rossê

Repórteres
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HÁ FORMAS DE GARANTIR ressarcimento para casos de perdas com a crise hídrica                                     

   Djaildo Almeida   |  djaildo@jaraguaseguros.com

Corretor de Seguros

Momento Seguro

  O Seguro e a Crise hídrica
O Brasil atravessa uma das mais severas crises 
hídricas de sua história.
Nos últimos anos, a cada fim de verão, que é a 
temporada das chuvas, os reservatórios estão 
menos cheios, quer dizer, tem chovido menos 
nas regiões onde a água para abastecê-los é 
captada.
A situação vem se agravando desde o ano passado, 
quando a crise hídrica, de acordo com números 
recentemente publicados, gerou prejuízos de 
mais de R$ 30 bilhões para o País. Para quem não 
pensou no tema, a crise hídrica é decorrência das 
mudanças climáticas. Não passa de uma longa 
estiagem atípica, mas que tem se tornado mais 
frequente nos últimos anos.
Se, de um lado, as regiões Sudeste e Nordeste 
sofrem com a seca, de outro, a região Norte padece, 
submersa pela maior cheia das últimas décadas. 
Dois efeitos das mudanças climáticas, com os 
ciclos do El Niño e da El Niña interferindo mais 
agudamente no clima nacional.
Mas se a crise hídrica como um todo é evidente e 
seus prejuízos podem ser facilmente quantifica-
dos no aumento da conta de energia elétrica, há 
um universo de eventos quase invisíveis que afeta 
milhares de pessoas atingidas pela seca.
Vários agricultores garantem que a “safrinha”, ou a 
safra de inverno, está comprometida por conta da 
estiagem. E tem quem vá além e diga que a safra do 
ano que vem também pode ser afetada pela seca 
recorrente, se a chuva não cair intensamente a 
partir de setembro.
Se o prejuízo de 2020 foi de R$ 30 bilhões, é de se 
imaginar que este ano não fique atrás, até porque a 
falta de chuvas vem na continuação de um ano em 
que elas não foram pródigas. Ou seja, para quem 
não acredita no fenômeno, o País está claramente 
tendo perdas de vulto em função das mudanças 
climáticas, no caso, a seca que atinge parte do 
território nacional, além da cheia que castiga a 
região amazônica.
De acordo com os números publicados, o setor 

mais atingido foi a agricultura, mas a indústria não 

passou isenta, com perdas de quase R$ 1 bilhão. De 

forma abrangente, toda a sociedade foi de alguma 

maneira afetada, e os custos acima não mostram o 

total das perdas, já que muitos dos prejuízos ficam 

escondidos, restritos aos locais onde se dão.

Parte dessas perdas não poderia ser coberta pelas 

apólices de seguros, mas parte importante pode-

ria. Existem seguros para fazer frente a esses riscos, 

inclusive o da eventual perda de renda, ou lucros 

cessantes, das operadoras das usinas hidrelétricas, 

que terão seu faturamento afetado pelo raciona-

mento de água em seus reservatórios.

Mas as garantias oferecidas pelas seguradoras vão 

além e protegem, por exemplo, as lavouras atin-

gidas pela estiagem e que por isso tenham quebra 

da produção. Também indenizam eventuais danos 

decorrentes de incêndios causados ou ampliados 

pela seca que atinge determinada região.

  Conclusão
Em suma, não é exclusividade do Brasil. O mundo 
inteiro passa por fenômeno semelhante. Basta 
olhar as queimadas que devastam a Califórnia, a 
Austrália e grandes áreas da Europa.A tendência 
é este quadro â além de outros eventos de origem 
climática â se agravar ao longo dos próximos anos.
Que algo precisa ser feito está claro. O quando 
também é evidente: o mais rápido possível! A 
questão é o quê e como.Não dá mais para os países 
fecharem os olhos, como se não fosse com eles. E 
também as seguradoras precisam oferecer novos 
produtos, desenhados para o novo cenário.
Gostou do tema de hoje? Acompanhe também 
nosso quadro “Momento Seguro” todas as quin-
tas feiras na rádio 98,3 FM, a partir das 7h30 e, na 
TVMAR (Canal 525 NET), a partir das 9h. Partici-
pem com suas perguntas! Até a próxima se Deus 
quiser! Um grande abraço!
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  Como vai 
o CSA?
Só com duas vitórias até 
agora, o técnico Bruno Pivetti 
é cobrado para colocar o CSA 
para jogar na frente, mas o 
time peca na finalização, 
onde Dellatorre, seu princi-
pal jogador de ataque, ficou 
oito jogos sem fazer gol, o 
que terminou acontecendo 
na última partida diante da 
Ponte Preta, quando o CSA 
perdeu por 2 a 1. Provável 
time: Thiago Rodrigues; 
Rafael, fazendo sua estreia, 
Lucão, Matheus Felipe e 
Victor Costa; Yure, Giva 
Santos, Renato Cajá; Yago, 
Dellatorre e Yure Castilho.

  E como vai 
o CRB?  
Com um ataque muito mais 
positivo, o CRB poderá ser 
um time mais agressivo 
ainda, com o técnico Allan 
All podendo escalar o time 

com três atacantes e um 
meio-campo mais leve, mais 
criativo. Se havia o desejo 
de mudar na zaga, o gol 
marcado pelo Caetano no 
empate diante do Náutico, 
garante sua escalação. O 
provável time: Diogo Silva; 
Reginaldo Lopes, Gum, 
Caetano e Guilherme Romão; 
Jean Patrick, Wesley e Diego 

Torres; Evandro, Hyuri e Ális-
son Farias ou Érick.

  Quem sai 
perdendo?
Uma derrota de CSA ou CRB, as 
consequências, com certeza, 
serão bem diferentes de um 
clube para o outro. No CRB, 
a diretoria continuará firme 

com o grupo e seu treinador, 
Allan All, que goza de um bom 
conceito no clube. Uma derrota 
do CSA, deixa na corda bamba o 
técnico Bruno Pivetti, bastante 
questionado pelos torcedores, 
mas ainda gozando do respeito 
da diretoria. No entanto, 
jogando pouco como está e 
perdendo o clássico, balança 
perigosamente no cargo.

COMPETIÇÃO NACIONAL é a primeira da carreira de sucesso precoce do timeEsportes

Os “rachas” nos campos 
society [grama sintética] 
ganharam uma dimensão 
inesperada: em 2015 se deu 
a chegada do Futebol 7 em 
Alagoas. Chegada da Federa-
ção Alagoana da modalidade 
e, consequentemente, orga-
nização de competições e a 
aparição do estado no cená-
rio nacional. Paralelo a essa 
história, surge a fundação 
do Bancários Football, uma 
equipe que antes era formada 
somente por trabalhadores 
de bancos em competições 
internas apenas para institui-
ções financeiras, e daí surgiu 
o nome. Mas com o cresci-
mento do esporte, os funda-
dores viram a necessidade 
de também levarem a sério. 
Em 2019, surgiu a decisão de 
entrar no Fut 7. E nessa curta, 
mas vitoriosa caminhada, 
o time já conquistou títulos 
importantes, dentre eles o 

Campeonato Municipal, que 
deu a vaga na Taça Brasil, 
disputada entre 2 e 4 de julho, 
em Fortaleza, como o único 
representante do estado. 

“Durante esses dois anos 
que nós estamos na moda-
lidade, nós conquistamos a 
Copa de Grupos, um campeo-
nato organizado pela Liga Azul 
de Fut 7. Conquistamos ainda 
o Campeonato Alagoano da 
Terceira Divisão (Série C), que 
é organizado pela Federação 
Alagoana, e conquistamos 

também o título mais impor-
tante pra nós, que foi o Muni-
cipal Série A, uma competição 
que reúne times da Série A de 
outras Competições, Ligas e 
Federações. É um Campeo-
nato muito disputado, que 
deu vaga para participarmos 
da Taça Brasil, para onde esta-
mos indo”, disse o presidente 
Nivaldo Aleixo.

Antes de embarcar, os 
representantes da equipe 
conversaram com a Reporta-
gem de O Dia Alagoas sobre 

a preparação. Pensando 
no conforto e para evitar o 
desgaste físico dos atletas, 
a diretoria do Bancários fez 
uma logística um pouco 
mais cara. O elenco saiu de 
Maceió na quarta-feira (30) 
de ônibus até o aeroporto 
de Recife. De lá, pegou o voo 
para a capital cearense. Na 
quinta, sem jogos, eles trei-
naram e descansaram para se 
recuperar do deslocamento 
e fazerem os últimos ajustes 
para a competição. Segundo 
a diretoria, o hotel também foi 
escolhido a dedo, com salão 
de jogos, auditório e piscina.

”Os atletas estão bastante 
ansiosos, na expectativa. Tá 
todo mundo muito moti-
vado. A gente acredita que vai 
fazer um belo campeonato, 
com boas atuações, e se Deus 
quiser, trazer esse título para 
o estado de Alagoas”, disse, 
otimista, o presidente.

E para aumentar ainda 
mais o desafio, o técnico Silvio 
Nunes chegou na equipe há 

poucas semanas antes da 
Taça Brasil, quando a direto-
ria decidiu demitir o antigo 
treinador. Mas o “professor” já 
conseguiu implantar sua filo-
sofia de jogo. 

“A equipe está fazendo um 
trabalho intenso para uma 
competição de nível nacional, 
onde os atletas têm que estar 
bem preparados tanto na 
parte técnica, quanto na parte 
física, pois é uma competição 
de tiro curto. Então, venho 
fazendo um trabalho intenso 
com eles para que possamos 
fazer um bom campeonato e, 
se Deus quiser, sairmos com 
esse título para o nosso estado 
e colocar de vez o nome dos 
Bancários entre os grandes do 
Fut 7”, afirmou o comandante.

A Taça Brasil reúne 16 
equipes de sete estados do 
país e está sendo realizada 
na Arena Fut 7, no Bairro de 
Lagoa Redonda, em Fortaleza. 
A competição é organizada 
pela Confederação Brasileira 
de Futebol 7 Society (CBF7S).

BANCÁRIOS está na competição nacional com mais 15 equipes de sete estados brasileiros

Time alagoano disputa a
Taça Brasil de Fut 7, no Ceará
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CLÁSSICO DAS MULTIDÕES pode levantar um time ou afundar o outro de vez

   Jorge Moraes   |  jorgepontomoraes@gmail.com

Jornalista

Jogo Duro

  CSA X CRB: é outro jogo
Independe de ser pelo Campeonato Brasileiro, CSA e CRB se enfrentam nesse final de 
semana, pela nona rodada, e como diz o presidente Rafael Tenório, é outro jogo, é um campe-
onato à parte. E tem razão o presidente do CSA. É o jogo das multidões, sem torcida, mas 
que mexe com todo um estado, com mais de 100 anos de história e rivalidade, onde chegar 
melhor não é garantia de vitória.
O CRB está na frente na tabela de classificação e a impressão que se tem é que tem mais 
opções no banco de reservas e um ataque que faz gol, mesmo que sua defesa seja uma das 
mais vasadas da competição. O CSA, até agora, fez poucos gols e sua defesa, às vezes, assusta. 
Como já foi dito, não se pode levar nada disso em consideração, e o que vale mesmo é o peso 
igual das camisas, vermelhas e azuis.
A expectativa de chegar mais um clássico entre CSA e CRB é se os clubes vão jogar bem e se, 
dessa vez, sai um vencedor. Vitória pouco aconteceu nos últimos anos, onde prevalecem 
os empates, com jogos muito abaixo do esperado pelos torcedores. Está na boca de todo 
mundo: CSA e CRB se enfrentam um com medo do outro e, por isso, o gol não sai e o empate 
termina sendo o resultado mais esperado.

Thiago Luiz
Estagiário

BANCÁRIOS
Crescem em Alagoas com as conquistas locais e avança no cenário nacional  do Fut 7

l Depois do afastamento do 

dirigente Raimundo Tavares, o 

presidente Rafael Tenório decidiu 

que não vai precisar, pelo menos 

por enquanto, de nenhum Gerente 

Executivo de Futebol. O cargo será 

ocupado pelo diretor Lumário Rodri-

gues, que é visto com desconfiança 

e sem força na hora de decidir;

l Ainda não entendo assim, mas 

vejo o grupo de jogadores do CSA 

bem solto no seu dia-a-dia, sem 

ninguém para cobrar e até puxar nas 

orelhas de alguns. Se dependesse 

dos torcedores, Silas, Nadson, Marco 

Túlio e Silvinho não faziam mais 

parte do grupo;

l A bem da verdade, os torce-

dores estão com razão. Os quatro 

jogadores estão com um rendi-

mento muito abaixo da média e a 

diretoria precisa agir, para não ficar 

somente nas promessas do grupo 

de que o CSA vai reagir e vai crescer 

na Série B;

l Com jogadores recentemente 

contratados, os dirigentes são 

cobrados por reforços para o 

ataque: um camisa 9. Segundo a 

torcida, Dellatorre e Dudu Beberibe, 

que ainda não estreou, não resol-

vem no momento.

  ALFINETADAS...
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Seu novo e instigante 
design anuncia os códigos 
de uma nova era de moder-
nidade, com elegância 
pronunciada, dianteira rede-
senhada, lanternas trasei-
ras Full LED, novas cores 
de carroceria e uma opção 
exclusiva para a versão GT 
Pack, o “Black Pack”. Dotado 
de tecnologias inteligentes, 
o novo Peugeot 3008 oferece 
ajuda à condução de última 
geração, bem como o novo 
Peugeot i-Cockpit® 2.0 equi-
pado com um novo painel de 
instrumentos com visualiza-
ção de alta qualidade e uma 
nova tela sensível ao toque de 
10 polegadas de alta definição 
para a GT Pack e de 8” para a 
versão Griffe. Completando 
essa experiência renovada, o 
modelo conta com uma nova 
estrutura comercial, apre-
sentado em duas versões 
topo de gama. A primeira 
delas batizada de GT PACK 

composta de equipamen-
tos complementares, bati-
zados de “pack” com visual 
mais esportivo e arrojado, e 
a versão Griffe, supercom-
pleta e sofisticada. Sempre 
na vanguarda do design, o 
novo Peugeot 3008 apre-
senta uma nova dianteira 
com estilo diferenciado e 
único, inspirado nos códigos 
de uma nova era de moder-
nidade, trazendo requinte e 

dinamismo. Uma nova grade 
Frameless, sem moldura, 
consolida o estilo cada vez 
mais suntuoso, ao mesmo 
tempo em que mantém a flui-
dez das linhas. Em um novo 
efeito de design, suas aletas 
se prolongam sob os faróis, 
realizando a fusão de todos 
os elementos. Finalmente, o 
emblema do modelo agora 
está orgulhosamente posi-
cionado à frente do capô.

Para a Toyota do Brasil, 
2021 sinaliza leve recupe-
ração do setor automotivo, 
após os mais desafiadores 
cenários ao longo de 2020, 
com a chegada da pande-
mia. As exportações da 
subsidiária brasileira da 
marca indicam a tendência, 
com os países da América 
Latina e Caribe que adqui-
riram, nos primeiros cinco 
meses deste ano, 24.320 
unidades dos modelos Etios, 
Yaris, Corolla e Corolla Cross 

produzidos no Brasil, que 
representam um volume 
18% maior que em igual 
intervalo de 2019, antes, 
portanto, da pandemia. Dois 
motivos principais colabo-
ram para este desempenho 
no comércio internacional 
em 2021: o fortalecimento e 
manutenção das estruturas 
operacionais de Indaiatuba e 
Sorocaba (ambas no Estado 
de SP) alicerçadas no plano 
de crescimento sustentável 
de toda região, e o posiciona-

mento e oferta de um portfó-
lio de produtos adequado 
ao cliente latino-americano. 
O compacto Etios, produ-
zido na planta de Sorocaba, 
mantém-se forte no inte-
resse dos consumidores da 
região e alcançou quase 10 
mil unidades exportadas. O 
Corolla sedã, fabricado na 
planta de Indaiatuba, conta-
bilizou mais de 5 mil carros 
entregues em território 
estrangeiro, enquanto o Yaris 
chegou a mais de 4,5 mil.

Dodge faz parceria com 
Universal Pictures em 
‘Velozes & Furiosos 9
A Dodge, que faz parte 
da inovadora saga “Velo-
zes & Furiosos” desde 
seu início, anunciou sua 
parceria promocional 
com a Universal Pictures 
para “V9”, que chegou aos 
cinemas brasileiros no 
dia 24 de junho. Em apoio 
ao lançamento do filme, 
a Dodge está lançando 
nos Estados Unidos a 
campanha de marketing 
“Superpower”, que inclui 
televisão, mídias sociais 
e digitais e inserções nos 
cinemas. A campanha 
conjunta promove a 
franquia blockbuster que 
arrecadou mais de R$ 25 
bilhões em todo o mundo 
e a Dodge//SRT, marca 
dos muscle cars mais 
rápidos e poderosos do 
mundo. 

BMW Group Brasil 
celebra 70 mil veículos 
produzidos na fábrica 
de Araquari (SC)
A primeira fábrica do 
BMW Group em solo 
brasileiro apresenta 
motivos importantes para 
celebrar sua trajetória. A 
planta de Araquari, loca-
lizada em Santa Catarina, 
acaba de atingir 70 mil 
veículos produzidos para 
os mercados do Brasil e 
de exportação aos países 
do Nafta (Acordo de Livre 
Comércio da América do 
Norte), desde a sua inau-
guração em 2014. Modelo 
mais produzido em 
Araquari e protagonista 
dessa celebração, o autên-
tico e versátil BMW X1 
conquistou o importante 
marco de 35 mil unidades 
produzidas e é um dos 
modelos premium mais 
vendidos do país. 
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O FUTURO da mobilidade passa pelo mercado de motores elétricos de duas rodas
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   Igor Pereira   |  igor93279039@hotmail.com

Jornalista

O DIA Alagoas

Moto elétrica da Índia 
esgota em 2 horas
As vendas de motos 
elétricas têm ganhado 
força em todo o mundo, 
mas a RV400 da Revolt 
Motors é, claramente, 
um caso atípico. A marca 
indiana se beneficiou 
dos subsídios do governo 
federal através do FAME 
II, programa de incentivo 
a compra de elétricos, 
para baratear ainda 
mais o veículo – que 
esgotou em apenas 2 
horas. Poucos lugares no 
mundo registram tanto 
tráfego em duas rodas 
do que a Índia. Portanto, 
incentivar a gigantesca 
população a mudar para 
motos elétricas tem sido 
um dos principais obje-
tivos do governo local. O 
investimento na Revolt 
Motors fez com que a 
produção da RV400, que 
havia sido interrompida 
por falta de estoque, 
retornasse a um preço 
ainda mais acessível: 90 
mil rupias (cerca de R$ 
6 mil). Pelo preço razo-
ável, os “motoqueiros” 
adquirem uma moto-
cicleta elétrica de 85 
km/h com um motor de 
tração média contínua 
de 3 kW. O veículo chega 
equipado com bateria 
removível de 72V e 45Ah 
com capacidade de 3,24 
kWh – o que é suficiente 
para fornecer autono-
mia de 150 km no modo 
econômico (ECO) ou até 
80 km no modo Sport.

   DUAS  |  RODASNovo Peugeot 3008 chega
inovando ainda mais em design

Toyota recupera ritmo de
exportações ao nível pré-pandemia
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Campus/O Dia começa, a partir de hoje, a ir prestando contas do que fez, no sentido de 
formar uma massa de material sobre Alagoas, divulgando o que foi produzido no ano VIII 
do jornal. Isto permite uma consulta sistematizada em nossa coleção. 

Boa consulta.
Abraços,

Luiz Sávio de Almeida

Índice remissivo de 
Campus/O Dia. Consulte 

sempre ao ir escrever

Ex-presidente da OAB/
AL conversou com O DIA 
A L A G O A S  s o b r e  s u a 
gestão, gravação clandes-
tina e eleições estaduais em 
2014. 

DECRETOS DE EMERGÊNCIA SOAM COMO ESQUEMA PARA DESVIO DE DINHEIRO PÚBLICO
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INSIDE

EMPREGO
Setores de supermercados e construção civil abrem milhares de postos de trabalho

EM ALAGOAS quem começou o ano desempregado está trabalhando, aguardando nomeação ou estudando para concurso

ENtrEvISta

Omar Coêlho 
admite concorrer a 
cargo político nas 
eleições de 2014

Sua SaNtIDaDE

Será na próxima quarta-
-feira (dia  4) a primeira reunião 
dos cardeais no processo para a 
escolha do novo líder da Igreja 
Católica. Há brasileiros na 
disputa pelo cargo no Vaticano.

Com renúncia de 
Bento XVI, cardeais 
iniciam conclave 
para escolher Papa

Papa se despede de fiéis católicos 

12

3

Arte não morre
O   cemitério Nossa Senhora da 

Piedade guarda muito mais 
do que lembranças de familiares 
que já partiram. Há no cemité-
rio obras de arte que traduzem 
o fazer artístico de uma época, 
assim como delineiam a constru-
ção local dos espaços urbanos. A 
arte tumular nasce com o propó-
sito de demonstrar a opulência 
de uma classe social e perpetuar 
para além da morte a relevância 
da figura do morto. 21

Ed
ua

rd
o 

Le
ite

Conversa com o juiz 
Maurício Brêda e 
revela o homem 
por trás 
da toga 
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Desde seu primeiro ano de funcionamento, que o jornal 
vem publicando um suplemento cultural intitulado O Dia e 
quase todas as semanas um texto sobre Alagoas é publicado, 
formando uma grande coleção de informes e análises sobre 
Alagoas, nas mais diversas áreas. É um projeto que vem de 
longe, desde os tempos quando ainda existia O Jornal, onde 
se intitulava Espaço, oportunidade em que os dois autores 
começaram a trabalhar juntos.  A ideia era e continua a ser a de 
montar um painel sobre o nosso Estado de Alagoas para subsi-
diar ensaios, pesquisas em geral e ser útil tanto aos nossos dias 
atuais, quanto no futuro.

Ninguém tem ideia do quanto foi publicado em Campus/O 
Dia. E a quantidade de textos é decorrente da imensa rede de 
pessoas que acreditaram e se associaram ao projeto, cons-
tituindo, na realidade, uma imensa redação paralela à que 
pertence ao cotidiano do jornal, indo de doutores produtivos 
até pessoas que expressam lugares urbanos menos afortuna-
dos e, também, etnias, como índios, ciganos, negros. Qualquer 
tema é importante e interessa a Campus/O Dia. Via de regra, 
amigos se acercam e assumem a posição de coordenador 
de matéria, implicando em vinda de diversos e importantes 
textos, cada qual em sua área específica. Hoje, Campus/O Dia 
conta com coordenadores de áreas de publicação. Amaro Hélio 
Leite da Silva interage com a área indígena; o pastor Paulo 
Nascimento com religião e temática do universo negro, Lúcio 

Verçoza com a temática de sociologia, EdvaldoNascimento 
para os assuntos referentes ao Oeste de Alagoas.Por outro 
lado, temos colaboradores que tomam a iniciativa de conduzi-
rem a busca de colaboradores para temas diversos e devemos 
agradecer a Carlos Lima, Clébio Araújo, Eduardo Bastos, Elen 
Oliveira, Goretti Brandão, Iwildon Guilherme da Silva Santos, 
Joelle Malta e Quel Lyra.

É chegada a hora de sistematizar a informação e repassar 
para nossos leitores terem condições de uma visão do todo 
de nossa produção. Hoje, está à disposição as matérias que 
Campus/O Dia publicou durante o ano 8 de O Dia. O índice está 
organizado a partir do campo autor e também do campo das 
palavras chaves. No primeiro, a informação é acessada tendo 
como chave o nome de nossos colaboradores e, no segundo, 
o acesso é pela temática que eles trataram. Esta é mais uma 
nossa aproximação com o nosso corpo de leitores.

Chamamos atenção para nosso trabalho de registro da 
memória sobre acovid. Somente neste ano foram 75 artigos 
sobre a pandemia e deles um livro foi gerado contendo os 
textos indígenas, um está em elaboração e quase em ponto de 
máquina, sendo o primeiro coordenado pelo professor Amaro 
Hélio Leite da Silva e o que se encontra pronto para a máquina 
é coordenado pela jornalista Elen Oliveira. Um terceiro se 
encontra em vias de elaboração.

Um longo caminho

   ARTIGO  |  Luiz Sávio de Almeida e Jobson Pedrosa - Professor / Jornalista
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CORREÇÃO DE ASSINATURA DA MATÉRIA: “IREMAR MARINHO RELEMBRA: TRIBUNA DE ALAGOAS”
O texto “Iremar Marinho relembra: Tribuna de Alagoas”, de autoria do jornalista Iremar Marinho, publicado na edição do caderno Campus, 
de 27 de junho a 3 julho de 2021, em quatro páginas, em vez da assinatura do autor, registrou a assinatura: “A Palavra – Por Ivan Nunes”.
Embora, no topo da página tenha sido publicado o nome do jornalista Iremar Marinho, sem destaque, esta correção está sendo feita para 
dirimir qualquer dúvida dos leitores, em relação à autoria do texto.

ÍNDICE POR AUTOR 

Consulta Campos ano VIII 

Ano Número Autor Título Chave Coordenador 

8 385 Zuila Carolina Olegário 
Lima 

Quando o ano começar Saúde: Covid: Memória A Redação 

8 380 Viturino Periferia contra a covid-19 Saúde: Covid: Memória: MCs Iwildson G. da S. 
Santos 

8 377 Victor Alves A Pessoa e a missão do profeta: resposta para a “pandemia” Saúde: Covid: Memória: 
Teologia 

A Redação 

8 379 Renildo Ribeiro Memórias em tempo de pandemia Saúde: Covid: Memória A Redação 

8 383 Renildo Ferreira A casa comum, Covid-19 e os cuidadores/as da criação Saúde: Covid: Memória Carlos Lima 

8 383 Rafael Rodrigues da Silva As pragas do Egito e o Covid-19 Saúde: Covid: Memória Carlos Lima 

8 398 PEREIRA, Taís Lima dos 
Santos 

Povos indígenas de Alagoas: desigualdade social e educacional 
em tempos de pandemia, onde está a equidade? 

Saúde: Covid: Memória: Índios 
de Alagoas 

Amaro H. L. da 
Silva 

8 376 Pedro Cabral A ponte para o futuro Saúde: Covid: Memória A Redação 

8 375 Paulo Nascimento As necroteologias do coronavírus Saúde: Covid: Memória: 
Teologia 

Carlos Lima 

8 385 Paulo Nascimento Neocolonialismo religioso e racismo no Estado de Alagoas Religião: Neocolonialismo: 
Racismo 

A redação 

Consulta Campos ano VIII 

Ano Número Autor Título Chave Coordenador 

8 377 Paulo Felipe Almeida O cristão e a pandemia Saúde: Covid: Memória: 
Teologia 

A Redação 

8 381 Odja Barros A maldição da terra e das mulheres: reflexões bíblicas eco-
feministas para pensar o mundo pós-pandemia 

Saúde: Covid: Memória Carlos Lima 

8 391 Niviane Rodrigues e Raissa 
França 

Lições de força e coragem - reinvenção na pandemia Saúde: Covid: Memória: 
Jornalistas 

Elen Oliveira 

8 401 Maria Núbia de Melo Sá ALANE - Academia de Letras e Artes do Nordeste; jubileu do 
núcleo alagoano 

Cultura: Instituições: Alane A Redação 

8 377 Maria Cecilia Pontes 
Carnaúba 

A quarentena e os bandos Saúde: Covid: Memória A Redação 

8 378 Magno Almeida Um abraço de longe. Até logo, até quando. Saúde: Covid: Memória: 
Artistas 

Joelle Malta 

8 378 Macléim Carneiro Degrau por degrau Saúde: Covid: Memória: 
Artistas 

A Redação 

8 370 Luiz Sávio de Almeida Um diário desastrado de um distanciado social (I) Saúde: Covid: Memória A Redação 

8 371 Luiz Sávio de Almeida Um diário desastrado de um distanciado social (II) Saúde: Covid: Memória: 
Professor 

A Redação 

8 372 Luiz Sávio de Almeida Um diário desastrado de um distanciado social (III) Saúde: Covid: Memória A Redação 
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Consulta Campos ano VIII 

Ano Número Autor Título Chave Coordenador 

8 373 Luiz Sávio de Almeida E agora, Bolsonaro? Saúde: Covid: Memória A Redação 

8 374 Luiz Sávio de Almeida O grande objetivo de Campus/ O Dia Saúde: Covid: Memória A Redação 

8 375 Luiz Sávio de Almeida Alagoas e um Coeficiente de Infecção: tu autem domine 
miserere nobis! 

Saúde: Covid: Memória A Redação 

8 376 Luiz Sávio de Almeida Pedro, Amaro e Lúcio: um pastel de Corona Saúde: Covid: Memória A Redação 

8 380 Luiz Sávio de Almeida O começo e a razão deste projeto Saúde: Covid: Memória A Redação 

8 395 Luiz Sávio de Almeida Um belo trabalho e uma bela sensibilidade Saúde: Covid: Memória Elen Oliveira 

8 400 Luiz Sávio de Almeida A escrita indígena Saúde: Covid: Indígenas de 
Alagoas 

Amaro H. L da 
Silva 

8 403 Luiz Sávio de Almeida Evocação nº 1 - Pelos caminhos do Bar da Zefinha Lazer: Bar da Zefinha A Redação 

8 404 Luiz Sávio de Almeida Evocação nº 2 - Pelos caminhos do Bar da Zefinha Lazer: Bar da Zefinha A Redação 

8 380 Luciano Ramos MCs contra acovid no gueto Saúde: Covid: Memória: MCs Iwildson G. da S. 
Santos 

8 373 José Vieira da Cruz Um pacto pela vida: sociedade, ciência e universidades juntas 
contra a pandemia 

Saúde: Covid: Memória A Redação 

8 368 José Marques de A cultura da morte e violência nas redes sociais Violência: Geral França Junior 


