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4BRK AMBIENTAL ENTRA EM FUNCIONAMENTO EM MACEIÓ E NA REGIÃO METROPOLITANA A PARTIR DE HOJE

VEREADORA PEDE GARANTIAS PARA ELA E SEUS ASSESSORES E QUE SEJA PROIBIDO PORTE DE ARMA NA CASA

TECA NELMA SE SENTE 
AMEAÇADA NA CÂMARA

Edvan Ferreira

A vereadora Teca Nelma 
solicitou ao presidente da 
Câmara Municipal garantias 
para sua integridade física e 
psicológica, assim como dos 
demais funcionários de seu 

gabinete. Entre as garantias 
está a proibição de armas no 
recinto da Câmara. O pedido foi 
feito após o vereador delegado 
Fábio Costa divulgar em suas 
redes sociais que encaminhou 

ofício ao presidente da Repú-
blica, pedindo condenação para 
a vereadora Teca Nelma, com 
base na velha Lei de Segurança 
Nacional, além de punição pela 
Comissão de Ética da Câmara 

de Maceió. A vereadora Teca 
Nelma solicita que seja proibido 
o porte de armas no interior da 
Câmara Municipal, tanto dos 
vereadores como visitantes e 
servidores, com exceção apenas 

dos Guardas Municipais em 
serviço. Solicita ainda que trans-
fira o gabinete do vereador 
Fábio Costa para outro local 
(atualmente ele é vizinho de 
porta).

Prefeito esteve na Escola Municipal Zumbi dos Palmares, no Clima Bom, onde escutou alunos e as famílias

3

PARA 53 MIL ALUNOS

JHC inicia distribuição 
de kits de alimentação 

O prefeito JHC iniciou 
ontem, a entrega de kits de 
alimentação aos estudantes 
da Escola Municipal Zumbi 
dos Palmares, no Clima Bom. 
A distribuição dos alimentos 
contemplará os mais de 53 
mil alunos da rede pública 
de ensino de Maceió, nas 143 

escolas. É a segunda entrega 
de kits. A primeira ocorreu 
no início do ano. “Essa é uma 
medida muito importante 
num momento de pandemia 
que nós estamos vivendo, 
e em que as pessoas estão 
precisando muito, para a 
gente trazer o reforço nutri-

cional que essas famílias e 
os estudantes precisam”, 
afirmou JHC, que visitou as 
dependências da unidade 
de ensino, conversou com 
funcionários e ouviu as famí-
lias e os alunos que aguar-
davam com expectativa para 
receber a merenda.

Os  novos veículos darão mais conforto para os passageiros na capital e menos agressão ao meio ambiente

MAIS FISCALIZAÇÃO

Visando manter as áreas públicas em perfeito estado para o convívio 
social do maceioense, a Prefeitura de Maceió tem reforçado as ações 

de fiscalização para inibir o descarte irregular de lixo. Desde o início da 
gestão do prefeito JHC, já são mais de 230 notificações e 180 autua-
ções em toda a capital. Somente nos últimos dois meses, as equipes 
da Superintendência Municipal de Desenvolvimento Sustentável (Sudes) 
atuaram em mais de 110 demandas, entre denúncias e exercícios de 
rotina, sendo 80 notificações e 33 autuações. Praças, terrenos, calçadas 
e outros locais a céu aberto são destinos de móveis inservíveis, restos de 
poda de árvores, resíduos domésticos e de construção civil. Atualmente, 
mais de 180 pontos crônicos de descarte irregular estão mapeados pela 
Superintendência. Neles, um total de 98 mil toneladas de resíduos já 
foram recolhidas desde janeiro.

Ascom/Sudes

NO PAÍS EDUCAÇÃO

Investimentos  
têm queda de  
18% em abril,  
diz o Ipea

Governo vai  
Subsidiar 
internet para  
servidores
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Marcelo Firmino * Jornalista

As denúncias de compras 
de vacinas superfatura-
das em 1.000% acuaram 
o governo e o Palácio do 
Planalto tenta, a todo custo, 
blindar Jair Bolsonaro nessa 
história da corrupção explí-
cita.

Mas, não está fácil.
Tanto que após o estouro 

da boiada, com o envolvi-
mento direto do líder do 
governo, deputado Ricardo 

Barros (PP-PR), como um 
dos agenciadores do negócio 
escandaloso, ele e o Presi-
dente Bolsonaro já se encon-
traram 10 vezes.

Repito: 10 vezes após o 
escândalo explodir.  Encon-
tros não oficializados na 
agenda planaltina.

Foi depois de um desses 
encontros que Barros disse à 
imprensa ter se acertado com 
presidente e que, por isso, 

não renunciaria à condição de 
líder do governo de seu Jair.

O fato é que Barros, um 
dos líderes do Centrão, tem 
uma trajetória marcada por 
denúncias de corrupção, 
desde sua época de prefeito 
de Maringá, no Paraná.

O Planalto sabe disso, mas 
nada faz para não perder o 
apoio do sedento bloco polí-
tico que hoje, além de Barros, 
tem como figura de proa 

o presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL).

Eles, portanto, se prote-
gem. Só não podem mais usar 
o discurso da moralidade 
pública e que no governo 
não tem corrupção. Os fatos 
mostram o contrário.

Não é por outra razão 
que, descompensado, Bolso-
naro está ameaçando acabar 
com a CPI, insinuando que 
para isso tem o apoio das 

Forças Armadas.
Pode até ser. Afinal, o 

Ministério da Saúde ainda 
está lotado de militares 
do Exército nomeados, na 
ilógica gestão do general 
Eduardo Pazuello.

O quadro está tão feio 
que a deputada bolsonarista 
Carla Zambelli (PSL-DF) 
pediu aos aliados muitas 
orações.

E não vale só Ave Maria…

Marcelo Uchôa  * Advogado e professor de Direito  Marcelo da Silva Prado * Presidente do IPT Brasil

O superpedido de impe-
achment apresentado ontem, 
30/06, contra o presidente Jair 
Bolsonaro, por dezenas de 
parlamentares, partidos polí-
ticos, pessoas e entidades de 
representação da sociedade 
civil, entre as quais a Associa-
ção Brasileiras dos Juristas pela 
Democracia (ABJD), cossis-
tematizadora do documento 
final, é muito mais do que a 
unificação dos mais de cem 
pedidos anteriores. Trata-se da 
formalização de um consenso 
social já devidamente demons-
trado nas ruas entre brasileiras 
e brasileiros que se insurgem 
contra o estado de coisas deli-
tuosas estabelecido no país 
pelo atual presidente e que 
refletem na hecatombe geral 
que tomou conta da nação em 
todas as áreas: econômica, polí-
tica, social, cultural, ambien-
tal, e, especialmente sanitária. 
Trata-se de uma aliança contra 
a selvageria e o morticínio, um 
grito da ciência contra o nega-
cionismo, da vacina contra a 
morte. Um pedido de quem 
quer viver e deseja que também 

o país siga vivendo. Um chega 
para lá definitivo no atraso 
civilizatório, na ignorância, na 
barbárie. 

Desde o início do mandato, 
Jair Bolsonaro já infringiu quase 
todos os incisos do Art. 85 da 
Constituição, cometendo toda 
sorte de crimes de responsabi-
lidade. Infrações que assacam 
contra a segurança interna, a 
harmonia dos poderes, a estabi-
lidade da federação, os direitos 
individuais, sociais e políticos, a 
ordem jurídica, o cumprimento 
da lei, a probidade na admi-
nistração. Um rol de abusos 
sistemáticos e reiterados, agra-
vados pelas denúncias recentes 
de corrupção, que desafiam o 
equilíbrio institucional e a paz 
social com imposição de terror 
administrativo e acirramento 
de ódio, e repercussões que 
são contabilizadas em direitos 
subtraídos, sonhos interrom-
pidos, vidas ceifadas. São mais 
de quinhentas mil vítimas de 
uma guerra que poderia ter 
sido atenuada se a mais alta 
autoridade do Brasil não tivesse 
adotado uma postura de tanto 

desdém com as recomenda-
ções científicas por implicân-
cia negacionista ou interesses 
espúrios.

O superpedido é uma 
aposta altíssona no Brasil, um 
sopro de esperança. Sua legiti-
midade exige que o presidente 
da Câmara não o negligencie, 
recebendo e providenciando 
correspondente diligência 
segundo os trâmites internos 
do processo de impedimento. 
Se não o fizer, endossará as 
ofensas presidenciais à Consti-
tuição e a agredirá diretamente 
por negação do comando que 
lhe impõe agir diante da exis-
tência de cometimento de crime 
de responsabilidade. Ferirá a 
ética parlamentar e espezinhará 
o fundamento da democracia 
representativa, cujo alicerce é a 
sintonia com o desejo da coleti-
vidade.

Não há alternativa diversa 
para o presidente da Câmara 
nem para ninguém. Não há 
mais o que esperar: impea-
chment, já, para o minúsculo 
presidente do Brasil. Fora 
Bolsonaro! 

A proposta do governo de 
reformulação das regras no 
Imposto de Renda de empresas 
e pessoas físicas entregue ao 
Congresso sugere uma tributa-
ção de dividendos de 20%, que 
somados aos 29% incidentes 
para as empresas fará a carga dos 
resultados distribuídos chegar a 
incríveis 49%.

A média da tributação das 
empresas (imposto de renda da 
pessoa jurídica) nos países da 
Organização para a Coopera-
ção e Desenvolvimento (OCDE) 
é de aproximadamente 21%. 
Vários países têm tributação de 
dividendos de 15, 18 e até 20%. 
Dessa forma, na grande maioria 
dos países que competem com o 
Brasil pelos investimentos, o pior 
cenário encontrado é de uma 
carga sobre o lucro distribuído 
de 41% nominais. Segundo 
a proposta apresentada pelo 
Ministério da Economia, no 
Brasil chegaria a 49%. A remu-
neração não tinha taxação desde 
1995 e a carga sobre o resultado 
hoje alcança 34%.

Além disso, a proposta 
mantém a limitação de uso de 
prejuízos de exercícios ante-
riores, permitindo apenas o 
uso entre trimestres, dentro do 
próprio ano. O projeto mantém 
a proibição da plena compensa-
ção dos prejuízos dos anos ante-
riores, que é limitado a 30% do 
resultado.

Na parte da tributação dos 
investimentos, vários acertos 
são sugeridos, porém um ponto 
me parece bastante crítico: o 
governo pretende tirar a isenção 
de fundos imobiliários.

Poucas isenções tiveram 
tantos efeitos positivos como a 
dos fundos imobiliários, diversos 

empreendimentos foram viabi-
lizados, bem como o mercado 
imobiliário ganhou maior liqui-
dez graças a esse instrumento de 
desoneração tributária. Os Real 
Estate Investment Trust (REITs), 
que são o equivalente americano, 
também são isentos de tributação 
federal nos EUA.

A avaliação do que se deve 
mudar em tributação precisa 
levar em conta os méritos das 
isenções, e esse é um exemplo 
que não mereceria ser alterado.

Exemplo similar são as 
debêntures incentivadas para 
investimento em infraestrutura. 
Esse instrumento de captação 
proporcionou um enorme incre-
mento em investimentos no país, 
notadamente no setor elétrico. A 
grande maioria dos empreendi-
mentos de energia eólica e linhas 
de transmissão do país vieram 
por meio desse instrumento, 
apenas para ficar no exemplo 
mais agudo de sucesso.

Com relação aos demais 
pontos, uniformização da 
tributação dos diversos tipos 
de fundos e dos instrumentos 
de renda fixa,  a proposta do 
governo me parece bastante 
positiva.

Gostaria de destacar um 
ponto bastante positivo: tributar 
os fundos exclusivos (que são 
fundos de apenas uma pessoa, 
normalmente com patrimônio 
acima de 10 milhões de reais), 
a proposta uniformiza a tribu-
tação dos fundos e finalmente 
alcançará esses fundos exclu-
sivos, tributando inclusive os 
rendimentos que estão há vários 
anos sem nenhum pagamento 
de imposto de renda. Trata-se de 
justiça tributária e a proposta tem 
o mérito de tocar nesse privilégio.

Superpedido de impeachment Imposto de Renda: proposta do 
governo pode inviabilizar as empresas 

e os investimentos no Brasil 

Bolsonaro se encontra 10 vezes com Ricardo Barros 
e ameaça acabar CPI com Forças Armadas



A v e r e a d o r a 
Teca Nelma 
solicitou hoje 

ao presidente da Câmara Muni-
cipal garantias para sua integri-
dade física e psicológica, assim 
como dos demais funcionários 
de seu gabinete. Entre as garan-
tias está a proibição de armas no 
recinto da Câmara. O pedido foi 
feito após o vereador delegado 
Fábio Costa divulgar em suas 
redes sociais que encaminhou 
ofício ao presidente da Repú-
blica, pedindo condenação para 
a vereadora Teca Nelma, com 
base da velha Lei de Segurança 
Nacional, além de punição pela 
Comissão de Ética da Câmara 
de Maceió. Ele acusa a vere-
adora de ter votado contra a 
aprovação de uma homenagem 
ao presidente Jair Bolsonaro, 
qualificando-o de genocida. 

No oficio 134/2001, dirigido 
ao Presidente da República, o 
vereador delegado Fábio Costa 
denuncia a vereadora Teca 
Nelma de ter usado a tribuna do 
plenário para “proferir expres-
sões injuriosas e caluniosas ao 
chamá-lo de GENOCIDA (sic) 
por mais de uma vez”. Acres-
centa que “por se tratar de 
crime contra a honra, passível 
de ação penal pública condicio-
nada à requisição do Ministro 
da Justiça” ele “vem à presença 
de Vossa Excelência dar conhe-
cimento sobre os fatos apresen-
tados para que caso entenda 
necessário apresente Queixa-
-Crime” contra a vereadora.

Teca afirma em oficio ao 
presidente da Câmara que após 
ser “ameaçada em plenário”, 
com denúncias à Comissão 
de Ética desta Casa, além de 

pedido punição à Presidência 
da República e da Advocacia 
Geral da União” pelo vereador 
delegado Fábio Cosa, passou 
a ter “como mulher e cidadã, 
vários temores. Isso porque, 
desde o início desta Legisla-
tura, venho sendo tratada pelo 
mesmo vereador, com agres-
sões verbais e clara animosi-
dade persecutória”.

A vereadora Teca Nelma 
solicita que seja proibido o porte 
de armas no interior da Câmara 
Municipal, tanto dos vereadores 
como visitantes e servidores, 
com exceção apenas dos Guar-
das Municipais em serviço. 
Solicita ainda que transfira o 
gabinete do vereador Fábio 
Costa para outro local (atual-
mente ele é vizinho de porta). 
Como forma de se resguar-
dar, a vereadora pede ainda ao 

presidente que sejam disponi-
bilizadas as gravações de som 
e imagem da sessão completa 
da quarta-feira (dia 23), sem 
qualquer corte ou edição. Assim 
como que conste na ata oficial a 
transcrição das falas de todos os 
vereadores e vereadoras.

“Não abro mão das garan-
tias constitucionais, nem do 
meu direito à livre expressão. 
Ninguém vai me censurar. 
Minhas divergências com o 
vereador delegado são profun-
das. Continuo a defender a 
vida, a paz e a democracia”, 
afirma Teca.

APOIOS
O conflito ocorrido na 

Câmara de Vereadores ganhou 
projeção nacional. Os governa-
dores Renan Filho (Alagoas) e 
Leite (Rio Grande do Sul), além 

dos ex-governadores Theo 
Vilela e Ronaldo Lessa se soli-
darizaram com ela. O mesmo 
ocorreu com a Direção Nacional 
do PSDB e do PSB. Apesar de 
ser partido do vereador dele-
gado Fábio Costa, o presidente 
nacional do PSB, Carlos Siqueira 
afirmou “total solidariedade à 
Teca”, acrescentando que quem 
defende o presidente Bolsonaro 
não deve continuar no partido. 
Várias deputadas e deputados 
federais, estaduais, partidos 
políticos e movimentos sociais, 
também se manifestaram ao 
lado da Teca condenando a 
tentativa de censurá-la. Inclu-
sive, na última terça-feira houve 
uma manifestação de protesto 
contra a aprovação do título de 
Cidadão Honorário a Bolsonaro, 
na frente da Câmara Municipal, 
em Maceió.
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Teca Nelma pede proteção à 
Câmara Municipal de Maceió

VEREADORA solicita garantias para a sua integridade física e psicológica após ser “ameaçada em plenário”

Edvan Ferreira – Secom

Oferecer livros de assun-
tos diversificados, ofertando 
a possibilidade de adqui-
rir, trocar ou doar. É o que 
propõe o Projeto Livros 
Livres, instalado pela Prefei-
tura de Maceió, em março 
desse ano, no Parque Muni-
cipal, aos visitantes.

A tarefa é simples. Basta 
ir até uma antiga geladeira 
usada como armário e esco-
lher o que deseja. Semanal-
mente, são doados, em média, 
15 livros aos  freqüentadores 
do Parque Municipal.

Victor Carnaúba, criador 
do projeto e diretor de Arbo-
rização e Áreas Verdes da 
Sudes, informa que projeto 
Livros Livres tem a finalidade 
de incentivar a leitura atra-

vés da adoção de livros. “O 
Projeto visa dar oportunidade 
para que todas as pessoas 
tenham acesso livre a leitura, 
possibilitando a adoção de 
livros, proporcionando mais 
conhecimento e mais diversão 
a todos”, afirma.

Atualmente, o Projeto 
Livros Livres dispõe de 120 
exemplares e tem atraído 
dezenas de visitantes que 
buscam unir a leitura à natu-
reza. Cada visitante só poderá 
escolher um livro para ler no 
parque ou, se preferir, adotá-
-lo e levar para sua casa.

Mais informações podem 
ser obtidas pelo número (82) 
98801-3651 ou no Instagram 
em @parquemunicipaldema-
ceio e @parquedohorto.

NO PARQUE MUNICIPAL

Projeto Livros Livres 
estimula a leitura

Um dia após ter seu 
p o n t o  n a  P r a ç a 
Deodoro, no Centro, 

o Ônibus da Vacina volta esta-
cionar, hoje, na parte alta da 
capital: no terminal do Rosane 
Collor, onde atende à popula-
ção com 41 anos ou mais, sem 
comorbidade.

Os interessados devem se 
dirigir à Rua Maria Hosana, 
próxima ao terminal de ônibus 
do Rosane Collor, munidos 
de documentos pessoais e 
comprovante de residência, 
mas as vagas são limitadas.

2ª DOSE
E a prefeitura de Maceió 

já antecipou o calendário de 
vacinação contra Covid-19 
para pessoas que tinham a 
aplicação da 2ª dose, agen-
dada até o dia 9 de julho. A 
meta é garantir a imunização 
dos maceioenses e reforçar a 
necessidade de tomar as duas 
doses.

A 2ª dose da astrazeneca 
está disponível, das 9h às 16h, 
nos oito pontos de vacina-
ção distribuídos pela cidade 
: drive-thru do Estaciona-

mento do Jaraguá, drive-thru 
da Justiça Federal (Serra-
ria), Pátio Shopping (Cidade 
Universitária), Maceió Shop-
ping (Mangabeiras), Ginásio 
Arivaldo Maia (no Jacintinho), 
Papódromo (Vergel do Lago), 
Praça Padre Cícero (Benedito 
Bentes) e Terminal do Osman 
Loureiro. 

Já a 2ª dose de Corona-
Vac está sendo administrada 
no shopping Pátio (Cidade 
Universitária). Mais informa-
ções sobre a vacinação pelo 
site (vacina.maceio.al.gov.br).

TERMINAL ROSANE COLLOR

Ônibus da vacina volta 
à parte alta da cidade

Ascom Sudes

Visitantes podem adotar um livro para ler no local ou levá-lo para casa

Ônibus da vacina segue imunizando a população de Maceió: hoje é a vez do Conjunto Rosane Collor, na parte alta
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Bárbara Pacheco
Repórter

A B R K 
Ambiental, 
u m a  d a s 

maiores empresas priva-
das de saneamento do país, 
começou a operar na Região 
Metropolitana de Maceió 
nesta quinta-feira (1°). A nova 
concessionária ficará respon-
sável pelo abastecimento de 
água e esgotamento sanitá-
rio em 13 cidades alagoanas 
pelos próximos 35 anos, prazo 
do contrato que representa 
uma das maiores mudanças 
na infraestrutura de serviços 
públicos em Alagoas.

Com o início da operação 
da BRK Ambiental, cuja atua-
ção beneficiará diretamente 1,5 
milhão de alagoanos, os clien-
tes passam a contar com aten-
dimento 24 horas, facilidades 
no pagamento da fatura (como 
cartão de crédito e PicPay), 
agência virtual com serviços 
online e acesso a uma água com 
alto padrão de potabilidade, 
monitorada constantemente 
por análises laboratoriais.

Neste primeiro momento, 
a empresa começa a atuar em 
dez dos 13 municípios que 
compõem o bloco de conces-
são: Barra de São Miguel, 
Coqueiro Seco,  Maceió, 

Messias, Murici, Paripueira, 
Pilar, Rio Largo, Satuba e Santa 
Luzia do Norte. Até essa quarta 
(30), essas cidades contavam 
com os serviços da Compa-
nhia de Abastecimento de 
Água (Casal), que agora passa 
a fornecer água tratada para 
a BRK. Já a operação nos três 
municípios restantes – Atalaia, 
Barra de Santo Antônio e Mare-
chal Deodoro –, que dispõem 
de Serviços Autônomos de 
Água e Esgoto (SAAEs), está 
em processo de estruturação e 
terá início no próximo mês de 
setembro.

De acordo com o diretor 
presidente da BRK Ambiental 
em Alagoas, Fernando Manga-
beira, o contrato prevê metas 
arrojadas e um investimento na 
ordem de R$ 2,6 bilhões, sendo 

R$ 2 bilhões investidos já nos 
primeiros seis anos. “Nosso 
compromisso é universalizar 
a água em seis anos, garantir 
o acesso de 90% da população 
da região ao esgoto tratado em 
oito anos e reduzir as perdas de 
água, que atualmente chegam 
a 60%, para 25% em 20 anos. 
São metas grandiosas para 
as quais faremos um investi-
mento significativo, tanto na 
recuperação, modernização 
e conservação da estrutura 
operacional já existente quanto 
na ampliação dos sistemas”, 
destacou.

A empresa, que atua em 125 
municípios brasileiros, começa 
a operar com uma força de 
trabalho de 2 mil profissio-
nais em Alagoas, sendo 500 
funcionários diretos. Ao longo 

deste mês, a BRK Ambiental 
informará a população sobre 
serviços específicos que serão 
realizados neste primeiro 
momento para a estrutura-
ção operacional, comercial e 
de atendimento aos clientes, 
como recadastramento, atua-
lização de débito automático, 
entrega de fatura em ende-
reço alternativo, medição em 
condomínios, troca de hidrô-
metro, entre outros.

ATENDIMENTO
Todos os serviços realiza-

dos pela nova concessionária 
estão disponíveis online, no 
site www.brkambiental.com.
br. Além da agência virtual, o 
cliente contará com call center 
24 horas pelo 0800 771 0001 e 
atendimento pelo chat no site 
oficial, bem como pelo What-
sapp (11) 99988-0001 e e-mail 
atendimento.sac@brkambien-
tal.com.br.

Pessoas jurídicas que 
possuem um grande consumo 
de água, os chamados grandes 
clientes, terão à disposição uma 
equipe comercial exclusiva que 
atenderá as demandas desses 
consumidores pelo e-mail 
clientescomerciaisrmm@
brkambiental.com.br.

Inicialmente, serão 18 
pontos de atendimento ao 
todo, sendo seis pontos em 

Maceió e outras 12 lojas distri-
buídas pela região, uma em 
cada cidade da concessão. A 
sede administrativa está loca-
lizada na Avenida Fernandes 
Lima, 679. O atendimento nas 
lojas próprias funcionará de 
segunda a sexta-feira, das 8h 
às 16h, e nas Centrais Já! de 8h 
às 17h.

BRK Ambiental começa hoje a 
operar na Região Metropolitana

NOVA CONCESSIONÁRIA dos serviços de água e esgoto oferece atendimento 24 horas e facilidade no pagamento das faturas

BRK Ambiental

Kaue Costa
Repórter

A grande expansão do perí-
metro urbano maceioense teve 
como uma de suas principais 
causas a formação e o cresci-
mento de áreas periféricas, em 
meados dos anos 80. As grotas, 
que surgiram como parte desse 
processo de crescimento, nunca 
se tornaram áreas de interesse 
imobiliário e acabaram se 
tornando zonas vulneráveis e 
“marginalizadas”, carentes de 
infraestrutura e políticas públi-
cas.

Mais de 30 anos depois, 
pela primeira vez na história do 
estado de Alagoas e do municí-
pio de Maceió, as grotas da capi-
tal e seus moradores passaram a 
ser vistos como parte integrante 

da cidade por meio do programa 
Vida Nova Nas Grotas – que 
nasceu como Pequenas Obras 
Grandes Mudanças, ainda em 
2016. A ideia era executar obras 
que melhorassem a mobilidade 
urbana dentro desses locais, 
principalmente com a constru-
ção de escadarias, pontilhões e 
passeios.

Hoje, além de ser reco-
nhecido internacionalmente e 
contar com a parceria do ONU-
-Habitat, o programa já atende 
mais de 70 comunidades e 
dá seu segundo passo rumo 
à inclusão social com a cons-
trução dos parques lineares, 
que visa incluir a comunidade 
à malha urbana da cidade, 
incentivar a prática do esporte 
e oferecer opções de lazer aos 
moradores.   

O Parque Linear da Grota do 
Cigano, o primeiro deles, surge 
como resposta às carências dessa 
comunidade que abriga mais 
de 35 mil pessoas. O projeto 
do parque é fruto de uma ação 
conjunta entre a ONU-Habitat 
e Secretaria de Transporte e 
Desenvolvimento Urbano 
(Setrand), realizada em 2018, na 
qual crianças e jovens morado-
res da grota puderam simular, 
por meio do jogo Minecraft, suas 
principais necessidades, mode-
lando o espaço da grota dentro 
do jogo e contribuindo efetiva-
mente na construção do projeto 
arquitetônico.

O espaço, de área total de 
6.156,67m², dará nova dinâmica 
urbana ao bairro de Mangabei-
ras, integrando a grota ao bairro 
e ao Jacintinho. De acordo com 

Andreia Estevam, superin-
tende especial de Transporte 
e Desenvolvimento Urbano, a 
implantação do parque linear, 
além de integrar a grota à malha 
urbana, deverá proporcionar 
também aumento da segurança 
pública, como consequência da 
valorização do espaço antes 
inutilizado.

“A qualidade de vida urbana 
está diretamente relacionada 
com o desenvolvimento das 
interações sociais. Sendo assim, a 
valorização de espaços livres de 
uso público trará, a curto prazo, 
a melhoria de segurança pública 
e benefícios psicológicos, sociais 
e físicos, como a amenização do 
estresse do cotidiano urbano”, 
destacou.

O parque urbano poderá ser 
acessado pela avenida Gustavo 

Paiva ou pela rua Esperança, 
ambas no bairro Mangabeiras, 
e terá em seu perímetro mesas 
para jogos de tabuleiro, play-
ground, bicicletário, áreas de 
convivência com bancos e árvo-
res que estimulam a interação 
social. O projeto conta ainda 
com duas quadras poliesporti-
vas, pista de cooper, quadra de 
areia, basquete outdoor e acade-
mia ao ar livre para a prática de 
esportes, equipamentos essen-
ciais para redução do sedenta-
rismo e manutenção da saúde 
física e mental, conforme suge-
rem diretrizes da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), 
lançadas em 2020, que compro-
vam a importância da atividade 
física para a suavização do 
cenário pandêmico vivido pela 
população mundial.

QUALIDADE DE VIDA 

Construção de parque revitaliza área e atende 
demanda de moradores na Grota do Cigano

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Empresa oferece agência virtual com serviços online para os clientes

CONFIRA OS ENDEREÇOS DOS 
PONTOS DE ATENDIMENTO

BARRA DE SÃO MIGUEL  
Rua. José Vieira de Andrade, 286, 
Sala 06, Centro. 
COQUEIRO SECO   
Rua João XXIII, 207. 
MACEIÓ  
Avenida Fernandes Lima, 679, Farol. 
Centrais Já! – no Shopping Farol, 
Shopping Pátio Maceió, Parque 
Shopping, Maceió Shopping e na Rua 
Barão de Penedo, 293, Centro. 
MESSIAS  
Rua Floriano Peixoto, 63b. 
MURICI  
Rua Leonildo Cincinato, 79. 
PILAR  
Av Otacílio Cavalcante, s/n, Chã do 
Pilar. 
PARIPUEIRA  
Av. Antônio Reinaldo, 16. 
RIO LARGO  
Rua Vereador Jarbas Genuario, 23, 
Conjunto Mutirão. 
SANTA LUZIA DO NORTE  
Rua Benedito Mascarenhas, s/n. 
SATUBA  
Rua Amélia Pontes, 35.
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A INFORMAÇÃO FOI DIVULGADA pela rádio CBN e confirmada pela Folha com fontes do Ministério da Saúde

O g e n e r a l 
E d u a r d o 
P a z u e l l o 

pediu a demissão de Roberto 
Ferreira Dias da Diretoria 
de Logística do Ministério 
da Saúde em outubro do 
ano passado, quando ainda 
comandava a pasta. Mas, por 
pressão política, o presidente 
Jair Bolsonaro barrou a exone-
ração.

A informação foi divul-
gada pela rádio CBN e confir-
mada pela Folha com fontes da 
Saúde.

O despacho chegou a ser 
enviado para a Casa Civil, 
mas, de acordo com auxilia-
res de Bolsonaro na Saúde e 
no Palácio do Planalto, o ato 
foi brecado por Bolsonaro 
depois de o então presidente 
do Senado, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), interceder.

Pessoas próximas a Alco-
lumbre negam que o senador 
tenha protegido Dias, mas, 
procurado, o senador não quis 
se manifestar.

Roberto Dias acabou 
exonerado na última terça-
-feira, depois que a Folha de 
S.Paulo revelou que o repre-
sentante de uma vendedora 
de vacinas afirmou ter rece-
bido dele pedido de propina 
de US$ 1 por dose em troca de 
fechar contrato para compra de 
imunizante da AstraZeneca.

A exoneração de Dias foi 
publicada no “Diário Oficial 
da União” de ontem.

O nome do diretor exone-
rado já havia sido citado em 
entrevista à Folha de S.Paulo 
pelo deputado federal Luis 
Miranda (DEM-DF) que, com 

o irmão Luis Ricardo Miranda, 
chefe do departamento de 
importação do Ministério da 
Saúde, denunciou suspeita de 
irregularidade no contrato de 
compra da vacina Covaxin.

Segundo o deputado, Dias 
era quem dava as cartas na 
Saúde.

“Eu acho assim, nada ali 
acontece se o Roberto não 
quiser. Tudo o que aconteceu, 
inclusive a pressão sobre o meu 
irmão, é sob a aprovação dele. 
Sem ele, ninguém faz nada. 
Isso é uma das únicas certezas 
que tenho”, afirmou o Luis 
Miranda na entrevista.

A suspeita sobre a compra 
de vacinas veio à tona em torno 
da compra da vacina indiana 
Covaxin, quando a Folha de 
S.Paulo revelou no dia 18 de 
junho o teor do depoimento 
sigiloso de Luis Ricardo 
Miranda ao Ministério Público 
Federal, que relatou pressão 
“atípica” para liberar a impor-
tação da Covaxin. Desde então, 
o caso virou prioridade da CPI 
da Covid no Senado.

Na terça-feira, Luiz Paulo 
Dominguetti Pereira, que se 
apresenta como representante 
da empresa Davati Medical 
Supply, disse à Folha que Dias 
cobrou a propina em um jantar 
no dia 25 de fevereiro, em 
Brasília.

A empresa Davati buscou 
a pasta para negociar 400 
milhões de doses da vacina 
da AstraZeneca com uma 
proposta feita de US$ 3,5 por 
cada (depois disso passou a 
US$ 15,5).

Na quarta-feira, a Folha de 
S.Paulo revelou que emails que 

mostram que o Ministério da 
Saúde negociou oficialmente 
venda de vacinas com repre-
sentantes da Davati Medical 
Supply.

As mensagens da nego-
ciação foram trocadas entre 
Roberto Ferreira Dias, Herman 
Cardenas, que aparece como 
CEO da empresa, e Cristiano 
Alberto Carvalho, que se apre-
senta como procurador dela.

As suspeitas sobre irre-
gularidades na contratação 
de vacinas têm preocupado 
servidores da Saúde, que, com 
receio de terem seus nomes 
envolvidos em escândalos, 
passaram a analisar cada 
vírgula de documentos que 
assinam.

Auxiliares de Jair Bolsonaro 
discutem nos bastidores como 
blindar o presidente das recen-
tes denúncias contra o seu 

governo em relação a contra-
tos de vacinação. As crises 
constantes têm atingido uma 
de suas bandeiras eleitorais de 
que não haveria irregularida-
des em sua gestão.

Nesta quarta-feira (30), 
Bolsonaro ignorou a denúncia 
de oferta de propina na compra 
de vacina e afirmou que menti-
ras não vão tirá-lo do Palácio 
do Planalto, referindo-se ainda 
à CPI da Covid no Senado 
como “CPI de bandidos”.

“Não conseguem nos atin-
gir. Não vai ser com mentiras 
ou com CPI, integrada por sete 
bandidos, que vão nos tirar 
daqui. Temos uma missão pela 
frente: conduzir o destino da 
nossa nação e zelar pelo bem-
-estar e pelo progresso do 
nosso povo”, disse em discurso 
de improviso durante visita a 
Ponta Porã (MS).

Reservadamente, asses-
sores presidenciais criticam a 
demora do Planalto em reagir a 
turbulências, sobretudo as que 
envolvem a CPI da Covid no 
Senado. A queda de Roberto 
Ferreira Dias da Diretoria de 
Logística do Ministério da 
Saúde é um exemplo.

Desgastado nas últimas 
semanas em razão das suspei-
tas em torno da compra da 
vacina indiana Covaxin, ele 
só foi exonerado após o repre-
sentante de uma vendedora 
de vacinas afirmar à Folha 
que recebeu dele pedido de 
propina de US$ 1 por dose em 
troca de fechar contrato.

O mesmo tem ocorrido em 
relação ao líder do governo 
na Câmara, Ricardo Barros 
(PP-PR), apontado como um 
dos fiadores da indicação de 
Dias. Bolsonaro resiste em tirá-
-lo do posto, à espera de que o 
próprio deputado abra mão.

Diante do agravamento 
da crise envolvendo a compra 
das vacinas, o presidente 
passou a evitar até mesmo 
seus apoiadores, que às vezes 
o colocam em saia-justa com 
perguntas delicadas. Desde 
terça-feira (29), os eleitores 
bolsonaristas não estão sendo 
autorizados a entrar no Palá-
cio da Alvorada.

A o  m e s m o  t e m p o , 
Bolsonaro sofre pressão no 
Congresso. Em um aceno no 
dia em que um superpedido 
de impeachment contra ele 
foi protocolado na Câmara, o 
presidente agradeceu a parce-
ria na aprovação de projetos a 
quem chamou de “amigos do 
Poder Leegislativo”.

Bolsonaro impediu que Pazuello 
demitisse suspeito de corrupção

Getty Images

Então ministro da Saúde, Pazuello pediu a demissão de Roberto Ferreira Dias

Agência Brasil

O Indicador Mensal de 
Formação Bruta de Capital Fixo 
(FBCF), que mede os investi-
mentos, registrou recuo de 18% 
em abril frente a março deste 
ano, na série com ajuste sazonal. 
Na análise do trimestre móvel 
terminado em abril, a queda foi 
de 11,4%. Na comparação com 
os mesmos períodos de 2020, 
enquanto abril teve expansão 
de 39,1%, o trimestre móvel 
acusou alta de 24%.

No resultado acumulado 
em 12 meses encerrado em abril, 

os investimentos apresentaram 
expansão de 6,9% na compa-
ração com o período anterior. 
Os dados foram divulgados 
hoje (1º), no Rio de Janeiro, pelo 
Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (Ipea).

Segundo o Ipea, os resulta-
dos foram afetados pela forte 
queda nas importações, expli-
cada por uma base de compa-
ração elevada em março, 
quando foram contabilizadas 
muitas operações envolvendo 
importações de plataformas de 
petróleo associadas ao Repetro 
(regime aduaneiro especial de 

exportação e de importação de 
bens que se destina às ativida-
des de pesquisa).

A FBCF é composta por 
máquinas e equipamentos, 
construção civil e outros ativos 
fixos. O Indicador de FBCF 
mede os investimentos no 
aumento da capacidade produ-
tiva da economia e na reposição 
da depreciação do estoque de 
capital fixo.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
“O consumo aparente de 

máquinas e equipamentos 
teve queda de 33,5% em abril, 

encerrando o trimestre móvel 
com recuo de 13,7%. Enquanto 
a produção de máquinas e 
equipamentos destinados 
ao mercado interno apresen-
tou crescimento de 5,3% em 
abril, a importação caiu 84% 
no mesmo período. Esses 
dois segmentos apresentaram 
quedas de 7,8% e 12,3% no 
trimestre móvel, respectiva-
mente”, disse o Ipea.

No acumulado em doze 
meses, a demanda interna 
por máquinas e equipamen-
tos teve aumento de 12,7%. Já 
o indicador de investimentos 

em construção civil, após leve 
crescimento verificado no mês 
anterior, recuou 2,5% em abril e 
o segmento teve queda de 4,6% 
no trimestre móvel.

“Na comparação intera-
nual, o desempenho positivo 
foi generalizado. O destaque 
também ficou por conta do 
componente máquinas e equi-
pamentos, que avançou para 
um patamar 78,1% superior a 
abril de 2020. A construção civil 
registrou alta de 25%, enquanto 
o componente que envolve 
outros ativos fixos aumentou 
16,6%”, informou o Ipea.

ABRIL

Ipea: investimentos têm queda de 18%
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A B R K 
Ambiental, 
u m a  d a s 

maiores empresas priva-
das de saneamento do país, 
começou a operar na Região 
Metropolitana de Maceió 
nesta quinta-feira (1°). A nova 
concessionária ficará respon-
sável pelo abastecimento de 
água e esgotamento sanitá-
rio em 13 cidades alagoanas 
pelos próximos 35 anos, prazo 
do contrato que representa 
uma das maiores mudanças 
na infraestrutura de serviços 
públicos em Alagoas.

Com o início da operação 
da BRK Ambiental, cuja atua-
ção beneficiará diretamente 1,5 
milhão de alagoanos, os clien-
tes passam a contar com aten-
dimento 24 horas, facilidades 
no pagamento da fatura (como 
cartão de crédito e PicPay), 
agência virtual com serviços 
online e acesso a uma água com 
alto padrão de potabilidade, 
monitorada constantemente 
por análises laboratoriais.

Neste primeiro momento, 
a empresa começa a atuar em 
dez dos 13 municípios que 
compõem o bloco de conces-
são: Barra de São Miguel, 
Coqueiro Seco,  Maceió, 

Messias, Murici, Paripueira, 
Pilar, Rio Largo, Satuba e Santa 
Luzia do Norte. Até essa quarta 
(30), essas cidades contavam 
com os serviços da Compa-
nhia de Abastecimento de 
Água (Casal), que agora passa 
a fornecer água tratada para 
a BRK. Já a operação nos três 
municípios restantes – Atalaia, 
Barra de Santo Antônio e Mare-
chal Deodoro –, que dispõem 
de Serviços Autônomos de 
Água e Esgoto (SAAEs), está 
em processo de estruturação e 
terá início no próximo mês de 
setembro.

De acordo com o diretor 
presidente da BRK Ambiental 
em Alagoas, Fernando Manga-
beira, o contrato prevê metas 
arrojadas e um investimento na 
ordem de R$ 2,6 bilhões, sendo 

R$ 2 bilhões investidos já nos 
primeiros seis anos. “Nosso 
compromisso é universalizar 
a água em seis anos, garantir 
o acesso de 90% da população 
da região ao esgoto tratado em 
oito anos e reduzir as perdas de 
água, que atualmente chegam 
a 60%, para 25% em 20 anos. 
São metas grandiosas para 
as quais faremos um investi-
mento significativo, tanto na 
recuperação, modernização 
e conservação da estrutura 
operacional já existente quanto 
na ampliação dos sistemas”, 
destacou.

A empresa, que atua em 125 
municípios brasileiros, começa 
a operar com uma força de 
trabalho de 2 mil profissio-
nais em Alagoas, sendo 500 
funcionários diretos. Ao longo 

deste mês, a BRK Ambiental 
informará a população sobre 
serviços específicos que serão 
realizados neste primeiro 
momento para a estrutura-
ção operacional, comercial e 
de atendimento aos clientes, 
como recadastramento, atua-
lização de débito automático, 
entrega de fatura em ende-
reço alternativo, medição em 
condomínios, troca de hidrô-
metro, entre outros.

ATENDIMENTO
Todos os serviços realiza-

dos pela nova concessionária 
estão disponíveis online, no 
site www.brkambiental.com.
br. Além da agência virtual, o 
cliente contará com call center 
24 horas pelo 0800 771 0001 e 
atendimento pelo chat no site 
oficial, bem como pelo What-
sapp (11) 99988-0001 e e-mail 
atendimento.sac@brkambien-
tal.com.br.

Pessoas jurídicas que 
possuem um grande consumo 
de água, os chamados grandes 
clientes, terão à disposição uma 
equipe comercial exclusiva que 
atenderá as demandas desses 
consumidores pelo e-mail 
clientescomerciaisrmm@
brkambiental.com.br.

Inicialmente, serão 18 
pontos de atendimento ao 
todo, sendo seis pontos em 

Maceió e outras 12 lojas distri-
buídas pela região, uma em 
cada cidade da concessão. A 
sede administrativa está loca-
lizada na Avenida Fernandes 
Lima, 679. O atendimento nas 
lojas próprias funcionará de 
segunda a sexta-feira, das 8h 
às 16h, e nas Centrais Já! de 8h 
às 17h.

BRK Ambiental começa hoje a 
operar na Região Metropolitana

NOVA CONCESSIONÁRIA dos serviços de água e esgoto oferece atendimento 24 horas e facilidade no pagamento das faturas

BRK Ambiental

Kaue Costa
Repórter

A grande expansão do perí-
metro urbano maceioense teve 
como uma de suas principais 
causas a formação e o cresci-
mento de áreas periféricas, em 
meados dos anos 80. As grotas, 
que surgiram como parte desse 
processo de crescimento, nunca 
se tornaram áreas de interesse 
imobiliário e acabaram se 
tornando zonas vulneráveis e 
“marginalizadas”, carentes de 
infraestrutura e políticas públi-
cas.

Mais de 30 anos depois, 
pela primeira vez na história do 
estado de Alagoas e do municí-
pio de Maceió, as grotas da capi-
tal e seus moradores passaram a 
ser vistos como parte integrante 

da cidade por meio do programa 
Vida Nova Nas Grotas – que 
nasceu como Pequenas Obras 
Grandes Mudanças, ainda em 
2016. A ideia era executar obras 
que melhorassem a mobilidade 
urbana dentro desses locais, 
principalmente com a constru-
ção de escadarias, pontilhões e 
passeios.

Hoje, além de ser reco-
nhecido internacionalmente e 
contar com a parceria do ONU-
-Habitat, o programa já atende 
mais de 70 comunidades e 
dá seu segundo passo rumo 
à inclusão social com a cons-
trução dos parques lineares, 
que visa incluir a comunidade 
à malha urbana da cidade, 
incentivar a prática do esporte 
e oferecer opções de lazer aos 
moradores.   

O Parque Linear da Grota do 
Cigano, o primeiro deles, surge 
como resposta às carências dessa 
comunidade que abriga mais 
de 35 mil pessoas. O projeto 
do parque é fruto de uma ação 
conjunta entre a ONU-Habitat 
e Secretaria de Transporte e 
Desenvolvimento Urbano 
(Setrand), realizada em 2018, na 
qual crianças e jovens morado-
res da grota puderam simular, 
por meio do jogo Minecraft, suas 
principais necessidades, mode-
lando o espaço da grota dentro 
do jogo e contribuindo efetiva-
mente na construção do projeto 
arquitetônico.

O espaço, de área total de 
6.156,67m², dará nova dinâmica 
urbana ao bairro de Mangabei-
ras, integrando a grota ao bairro 
e ao Jacintinho. De acordo com 

Andreia Estevam, superin-
tende especial de Transporte 
e Desenvolvimento Urbano, a 
implantação do parque linear, 
além de integrar a grota à malha 
urbana, deverá proporcionar 
também aumento da segurança 
pública, como consequência da 
valorização do espaço antes 
inutilizado.

“A qualidade de vida urbana 
está diretamente relacionada 
com o desenvolvimento das 
interações sociais. Sendo assim, a 
valorização de espaços livres de 
uso público trará, a curto prazo, 
a melhoria de segurança pública 
e benefícios psicológicos, sociais 
e físicos, como a amenização do 
estresse do cotidiano urbano”, 
destacou.

O parque urbano poderá ser 
acessado pela avenida Gustavo 

Paiva ou pela rua Esperança, 
ambas no bairro Mangabeiras, 
e terá em seu perímetro mesas 
para jogos de tabuleiro, play-
ground, bicicletário, áreas de 
convivência com bancos e árvo-
res que estimulam a interação 
social. O projeto conta ainda 
com duas quadras poliesporti-
vas, pista de cooper, quadra de 
areia, basquete outdoor e acade-
mia ao ar livre para a prática de 
esportes, equipamentos essen-
ciais para redução do sedenta-
rismo e manutenção da saúde 
física e mental, conforme suge-
rem diretrizes da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), 
lançadas em 2020, que compro-
vam a importância da atividade 
física para a suavização do 
cenário pandêmico vivido pela 
população mundial.

QUALIDADE DE VIDA 

Construção de parque revitaliza área e atende 
demanda de moradores na Grota do Cigano

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Empresa oferece agência virtual com serviços online para os clientes

CONFIRA OS ENDEREÇOS DOS 
PONTOS DE ATENDIMENTO

BARRA DE SÃO MIGUEL  
Rua. José Vieira de Andrade, 286, 
Sala 06, Centro. 
COQUEIRO SECO   
Rua João XXIII, 207. 
MACEIÓ  
Avenida Fernandes Lima, 679, Farol. 
Centrais Já! – no Shopping Farol, 
Shopping Pátio Maceió, Parque 
Shopping, Maceió Shopping e na Rua 
Barão de Penedo, 293, Centro. 
MESSIAS  
Rua Floriano Peixoto, 63b. 
MURICI  
Rua Leonildo Cincinato, 79. 
PILAR  
Av Otacílio Cavalcante, s/n, Chã do 
Pilar. 
PARIPUEIRA  
Av. Antônio Reinaldo, 16. 
RIO LARGO  
Rua Vereador Jarbas Genuario, 23, 
Conjunto Mutirão. 
SANTA LUZIA DO NORTE  
Rua Benedito Mascarenhas, s/n. 
SATUBA  
Rua Amélia Pontes, 35.
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A Assembleia 
Legislativa 
de Alagoas 

(ALE) aprovou nesta quarta-
-feira (30) o projeto de lei 
580/2021, do Governo de 
Alagoas, por meio da Secretaria 
da Educação (Seduc), referente 
ao programa Conecta Profes-
sor. O programa garante uma 
ajuda de custo no valor de R$ 
5 mil para aquisição de equipa-
mentos de informática, inova-
ção e tecnologia e contratação 
de planos de acesso à internet.

Beneficiando mais de 10 mil 
professores efetivos e contra-
tados, secretários escolares e 
agentes administrativos em 
efetivo exercício nas unidades 
escolares, o Conecta Profes-
sor atende a necessidade de 
assegurar aos professores da 
rede estadual equipamentos e 
internet de qualidade e, com 
isso, melhorar as condições de 
trabalho, via ensino híbrido e 
remoto, fomentando a inclusão 
digital e a utilização da inova-
ção e tecnologias educacio-
nais nos processos de ensino e 
aprendizagem.

“A aprovação do projeto 
de lei do programa Conecta 
Professor acontece em um 

momento muito decisivo, em 
que o Estado se prepara para 
o retorno às aulas híbridas 
presenciais. O governador 
Renan Filho está garantindo 
um benefício de R$ 5 mil para 
mais de 10 mil servidores da 
Educação, que poderão usar 
esse recurso para compra de 
computadores, celulares e 

também para aquisição de 
contrato de internet, permi-
tindo, assim, condições de 
trabalho mais adequadas para 
todos”, avalia o secretário da 
Educação, Rafael Brito.

A aquisição de equipamen-
tos novos será comprovada 
mediante apresentação de 
nota fiscal em formato digi-

tal emitida em nome próprio 
do servidor beneficiado. Já o 
custeio de plano de internet 
será comprovado mediante 
apresentação do contrato  em 
formato digital, emitido em 
nome do próprio servidor 
beneficiado.

Após a aprovação na 
ALE, o projeto segue agora 

para sanção governamental e 
publicação no Diário Oficial 
do Estado (DOE).Notícia reti-
rada do: https://www.tribu-
nadosertao.com.br/2021/06/
g o ve r n o - va i - s u b s i d i a r -
-internet-e-compra-de-eletro-
nicos-para-servidores-da-
-educacao/#.YN0mjQQovd8.
whatsapp

Governo vai subsidiar internet 
para servidores da Educação

CONECTA PROFESSOR: projeto também garante a aquisição de equipamentos de informática, inovação e tecnologia

Ascom Seduc

Projeto de Lei garante repasse de R$ 5 mil para aquisição de equipamentos de informática, inovação e tecnologia e contratação de planos de acesso à internet
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Bati o carro e o terceiro não tem seguro. Posso acionar o meu?

Quando acontece um 
acidente de carro, 
muitas pessoas ficam 

com dúvida sobre o que fazer 
e, caso contem com um seguro 
de automóvel, em qual situa-
ção é possível acionar a cober-
tura. 

Segundo dados da CNseg 
(Confederação Nacional das 
Empresas de Seguros Gerais) 
apenas 30% da frota dos 
veículos no Brasil contam 
com a proteção, o que torna 
comum ao menos uma das 
partes envolvidas na batida 
não terem um seguro.

A cobertura de Responsa-
bilidade Civil Facultativa de 
Veículos (RCF-V), também 
conhecida como cobertura 
para atendimento de tercei-
ros, tem como objetivo indeni-
zar eventuais danos materiais, 
corporais ou morais reclama-
dos por terceiros em caso de 
acidentes provocados pelo 
veículo segurado. 

Geralmente o motorista 
causador do acidente é quem 
vai acionar a sua seguradora, 
caso tenha um seguro, para 
indenizar os reparos do outro 
veículo. Entretanto, é impor-
tante ressaltar que quando 
acontece um acidente,  a 
primeira providência é veri-
ficar se todas as pessoas 
envolvidas estão bem e com 
a integridade física preser-
vada.  Caso não haja vítimas, 
recomenda-se que os veícu-
los sejam tirados da via e, em 

seguida, registrado um bole-
tim de ocorrências (B.O) se 
necessário. 

Se o veículo segurado for 
colidido por outro veículo que 
não tenha seguro, o cliente 
poderá acionar sua segu-
radora para reparos no seu 
próprio veículo, com paga-
mento da franquia estabele-
cida em sua apólice. Neste 
caso, em se caracterizando 
responsabilidade do terceiro, 
a seguradora terá direito de 
buscar ressarcimento dos 
prejuízos indenizados.

No âmbito legal, é possí-
vel destacar, além da aplica-
ção do Código de Defesa do 
Consumidor, as normas que 

regulamentam as cobertu-
ras securitárias no ramo dos 
seguros de automóveis, esta-
belece que cabe ao segurado 
contatar a seguradora, infor-
mando sobre os fatos cons-
titutivos do sinistro (o que, 
como, onde, quando e com 
quem ocorreu, bem como 
se o segurado entende que é 
responsável pelo acidente), 
apresentando, nos prazos 
estipulados, a documentação 
para que a seguradora regule 
o sinistro e, em o reconhe-
cendo, pague-o.

Já imaginou os prejuízos 
financeiros que uma pessoa 
pode sofrer ao causar um 
acidente em outro veículo 

de valor muito elevado, ou 
que cause danos que provo-
quem sequelas ou até mesmo 
a morte de outras pessoas? 
Inclusive este é o principal 
motivo dos corretores procu-
rarem contemplar a cober-
tura para terceiros em suas 
cotações, mesmo sendo a sua 
contratação opcional.

CONCLUSÃO
Em suma, a RCF-V cobre 

danos involuntários corpo-
rais e/ou materiais causados 
a terceiros pelo veículo segu-
rado, reboques, semirrebo-
ques e carretinhas atrelados 
ao carro.

Os corretores têm um 

papel fundamental na cons-
cientização dos seus clien-
tes sobre a importância da 
contratação da cobertura 
contra terceiros, bem como 
na devida orientação de qual 
deve ser o valor recomendado 
para considerar de limite para 
tais coberturas.

E aí, gostou do tema dessa 
semana? Espero que tenha 
gostado! Acompanhe também 
nosso quadro “Momento 
Seguro” todas as quintas feiras 
na rádio 98,3 FM, a partir das 
7h30 e, na TVMAR (Canal 525 
NET), a partir das 9h. Partici-
pem com suas perguntas!  Até 
a próxima se Deus quiser! Um 
grande abraço! 

Divulgação
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custeio de plano de internet 
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rada do: https://www.tribu-
nadosertao.com.br/2021/06/
g o ve r n o - va i - s u b s i d i a r -
-internet-e-compra-de-eletro-
nicos-para-servidores-da-
-educacao/#.YN0mjQQovd8.
whatsapp

Governo vai subsidiar internet 
para servidores da Educação

CONECTA PROFESSOR: projeto também garante a aquisição de equipamentos de informática, inovação e tecnologia

Ascom Seduc

Projeto de Lei garante repasse de R$ 5 mil para aquisição de equipamentos de informática, inovação e tecnologia e contratação de planos de acesso à internet



8 O DIA DIGITAL  l  1o de julho  I  2021

Estudarláfora redação 82 3023.2092
e-mail redacao@odia-al.com.br

Alyshia Gomes
alyshiagomes.ri@gmail.com

British Council oferece recursos gratuitos para aprender inglês

Programa de bolsas de doutorado e pós-doutorado - Argentina
Fonte: CONICET

Bolsa de Graduação - Polônia
Fonte: Vistula University 

Cátedra Estudos brasileiros em UMASS Amherst - USA
Fonte: Fulbright Brasil

O Conselho Nacional de Investiga-
ções Científicas e Técnicas (Conicet) 
está recebendo candidaturas para 
o seu programa de bolsa para pós-
-graduação na Argentina. Ele é voltado 
a estudantes provenientes de países 
latino-americanos. 
As bolsas de doutorado na Argentina 
têm duração de 60 meses e não são 
renováveis. Os bolsistas recebem um 

subsídio e têm obrigação de se dedi-
car exclusivamente ao seu projeto 
de pesquisa. Em se tratando de pós-
-doutorado, a duração máxima do 
programa é de 36 meses.Também 
para o pós-doutorado se exige dedica-
ção exclusiva, com exceção de cargos 
docentes secundários ou universitários.
O prazo final de inscrição vai depen-
der do programa. Os interessados no 

doutorado podem candidatar-se de 19 
de julho a 13 de agosto de 2021. No 
caso de  pós-doutorado, os interessa-
dos deverão esperar um pouco mais, já 
que as inscrições vão de 14 de fevereiro 
a 4 de março de 2022. 
Veja o edital completo em https://bit.
ly/3hlKpbJ .Em caso de dúvidas, é 
possível enviar e-mail para concurso-
becas@conicet.gov.ar.

A Bolsa de Mérito da Vistula Univer-
sity oferece suporte financeiro para 
novos alunos que desejam estudar e 
atuar como embaixadores da Vistula 
University e da Vistula School of 
Hospitality. Elas poderão ser conce-
didas a candidatos excepcionais de 
todos os países do mundo, exceto a 
Polônia, para buscar um diploma em 
tempo integral em qualquer programa 
de bacharelado ou mestrado disponí-
vel na Vistula University e na Vistula 
School of Hospitality.
Você pode se inscrever para a Bolsa 
de Mérito Vistula se:
for cidadão não polonês;
for comprovado desempenho acadê-

mico e extracurricular excepcional;
apresentar certificado mínimo IELTS 
6.0 ou certificado equivalente reco-
nhecido internacionalmente
A Bolsa de Mérito da Universidade 

Vistula cobre todo o período de estu-
dos sob a condição de alto desem-
penho acadêmico e extracurricular 
durante os estudos. Maiores informa-
ções em https://bit.ly/2UbyqFN .

A Comissão Fulbright Brasil lança edital 
com oportunidade para que professores 
brasileiros lecionem disciplinas de pós-
-graduação em sua área de especiali-
dade.

REQUISITOS:
Ter nacionalidade brasileira e não ter 
nacionalidade norte-americana;
Ter concluído doutorado até 31 de 
dezembro de 2013;
Ter dez anos de experiência profissional 
na área de ciências humanas ou sociais 
com produção intelectual compatível;
Ter fluência em inglês;
Não receber bolsa ou benefício finan-
ceiro de outras agências ou entidades 
brasileiras com o mesmo objetivo; e
Permanecer no Brasil durante a sele-
ção, afiliação e partida aos EUA.

BENEFÍCIOS:
US$ 18.000 para cobrir as despesas 
de passagem aérea e manutenção 
nos EUA;
Seguro para acidentes e doenças 
limitado (ASPE Accident and Sick-
ness Program for Exchanges);
Taxa do visto J-1;
Moradia, sem custos para o bolsista, 
compatível com o padrão oferecido 
a professores visitantes na UMass-
-Amherst; e
Acesso às instalações e serviços da 
UMass-Amherst, tais como: escritó-
rio compartilhado, internet, bibliote-
cas e demais meios necessários à 
efetiva consecução das atividades 
de ensino e /ou pesquisas.
Veja o edital em https://fulbright.
org.br/bolsas-para-brasileiros/ .

A coluna desta semana 
está voltada para as 
oportunidades oferta-

das pelo British Council Brasil. 
Você conhece? Trata-se de 
uma organização internacio-
nal do Reino Unido para rela-
ções culturais e oportunidades 
educacionais cujo objetivo é 
construir laços de confiança e 
compreensão entre as pessoas 
do mundo todo.

Aqui no Brasil, a organi-
zação conta com dois escritó-
rios, e trabalha na promoção 
da cooperação entre o Reino 
Unido e o Brasil nas áreas de 

língua inglesa, artes, socie-
dade e educação.

As atividades oferecidas 
são inúmeras como, por exem-
plo, curso de inglês “English 
on-line ou mesmo as aulas 
individuais de inglês com o 
“EnglishScore Tutors”, ambas 
apresentadas como ativida-
des pagas. Mas a organiza-
ção também oferece serviços 
gratuitos como, por exemplo, 
o site LearnEnglish para crian-
ças, adolescentes e adultos.  

O primeiro, LearnEn-
glish Kids, foi elaborado para 
crianças de 5 a 12 anos que 

estão aprendendo inglês. O 
usuário poderá trabalhar seu 
vocabulário online e trabalhar 
através de  jogos de gramá-
tica, canções, histórias, vídeos 
e diversas atividades que 
focam no desenvolvimento 
da alfabetização. O LearnEn-
glish Teens, por sua vez, está 
voltado para adolescentes 
entre 13 e 17 anos de idade. 
Para esta faixa etária, o site 
também contém dicas para 
exames de proficiência como 
o IELTS.

O site elaborado para o 
público adulto interessado em 

aprender inglês contém cente-
nas de páginas de conteúdo 
de áudio, texto e vídeo e mais 
de 2 mil exercícios interativos. 
Por entender a necessidade de 
contato com outros estudan-
tes, o site também permite o 
envio de comentários, a inte-
ração com outros usuários e o 
download de recursos gratui-
tos.

Para os adultos, o British 
Council vislumbra um público 
além dos iniciantes na apren-
dizagem do inglês. Alguns 
aplicativos estão disponíveis 
para os desejosos em avançar 

no idioma. O LearnEnglish 
Podcast, elaborado  para 
quem deseja praticar as habili-
dades de Listening em inglês, 
e o LearnEnglish Videos, para 
as habilidades de Listening e 
Reading, na minha opinião, 
lideram a lista de recursos 
disponíveis. 

Caso você esteja interes-
sado em aproveitar todos 
estes recursos, explore o site 
do British para averiguar 
tudo o que for útil para a tua 
caminhada de aprendizagem. 
Muitos outros recursos estão 
disponíveis.  


