
Governadores de 23 esta-
dos e do Distrito Federal, entre 
eles o governador de Alagoas, 
Renan Filho (MDB), partici-
param em uma reunião por 
videoconferência, hoje, para 
debater a escalada da crise entre 
os poderes, a defesa da demo-
cracia e do estado democrático 
de direito. Coordenador do 
fórum, o governador do Piauí, 
Wellington Dias (PT), afirmou 
que inicialmente a agenda prio-
ritária do encontro seria a pauta 
econômica, com destaque para 
a reforma tributária. Mas, em 
meio à tensão, o grupo aprovei-
tou a reunião para marcar posi-
ção sobre o momento político. 
“Dos 27 governadores, quase 
todos compareceram. Tivemos 
a presença de quem é governo 
e de quem é oposição. A crise é 
política, então há necessidade 
da união de todos. Afinal, esse 
ambiente de tensão só piora a 
crise no Brasil”, finalizou Dias. 
O senador Renan Calheiros 
(MDB/AL) também se posi-
cionou sobre a crise entre os 
poderes. Em sua página no 
Instagram, ele escreveu:“Os 
coices autoritários de Bolsonaro 
não miram só o STF”.
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3OPERAÇÃO LEI SECA: ACONTECE EM DEZ PONTOS DE MACEIÓ, APREENDE 52 CNHS E PRENDE SETE POR EMBRIAGUEZ

6

VAMOS RECOMEÇAR!

Volta às aulas é marcada 
por ações nas unidades

Estrutura das escolas foi sinalizada para que os alunos mantenham distanciamento nas salas de aulas e áreas de convívio

Janaína Farias/Ascom Semed

3

GOVERNADORES DEBATEM 
CRISE ENTRE OS PODERES

ATAQUE DO PLANALTO AO PODER JUDICIÁRIO PEDE AÇÃO DOS ESTADOS EM DEFESA DA DEMOCRACIA

Uma mulher foi presa 
ontem, na Praça Lions – área 
nobre de Maceió – sob a acusa-
ção de traficar drogas na região. 
Com ela, foram apreendidos 
6kg de haxixe, uma pequena 
quantidade de cocaína e quase 
R$ 14 mil em espécie.

PRAÇA LIONS

Acusada de  
tráfico é 
presa com 
6kg de haxixe

João Miguel, de 52 anos, 
prestador de serviço como 
agente penitenciário, foi execu-
tado no sábado à noite, numa 
estrada de barro, no Povoado 
Gavião, em Palmeira dos Índios. 
Ele foi morto com tiros na cabeça. 
Os matadores incendiaram a 
motocicleta dele alguns metros 
depois do local onde o corpo foi 
deixado. João Miguel trabalhava 
no Presídio do Agreste e há 
suspeitas de o crime ter relação 
com as atividades dele na peni-
tenciária. Os criminosos rouba-
ram a arma do agente.

FACÇÃO?

Agente de 
presídio é 
assassinado 
em Palmeira

CAMPO GRANDE

COVID-19

PF prende 
candidato a 
vice-prefeito 
do município

Alagoas já 
vacinou 30% 
da população 
com 2ª dose
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Leio no domingo 22 de 
agosto a entrevista que a atriz 
Marieta Severo concedeu ao 
jornal O Globo. E, na entre-
vista, uma frase tão certeira 
como demolidora. Diz ela: 
“Nunca senti uma angústia 
cívica tão profunda, apesar de 
ser de uma geração que viveu 
a ditadura”.  

Pois eu entendo, ou ao 
menos espero,  que essa 
angústia se espalhe para além 
da nossa geração. Que esteja 
atingindo milhões e milhões 
de brasileiros minimamente 
lúcidos e conscientes. Porque 
o que foi e está sendo destro-
çado por quem integra o pior 
e mais nefasto governo da 
história da República – me 
atrevo a dizer que, em termos 
de danos ao país e ao nosso 
patrimônio, é pior até mesmo 
que os tempos da ditadura tão 
elogiada por Jair Messias e a 
corja agrupada ao seu redor – 
levará um tempo enorme para 
ser refeito. E isso, para refazer 
o que for possível.

A condução literalmente 
demencial imposta ao país 
nos levou a situações não 
apenas inéditas, mas princi-
palmente desesperadoras. E 
basta observar a conduta cada 
vez mais desvairada do presi-
dente para entender que para 

ele, não existe limite na sua 
guerra pela sobrevivência.  

Jair Messias sabe que sem 
as respectivas imunidades 
asseguradas pelos cargos 
que ocupam, e para os quais 
foram eleitos, ele e seus reben-
tos abjetos terão como destino 
inevitável a cadeia.  

Sabe cada vez mais que 
conta apenas e tão somente com 
o apoio dos setores mais prima-
tas e fanatizados de apoiado-
res. Que há contingentes de 
policiais militares e oficiais da 
ativa de baixas patentes dispos-
tos a fazer o que ele propõe, ou 
seja, violência nas ruas. Mas 
também sabe que não conta 
com quem realmente poderia 
desfechar um golpe e mantê-
-lo na poltrona presidencial, o 
alto mando do Exército.  Pode 
até ser que imponham um 
golpe, mas não para manter Jair 
Messias no poder.

Sabe, enfim, que está 
acuado. E sabemos nós que, 
como todo psicopata, quando 
acuado ataca de maneira mais 
furiosa.

O quadro que o país vive 
mostra, além do pior governo 
da história da República, que 
chegamos a um elevadíssimo 
grau de podridão atingindo 
parte substancial dos parti-
dos políticos, com escassíssi-

mos antecedentes nas últimas 
décadas, ao menos desde a 
retomada da democracia, em 
1985.

A facilidade com que Jair 
Messias, para tentar sobre-
viver, distribui carradas de 
dinheiro público, além de 
ministérios, indica que não há 
limites para a políticos caren-
tes de qualquer escrúpulo, cuja 
subserviência é determinada 
pelo apetite dos bolsos e bolsas.

Diante da incerteza que 
paira sobre nós não fazendo 
mais que crescer, diante do 
temor do que possa fazer o 
psicopata, da ruína da econo-
mia, da corrosão dos empre-
gos – e isso, sem mencionar o 
drama da pandemia –, não nos 
resta mais que a indignação 
sem volta e a busca urgente 
de meios de fazer extirpar Jair 
Messias e toda sua cambada. 
Absolutamente toda.

E é daí que vem aquilo que 
Marieta classifica de maneira 
irretocável: uma angústia 
cívica, a mais profunda que 
ela e eu vivemos. E, espero, 
milhões de brasileiros mais. 
Porque tomar consciência 
dessa angústia é uma das 
armas necessárias para a bata-
lha pela retomada do futuro 
que nos é roubado a cada hora 
de cada dia.

Na crise de governança 
sem precedentes na vida 
republ icana,  o  Centrão 
assume o comando do País e 
está prestes a ocupar mais 4 
ministérios.

A informação foi veicu-
lada pelo colunista de O 
Globo, Lauro Jardim.

Segundo ele, ainda não 
há definição de quais novas 
pastas seriam entregues ao 
Centrão, que já comanda 
o  Ministér io  da Saúde, 
Casa Civil, Comunicações 
e a Secretaria de Governo, 
esta última nas mãos Ciro 
Nogueira, o presidente do 
PP.

Por isso mesmo, Jardim 
deixa claro que o bloco 
político de Ciro Nogueira e 
Arthur Lira assumiu de vez o 
controle das ações palacianas 

e já declarou que não deixa o 
governo tão cedo.

O Centrão descobriu que 
é fácil tomar conta de tudo em 
um País praticamente desgo-
vernado. Resta, portanto, 
tirar proveito da situação em 
meio ao caos estabelecido. 
Assim, mais 4 ministérios 
para o grupo completaria a 
dominação total.

Não custa lembrar que 
Bolsonaro assumiu falando 
em enxugar  a  máquina 
pública e fazer um governo 
com 15 ministérios. Hoje, no 
entanto, já são 23 fora e logo 
poderá chegar a 27.

O Centrão pede e Bolso-
naro diz sim, só balançando 
a cabeça.

É o que está em voga na 
esplanada: manda quem 
pode.

Palavras certeiras de MarietaNo Brasil sem governança, 
Centrão pede e ganha 

mais 4 ministérios

Antônio Pereira   * Jornalista

Perdido nas suas preten-
sões eleitorais e políticas, 
sendo cercado por todos os 
lados, Jair Bolsonaro deve 
tentar a sua última cartada 
com a uma tentativa de 
golpe, instaurando uma nova 
ditadura no país. Resta saber 
quem seguirá o ‘mito’ nessa 
aventura em pleno século 21.

É certo que Bolsonaro tem 
apoio dos militares de pijama 
e dos tiozões do zap, mas isso 
não significa que ele terá força 
suficiente para aplicar o golpe 
nas instituições e instaurar a 
sua ditadura 2.0.

Bolsonaro já defenestrou 
inúmeros generais do seu 
governo, envergonhando 

todos eles publicamente. O 
último episódio de desfile 
de carros de combate enfer-
rujados e antigos em frente 
ao Palácio do Planalto, 
numa clara demonstração 
de intimidação ao STF e ao 
parlamento, mostra em tons 
bufanescos em que nível esta-
mos em matéria de ameaça 
bolsonarista.

A próxima e mais peri-
gosa ameaça pode acontecer 
no dia da Independência do 
Brasil (7 de setembro), cuja 
turva bolsonarista está em 
franca mobilização. Até agora 
não dá para dizer se eles vão 
fazer algo parecido com o que 
Donald Trump tentou nos 

EUA logo após a derrota elei-
toral, mas é quase certo que 
tentarão. Afinal, Bolsonaro 
não terá a menor chance na 
próxima eleição e só resta a 
ele seus transloucados agita-
dores geriátricos o caminho 
de um novo golpe ‘militar’ 
estabelecendo uma nova dita-
dura no Brasil.

O certo judicial está cada 
vez mais perto do núcleo 
familiar do presidente. Hoje 
a Polícia Federal, por ordem 
do ministro Alexandre de 
Moraes está  real izando 
buscas nas casas do cantor 
decadente Sérgio Reis e de 
um pastor e deputado federal 
pelo Rio de Janeiro. É quase 

óbvio que esta é apenas a 
primeira medida para chegar 
aos líderes do tal do ‘gabinete 
do ódio’, supostamente lide-
rado pelo filho 02, também 
conhecido como Carluxo, que 
é vereador no Rio de Janeiros.

Há muito tempo que 
Alexandre de Moraes, a 
cúpula do Judiciário e todas 
as pedras das praias alagoa-
nas sabem que existe no Brasil 
um poder paralelo nas redes 
sociais difundindo notícias 
falsas e propaganda de remé-
dios ineficazes contra Covid. 
Esse ‘exército virtual’ é pode-
roso no sentido que interfere 
na opinião pública, produ-
zindo verdadeiros zumbis 

digitais, que reproduzem 
essas mentiras todos os dias 
em todos os cantos do país.

Claro que o bolsonarismo 
vai passar, mas deixará inúme-
ras feridas abertas, principal-
mente em várias camadas da 
sociedade que acreditavam e 
acreditam nas mentiras ditas 
todos os santos dias, princi-
palmente depois de 2016.

A luta pós-bolsonarismo 
será restabelecer a verdade na 
sociedade brasileira, criando 
um novo patamar para que o 
país possa sair desse atoleiro 
fantasioso que vivemos desde 
a posse do capitão reformado.

Que haja luz diante das 
trevas.

Única saída para Bolsonaro é tentar 
o golpe e instalar nova ditadura



Deraldo Francisco
Repórter

A Operação Lei 
Seca voltou 
a atuar com 

mais frequência em Maceió 
e no interior do Estado. De 
sexta-feira (20) até ontem, 
a OLS esteve em dez locais 
diferentes. Mais de 600 veícu-
los foram abordados, com o 
registro de 665 testes de alcoo-
lemia (beber e dirigir); Foram 
apreendidos 21 veículos e 52 
Carteiras Nacional de Habili-
tação (CNHs) apreendidas.

Sete pessoas foram presas 
porque estavam com o nível 
de álcool no organismo acima 
do permitido. Nestes casos, 
todos foram levados para a 

Central de Flagrantes. Outros 
sete testes do etilômetro 
comprovaram nível de bebida 
alcoólica suficiente para uma 
infração administrativa. Mas, 
38 pessoas se recusaram a 

fazer o teste do etilômetro. Em 
alguns casos desses, o condu-
tor tentou escapar da opera-
ção, mas foram perseguidos 
por policiais militares, inter-
ceptados e presos. 

Com o registro de 214 Autos 
de Infração registrados devido 
a problemas com o condutor, 
com o veículo ou com os passa-
geiros. Foram flagrados 12 
condutores inabilitados; sete 
casos de entrega do volante a 
pessoas sem habilitação; quatro 
casos de passageiros sem cinto; 
duas crianças sem a cadeirinha; 
três casos de excesso de passa-
geiros e 13 veículos fora de 
licenciamento.

A Operação Lei Seca mobi-
lizou, nesses três dias, policiais 
do Batalhão de Operações Poli-
ciais Especiais (Bope); Batalhão 
de Policiamento de Trânsito 
(BPTran, Forças Táticas do 4º 
e do 5º Batalhões e servidores 
do Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran/AL). As ações 

aconteceram pela manhã, à 
tarde e de madrugada.

A OLS esteve na Avenida 
Fernandes Lima (Farol); Av. 
Assis Chateaubriand (Pontal da 
Barra); Rodovia AL 101 Norte 
(Jacarecica); Av. Dona Cons-
tança (Jatiuca); Av. Dr. Antônio 
Gouveia (Pajuçara); Av. Dom 
Antônio Brandão (Farol);  Av. 
Menino Marcelo (Serraria); 
Praça do Centenário (Farol); 
Rua São Paulo (Tabuleiro);  Av. 
João Davino (Mangueiras) e  
Rua General Hermes (Centro).

As ações dos policiais e 
servidores do Detran tiveram 
as medidas sanitárias reco-
mendadas por órgãos de saúde 
pública, no sentido de garantir 
medidas protetivas para servi-
dores e população.
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Lei Seca prende 7 condutores 
e apreende mais de 50 CNHs 

VIDAS SALVAS com a atuação da Operação, tomando as chaves de 52 pessoas que beberam e foram dirigir

Ascom/Lei Seca

Redes Sociais

O agente penitenciário 
(prestador de serviço) João 
Miguel, de 52 anos, foi embos-
cado e morto a tiros numa 
estrada de barro, no Povoado 
Gavião de Baixo, zona rural 
de Palmeira dos Índios. O 
crime ocorreu por volta das 
21h do sábado, mas o corpo 
só foi encontrado ontem pela 
manhã. O agente penitenciário 
foi morto com tiros na cabeça. 
A motocicleta dele foi encon-
trada carbonizada a alguns 
metros do local onde o corpo 
foi deixado.

João Miguel estava indo 
fazer um “bico” num comér-
cio, onde deveria substituir 
um colega. As suspeitas são 
de que o crime tenha relação 

com as atividades do agente, 
no Presídio do Agreste. Inicial-
mente, falou-se em crime de 
latrocínio (matar para roubar), 
mas essa hipótese já foi descar-
tada. No local do crime, mora-
dores contaram que ouviram 
os disparos de arma de fogo 
na noite do sábado, mas teme-
ram sair de casa para verificar 
o que havia acontecido e espe-
raram o dia amanhecer. Havia 
a suspeita de que João Miguel 
tivesse reagido a um assalto 
mas, como os bandidos incen-
diaram a moto dele, as inves-
tigações mudam de foco. A 
Polícia Civil constatou que 
a arma de fogo portada pelo 
agente (uma pistola) foi levada 
pelos criminosos. (D.F)

Uma abordagem a 
uma suspeita de tráfico, 
na Praça Lions, em Paju-
çara, resultou na apre-
ensão de haxixe, cana 
honey, cocaína, espu-
mantes e R$ 13 mil em 
espécie.

De acordo com infor-
mações repassadas pela 
Polícia Militar, a apreen-
são ocorreu após milita-
res do Batalhão de Polícia 
Rodoviária (BPRv) rece-
berem a denúncia de que 
a suspeita estaria nas 
proximidades da Praça 
Lions, em Pajuçara.

Ao ser abordada, a 
suspeita estava com uma 
quantidade de haxixe e 
teria levado os militares 
à sua residência, onde a 
polícia afirma ter sido 
encontrado a maioria 
do material ilegal. A 
acusada, e o material 
apreendido, foram leva-
dos para a Central de 
Flagrantes para os proce-
dimentos de praxe.

A polícia não infor-
mou se a acusada já 
possuía registro policial 
anterior. Ela deverá ficar 
à disposição da Justiça.

Fonte: AL24HORAS

Policiais  Rodoviários 
Federais prenderam um 
homem e resgataram 550 
pássaros silvestres trans-
portados irregularmente, 
na madrugada de ontem. O 
flagrante ocorreu na BR-101, 
Km 205, em São Sebastião.

Os policiais receberam 
informações de um veículo 
que estava vindo do Estado 
da Bahia com grande quanti-
dade de aves silvestres. Após 
algum tempo fiscalizando em 
frente à Unidade Operacional 
da PRF em São Sebastião, a 
equipe avistou um veículo 
V W / V I R T U S ,  c o m  d o i s 
ocupantes. O veículo sinali-
zou que iria parar, mas fugiu.

Os agentes então realiza-
ram um acompanhamento 
e conseguiram abordar o 
veículo, cerca de 200 metros 
depois. Após verificação 
da documentação pessoal 
e veicular, os policiais fize-
ram uma vistoria no carro, 
momento em que foram 
encontradas 09 gaiolas de 
pássaros silvestres,  com 
aproximadamente 550 pássa-
ros, sendo 200 da espécie 
canário da terra, 100 papa-
-capim e 250 caboclinho, 
alguns já estavam mortos 
em virtude da má e precária 
acomodação dos mesmos na 
mala do veículo, sem sequer 
água e comida.

Perguntado ao casal sobre 
a procedência dos pássaros, 
o homem informou que rece-
beu R$ 500,00 para ir buscá-
-los em Feira de Santana, na 
Bahia, e que seriam entre-
gues em Maceió. Entretanto, 
os policiais descobriram que 
ele já havia sido autuado pelo 
mesmo crime na data de 19 de 
julho de 2019, transportando 
700 pássaros, no município 
de Cristinápolis, em Sergipe.

Foi dada voz de prisão ao 
condutor pelo crime de trans-
porte de pássaros silvestres, 
previsto no art. 29 §1º, Inc. III da 
Lei dos Crimes Contra o Meio 
Ambiente. Os pássaros foram 
levados para sede do IBAMA, 
para procedimentos cabíveis.

Há um mês, no mesmo 
local, a PRF havia prendido 
um homem e resgatado 
505 pássaros silvestres que 
estava dentro de um veículo 
Chevrolet/Prisma, de cor 
branca.

PALMEIRAPRAÇA LIONSSÃO SEBASTIÃO

Bandidos executam 
agente de presídio

Mulher é 
presa com 
drogas e 
dinheiro

Contrabandista é 
preso com 550 aves

Pássaros estavam na mala do carro

Nas mais de 600 abordagens, condutores foram submetidos ao etilômetro

Motocicleta do agente penitenciário assassinado foi incendiada pelos criminosos                                                      
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Aulas presenciais: município
retoma em formato híbrido

COM RÍGIDO PROTOCOLO SANITÁRIO, cerca de 80% das escolas municipais retornaram às aulas presenciais

Das 143 unida-
des de ensino 
d a  r e d e 

municipal, cerca de 80% delas 
voltaram, hoje, com as aulas 
presenciais de forma plane-
jada e segura, com a adoção de 
um rígido protocolo sanitário 
para evitar o risco de infecção 
pelo coronavírus. O retorno 
é gradativo, escalonado e no 
formato híbrido (com ativida-
des na escola e remotas).

De acordo com a Secreta-
ria Municipal de Educação 
(Semed), algumas escolas estão 
em fase final de reforma e será 
marcada uma data para que o 
novo calendário seja colocado 
em prática nestes locais, sem 
prejuízo algum aos matricula-

dos.
Para receber alunos e os 

servidores, após um ano e meio 
sem atividades presenciais por 
causa do avanço da pandemia 
da Covid-19, as escolas passa-
ram por reparos na estrutura, 
retoques da pintura, limpeza 
das áreas interna e externa, 
além de etiquetagem para 
marcação das mensagens 
contendo as medidas obrigató-
rias de higiene a serem segui-
das por todos.

Pelo cronograma esta-
belecido pela Comissão 
Intersetorial da Semed para 
Enfrentamento ao Corona-
vírus, as aulas com presença 
da comunidade escolar serão 
acompanhadas por metade 

das turmas, e em dias alter-
nados da semana. Outros 
50% assistirão ao conteúdo de 
forma online, fazendo o reve-
zamento.

Os estudantes que são do 
público-alvo da educação 
especial também retornaram 
hoje (23). Para estes, a rede 
municipal assegura uma volta 
segura e planejada, obser-
vando as particularidades em 
parceria com os profissionais 
do Atendimento Educacional 
Especializado (AEE), da Sala 
de Recursos Multifuncionais 
(SRN), do Serviço de Aten-
dimento Educacional Espe-
cializado Bilíngue (SAEEB) e 
dos professores intérpretes e 
instrutores de Libras.

Logo mais às 17h, no 
bairro de Cruz das Almas, 
o prefeito de Maceió, JHC, 
vai dar início em mais uma 
etapa de melhorias na capi-
tal: ‘Mais Asfalto’. A ação faz 
parte do Programa ‘Maceió 
Tem Pressa’, e as obras terão 
início na Grota do Ari.

Para o programa ‘Mais 
Asfalto’ a Prefeitura de Maceió 
vai investir R$ 28 milhões, em 
obras de pavimentação e reca-
peamento de ruas e avenidas 
de vários bairros da capital, 
assegurando maior trafegabili-
dade, segurança aos conduto-
res e qualidade de vida para os 

maceioenses.
Com o fim do período 

chuvoso, como explica o secre-
tário de Infraestrutura, Nemer 
Ibrahim, a Prefeitura vai inten-
sificar e levar mais asfalto para 
todas as regiões da cidade, 
priorizando os bairros mais 
humildes. “O programa vai 
levar dignidade às pessoas que 
vivem nessas localidades”.

As obras do ‘Maceió Tem 
Pressa – Mais Asfalto’ vão bene-
ficiar, ainda, ruas dos bairros 
de Chã da Jaqueira, Benedito 
Bentes, Antares, Mangabeiras, 
Cruz das Almas, Pajuçara, entre 
outros.

MELHORIAS

‘Mais Asfalto’ tem 
início hoje em Maceió

A Prefeitura de Maceió, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Saúde, segue hoje (23), com 
o calendário de vacinação da 
primeira dose contra a Covid-
19 para jovens com 18 anos, sem 
comorbidades. Estão sendo 
imunizadas pessoas com inicias 

de letras ‘H’ a ‘N’, em qualquer 
ponto fixo, e 18 anos com qual-
quer letra exclusivamente nos 
drive-thrus.

Amanhã (24) a primeira 
dose da vacina estará disponí-
vel para os jovens com 18 anos, 
com iniciais de ‘O’ a ‘Z’. Os 

interessados devem procurar 
os pontos de vacinação, bem 
como os drive-thrus da Justiça 
Federal e do Jaraguá e nos shop-
pings Maceió (Mangabeiras) 
e Pátio (Benedito Bentes), das 
09h às 21h.

Os outros quatro pontos 

Crianças carentes, com 
idade entre 04 e 10 anos, parti-
ciparam ontem, no Parque do 
Horto, no bairro da Gruta de 
Lourdes, da primeira edição 
do “Domingo com a Guarda”, 
evento promovido pela Secre-
taria Municipal de Segurança 
Comunitária e Convívio Social. 
A ação foi comandada pela 
Guarda Municipal de Maceió.

As crianças carentes, que 
residem na região do Vergel do 
Lago, tiveram a oportunidade 
de ouvir histórias, aprenderam 
sobre a Língua Brasileira de 
Sinais (Libras), participaram 
de trilhas no parque, de lanche 
coletivo e brincadeira com arco 
e flecha. 

Como explica Thiago Prado, 

secretário Municipal de Segu-
rança Comunitária e Convívio 
Social, o projeto vem para apro-
ximar ainda mais a Guarda 
Municipal da população de 
Maceió e mostrar às crianças 
a importância da preservação 

do meio ambiente. As ações 
que estamos promovendo no 
Domingo com a Guarda são 
mais uma opção educativa e 
divertida de lazer para os meni-
nos e meninas carentes da nossa 
cidade”, afirmou.

COVID-19

‘DOMINGO COM A GUARDA’

Vacinação segue para 
pessoas com 18 anos

Crianças carentes 
participam de projeto

Crianças do Vergel participaram de diversas atividades no Parque do Horto 

Ecopontos já recebem descarte 
correto de resíduos

Visando reduzir o descarte irregular de resíduos em mais de 180 
pontos crônicos mapeados pela cidade, a Prefeitura de Maceió 
disponibiliza à população os Ecopontos. São cinco pontos distri-
buídos nas partes alta e baixa da capital, onde estão sendo 
coletadas cerca de 1.400 toneladas de resíduos por mês. 
De acordo com a Superintendência Municipal de Desenvol-
vimento Sustentável (Sudes), os pontos já estão funcionando 
nos bairros da Pajuçara, Vergel do Lago, Tabuleiro do Martins, 
Santa Lúcia e no Conjunto Santa Maria, na Cidade Universitária.  
Ecoponto é uma forma de reduzir o descarte inadequado de 
resíduos em vias públicas, evitando os chamados pontos de lixo 
crônico. Neles, a população e os carroceiros que fazem transportes 
na cidade podem descartar de pequenos volumes (até um metro 
cúbico) a resíduos de construção civil, restos de poda e material 
inservível e volumoso, como móveis e eletrodomésticos em desuso. 
A Prefeitura de Maceió disponibiliza os números 0800 82 2600 e 
98802-4834 (Whatsapp) que servem para solicitar a coleta, onde 
o recolhimento do material  é feito gratuitamente.
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Aulas presenciais: município
retoma em formato híbrido

COM RÍGIDO PROTOCOLO SANITÁRIO, cerca de 80% das escolas municipais retornaram às aulas presenciais

Das 143 unida-
des de ensino 
d a  r e d e 

municipal, cerca de 80% delas 
voltaram, hoje, com as aulas 
presenciais de forma plane-
jada e segura, com a adoção de 
um rígido protocolo sanitário 
para evitar o risco de infecção 
pelo coronavírus. O retorno 
é gradativo, escalonado e no 
formato híbrido (com ativida-
des na escola e remotas).

De acordo com a Secreta-
ria Municipal de Educação 
(Semed), algumas escolas estão 
em fase final de reforma e será 
marcada uma data para que o 
novo calendário seja colocado 
em prática nestes locais, sem 
prejuízo algum aos matricula-

dos.
Para receber alunos e os 

servidores, após um ano e meio 
sem atividades presenciais por 
causa do avanço da pandemia 
da Covid-19, as escolas passa-
ram por reparos na estrutura, 
retoques da pintura, limpeza 
das áreas interna e externa, 
além de etiquetagem para 
marcação das mensagens 
contendo as medidas obrigató-
rias de higiene a serem segui-
das por todos.

Pelo cronograma esta-
belecido pela Comissão 
Intersetorial da Semed para 
Enfrentamento ao Corona-
vírus, as aulas com presença 
da comunidade escolar serão 
acompanhadas por metade 

das turmas, e em dias alter-
nados da semana. Outros 
50% assistirão ao conteúdo de 
forma online, fazendo o reve-
zamento.

Os estudantes que são do 
público-alvo da educação 
especial também retornaram 
hoje (23). Para estes, a rede 
municipal assegura uma volta 
segura e planejada, obser-
vando as particularidades em 
parceria com os profissionais 
do Atendimento Educacional 
Especializado (AEE), da Sala 
de Recursos Multifuncionais 
(SRN), do Serviço de Aten-
dimento Educacional Espe-
cializado Bilíngue (SAEEB) e 
dos professores intérpretes e 
instrutores de Libras.

Logo mais às 17h, no 
bairro de Cruz das Almas, 
o prefeito de Maceió, JHC, 
vai dar início em mais uma 
etapa de melhorias na capi-
tal: ‘Mais Asfalto’. A ação faz 
parte do Programa ‘Maceió 
Tem Pressa’, e as obras terão 
início na Grota do Ari.

Para o programa ‘Mais 
Asfalto’ a Prefeitura de Maceió 
vai investir R$ 28 milhões, em 
obras de pavimentação e reca-
peamento de ruas e avenidas 
de vários bairros da capital, 
assegurando maior trafegabili-
dade, segurança aos conduto-
res e qualidade de vida para os 

maceioenses.
Com o fim do período 

chuvoso, como explica o secre-
tário de Infraestrutura, Nemer 
Ibrahim, a Prefeitura vai inten-
sificar e levar mais asfalto para 
todas as regiões da cidade, 
priorizando os bairros mais 
humildes. “O programa vai 
levar dignidade às pessoas que 
vivem nessas localidades”.

As obras do ‘Maceió Tem 
Pressa – Mais Asfalto’ vão bene-
ficiar, ainda, ruas dos bairros 
de Chã da Jaqueira, Benedito 
Bentes, Antares, Mangabeiras, 
Cruz das Almas, Pajuçara, entre 
outros.

MELHORIAS

‘Mais Asfalto’ tem 
início hoje em Maceió

A Prefeitura de Maceió, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Saúde, segue hoje (23), com 
o calendário de vacinação da 
primeira dose contra a Covid-
19 para jovens com 18 anos, sem 
comorbidades. Estão sendo 
imunizadas pessoas com inicias 

de letras ‘H’ a ‘N’, em qualquer 
ponto fixo, e 18 anos com qual-
quer letra exclusivamente nos 
drive-thrus.

Amanhã (24) a primeira 
dose da vacina estará disponí-
vel para os jovens com 18 anos, 
com iniciais de ‘O’ a ‘Z’. Os 

interessados devem procurar 
os pontos de vacinação, bem 
como os drive-thrus da Justiça 
Federal e do Jaraguá e nos shop-
pings Maceió (Mangabeiras) 
e Pátio (Benedito Bentes), das 
09h às 21h.

Os outros quatro pontos 

Crianças carentes, com 
idade entre 04 e 10 anos, parti-
ciparam ontem, no Parque do 
Horto, no bairro da Gruta de 
Lourdes, da primeira edição 
do “Domingo com a Guarda”, 
evento promovido pela Secre-
taria Municipal de Segurança 
Comunitária e Convívio Social. 
A ação foi comandada pela 
Guarda Municipal de Maceió.

As crianças carentes, que 
residem na região do Vergel do 
Lago, tiveram a oportunidade 
de ouvir histórias, aprenderam 
sobre a Língua Brasileira de 
Sinais (Libras), participaram 
de trilhas no parque, de lanche 
coletivo e brincadeira com arco 
e flecha. 

Como explica Thiago Prado, 

secretário Municipal de Segu-
rança Comunitária e Convívio 
Social, o projeto vem para apro-
ximar ainda mais a Guarda 
Municipal da população de 
Maceió e mostrar às crianças 
a importância da preservação 

do meio ambiente. As ações 
que estamos promovendo no 
Domingo com a Guarda são 
mais uma opção educativa e 
divertida de lazer para os meni-
nos e meninas carentes da nossa 
cidade”, afirmou.

COVID-19

‘DOMINGO COM A GUARDA’

Vacinação segue para 
pessoas com 18 anos

Crianças carentes 
participam de projeto

Crianças do Vergel participaram de diversas atividades no Parque do Horto 

Ecopontos já recebem descarte 
correto de resíduos

Visando reduzir o descarte irregular de resíduos em mais de 180 
pontos crônicos mapeados pela cidade, a Prefeitura de Maceió 
disponibiliza à população os Ecopontos. São cinco pontos distri-
buídos nas partes alta e baixa da capital, onde estão sendo 
coletadas cerca de 1.400 toneladas de resíduos por mês. 
De acordo com a Superintendência Municipal de Desenvol-
vimento Sustentável (Sudes), os pontos já estão funcionando 
nos bairros da Pajuçara, Vergel do Lago, Tabuleiro do Martins, 
Santa Lúcia e no Conjunto Santa Maria, na Cidade Universitária.  
Ecoponto é uma forma de reduzir o descarte inadequado de 
resíduos em vias públicas, evitando os chamados pontos de lixo 
crônico. Neles, a população e os carroceiros que fazem transportes 
na cidade podem descartar de pequenos volumes (até um metro 
cúbico) a resíduos de construção civil, restos de poda e material 
inservível e volumoso, como móveis e eletrodomésticos em desuso. 
A Prefeitura de Maceió disponibiliza os números 0800 82 2600 e 
98802-4834 (Whatsapp) que servem para solicitar a coleta, onde 
o recolhimento do material  é feito gratuitamente.
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PF faz a primeira prisão de 
candidato em Campo Grande

DENÚNCIA DE COMPRA DE VOTOS levou à prisão de José Rozendo, candidato a vice na chapa de Téo Higino

Ricardo Rodrigues
Repórter

Uma opera-
ç ã o  d a 
P o l í c i a 

Federal, deflagrada hoje 
pela manhã, no combate à 
denúncia de crime eleitoral 
na eleição suplementar de 
Campo Grande, prendeu 
José Rozendo, candidato a 
vice-prefeito na chapa de 
Téo Higino.  

Os  dois  es tão  sendo 
acusados por um agricultor 
do município, que registrou 
um Boletim do Ocorrência 
na Central de Polícia Civil 

de Arapiraca, na semana 
passada, alegando que teria 
recebido R$ 5 mil, em troca 
dos votos de sua família na 
chapa de Téo Higino. 

Depois disso, ao ver uma 
foto do agricultor ao lado 
de seu adversário político, 
pessoas ligadas ao candi-
dato teriam tomado a moto-
cicleta do agricultor e o 
ameaçado de morte. Desde 
então, o agricultor se encon-
tra em local incerto e não 
sabido, enquanto a denún-
cia feita por ele segue sendo 
investigada. 

De acordo com informa-
ções do Ministério Público 

E s t a d u a l  ( M P E / A L) ,  a 
investigação foi autorizada 
e está em andamento pelas 
autoridades policiais, mas 
corre em sigilo. No entanto, 
uma fonte vazou a prisão de 
José Rozendo.

“ T o d a s  a s  m e d i d a s 
passaram pela análise do 
Ministério Público que, 
na condição de fiscal da 
ordem jurídica, está acom-
p a n h a n d o  t a l  p r o c e d i -
mento investigativo. Não 
podemos dar mais detalhes 
exatamente em razão do 
sigilo. O promotor eleito-
ral que acompanha o caso 
é o Lucas Mascarenhas”, 

afirma a nota do MPE/AL.
O Tr ibunal  Regional 

Eleitoral de Alagoas (TRE/
AL), por meio da assessoria 
de comunicação, confirmou 
a operação da PF em Campo 
Grande, mas não deu deta-
lhes, pois aguarda a análise 
do caso, em futuro julga-
mento.

De acordo com infor-
mações das mídias sociais, 
a filha do agricultor disse 
que o pai está desaparecido 
desde a tarde da segunda-
-feira (16), após denunciar 
uma compra de voto na 
cidade de Campo Grande.

M i l e n a  F e r r e i r a  d o s 

Santos, acredita que o desa-
parecimento do pai, o agri-
cultor Ednaldo Cristiano 
dos Santos, 44 anos, está 
ligado à denúncia feita por 
ele, contra a chapa liderada 
por Téo Higino a um portal 
de notícia de Alagoas.

Milena teria declarado 
à polícia que seu pai foi 
procurado pelo candidato 
a vice-prefeito de Campo 
Grande, juntamente com 
s e u s  s e g u r a n ç a s .  E l e s 
teriam oferecido dinheiro 
para votar neles. “Após a 
conversa, meu pai saiu com 
eles de carro e até hoje não 
voltou”, denuncia. 

 Carla Cleto

AL é o primeiro Estado no NE a completar esquema vacinal em 30% da população 

Secom Alagoas

A atuação do Governo 
de Alagoas na segurança 
pública se fortalece em nova 
parceria com o ONU-Habi-
tat, o programa das Nações 
Unidas para os Assenta-
mentos Humanos. Entre 
os dias 23 e 27 de agosto, o 
Curso Básico de Prevenção 
do Crime por meio do Dese-
nho Ambiental (CPTED) 
será oferecido a agentes, 
técnicos(as) e gestores(as) 
de órgãos públicos respon-
sáveis por planejar e acom-
panhar  inic iat ivas  de 
intervenções urbanas. 

A mobilização conjunta 
integra o Programa de 
Capacitação sobre Preven-
ção ao Crime e à Violência. 
O objetivo principal consiste 
em conscientizar – e arti-
cular – setores do poder 
público sobre a influência 
dos ambientes urbanos na 
incidência da criminalidade. 

“A forma com o ambiente 
urbano é configurado 
influencia a sensação de segu-
rança das pessoas e a ocor-
rência ou não de crime, em 
tornar os espaços mais – ou 
menos – propícios à ocorrên-
cia de crimes, principalmente 
os espaços públicos”, explica 
Alex Marques Rosa, coor-
denador de Programas do 
ONU-Habitat. 

O evento será realizado 
na Escola de Governo de 
Alagoas, em Maceió. O 
público-alvo consiste em 
representantes das Secreta-
rias de Estado da Segurança 
Pública (SSP), Prevenção 
da Violência (Seprev), 
Mulher e Direitos Huma-
nos (Semudh), Infraestru-
tura (Seinfra) e Transporte 
e Desenvolvimento Urbano 
(Setrand), além de servi-
dores das prefeituras de 
Maceió, Palmeira dos Índios 
e Arapiraca. “É um traba-
lho de integração de diver-
sas secretarias porque o 
problema da violência é um 
problema múltiplo”, aponta 
Alex Marques Rosa. 

Para ele, integrar secreta-
rias e órgãos para um olhar 
mais sensível e um diálogo 
mais convergente sobre a 
influência do desenho urbano 
no cenário da criminali-
dade ajuda a desenvolver a 
chamada “visão sistêmica de 
prevenção da violência”.  

“À medida que as secre-
tarias, municípios, órgãos 
e entidades comecem a 
entender que cada um tem 
um papel relevante na confi-
guração do espaço urbano 
para que as pessoas – em 
especial as mais vulneráveis 
– se sintam mais seguras na 
cidade”, esclarece o repre-
sentante do ONU-Habitat.

METODOLOGIA CPTED
O curso será ministrado 

pelo major Isângelo Senna 
da Costa, da Polícia Mili-
tar do Distrito Federal, cujo 
currículo acumula gradua-
ção em Direito pela Univer-
sidade Católica de Brasília 
e mestrado em Psicologia 
Social do Trabalho e das 
Organizações pela Univer-
sidade de Brasília (UnB), 
além de experiência profis-
sional como Oficial de 
Planejamento Operacional, 
Multiplicador de Polícia 
Comunitária e Policial das 
Nações Unidas, entre outras.

O palestrante discorre 
sobre a metodologia de 
Prevenção do Crime por 
meio do Desenho Ambiental 
(em inglês Crime Prevention 
Through Environmental 
Design - CPTED). Isso signi-
fica entender que os aspectos 
da paisagem natural e cons-
truída (parques, praças, ruas, 
muros) figuram como dispo-
sitivos obrigatórios para a 
compreensão da dinâmica 
criminal. 

“É uma metodologia que 
visa tornar espaços públi-
cos em espaços que atraem 
comportamentos seguros 
e inibem comportamentos 
criminosos. Isso também 
vale para os espaços priva-
dos”, exemplifica Isângelo 
Senna.  

PREVENÇÃO CRIMINAL EM AMBIENTES URBANOS

Governo e ONU-Habitat 
promovem capacitação

Depois de oito meses de 
campanha de vacinação contra 
a Covid-19, Alagoas conseguiu 
completar o esquema vacinal 
de 30,19% dos alagoanos vaci-
náveis. Isso significa que uma 
a cada três pessoas com 18 anos 
ou mais já tomou as duas doses 
da vacina ou a dose única. Esse 
percentual corresponde a mais 
de 716 mil pessoas. Apesar 
disso, a população alagoana 
deve continuar seguindo as 
restrições sanitárias e o proto-
colo de distanciamento social 
para evitar infecção pelo novo 
coronavírus. 

Dos nove Estados do 
Nordeste, Alagoas é o primeiro 
a alcançar os 30%. Em segundo 
lugar vem a Paraíba, com 
29,54% e depois o Estado do 
Piauí, com 28,63%. A média do 
Nordeste está em 25,98% e do 
Brasil em 31,90%. 

Desde o início da campanha 
de vacinação contra a Covid-
19, em 19 de janeiro deste ano, 
foram aplicadas em Alagoas o 
imunizante de dose única (Jans-

sen) e os imunizantes de duas 
doses: Astrazeneca, CoronaVac, 
e Pfizer. Ao todo soma-se mais 
de 1,6 milhão de pessoas vacina-
das com, pelo menos, a primeira 
dose da vacina.

O Secretário de Estado da 
Saúde, Alexandre Ayres, come-
mora o avanço da vacinação. 
“Alagoas tem dado uma bela 
resposta no enfrentamento à 
pandemia e tem alcançado os 
melhores resultados em todo o 
Brasil. É por isso que a gente tem 
observado a redução no número 
de pacientes internados em 
nossa rede hospitalar exclusiva 
para a Covid-19, assim como, no 
número de casos e de óbitos”, 
salientou.

O gestor enfatizou, ainda, a 
importância da segunda dose, 
para que a imunização contra 
o novo coronavírus seja mais 
eficaz. “Peço para que a popu-
lação continue respondendo 
ao chamado para a vacina-
ção, tanto para a primeira 
dose, quanto para a segunda”, 
apelou.

SEGUNDA DOSE

Alagoas já vacinou 
30% da população
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Governadores se reúnem para 
debater defesa da democracia

ENCONTRO foi marcado para debater temas econômicos, mas também pautará conjuntura política, diz Wellington Dias

Ricardo Rodrigues
Com informações do G1 

Governadores 
de 23 estados 
e do Distrito 

Federal, entre eles o governa-
dor de Alagoas, Renan Filho 
(MDB), participaram em uma 
reunião por videoconferência, 
nesta segunda-feira (23), para 
debater a escalada da crise entre 
os poderes, a defesa da demo-
cracia e do estado democrático 
de direito. 

A reunião fez parte do IX 
Fórum Nacional de Governa-
dores, que já estava agendada 
e tinha como tema a reforma 
tributária, mas mudou de pauta 
por conta dos ataques ao Judi-
ciário e o pedido de impeach-
ment do ministro Alexandre 
de Moraes, do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), feito pelo 
presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido). 

O governador Renan Filho 
participou da reunião, de forma 
remota, em Maceió, intera-
gindo com os demais confrades 

e mostrando a sua preocupação 
com o atual momento político. 
Para ele, o encontro foi impor-
tante na defesa da democracia 
e do pacto federativa, contra 
qualquer tentativa de golpe e de 
ataques à Constituição Federal. 

A reunião do Fórum Nacio-
nal de Governadores aconte-
cerá três dias após o presidente 
Jair Bolsonaro pedir o impeach-
ment do ministro Alexandre de 
Moraes, do Supremo Tribunal 
Federal (STF) (veja detalhes 
abaixo). Também na sexta, 
a Polícia Federal deflagrou 
operação que investiga a inci-
tação a atos violentos e ameaça-
dores contra a democracia.

Coordenador do fórum, o 
governador do Piauí, Welling-
ton Dias (PT), afirmou ao G1 
que inicialmente a agenda prio-
ritária do encontro seria a pauta 
econômica, com destaque para 
a reforma tributária. Mas, em 
meio à tensão, o grupo aprovei-
tou a reunião para marcar posi-
ção sobre o momento político.

“O fórum já conseguiu, 
por meio de líderes estaduais 

da Câmara e do Senado, fazer 
crescer uma compreensão mais 
racional da conjuntura, e isso 
ajuda a criar um ambiente onde 
a gente possa dialogar com o 
Judiciário. Não é razoável é o 
rumo que o país está tomando”, 
destacou Wellington Dias.

Até o início da tarde, o 
grupo estaria assinando uma 
carta dirigida ao povo brasi-
leiro. Segundo o governador 
do Piauí, a carta deve expressar 
preocupação com o momento 
político nacional. “Ainda não há 
uma proposta resolvida sobre 
esse posicionamento, mas há 
um caminho traçado que é o 
de se posicionar e mostrar que 
a gente tem um pensamento 
médio sobre a conjuntura”, 
afirmou.

NOTA DE SOLIDARIEDADE
Na última segunda-feira, 

frente à escalada de tensões 
entre os poderes federais, 
governadores de 13 Estados já 
tinham divulgado uma nota de 
solidariedade ao STF, que vem 
sendo atacado constantemente 

pelo presidente Bolsonaro e 
seus seguidores. 

Na nota, os governadores 
afirmam que o Estado Demo-
crático de Direito só existe com 
o Judiciário independente, livre 
e forte para decidir de acordo 
com o que preconiza a Consti-
tuição Federal. 

Na entrevista ao G1, o gover-
nador do Piauí disse ainda que 
a crise causa “dificuldades” e 
efeitos nocivos à economia do 
País, criando um “ambiente de 
insegurança” aos investidores.

Segundo Dias, dos 27 
governadores, apenas três não 
tinham confirmado presença 
no Fórum: o governador do 
Paraná, Ratinho Jr (PSD); o 
governador do Rio de Janeiro, 
Cláudio Castro (PL), e o gover-
nador do Tocantins, Mauro 
Carlesse (PSL).

Para o governador do Piauí, 
que coordenou a reunião dos 
chefes de Estado, é grande a 
força e a união do fórum. “Dos 
27 governadores, quase todos 
compareceram. Tivemos a 
presença de quem é governo e 

de quem é oposição. A crise é 
política, então há necessidade 
da união de todos. Afinal, esse 
ambiente de tensão só piora a 
crise no Brasil”, finalizou Dias.

O senador Renan Calhei-
ros (MDB/AL) também se 
posicionou sobre a crise entre 
os poderes. Em sua página no 
Instagran, ele escreveu:

“Os coices autoritários de 
Bolsonaro não miram só o STF. 
Ameaçam o Estado Democrá-
tico de Direito. Desobediências 
às leis têm de ser enfrentadas 
pelo Congresso, que tem obri-
gação de agir. O medo da elei-
ção, da prisão e do Tribunal 
Penal Internacional desnor-
teiam o capitão”. 

Os presidentes da Câmara, 
deputado federal Arthur Lira 
(PP/AL) e do Senado Rodrigo 
Pacheco (DEM/MG) também se 
posicionaram contra as ofensi-
vas do presidente da República 
contra o STF e em defesa de 
Alexandre de Moraes, dizendo 
que não há espaço para retro-
cesso na vida política e demo-
crática do Brasil.

O preço da gasol ina 
comum já ultrapassou R$ 7 no 
Rio Grande do Sul e chegou 
a R$ 6,99 o litro no Acre na 
semana passada, segundo a 
pesquisa semanal da Agên-
cia Nacional de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis 
(ANP). O preço médio prati-
cado em todo o País, de R$ 
5,866, subiu 0,22% entre os 
dias 8 e 14 de agosto (últimos 
dados disponíveis) e acumula 
alta de 0,60% no mês. Para 
especialistas, o dólar tem 
grande influência nesse 
comportamento, mas outros 
fatores também influenciam.

Os derivados de petróleo 
sobem sempre que o câmbio 
sofre desvalorização (ou seja, o 
real fica mais barato) e o preço 
do barril aumenta, explica o 
diretor do Centro Brasileiro 
de Infraestrutura (CBIE), 
Adriano Pires. Ontem, o dólar 
à vista fechou a R$ 5,3848, e o 
petróleo brent negociado em 
Londres para outubro fechou 
a US$ 65,18 o barril. “Estamos 

vivendo um período eleito-
ral e há uma confusão muito 
grande no governo. Acho que 
vai continuar tendo uma pres-
são via câmbio”, afirmou.

Na composição do preço 
da gasolina, a fatia da Petro-
bras é a maior, com 32,9%. A 
companhia detinha 98% do 
mercado de refino até 2019, 
quando se comprometeu com 
o Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (Cade) 
a vender metade de suas refi-
narias. Por enquanto, a única 
que já foi vendida é a da Bahia, 
que ficou com o Mubadala, o 
fundo soberano dos Emirados 
Árabes.

Manter a paridade de 
preços internacional é consi-
derado fundamental para 
atrair interessados para as 
outras refinarias. Outro fator 
que reforça a necessidade de 
reforçar a política da Petrobras 
de paridade de preços inter-
nacionais é o fato de o Brasil 
precisar importar combustí-
veis para abastecer o mercado 

interno. Quase 7% da gaso-
lina consumida no País entre 
janeiro e junho deste ano veio 
de fora, afirma a diretora 
executiva de Downstream do 
Instituto Brasileiro de Petró-
leo e Gás (IBP), Valéria Lima. 
“Não adianta procurar culpar 
a Petrobras. Certamente o 
câmbio pressiona bastante, e se 
estivesse mais baixo, a gasolina 
também estaria. E isso é resul-
tado da política econômica, 
afinal, o câmbio reflete nossas 

condições macroeconômicas”, 
afirmou.

Há outros determinantes 
para o preço final, destaca a 
diretora. Os biocombustíveis, 
que também são incluídos na 
mistura final, também subi-
ram - caso do etanol anidro, 
que é adicionado na proporção 
de 27% na gasolina comum 
e representa 15,9% do preço 
final. As margens brutas de 
revenda e distribuição, por sua 
vez, são estimadas em 11,7% 

do preço final.
Sempre citado pelo presi-

dente Jair Bolsonaro, o ICMS 
(imposto estadual) também é 
vilão no preço dos combustí-
veis e responsável por 27,9% 
do valor final. Impostos fede-
rais - Cide, PIS e Cofins - repre-
sentam outros 11,6%. Cada 
Estado tem competência para 
definir a alíquota. Segundo 
dados da Federação Nacional 
do Comércio de Combustíveis 
(Fecombustíveis), ela varia 
entre 25% e 34% na gasolina, 
dependendo do Estado.

A gasolina brasileira 
não está entre as mais caras 
do mundo. O preço médio 
mundial, segundo o site Global 
Petrol Prices, era de US$ 1,20 
por litro no dia 16 de agosto e de 
US$ 1,115 no Brasil - valor sem 
subsídios e impostos. O mais 
barato é o da Venezuela, de 
US$ 0,020 por litro, enquanto o 
Líbano tem o valor mais caro, 
de US$ 2,564. As informações 
são do jornal O Estado de S. 
Paulo.

NAS ALTURAS

Consumidor já paga mais de R$ 7 por 
gasolina, segundo pesquisa da  ANP



O M i c r o e m -
preendedor 
Individual 

(MEI) tem até o dia 31 de agosto 
para regularizar seus débitos 
(INSS, ISS e ICMS) e quitar 
ou parcelar o pagamento de 
impostos. E para auxiliar o 
MEI nessa tarefa, o Sebrae 
Alagoas e a Prefeitura Muni-
cipal de Maceió promovem a 
Semana de Regularização do 
Microempreendedor Indivi-
dual, de 23 a 31 de agosto.

O atendimento ao MEI 
ocorrerá de forma presen-
cial na sede do Sebrae, em 
Maceió, e nas Agências de 
Atendimento Integrada em 
Arapiraca, Delmiro Gouveia e 
Penedo - sempre das 8h às 12h 
e das 13h às 17h. Outros locais 
de atendimento presencial 
são as Salas do Empreende-
dor em Maceió, mas também 
outros municípios alagoanos 
possuem Sala do Empreen-
dedor. Além disso, o MEI 
terá a opção de ser atendido 
de forma remota, pela inter-
net, após agendamento. Para 
agendar, precisa ligar para 
0800 570 0800 ou acessar o 
site http://sma.app.al.sebrae.
com.br.

Essa Semana de Regulari-

zação pretende ajudar o MEI 
a não entrar na Dívida Ativa 
da União, já que a partir de 
setembro a Receita Fede-
ral encaminhará os débitos 
apurados nas Declarações 
Anuais Simplificadas para 
o Microempreendedor Indi-
vidual (DASN-Simei) para 
inscrição em Dívida Ativa. 
Essa medida abrange os débi-
tos não regularizados.

De acordo com o gerente 
da Unidade de Relaciona-
mento Empresarial (URE) do 
Sebrae Alagoas, Marcos Alen-
car, caso os débitos sejam 
inscritos em Dívida Ativa, 
o MEI pode deixar de ser 
segurado do Instituto Nacio-
nal do Seguro Social (INSS); 
pode ter o Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurídica (CNPJ) 
cancelado, e também pode ser 

excluído dos regimes Simples 
Nacional e Simei pela Receita 
Federal.

“Se o MEI não se regula-
rizar, pode ficar impossibi-
litado, por exemplo, de ter 
crédito como empresa. A não 
quitação desses débitos irá 
levá-lo a um processo judicial 
aberto junto à Receita Fede-
ral, para que o empresário 
se regularize junto ao Fisco”, 

explica Marcos Alencar.

REGRAS
Para regularizar a situa-

ção, a Receita Federal estabe-
leceu algumas regras sobre 
o pagamento. O MEI pode 
pagar parcelado ou à vista 
(sem desconto). Ao parce-
lar, o interessado deve ficar 
atento às datas das parcelas. 
Os boletos do parcelamento 
são emitidos após o dia 10 de 
cada mês.

No parcelamento conven-
cional, o número máximo 
de parcelas é 60 vezes, e no 
parcelamento especial, o 
número máximo de parce-
las é 120 vezes. Em ambos, o 
valor mínimo de cada parcela 
é de R$ 50,00. O aplicativo 
da Receita Federal calcula a 
quantidade de parcelas de 
forma automática, conside-
rando o maior número de 
parcelas possível, respeitado 
o valor da parcela mínima.

Para fazer o parcelamento 
ou pagamento à vista é 
preciso ter feito o DASN-MEI. 
Caso não, será necessário 
fazer primeiro a Declaração, 
emitir a multa de atraso para, 
posteriormente, fazer a regu-
larização.
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Sebrae e Prefeitura auxiliam 
MEI na quitação de débitos

DE 23 A 31 acontece a Semana de Regularização do MEI; oportunidade para quem tem tributos pendentes ficar em dia com o fisco

Divulgação
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Governadores se reúnem para 
debater defesa da democracia

ENCONTRO foi marcado para debater temas econômicos, mas também pautará conjuntura política, diz Wellington Dias

Ricardo Rodrigues
Com informações do G1 

Governadores 
de 23 estados 
e do Distrito 

Federal, entre eles o governa-
dor de Alagoas, Renan Filho 
(MDB), participaram em uma 
reunião por videoconferência, 
nesta segunda-feira (23), para 
debater a escalada da crise entre 
os poderes, a defesa da demo-
cracia e do estado democrático 
de direito. 

A reunião fez parte do IX 
Fórum Nacional de Governa-
dores, que já estava agendada 
e tinha como tema a reforma 
tributária, mas mudou de pauta 
por conta dos ataques ao Judi-
ciário e o pedido de impeach-
ment do ministro Alexandre 
de Moraes, do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), feito pelo 
presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido). 

O governador Renan Filho 
participou da reunião, de forma 
remota, em Maceió, intera-
gindo com os demais confrades 

e mostrando a sua preocupação 
com o atual momento político. 
Para ele, o encontro foi impor-
tante na defesa da democracia 
e do pacto federativa, contra 
qualquer tentativa de golpe e de 
ataques à Constituição Federal. 

A reunião do Fórum Nacio-
nal de Governadores aconte-
cerá três dias após o presidente 
Jair Bolsonaro pedir o impeach-
ment do ministro Alexandre de 
Moraes, do Supremo Tribunal 
Federal (STF) (veja detalhes 
abaixo). Também na sexta, 
a Polícia Federal deflagrou 
operação que investiga a inci-
tação a atos violentos e ameaça-
dores contra a democracia.

Coordenador do fórum, o 
governador do Piauí, Welling-
ton Dias (PT), afirmou ao G1 
que inicialmente a agenda prio-
ritária do encontro seria a pauta 
econômica, com destaque para 
a reforma tributária. Mas, em 
meio à tensão, o grupo aprovei-
tou a reunião para marcar posi-
ção sobre o momento político.

“O fórum já conseguiu, 
por meio de líderes estaduais 

da Câmara e do Senado, fazer 
crescer uma compreensão mais 
racional da conjuntura, e isso 
ajuda a criar um ambiente onde 
a gente possa dialogar com o 
Judiciário. Não é razoável é o 
rumo que o país está tomando”, 
destacou Wellington Dias.

Até o início da tarde, o 
grupo estaria assinando uma 
carta dirigida ao povo brasi-
leiro. Segundo o governador 
do Piauí, a carta deve expressar 
preocupação com o momento 
político nacional. “Ainda não há 
uma proposta resolvida sobre 
esse posicionamento, mas há 
um caminho traçado que é o 
de se posicionar e mostrar que 
a gente tem um pensamento 
médio sobre a conjuntura”, 
afirmou.

NOTA DE SOLIDARIEDADE
Na última segunda-feira, 

frente à escalada de tensões 
entre os poderes federais, 
governadores de 13 Estados já 
tinham divulgado uma nota de 
solidariedade ao STF, que vem 
sendo atacado constantemente 

pelo presidente Bolsonaro e 
seus seguidores. 

Na nota, os governadores 
afirmam que o Estado Demo-
crático de Direito só existe com 
o Judiciário independente, livre 
e forte para decidir de acordo 
com o que preconiza a Consti-
tuição Federal. 

Na entrevista ao G1, o gover-
nador do Piauí disse ainda que 
a crise causa “dificuldades” e 
efeitos nocivos à economia do 
País, criando um “ambiente de 
insegurança” aos investidores.

Segundo Dias, dos 27 
governadores, apenas três não 
tinham confirmado presença 
no Fórum: o governador do 
Paraná, Ratinho Jr (PSD); o 
governador do Rio de Janeiro, 
Cláudio Castro (PL), e o gover-
nador do Tocantins, Mauro 
Carlesse (PSL).

Para o governador do Piauí, 
que coordenou a reunião dos 
chefes de Estado, é grande a 
força e a união do fórum. “Dos 
27 governadores, quase todos 
compareceram. Tivemos a 
presença de quem é governo e 

de quem é oposição. A crise é 
política, então há necessidade 
da união de todos. Afinal, esse 
ambiente de tensão só piora a 
crise no Brasil”, finalizou Dias.

O senador Renan Calhei-
ros (MDB/AL) também se 
posicionou sobre a crise entre 
os poderes. Em sua página no 
Instagran, ele escreveu:

“Os coices autoritários de 
Bolsonaro não miram só o STF. 
Ameaçam o Estado Democrá-
tico de Direito. Desobediências 
às leis têm de ser enfrentadas 
pelo Congresso, que tem obri-
gação de agir. O medo da elei-
ção, da prisão e do Tribunal 
Penal Internacional desnor-
teiam o capitão”. 

Os presidentes da Câmara, 
deputado federal Arthur Lira 
(PP/AL) e do Senado Rodrigo 
Pacheco (DEM/MG) também se 
posicionaram contra as ofensi-
vas do presidente da República 
contra o STF e em defesa de 
Alexandre de Moraes, dizendo 
que não há espaço para retro-
cesso na vida política e demo-
crática do Brasil.

O preço da gasol ina 
comum já ultrapassou R$ 7 no 
Rio Grande do Sul e chegou 
a R$ 6,99 o litro no Acre na 
semana passada, segundo a 
pesquisa semanal da Agên-
cia Nacional de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis 
(ANP). O preço médio prati-
cado em todo o País, de R$ 
5,866, subiu 0,22% entre os 
dias 8 e 14 de agosto (últimos 
dados disponíveis) e acumula 
alta de 0,60% no mês. Para 
especialistas, o dólar tem 
grande influência nesse 
comportamento, mas outros 
fatores também influenciam.

Os derivados de petróleo 
sobem sempre que o câmbio 
sofre desvalorização (ou seja, o 
real fica mais barato) e o preço 
do barril aumenta, explica o 
diretor do Centro Brasileiro 
de Infraestrutura (CBIE), 
Adriano Pires. Ontem, o dólar 
à vista fechou a R$ 5,3848, e o 
petróleo brent negociado em 
Londres para outubro fechou 
a US$ 65,18 o barril. “Estamos 

vivendo um período eleito-
ral e há uma confusão muito 
grande no governo. Acho que 
vai continuar tendo uma pres-
são via câmbio”, afirmou.

Na composição do preço 
da gasolina, a fatia da Petro-
bras é a maior, com 32,9%. A 
companhia detinha 98% do 
mercado de refino até 2019, 
quando se comprometeu com 
o Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (Cade) 
a vender metade de suas refi-
narias. Por enquanto, a única 
que já foi vendida é a da Bahia, 
que ficou com o Mubadala, o 
fundo soberano dos Emirados 
Árabes.

Manter a paridade de 
preços internacional é consi-
derado fundamental para 
atrair interessados para as 
outras refinarias. Outro fator 
que reforça a necessidade de 
reforçar a política da Petrobras 
de paridade de preços inter-
nacionais é o fato de o Brasil 
precisar importar combustí-
veis para abastecer o mercado 

interno. Quase 7% da gaso-
lina consumida no País entre 
janeiro e junho deste ano veio 
de fora, afirma a diretora 
executiva de Downstream do 
Instituto Brasileiro de Petró-
leo e Gás (IBP), Valéria Lima. 
“Não adianta procurar culpar 
a Petrobras. Certamente o 
câmbio pressiona bastante, e se 
estivesse mais baixo, a gasolina 
também estaria. E isso é resul-
tado da política econômica, 
afinal, o câmbio reflete nossas 

condições macroeconômicas”, 
afirmou.

Há outros determinantes 
para o preço final, destaca a 
diretora. Os biocombustíveis, 
que também são incluídos na 
mistura final, também subi-
ram - caso do etanol anidro, 
que é adicionado na proporção 
de 27% na gasolina comum 
e representa 15,9% do preço 
final. As margens brutas de 
revenda e distribuição, por sua 
vez, são estimadas em 11,7% 

do preço final.
Sempre citado pelo presi-

dente Jair Bolsonaro, o ICMS 
(imposto estadual) também é 
vilão no preço dos combustí-
veis e responsável por 27,9% 
do valor final. Impostos fede-
rais - Cide, PIS e Cofins - repre-
sentam outros 11,6%. Cada 
Estado tem competência para 
definir a alíquota. Segundo 
dados da Federação Nacional 
do Comércio de Combustíveis 
(Fecombustíveis), ela varia 
entre 25% e 34% na gasolina, 
dependendo do Estado.

A gasolina brasileira 
não está entre as mais caras 
do mundo. O preço médio 
mundial, segundo o site Global 
Petrol Prices, era de US$ 1,20 
por litro no dia 16 de agosto e de 
US$ 1,115 no Brasil - valor sem 
subsídios e impostos. O mais 
barato é o da Venezuela, de 
US$ 0,020 por litro, enquanto o 
Líbano tem o valor mais caro, 
de US$ 2,564. As informações 
são do jornal O Estado de S. 
Paulo.

NAS ALTURAS

Consumidor já paga mais de R$ 7 por 
gasolina, segundo pesquisa da  ANP
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Como funciona o seguro que protege executivos em casos de problemas de gestão.

A responsabilidade civil é 
uma das questões mais 
importantes do universo 

corporativo, e nos dias de hoje 
pode representar o sucesso ou o 
fracasso de um negócio.

Muitos gestores e empre-
endedores se preocupam com 
os riscos inerentes à atividade 
empresarial, mas ainda têm 
dúvidas sobre as modalidades 
de seguro, os danos cobertos e o 
custo-benefício dessa proteção.

Segundo levantamento da 
FenSeg (Federação Nacional 
de Seguros Gerais), somente os 
prêmios diretos de D&O soma-
ram R$ 436 milhões entre janeiro 
e julho deste ano, um avanço de 
68% em relação ao mesmo perí-
odo do ano anterior. É verdade, 
entretanto, que parte deste 
aumento se deve a alta do dólar, 
pois existem contratos firmados 
em moeda estrangeira, e a eleva-
ção dos custos de resseguro, que 
é o seguro feito pelas segurado-
ras.

Por esse motivo listamos 
algumas dicas para quem quer 
conhecer melhor esses pontos e 
ajudá-lo a compreender o papel 
de um seguro de RC no coti-
diano do seu negócio. É exata-
mente sobre isso que vamos 
falar em nossa coluna dessa 
semana!

O QUE É SEGURO D&O?
O seguro D&O (Directors 

e Officers) consiste em uma 
apólice de seguros voltada 
especialmente para a respon-
sabilidade civil de administra-
dores, diretores e membros do 
conselho de administração de 
uma empresa.

Sua existência justifica-se 
na proteção do patrimônio da 
empresa e desses indivíduos, 
especialmente quando são 
penalizados por atos que prati-
caram no exercício de suas 
funções.

Resumindo, esse é um 
seguro que protege o execu-
tivo em um eventual processo 
que discuta danos causados 
em razão de sua atuação como 
gestor de uma empresa

O QUE É SEGURO E&O?
Este seguro visa cobrir as 

reclamações feitas por clientes, 
decorrentes de danos causa-
dos pelo segurado pelas falhas 
na prestação dos seus serviços 
profissionais.

Este tipo de seguro é a melhor 
ferramenta para proteger o 
patrimônio do segurado, que 
pode ser utilizado para reparar 
prejuízos a terceiros, bem como 
garantir que essa reparação seja 
feita da forma mais eficiente 
possível. Portanto, o seguro de 
Responsabilidade Civil Profis-

sional faz com que os segurados 
tenham uma vantagem em rela-
ção aos seus concorrentes, agre-
gando ferramentas de proteção 
aos seus clientes.

EM QUE CONTEXTO ESSE 
TIPO DE SEGURO SURGIU?
Sempre que falamos sobre 

um serviço ou produto no 
mercado de seguros, é interes-
sante observarmos o contexto 
histórico em que ele surgiu, pois 
isso diz bastante sobre seus obje-
tivos e benefícios.

No caso do seguro D&O, ele 
surgiu nos Estados Unidos em 
1930, em meio a uma forte crise 
econômica. Ou seja, ele foi criado 
para atender a uma necessidade 
real de proteção patrimonial 
dos executivos da época que 
começavam a ser responsabi-
lizados pelos fracassos de suas 
empresas no mercado.

A sua utilização em larga 
escala, no entanto, só começou 
por volta de 1960. No Brasil, 
esse movimento começou a ser 
percebido na década de 90.

Nos  úl t imos  anos ,  a 
util ização do seguro de 
responsabilidade civil para 
administradores e gestores se 
popularizou bastante no Brasil, 
principalmente com o avanço 
das práticas de governança 
corporativa.

COMO FUNCIONA ESSE SEGURO 
DE RESPONSABILIDADE CIVIL?
A lei brasileira é clara ao 

afirmar que o administrador 
responde civilmente pelos 
danos que causar no exercí-
cio de sua função, agindo com 
culpa ou dolo, ou quando violar 
a lei ou o contrato e estatuto 
social da empresa.

Dessa maneira, o seguro 
D&O ajuda a mitigar esses 
riscos, sendo uma apólice que 
cobre situações relacionadas à 

responsabilidade civil de indi-
víduos que exercem funções de 
decisão em uma empresa.

Na prática, ele garante o 
reembolso de valores que o dire-
tor possa ter que arcar em caso 
de danos a terceiros durante 
o exercício de sua função. 
Funciona, então, como uma 
proteção aos riscos que a função 
e sua profissão possam gerar.

Vale a pena destacar que a 
rotina estressante, as diversas 
responsabilidades e a exigên-
cia de uma tomada de decisão 
rápida e eficaz expõem esses 
profissionais ainda mais a erros. 
Naturalmente, caso essas falhas 
prejudiquem alguém, é seu 
dever indenizar.

QUEM PODE USUFRUIR 
DESSA PROTEÇÃO?
Conforme mencionado, o 

seguro D&O é destinado aos 
executivos de uma empresa. 
Por esse motivo, ele pode prote-
ger todas as pessoas que estão 
diretamente envolvidas com 
a administração do negócio, 
como:

•diretores estatutários ou 
não estatutários;

•membros do conselho 
fiscal ou conselho de adminis-
tração;

•advogados empregados;
•procuradores com poder 

de gestão;
•risk managers.
Além disso, é oportuno 

lembrar que todos os tipos de 
empresas, fundações e asso-
ciações podem contratar essa 
apólice e proporcionar aos seus 
executivos mais tranquilidade e 
segurança no dia a dia.

Em outras palavras, empre-
sas de pequeno, médio e grande 
porte, nacionais ou multinacio-
nais e até mesmo instituições 
sem fins lucrativos podem 
proteger o patrimônio de seus 

diretores, dando a eles uma 
segurança efetiva ao seu patri-
mônio pessoal.

QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS 
COBERTURAS DESSE SEGURO?
Na prática, ele cobre todos 

os riscos que estão relaciona-
dos à responsabilidade civil 
do administrador, excluindo 
custos e indenizações prove-
nientes de atos dolosos em que 
há a intenção de gerar dano ao 
terceiro, reclamações sobre atos 
inerentes à posição de gestor e, 
obviamente, a fatos que ocor-
reram antes da assinatura do 
contrato.

Além disso, é possível reali-
zar a contratação de coberturas 
adicionais, como:

•erros e omissões;
•multas e penalidades civis;
•cônjuge, espólio e herdei-

ros;
•contadores internos;
•penhora online.
Por fim, vale destacar que 

existem modalidades exclusi-
vas para determinados profis-
sionais que exercem atividades 
com um risco elevado e situa-
ções específicas, como:

•advogados;
•procuradores da empresa;
•danos ambientais;
•danos corporais;
•danos morais;
•bloqueio de bens;
•penhoras;
•erro no serviço prestado;
•proteção à imagem empre-

sarial;
•despesas de publicidade;
•responsabilidades estatu-

tárias — trabalhista, tributária e 
previdenciária;

•riscos regulatórios — 
inquéritos e processos adminis-
trativos.

QUAISOS RISCOS DE NÃO 
DESFRUTAR DE SEGURO RC?

Ficou demonstrado que a 
atuação empresarial é perme-
ada de riscos. Todos os dias, 
gestores, diretores e administra-
dores estão sujeitos a tomar uma 
decisão que pode prejudicar 
funcionários, clientes e a própria 
empresa. 

Atuar sem a segurança de 
um seguro D&O é, de fato, uma 
situação preocupante. Afinal, a 
qualquer momento esse execu-
tivo pode perder seu patrimô-
nio para arcar com multas e 
indenizações.

A proteção oferecida é, sem 
dúvidas, uma excelente alter-
nativa para as empresas, já que 
a proteção aos seus administra-
dores representa mais produ-
tividade à sua operação. Na 
prática, quem trabalha com a 
tranquilidade de ter seus bens 
protegidos é mais eficiente.

CONCLUSÃO
Em suma, o D&O tem como 

principal objetivo proteger o 
patrimônio de pessoas físicas 
que ocupam cargos de alta 
gestão e podem ser responsabi-
lizadas por seus atos e decisões. 

A cobertura do E&O é para 
falhas profissionais e não de 
gestão. Este seguro é voltado 
para pessoas físicas e jurídicas 
que prestam serviços técnicos 
nas áreas de arquitetura, enge-
nharia e agronomia. A contra-
tação pode ser para uma obra, 
para um projeto específico ou 
para a empresa ou escritório.

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!


