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6AUXILIARES DO MINISTRO PAULO GUEDES VEEM ATAQUES DE BOLSONARO ATRAPALHAR RETOMADA ECONÔMICA

BLITZ FLAGRA CONDUTOR 
COM VEÍCULO ROUBADO

OPERAÇÃO LEI SECA REALIZOU MAIS DE 150 TESTES DE ALCOOLEMIA; AÇÕES OCORRERAM EM DIVERSOS BAIRROS

Os trabalhos da Opera-
ção Lei  Seca est iveram 
presentes durante o último 
final de semana em vários 
pontos de Maceió. Durante 
as abordagens no domingo, 
o s  a g e n t e s  d o  D e t r a n 
flagraram um condutor em 
atitude suspeita e, após 
averiguação, constataram 
o crime de receptação de 
veículo roubado (de modelo 
Ranger Rover Evoque de 
placa FDG 8C22). O condu-
tor, que já tinha passagens 
por porte ilegal de arma 
de fogo; roubo a veículo e 
roubo a residência foi preso 
em flagrante e encaminhado 
para a Central de Flagran-
tes,  no bairro do Farol, 
pelos agentes da Operação 
Lei Seca. Além do flagrante 
delito, nos dois dias de 
operações as equipes da Lei 
Seca realizaram 159 testes 
de alcoolemia (teste do 
bafômetro), 137 abordagens 
a condutores e 55 autos de 
infração, incluindo desde 
condutores não habilitados 
(sem CNH) até condutores 
que estavam dirigindo com 
a CNH suspensa. Ao todo, 
foram 17 recusas ao teste 
de alcoolemia por parte 
dos condutores abordados, 
sendo 11 no sábado e 6 no 
domingo e 18 CNH’s reco-
lhidas por irregularidades.

7 DE SETEMBRO‘DANÇOU’

Comércio: 
confira o que 
funciona 
no feriado

PM apreende
drogas após
denúncia de 
festa ilegal

73

Para quem está buscando 
uma oportunidade no mercado 
de trabalho, a rede munici-
pal do Sistema Nacional de 
Emprego (Sine) está ofere-
cendo 39 vagas de emprego em 
diversas áreas. Os interessados 
devem enviar currículo para 
o e-mail imosine.semtabes@
gmail.com com o nome da vaga 
pretendida no assunto, ou reali-
zar o agendamento para aten-
dimento presencial no Sine, 
através do número 0800 082 
6205.O posto de atendimento 
do Sine Maceió fica localizado 
no 2º piso do Shopping Popu-
lar na Rua do Livramento, no 
Centro. Para as empresas que 
buscam disponibilizar vagas e 
receber currículos através do 
Sine Maceió, a solicitação para 
preencher a Ficha de Cadas-
tro deve ser realizada através 
do email contratesine.semta-
bes@gmail.com, informando a 
ocupação disponível no título 
da mensagem. 

OPORTUNIDADE

Sine Maceió 
oferta 39 
vagas de 
emprego

SEM COVID

Quatro hospitais de AL 
zeram atendimentos

Após mais de um ano 
recebendo pacientes, exclu-
sivamente, para o tratamento 
da Covid-19, o Hospital 
Geral do Estado (HGE), 
Hospital Metropolitano de 
Alagoas (HMA), ambos em 
Maceió, o Hospital Regional 
do Norte (HRN), em Porto 
Calvo, e o Hospital Regional 
da Mata (HRM), em União 
dos Palmares, viraram a 
chave e começaram a receber 
alagoanos com outras doen-
ças. Apenas o Hospital da 

Mulher (HM), em Maceió, e 
o Hospital Regional do Alto 
Sertão (HRAS), em Delmiro 
Gouveia, continuam com 
atendimento  vol tado , 
apenas, para usuários com 
sintomas do novo coronaví-
rus. De acordo com o secre-
tário de Estado da Saúde, 
Alexandre Ayres, a mudança 
dos perfis dos hospitais se 
deve ao avanço da vacina-
ção em Alagoas. “Os nossos 
hospitais zeraram o atendi-
mento de pacientes com o 

novo coronavírus e já estão 
recebendo pacientes não 
Covid-19. Hoje o Hospital 
Regional do Norte [HRN], 
em Porto Calvo, recebeu 
um paciente regulado dire-
tamente de uma UPA de 
Maceió. O homem de 55 anos 
chegou entubado, após uma 
intoxicação por chumbinho 
e foi levado para a unidade 
pelo Serviço Aeromédico do 
Samu [Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência]”, 
diz Ayres.

O Hospital Regional do Norte, o Hospital Regional da Mata, além do HGE e HMA, zeraram atendimentos por Covid-19

 Carla Cleto
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A ideia de que há uma 
crise institucional no Brasil é 
uma invenção diversionista do 
próprio governo para forjar um 
clima de tensão.

O que existe é algo pior: é 
um cenário planejado de caos; 
é a fabricação, pelo próprio 
governo, de um ambiente de 
tumulto e confusão.

O contexto de caos plane-
jado é pior que uma crise 
circunstancial porque revela a 
existência de uma escolha cons-
ciente, pensada e deliberada, 
para jogar o país no abismo.

Crise institucional pressu-
põe conflito e impasse entre 
os poderes da República. Para 
que se instale efetivamente 
uma crise entre as instituições, 
é preciso que duas ou mais 

partes se digladiem. Como 
ensinam os argentinos, “para 
dançar um tango são precisos 
dois dançarinos”.

Não é isso, contudo, o que 
se observa no Brasil.

Os poderes da República 
não estão se digladiando. O que 
está ocorrendo, na verdade, são 
investidas unilaterais, metódi-
cas e sistemáticas do Bolsonaro 
e dos generais contra o STF, 
sobretudo.

É bastante sintomático que o 
próprio presidente e dirigentes 
militares promovam este caos. 
Fazem isso porque pretendem 
deixar o país permanentemente 
em suspense e em modo pânico.

Em termos racionais e lógi-
cos, todo governante almeja 
paz e tranquilidade para poder 

concretizar ao máximo seu 
programa de governo e, assim, 
aumentar as chances de reelei-
ção. O governo militar, porém, 
opta por fazer exatamente o 
contrário disso.

Bolsonaro não governa. Ele 
só tumultua, gera instabilidade 
e conflitos permanentes.

Em quase três anos de 
mandato, não existe um único 
registro de Bolsonaro compe-
netrado, sério, trabalhando ao 
redor de uma mesa e reunido 
com técnicos e especialistas 
para analisar problemas e cons-
truir soluções. Isso não aconte-
ceu – pasme! – nem mesmo em 
relação à pandemia.

De outra parte, entretanto, 
abundam situações de Bolso-
naro liderando e promovendo 

arruaça e balbúrdia no país 
afora. E inclusive durante o 
horário de trabalho, usando 
estrutura estatal e dinheiro 
público.

As catástrofes econômica 
e humanitária, o morticínio 
de quase 600 mil pessoas; a 
pobreza, o desemprego e a 
fome que acometem mais de 
100 milhões de brasileiros; a 
inflação maior que 10% em 
algumas capitais, o litro da 
gasolina acima de R$ 7, o boti-
jão de gás a R$ 120 etc, não 
fazem parte das preocupações 
centrais do governo.

O clima de caos é funcional 
à estratégia de poder dos milita-
res, porque assim eles desviam 
a atenção desta realidade 
trágica e os militares continuam 

sendo poupados de cobranças 
pela responsabilidade de deixar 
o país em destroços.

Além disso, o caos fornece o 
“caldo de cultura” instrumen-
tal ao pretexto de intervenção 
deles como o “poder mode-
rador” que “garante” a lei e 
a ordem ante o ambiente de 
baderna, violência e tumulto 
produzido, ironicamente, por 
eles mesmos.

Não há hoje no Brasil uma 
crise institucional no sentido 
clássico da expressão.

Assistimos, isso sim, à 
fabricação de um clima caótico 
e instável para justificar atenta-
dos terroristas à democracia e à 
Constituição. O 7 de setembro 
é mais um ensaio desta estra-
tégia.

Crise institucional ou caos planejado?

Denise Assis * Jornalista

São tantos os enredos 
lançados por Bolsonaro para 
embaralhar o nosso cotidiano 
que até nos esquecemos de 
fazer perguntas básicas. Por 
que mesmo o desfile oficial do 
7 de setembro foi cancelado? 
Ah! Sim! Por causa da pande-
mia. Aquela, que ele sempre 
negou, desrespeitou e ignorou 
– exceto quando precisou nego-
ciar a compra de vacinas. Aí, 
sim, a turma do Ministério da 
Saúde encarou com seriedade o 
assunto. Em breve o relatório da 
CPI da Covid-19 virá a público 
para nos esclarecer tim-tim, por 
tim-tim. Mas esta é outra histó-
ria. 

Se não, vejamos... O desfile 
foi cancelado para evitar aglo-
meração e proteger a vida do 
público, dos militares e das 
autoridades que se deslocariam 
para o evento, certo? Em sendo 
assim, o que pensar da substi-
tuição feita por Bolsonaro, que 
trocou a data cívica por uma 
“manifestação de apoio” às 
suas causas, ou melhor, por um 
comício onde espera receber 
dois milhões de pessoas.

Sim. É isto. A convocação é 
para reunir tanto em Brasília, 
quanto na Av. Paulista, dois 
milhões de pessoas. Só não ficou 
claro se a sua pretensão é de um 
milhão em cada praça, ou são 
dois milhões em cada local. Vai 
conseguir? Eis a pergunta. Pelo 
que se tem lido nas redes sociais, 
dinheiro à farta foi disponibili-
zado para os que se interessa-
ram em atender ao chamado e 
se dispuseram a comparecer. A 
notícia é a de que tanto os hotéis 
de São Paulo quanto os de Brasí-

lia estão botando gente pelo 
ladrão. Com tudo pago... 

Vamos partir do princípio 
de que, sim, as ruas ficarão 
repletas dos adeptos do “mito” 
no dia 7 de setembro. O que 
aglomera mais, um desfile 
organizado, com distância 
entre as fileiras de militares 
disciplinados ou uma multi-
dão de fanáticos suarentos, 
apertando-se na Paulista? Isto, 
em época de variante Delta.

Até agora o país conse-
guiu vacinar apenas 30% da 
população com as duas doses 
necessárias dos imunizantes 
disponíveis. Levando-se em 
conta o início da vacinação em 
17 de janeiro deste ano, há nove 
meses, portanto, pode-se dizer 
que é muito pouco. O processo 
lento tem tudo a ver com o que 
nos será revelado ao final dos 
trabalhos da CPI da Covid-19. 
Quem acompanha os trabalhos 
da Comissão já têm noção do 
que virá. E, antecipa-se, Bolso-
naro não ficará bem na fita. 

Neste ponto os temas se 
encontram. A fragilidade dele 
diante de tantas denúncias 
contra a sua turma, incluídos aí 
vários coronéis e a consciência 
cada vez mais nítida na popula-
ção de que não houve vontade 
do governo de combater de 
forma efetiva a pandemia, o 
fazem cavar pautas/espetácu-
los, de modo a desviar a aten-
ção das falhas da sua gestão. 
Lembremo-nos: caminhamos 
para 600 mil mortos pela pande-
mia.

Cantado em verso e prosa, 
o seu isolamento político já o 
“desplugou” de setores impor-

tantes para a sustentação de 
qualquer presidente: Febra-
ban, Fiesp, boa parcela do 
agronegócio, são exemplos, de 
“desembarque”. E até mesmo 
no Centrão já há mostra de má 
vontade com os seus arroubos. 
Só não pulam do barco porque 
aguardam a liberação das 
emendas. Até abril, ficam. Sem 
falar no estrago que seus chili-
ques têm provocado na econo-
mia. Ainda que Paulo Guedes, 
agarrado à cadeira, assobie e 
olhe para cima.

Sem partido – ou seja, 
sem base garantida a lhe dar 
sustentação -, Bolsonaro aposta 
no teste das ruas. Insiste nos 
ataques ao Supremo Tribunal 
Federal (STF), acredita que os 
menos de 25% de fieis podem 
passar ao país a mensagem de 
que tem apoio e, tal como Jânio 
Quadros - que tentou saltar do 
governo para ser reconduzido 
nos braços do povo -, pode dar 
com os burros n’água. 

Bolsonaro corre o risco 
de ter de acordar no dia 8 de 
setembro em situação bem 
pior do que a do dia ante-
rior.  Olhado de esguelha 
por setores significativos da 
sociedade pode ter, inclusive, 
sua candidatura impedida, 
caso erre a mão no compor-
tamento na Paulista. É lá que 
ele tentará repetir o sucesso do 
seu discurso de 27 de outubro 
de 2018 (entre o primeiro e o 
segundo turno das eleições), 
quando prometeu aos seus 
seguidores varrer o PT de cena 
e mandar a “petralhada para a 
Ponta da Praia”, numa alusão 
ao “sumidouro” de desapare-

cidos políticos, na Restinga de 
Marambaia (RJ). 

A maior possibilidade de 
assistirmos a cenas de violên-
cia está em Brasília, onde os 
fanáticos terão a coordena-
ção de exaltados militares da 
reserva, com demonstração 
explícita de “força e ousadia”, 
como vêm anunciando no 
Twitter e no Youtube. Resta 
saber se não vão “amarelar” 
como o cantor Sergio Reis. Nas 
redes sociais ameaçam lançar 
caminhões contra o Supremo, 
invadir o Congresso e toda a 
sorte de valentia. A dúvida 
é: como acessar esses locais, 
com o esquema de segurança 
que promete três mil policiais 
fechando o espaço de um 
quilômetro da Praça dos Três 
Poderes? A conferir.

Em São Paulo pode haver 
incidência de “infiltrados” e 
“provocadores” na manifesta-
ção do Vale do Anhangabaú, 
onde os progressistas se reuni-
rão para o tradicional “Grito 
dos Excluídos”, realizado há 
27 anos. Tentarão tumultuar 
e jogar a culpa de eventuais 
“estragos” no recém reformado 
espaço, nas esquerdas. 

De acordo com análise do 
acadêmico e expert em forças 
militares, Paulo Ribeiro da 
Cunha, autor do recém-lançado 
livro “Militares e Militância 
– uma relação dialeticamente 
conflituosa”, a expectativa é 
a de que em grande parte dos 
estados do país, as Polícias 
Militares estão “sob controle” 
dos governadores e as Forças 
Armadas sem disposição para 
brincar de golpe. “Pelo que 

andei sondando não há mostras 
de que isto aconteça”, revela. A 
análise de Cunha é também a 
da mídia tradicional e diversos 
analistas políticos que se alter-
nam em lives.  Há quem tenha 
uma ponta de desconfiança. 
“O discurso de sexta-feira na 
CPAC Brasil, (conferência da 
direita realizada em Brasília, 
neste sábado), quando repetiu 
o discurso crítico a ministros da 
Corte e desafiou governadores 
que ameaçam punir policiais 
com presença nos atos, me 
deixou em dúvida”, disse uma 
fonte ligada aos meios militares. 
Segundo esta fonte, o discurso 
de que o STF extrapolou e 
invadiu o poder do Executivo 
tem feito eco nas fileiras, entre 
alguns oficiais. Deste modo, 
não dá para cravar nada sobre 
o desfecho.

É certo que Bolsonaro 
joga todas as suas fichas nesse 
“momento exibição”. Porém, 
ainda que consiga os dois 
milhões de adeptos para ecoar 
“mito”, pela Paulista afora, isto 
não representará a vontade 
popular, a cada dia mais nítida 
nas pesquisas de intenção de 
voto para 2022.  Na última aferi-
ção do Poder Data, divulgada 
na semana que se encerra, Lula 
aparece com 55% de vantagem 
frente a Bolsonaro (30%) numa 
votação para o segundo turno. 
Como não dá para sentir o 
pulso do que vai na cabeça dos 
comandos do Exército, Marinha 
e Aeronáutica, a esta altura, é 
preciso perguntar: como será o 
day after? Certamente o dia 8 de 
setembro terá cara de ressaca. 
Espera-se, para Bolsonaro.

Festa cívica vira comício e o dia 8 pode ser de ressaca



Na Praia de 
L a g o a  d o 
P a u ,  e m 

Coruripe, guarnições da Polí-
cia Militar detiveram um 
homem, de 31 anos de idade, 
e uma mulher, de 24 anos, por 
envolvimento nos crimes de 
tráfico de drogas e associação 
para o tráfico. 

A ação resultou na apre-
ensão de 46 bombinhas de 
maconha (41g); cinco pedaços 
grandes de maconha (63g); 34 
trouxas de cocaína (37g); 38 
pinos vazios para acondicio-

namento de cocaína; R$78,00 
em espécie e um automóvel 
Celta de cor cinza.

Os policiais chegaram até 
o local a partir de diversas 
denúncias informando sobre 
uma festa clandestina. Além 
de ferir as recomendações 
sanitárias previstas no decreto 
governamental de combate 
à propagação da Covid-19, 
no evento haveria possível 
venda e consumo de drogas e 
presença de menores.

No local informado, as 
equipes constataram a veraci-

dade das informações. Foram 
realizadas buscas pessoais 
em todos os participantes, 
tanto no local da festa quanto 
no perímetro. Uma primeira 
parte do material ilícito estava 
com o casal e a outra parte 
estava no interior do carro do 
suspeito.

Com a confirmação do 
flagrante, as partes foram 
encaminhadas até a Delegacia 
Regional de São Miguel dos 
Campos para serem adotados 
os devidos procedimentos 
legais.
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Polícia apreende drogas após 
denúncia de festa clandestina

UM CASAL foi preso em flagrante por tráfico em festa clandestina na praia da Lagoa do Pau, em Coruripe

U m  h o m e m  d e  3 1 
anos foi morto a faca-
das durante a manhã de 
ontem no município de 
Arapiraca. O suspeito 
fugiu do local e segue 
foragido. Apenas a arma 
do crime foi encontrada 
e a motivação do assassi-
nato é desconhecida. 

A Polícia Militar, foi 
acionada para prestar 
apoio a uma equipe do 
Serviço de Atendimento 
M ó v e l  d e  U r g ê n c i a 
(SAMU). A vítima morreu 
no local antes da chegada 
do atendimento médico, 
devido a gravidade dos 
ferimentos. 

Segundo testemunhas, 
o suspeito morava nas 

proximidades do local 
do crime e teria fugido 
de mototáxi depois de 
cometer o assassinato. No 
endereço indicado pelos 
populares, os militares 
encontraram a arma do 
crime e o RG do acusado, 
mas ele segue foragido. 

Equipes da Polícia 
Civil (PC), do Instituto 
de Criminalística (IC) e 
do Instituto Médico Legal 
(IML), também estiveram 
no local para que os proce-
dimentos em relação ao 
corpo fossem realizados. 
O caso deve seguir para 
investigação das autorida-
des competentes. As iden-
tidades dos envolvidos 
foram preservadas.

Um homem de 53 anos foi 
preso por agredir a própria 
mãe, uma idosa acamada 
de 77 anos, durante a tarde 
de ontem em Arapiraca. O 
acusado estava embriagado 
quando foi detido e foi autu-
ado com base na Lei Maria da 
Penha. 

A Polícia Militar foi acio-
nada por moradores da região 
para atender uma denún-
cia de violência doméstica. 

Chegando no local, por volta 
das 17h, os militares encon-
traram uma idosa de 77 anos, 
que estava acamada e sofria 
agressões do próprio filho.

O acusado foi conduzido 
para a Central de Flagrantes 
da região, onde foi autuado 
por lesão corporal dolosa com 
base na Lei Maria da Penha. 
Não foi informado se a vítima 
precisou de atendimento 
médico devido às agressões.

ARAPIRACA

MARIA DA PENHA

Homem é morto 
a golpes de faca

Homem embriagado 
agride a própria mãe

Assessoria 

Drogas foram apreendidas em operação da Polícia Militar realizada em Coruripe

O corpo do dono da rede de 
restaurantes Sal e Brasa, Bento 
Henrique Ferro de Sá, foi encon-
trado pelo Corpo de Bombei-
ros Militar (CBM) em um rio 
nas proximidades do povoado 
Tapuia, no estado do Maranhão, 
durante a tarde de ontem. 

Segundo os militares do 
Corpo de Bombeiros, as buscas 
começaram na noite de sábado, 
mas não obtiveram sucesso.
Uma equipe de mergulhadores 
foi enviada durante a manhã de 
ontem, mas o corpo da vítima 
só foi encontrado nas margens 
do rio, por volta das 15h, a 100 
metros de distância do local do 
desaparecimento.

O empresário Bento Henri-

que Ferro de Sá, estava desapa-
recido desde sábado quando 
caiu da sua lancha no Rio 
Preguiças, em Barreirinhas.  
Não há informações sobre o que 

provocou a queda da lancha. O 
corpo dele foi encaminhado 
ao Hospital Regional de Mara-
nhão para depois ser entregue 
aos familiares.

DONO DO SAL E BRASA

Corpo de empresário é
encontrado no Maranhão

Um motorista foi flagrado 
dirigindo e usando drogas 
durante a noite de ontem 
no bairro do Pinheiro, em 
Maceió. Mais três pessoas 
estavam usando drogas com 
o suspeito no carro, mas 
foram liberadas. Dois tipos 
de entorpecentes foram apre-
endidos. 

Uma guarnição da Polícia 
Militar (PM) estava fazendo 
rondas no eixo cepa por volta 

das 19h, quando se depa-
rou com um carro branco de 
modelo Ford Ka e flagraram o 
motorista dirigindo e consu-
mindo drogas, com mais três 
pessoas. 

Durante a abordagem, 
os militares encontraram 
um recipiente de vidro com 
cerca de uma  miligrama de 
maconha, um saco plástico 
com aproximadamente um 
miligrama de maconha, três 

embalagens de papéis de seda 
e um miligrama de haxixe.

Segundo o relatório poli-
cial, os quatro suspeitos 
foram conduzidos para a 
Central de Flagrantes I, no 
Farol, mas apenas o motorista 
foi autuado por dirigir com a 
capacidade psicomotora alte-
rada em razão da influência 
de entorpecentes. Os outros 
três acusados foram libera-
dos.

NO PINHEIRO

PM prende usuário de  
drogas dentro de carro

Ascom Corpo de Bombeiros/MA

Corpo de Bento Henrique Ferro de Sá foi achado nas margens do rio Preguiças



Durante ações 
educativas e 
de fiscaliza-

ção, no final de semana, equi-
pes da Vigilância Sanitária de 
Maceió apreenderam mais de 
700 kg de alimentos perecíveis 
em condições impróprias para 
o consumo humano. Entre 
sábado e domingo, as equipes 
de fiscalização estiveram no 
Mercado da Produção e em 
estabelecimentos no bairro do 
Jacintinho, onde ocorreram as 
apreensões. 

Entre os produtos recolhi-
dos, por oferecer riscos à saúde 
dos consumidores, foram 

encontradas carnes bovina e 
de frango, além de calabresa, 
linguiça e salsicha, e diversos 
outros em condições sanitárias 
inadequadas.

Os produtos recolhidos 
foram descartados no Aterro 
Sanitário e os estabelecimen-
tos que tiveram as mercado-
rias apreendidas neste sábado 
foram notificados, autuados 
e multados em valores que 
variam de R$ 180 a R$ 19 mil, 
conforma a gravidade das 
infrações cometidas.

Vigilância Sanitária realiza 
operações regulares e a popu-
lação também pode contribuir 

com o trabalho de fiscalização 
dos estabelecimentos comer-

ciais. Para isso, o órgão dispõe 
do Disque Denúncia, que 

funciona por meio do número 
3312-5495. Pelo telefone, é 
possível solicitar a inspeção dos 
estabelecimentos que apresen-
tem irregularidades sanitárias 
no município.

Como explica o coorde-
nador da Vigilância Sanitária, 
Airton Santos, o consumo de 
alimentos vencidos ou estraga-
dos expõe a saúde da popula-
ção a riscos. Seundo ele, o papel 
da Vigilância é orientar para 
a proteção dos maceioenses e 
eliminar os riscos, recolhendo 
os produtos inadequados e 
minimizando os prejuízos à 
saúde pública.
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Vigilância Sanitária apreende 
700kg de alimentos impróprios

ENTRE OS PRODUTOS RECOLHIDOS, foram encontrados carnes bovina e de frango, além de embutidos em condições inadequadas

Por intermédio da Secre-
taria Municipal de Infraes-
trutura (Seminfra), já estão 
sendo executadas as obras de 
pavimentação do Programa 
Maceió Tem Pressa – Mais 
Asfalto nas partes alta e baixa 
da capital. Inicialmente, 
estao sendo contemplados o 
Conjunto Eustáquio Gomes de 
Mello, Cidade Universitária, 
Jacintinho, Cruz das Almas, 
Mangabeiras, Cruz das Almas 
e Conjunto Mutirão, na Chã da 
Jaqueira.

As ações consistem, como 
informa o coordenador de 
manutenção de vias públicas da 
Seminfra, Luiz Antônio Maciel, 
na execução do processo de 
fresagem, que é a retirada do 
asfalto antigo, preparação de 
solo nestes locais, iniciar o reca-
peamento e a pavimentação 
nova das ruas.

Na semana passada, o 
prefeito JHC autorizou o início 
imediato das obras no Conjunto 
Village Campestre II, que 
também fazer parte do Mais 

Asfalto. As 17 ruas beneficia-
das, que correspondem a 17km, 
estão recebendo terraplanagem 
para serem contempladas com 
asfalto novo.

“Além de retirar o asfalto 
antigo, estamos espalhando 
este material para utilizar como 
base em locais que nunca foram 
pavimentados, como por exem-
plo, a Grota do Ari. As ações 
vão levar qualidade de vida aos 
moradores e mais segurança 
aos condutores de veículos que 
utilizam estes locais”, explica 
Maciel, da Seminfra. 

Na região, a Infraestrutura 
implantou uma nova rede de 
drenagem com 100 poços de 
visita, que compõem a estru-
tura da rede coletora de águas 
pluviais. De acordo com o 
projeto, a tubulação de grande 
porte varia entre 400 a 1.500 
milímetros de diâmetro para 
que possa destinar de maneira 
segura o volume de água da 
chuva no bairro. A previsão 
é que até dezembro o crono-
grama de obras seja concluído.

MACEIÓ TEM PRESSA

Bairros recebem 
nova pavimentação

Ascom SMS

Alimentos estragados foram recolhidos no Mercado da Produção e no Jacintinho

Wilma Andrade/Ascom Seminfra

Obras de pavimentação devem contemplar diversas ruas e avenidas da cidade

A Prefeitura de Maceió 
inicia nesta segunda-feira (6) a 
imunização dos adolescentes 
de 15 anos sem comorbidade 
contra a Covid-19, disponibili-
zando a primeira dose da vacina 
para os que têm nomes inciados 
pelas letras de A a G. A primeira 
dose segue disponível para os 
adolescentes privados de liber-
dade e as gestantes e puérperas 
de 12 a 17 anos com prescrição 
médica.

Com a redução da idade, a 
Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS) reforça a orientação 
sobre a presença de um adulto 
responsável para acompanhar o 
adolescente de 15 anos ao ponto 
de vacinação. “Os adolescentes 
de 15 anos devem estar, neces-
sariamente, acompanhados de 
pai, mãe ou responsável e, se 
estes não puderem, é preciso 
que o menino ou a menina 
esteja acompanhado de pessoa 
maior de idade e que apresente 
declaração de autorização assi-
nada pelos pais à equipe de 
vacinação. A declaração pode 
ser escrita a mão”, orienta a dire-
tora de Vigilância em Saúde, 

Fernanda Rodrigues.
A vacinação nesta segunda 

vai até às 16h em todos os 
pontos fixos – drive-thrus de 
Jaraguá e Serraria, shoppings 
Maceió (Mangabeiras) e Pátio 
(Cidade Universitária), Praça 
Padre Cícero (Benedito Bentes), 
Papódromo (Vergel), Terminal 
do Osman Loureiro e Ginásio 
Arivaldo Maia (Jacintinho).

Adolescentes com 12 a 17 
anos com comorbidades ou 
deficiência podem se vaci-
nar em qualquer um dos oito 
pontos de vacinação.

SEGUNDA DOSE
A segunda dose das vaci-

nas AstraZeneca e Pfizer 
pode ser encontrada nos oito 
pontos, estando a segunda 
dose da AstraZeneca disponí-
vel também em 20 unidades 
de saúde por agendamento, no 
https://vacina.maceio.al.gov.
br/. Já a segunda dose da Coro-
naVac está disponível apenas 
no Shopping Pátio. A segunda 
dose da AstraZeneca e da Pfizer 
pode ser antecipadas em até dez 
dias.

Com valores que variam 
entre R$ 70 a R$ 300, a Prefeitura 
de Maceió conclui, hoje, os paga-
mentos da segunda parcela do 
Bolsa Escola Municipal (BEM), 
pago a todas as famílias de estu-
dantes da rede municipal de 
ensino. O Bolsa Escola atende 
estudantes matriculados do 
Ensino Infantil à Educação Para 
Jovens, Adultos e Idosos (Ejai).

Os familiares impossibili-
tados de receberem o valor em 
contas do ‘Caixa Tem’, podem 
fazer a retirada do valor nos 
caixas, em agências da Caixa 
Econômica Federal, ou em 
casas lotéricas da cidade, apre-
sentando o seu RG ou CPF. 

Como informa o secretário 
municipal de Educação, Elder 
Maia, a equipe da Prefeitura de 
Maceió já está se articulando 
junto à Caixa Econômica Fede-
ral para definir o calendário de 
pagamento da terceira parcela 
do BEM para as famílias. 

Caso tenham problemas 
com pagamentos anteriores 
ou só tenham feito o cadastro 
recentemente, os beneficiários 
devem receber a correção na 
parcela seguinte. Caso haja 
outras dificuldades ou dúvi-
das no processo de pagamento, 
é possível entrar em contato 
com a Central de Dúvidas do 
BEM pelos telefones (82) 3312-
5630/5631. Na semana passada, 
foi a vez dos nascidos entre 
setembro e outubro de recebe-
rem o benefício. 

VACINA CONTRA A COVID-19 EDUCAÇÃO

Chegou a vez dos  
adolescentes de 15

Bolsa Escola: 
Prefeitura 
conclui hoje 
o pagamento

Secom Maceió



5O DIA DIGITAL  l  6 de setembro  I  2021

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

Severino Carvalho e 
Lívia Holanda
Repórteres

O governador 
Renan Filho 
e  o  secre -

tário de Estado do Trans-
porte e do Desenvolvimento 
Urbano, Mosart Amaral, 
autorizaram, na manhã da 
última sexta-feira, o início das 
obras do programa Minha 
Cidade Linda em Montei-
rópolis, Jacaré dos Homens, 
Belo Monte e Olho D’Água 
do Casado, no Sertão alago-
ano. Nos quatro municípios, 
serão investidos mais de R$ 
7,3 milhões para a pavimen-
tação, em paralelepípedos, de 
101 ruas, que totalizam 8,6 km 
lineares. Os serviços vão bene-
ficiar, diretamente, mais de 27 
mil habitantes.

“São 55 cidades com ordens 
de serviço já autorizadas e, nos 
próximos dias, vamos dá as 
outras 35 para chegarmos a 90 
cidades atendidas em Alagoas 
pelo programa e garantir um 
investimento de cerca de R$ 
400 milhões em pavimentação, 
o que é muito significativo, 

especialmente num momento 
como esse de crise sanitária e 
econômica que vive o Brasil. 
Enquanto o país está com muita 
dificuldade financeira, Alagoas 
se agiganta para fazer investi-
mentos em todas as cidades”, 
declarou Renan Filho.

A solenidade foi realizada 
no Salão de Despachos do Palá-
cio República dos Palmares e 
reuniu os prefeitos de Montei-
rópolis, Mailson de Mendonça; 
de Jacaré dos Homens, Floriano 
Melo; de Belo Monte, Dalmo 
Augusto de Almeida Júnior, o 
“Dalminho”; e de Olho D’Água 
do Casado, José dos Santos, o 
“Zé da Emater”.

O secretário Mosart Amaral 
informou aos prefeitos que as 
obras começam já na próxima 
segunda-feira (06). “Acredito 
que, até o começo do próximo 
ano, estaremos entregando 
essas obras”, disse.

Belo Monte será contem-
plada com um investimento 
de R$ 793 mil do Governo do 
Estado, que serão empregados 
no calçamento de sete ruas, 
totalizando 820 metros lineares. 
As casas localizadas nessas vias 
também terão suas fachadas 

pintadas. Além disso, a cidade 
vai ganhar um kit de equipa-
mentos de esporte e lazer ao ar 
livre – parque infantil e acade-
mia de ginástica - e as praças 
serão revitalizadas, benefi-
ciando diretamente seus mais 
de 6 mil moradores.

Olho D’Água do Casado vai 
receber um investimento de R$ 
1,9 milhão do tesouro estadual, 
recursos que serão destinados 
ao calçamento de 18 ruas, o 
equivalente a 2,6 quilômetros 
lineares. As casas localizadas 
nessas vias terão suas fachadas 
pintadas e a cidade vai ganhar 
um kit de equipamentos de 

esporte e lazer ao ar livre – 
parque infantil e academia de 
ginástica. As praças também 
serão revitalizadas, benefi-
ciando diretamente os mais de 
9 mil moradores da cidade.

Já Monteirópolis vai rece-
ber um investimento de R$ 
3,7 milhões. Os recursos serão 
empregados no calçamento de 
25 ruas, totalizando 4,2 quilô-
metros lineares. Como nas 
demais cidades, as casas loca-
lizadas nesse trajeto terão suas 
fachadas pintadas. A cidade 
também vai ganhar um kit de 
equipamentos de esporte e 
lazer ao ar livre – parque infan-

til e academia de ginástica - e 
as praças serão revitalizadas, 
beneficiando diretamente seus 
mais de 7 mil moradores.

Por fim, Jacaré dos Homens 
terá à disposição R$ 990 mil, 
por meio do programa Minha 
Cidade Linda. Os recursos 
serão destinados ao calça-
mento de 51 ruas, o equiva-
lente a um quilômetro linear. 
As casas localizadas ao longo 
dessas vias terão suas fachadas 
pintadas. A cidade vai ganhar, 
ainda, um kit de equipamentos 
de esporte e lazer ao ar livre – 
parque infantil e academia de 
ginástica. As praças também 
serão revitalizadas. Os serviços 
vão beneficiar, diretamente, os 
mais de 5 mil moradores da 
cidade.

“O Minha Cidade Linda é 
um programa que gera empre-
gos, que fortalece a cadeia 
produtiva da construção civil 
e que melhora a vida dos cida-
dãos. As obras estão bem feitas, 
acima do padrão observado 
em Alagoas, com meio-fio em 
concreto e calçadas bem proje-
tadas que melhoram, e muito, 
a mobilidade nas cidades”, 
concluiu Renan Filho.

Programa investe R$ 7,3 mi 
em 4 municípios do Sertão

SERÃO pavimentadas 101 ruas, que totalizam 8,6 km lineares; serviços vão beneficiar, diretamente, mais de 27 mil habitantes

 Felipe Brasil

Serviços do ‘Minha Cidade Linda’ vã beneficiar mais de 27 mil sertanejos

A agricultura familiar é 
um dos pilares da alimentação 
dos brasileiros, sendo respon-
sável por garantir boa parte 
do que é consumido em nosso 
território. Mas para isso, é 
necessário que ocorra a distri-
buição desses alimentos pere-
cíveis, que são produzidos em 
grande quantidade. De acordo 
com dados do Programa de 
Aquisição de Alimentos, 
analisados pela Agência Tatu, 
de janeiro a agosto de 2021 
foram distribuídos mais de 1,9 
toneladas de alimentos oriun-
dos de agricultores do estado.

Ainda segundo os dados 
coletados, esse valor já é maior 
que o distribuído em todo o  
ano de 2019, quando foram 
repassadas 1,09 toneladas. Já 
em 2020, foram compradas 
e distribuídas 2,5 toneladas 
de alimentos. O PAA busca 
promover o acesso à alimenta-
ção e incentivar a agricultura 

familiar, e é executado desde 
2017 pelo Instituto de Inova-
ção para o Desenvolvimento 
Rural Sustentável de Alagoas, 
a EMATER, em parceria com o 
Ministério da Cidadania.  

Os alimentos são compra-
dos diretamente da agricul-
tura familiar e destinados, 
de forma simultânea, a insti-
tuições que atendem pessoas 
em situação de insegurança 
alimentar e nutricional. 
Somente este ano foram 1.308 
pequenos agricultores contra-
tados.

O  c o o r d e n a d o r  d o 
Programa de Aquisição de 
Alimentos , Vinícius Brito, 
explica que o cadastro dos 
agricultores familiares é base-
ado nos atendimentos dos 
técnicos da EMATER, que são 
registrados no aplicativo de 
gestão da instituição. 

“Com todo o volume de 
execução apresentado nos 

últimos anos, se construiu 
uma relação de confiança com 
os agricultores familiares, 
que fez surgir uma grande 
demanda dos agricultores 
familiares de Alagoas na 
participação nessa política 
pública”, completa.

A ROTA DO ALIMENTO
A intermediação é feita 

por instituições como o Mesa 
Brasil, programa do Serviço 
Social do Comércio (Sesc), 
que é uma das 194 unidades 
recebedoras dos alimentos 
em Alagoas. A coordenadora 

do programa em Alagoas, 
Sandra Nemézio, explica 
que a maioria dos produ-
tos recebidos são alimentos 
perecíveis, como macaxeira, 
batata, inhame, lácteos e 
outras hortaliças. 

É no Banco de Alimentos 
do Mesa Brasil, localizado 
no bairro da Levada, na capi-
tal, que são direcionadas as 
doações do Programa. Os 
alimentos são averiguados 
para garantir a qualidade do 
produto e, a partir disso, a 
distribuição é feita de forma 
simultânea para as famílias 
cadastradas.

“As frutas e verduras 
podem ter perdido o valor 
comercial, porque às vezes 
estão maduras, mas não 
perderam o valor nutricional. 
Trabalhamos com nutricio-
nistas para atestar a qualidade 
do alimento antes de realizar a 
distribuição”, detalha.

AGRICULTURA FAMILIAR

Programa de aquisição de alimentos 
beneficia população carente de Alagoas

Seagri/AL

Durante ações 
educativas e 
de fiscaliza-

ção, no final de semana, equi-
pes da Vigilância Sanitária de 
Maceió apreenderam mais de 
700 kg de alimentos perecíveis 
em condições impróprias para 
o consumo humano. Entre 
sábado e domingo, as equipes 
de fiscalização estiveram no 
Mercado da Produção e em 
estabelecimentos no bairro do 
Jacintinho, onde ocorreram as 
apreensões. 

Entre os produtos recolhi-
dos, por oferecer riscos à saúde 
dos consumidores, foram 

encontradas carnes bovina e 
de frango, além de calabresa, 
linguiça e salsicha, e diversos 
outros em condições sanitárias 
inadequadas.

Os produtos recolhidos 
foram descartados no Aterro 
Sanitário e os estabelecimen-
tos que tiveram as mercado-
rias apreendidas neste sábado 
foram notificados, autuados 
e multados em valores que 
variam de R$ 180 a R$ 19 mil, 
conforma a gravidade das 
infrações cometidas.

Vigilância Sanitária realiza 
operações regulares e a popu-
lação também pode contribuir 

com o trabalho de fiscalização 
dos estabelecimentos comer-

ciais. Para isso, o órgão dispõe 
do Disque Denúncia, que 

funciona por meio do número 
3312-5495. Pelo telefone, é 
possível solicitar a inspeção dos 
estabelecimentos que apresen-
tem irregularidades sanitárias 
no município.

Como explica o coorde-
nador da Vigilância Sanitária, 
Airton Santos, o consumo de 
alimentos vencidos ou estraga-
dos expõe a saúde da popula-
ção a riscos. Seundo ele, o papel 
da Vigilância é orientar para 
a proteção dos maceioenses e 
eliminar os riscos, recolhendo 
os produtos inadequados e 
minimizando os prejuízos à 
saúde pública.
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Vigilância Sanitária apreende 
700kg de alimentos impróprios

ENTRE OS PRODUTOS RECOLHIDOS, foram encontrados carnes bovina e de frango, além de embutidos em condições inadequadas

Por intermédio da Secre-
taria Municipal de Infraes-
trutura (Seminfra), já estão 
sendo executadas as obras de 
pavimentação do Programa 
Maceió Tem Pressa – Mais 
Asfalto nas partes alta e baixa 
da capital. Inicialmente, 
estao sendo contemplados o 
Conjunto Eustáquio Gomes de 
Mello, Cidade Universitária, 
Jacintinho, Cruz das Almas, 
Mangabeiras, Cruz das Almas 
e Conjunto Mutirão, na Chã da 
Jaqueira.

As ações consistem, como 
informa o coordenador de 
manutenção de vias públicas da 
Seminfra, Luiz Antônio Maciel, 
na execução do processo de 
fresagem, que é a retirada do 
asfalto antigo, preparação de 
solo nestes locais, iniciar o reca-
peamento e a pavimentação 
nova das ruas.

Na semana passada, o 
prefeito JHC autorizou o início 
imediato das obras no Conjunto 
Village Campestre II, que 
também fazer parte do Mais 

Asfalto. As 17 ruas beneficia-
das, que correspondem a 17km, 
estão recebendo terraplanagem 
para serem contempladas com 
asfalto novo.

“Além de retirar o asfalto 
antigo, estamos espalhando 
este material para utilizar como 
base em locais que nunca foram 
pavimentados, como por exem-
plo, a Grota do Ari. As ações 
vão levar qualidade de vida aos 
moradores e mais segurança 
aos condutores de veículos que 
utilizam estes locais”, explica 
Maciel, da Seminfra. 

Na região, a Infraestrutura 
implantou uma nova rede de 
drenagem com 100 poços de 
visita, que compõem a estru-
tura da rede coletora de águas 
pluviais. De acordo com o 
projeto, a tubulação de grande 
porte varia entre 400 a 1.500 
milímetros de diâmetro para 
que possa destinar de maneira 
segura o volume de água da 
chuva no bairro. A previsão 
é que até dezembro o crono-
grama de obras seja concluído.

MACEIÓ TEM PRESSA

Bairros recebem 
nova pavimentação

Ascom SMS

Alimentos estragados foram recolhidos no Mercado da Produção e no Jacintinho

Wilma Andrade/Ascom Seminfra

Obras de pavimentação devem contemplar diversas ruas e avenidas da cidade

A Prefeitura de Maceió 
inicia nesta segunda-feira (6) a 
imunização dos adolescentes 
de 15 anos sem comorbidade 
contra a Covid-19, disponibili-
zando a primeira dose da vacina 
para os que têm nomes inciados 
pelas letras de A a G. A primeira 
dose segue disponível para os 
adolescentes privados de liber-
dade e as gestantes e puérperas 
de 12 a 17 anos com prescrição 
médica.

Com a redução da idade, a 
Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS) reforça a orientação 
sobre a presença de um adulto 
responsável para acompanhar o 
adolescente de 15 anos ao ponto 
de vacinação. “Os adolescentes 
de 15 anos devem estar, neces-
sariamente, acompanhados de 
pai, mãe ou responsável e, se 
estes não puderem, é preciso 
que o menino ou a menina 
esteja acompanhado de pessoa 
maior de idade e que apresente 
declaração de autorização assi-
nada pelos pais à equipe de 
vacinação. A declaração pode 
ser escrita a mão”, orienta a dire-
tora de Vigilância em Saúde, 

Fernanda Rodrigues.
A vacinação nesta segunda 

vai até às 16h em todos os 
pontos fixos – drive-thrus de 
Jaraguá e Serraria, shoppings 
Maceió (Mangabeiras) e Pátio 
(Cidade Universitária), Praça 
Padre Cícero (Benedito Bentes), 
Papódromo (Vergel), Terminal 
do Osman Loureiro e Ginásio 
Arivaldo Maia (Jacintinho).

Adolescentes com 12 a 17 
anos com comorbidades ou 
deficiência podem se vaci-
nar em qualquer um dos oito 
pontos de vacinação.

SEGUNDA DOSE
A segunda dose das vaci-

nas AstraZeneca e Pfizer 
pode ser encontrada nos oito 
pontos, estando a segunda 
dose da AstraZeneca disponí-
vel também em 20 unidades 
de saúde por agendamento, no 
https://vacina.maceio.al.gov.
br/. Já a segunda dose da Coro-
naVac está disponível apenas 
no Shopping Pátio. A segunda 
dose da AstraZeneca e da Pfizer 
pode ser antecipadas em até dez 
dias.

Com valores que variam 
entre R$ 70 a R$ 300, a Prefeitura 
de Maceió conclui, hoje, os paga-
mentos da segunda parcela do 
Bolsa Escola Municipal (BEM), 
pago a todas as famílias de estu-
dantes da rede municipal de 
ensino. O Bolsa Escola atende 
estudantes matriculados do 
Ensino Infantil à Educação Para 
Jovens, Adultos e Idosos (Ejai).

Os familiares impossibili-
tados de receberem o valor em 
contas do ‘Caixa Tem’, podem 
fazer a retirada do valor nos 
caixas, em agências da Caixa 
Econômica Federal, ou em 
casas lotéricas da cidade, apre-
sentando o seu RG ou CPF. 

Como informa o secretário 
municipal de Educação, Elder 
Maia, a equipe da Prefeitura de 
Maceió já está se articulando 
junto à Caixa Econômica Fede-
ral para definir o calendário de 
pagamento da terceira parcela 
do BEM para as famílias. 

Caso tenham problemas 
com pagamentos anteriores 
ou só tenham feito o cadastro 
recentemente, os beneficiários 
devem receber a correção na 
parcela seguinte. Caso haja 
outras dificuldades ou dúvi-
das no processo de pagamento, 
é possível entrar em contato 
com a Central de Dúvidas do 
BEM pelos telefones (82) 3312-
5630/5631. Na semana passada, 
foi a vez dos nascidos entre 
setembro e outubro de recebe-
rem o benefício. 

VACINA CONTRA A COVID-19 EDUCAÇÃO

Chegou a vez dos  
adolescentes de 15

Bolsa Escola: 
Prefeitura 
conclui hoje 
o pagamento

Secom Maceió
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Auxiliares de Guedes: crise 
está ligada à postura de Jair

EQUIPE DO MINISTRO vê ataques de Bolsonaro atrapalhar a retomada: “postura atrapalha atividade econômica”

Folhapress

A postura beli-
gerante do 
presidente 

Jair Bolsonaro (sem partido) 
tem gerado incômodo em 
integrantes do Ministério da 
Economia. Para eles, o manda-
tário atrapalha a retomada da 
atividade econômica.

Atritos criados com outros 
Poderes, antes relevados inter-
namente sob a justificativa de 
que a agenda econômica tinha 
respaldo e caminharia parale-
lamente, começam a ser inter-
pretados de forma diferente, 
segundo relatos à reportagem.

Nos últimos dias, agentes 
do mercado sinalizaram que 
podem deixar de apoiar o 
governo e sua política econô-
mica.

Auxiliares do ministro 
Paulo Guedes (Economia) 
entendem que o movimento 
está diretamente ligado à 
ação de Bolsonaro, que cria 
instabilidade na condução do 
governo e coloca em dúvida 
o funcionamento das institui-
ções. O presidente convocou 
apoiadores para manifesta-
ções amanhã.

Segundo membros da 
pasta, que falaram sob condi-
ção de anonimato, o clima de 
incerteza que contaminou 
o mercado recentemente é 
influenciado pelo presidente, 
que colocou as eleições em 
dúvida, seguiu em atrito com 
governadores e intensificou 
embates com o Judiciário.

Na avaliação de uma 
pessoa próxima ao ministro, 
esse cenário afeta indicadores 
econômicos e impacta a vida 
da população.

Um auxiliar direto de 
Guedes afirma que, conside-
rando os fundamentos fiscais 
do país e o superávit recorde 
na balança comercial brasi-
leira, o valor do dólar deveria 
estar mais baixo.

Para ele, a falta de confiança 
no país vem afastando inves-
timentos e pressionando a 
moeda americana.

Esse mesmo interlocu-
tor explica que o dólar em 
patamar elevado pressiona 
a inflação, colaborando para 
que o preço dos alimentos nos 
mercados fique mais alto.

O problema é tratado como 
uma das principais fragili-
dades do governo, podendo 
afetar a popularidade do 
presidente em ano eleitoral.

Esse efeito ocorre porque 

diversos produtos consumi-
dos em grande escala no país 
são precificados em dólar, 
como carne, açúcar, café e óleo 
de soja, além de combustíveis.

O dólar mais alto também 
encarece o que o Brasil 
importa, como componentes 
eletrônicos e insumos agríco-
las.

A turbulência gerada pelas 
dúvidas em relação à condu-
ção do governo ainda pres-
sionam para cima os juros de 
mercado, o que encarece o 
crédito às famílias e o finan-
ciamento das empresas, além 
de ampliar o custo de admi-
nistração da dívida pública 
pelo governo, ressalta uma 
das fontes.

A avaliação entre técnicos 
é que a agenda econômica 
caminhava bem e a situação 
fiscal estava controlada após 
o arrefecimento da pandemia 
da Covid-19.

Um episódio, porém, é 
tratado como excepcional 
pela pasta: a disparada na 
conta de precatórios -dívidas 
do governo reconhecidas pela 
Justiça e sem possibilidade de 
recurso.

Após a explosão de gastos 
para enfrentamento da pande-
mia em 2020, o governo redu-
ziu fortemente as despesas 
neste ano. As projeções para 
o rombo nas contas públicas 
melhoraram e as expectativas 
para o endividamento recua-
ram.

No entanto, técnicos afir-
mam que está havendo um 
descolamento entre os funda-
mentos da economia, que 
vinham melhorando, e as 
expectativas de mercado, que 
pioraram.

Outro subordinado de 
Guedes demonstra preocu-
pação com as ações do presi-
dente. Ele afirmou que “cada 
besteira” alardeada por Bolso-
naro é sentida rapidamente na 
cotação do dólar.

Esse auxiliar avalia que há 
exagero na percepção nega-
tiva do governo, mas afirma 
que não há confiança na previ-
sibilidade do mandatário.

N o s  ú l t i m o s  m e s e s , 
o presidente colocou em 
dúvida o sistema eleitoral do 
país, defendendo a adoção 
do voto impresso, fez ataques 
públicos a ministros do STF 
(Supremo Tribunal Federal) 
e deu declarações golpistas 
ao convocar apoiadores para 
manifestações.

Segundo um dos secretá-
rios do Ministério da Econo-
mia, soluções que precisam 
ser construídas na área são 
prejudicadas quando não há 
boa interlocução com outros 
Poderes.

Para ele, outro problema 
estaria na crença de agentes 
do mercado de que as deci-
sões econômicas do governo 
correm risco de politização –
visão sem fundamento, para 
técnicos da pasta.

De janeiro a agosto, proje-
ções de analistas do mercado, 
divulgadas pelo boletim 
Focus, do Banco Central, se 
deterioraram.

A expectativa para o 
câmbio ao fim do ano subiu 
(de R$ 5 para R$ 5,15), assim 
como a da Selic (de 3,25% para 
7,5%) e de inflação (de 3,34% 
para 7,27% no IPCA).

Para  o  PIB  em 2022 
também houve recuo nas 
perspectivas, caindo de 2,5% 

para 2%. Ainda houve queda 
na estimativa do investimento 
estrangeiro direto (de US$ 60 
bilhões para US$ 54 bilhões).

Um dos motivos para as 
turbulências observadas no 
mercado nas últimas semanas 
também é atribuído à incer-
teza em relação ao compro-
misso do governo com as 
regras fiscais.

Com o avanço dos preca-
tórios, não há verba para 
demandas eleitorais de Bolso-
naro, como obras públicas e 
o Bolsa Família turbinado. O 
problema do pagamento de 
sentenças ainda não foi resol-
vido e depende de avaliação 
do Judiciário.

Na visão de outro secre-
tário, a postura de confronto 
de Bolsonaro não é a única 
explicação para as turbulên-
cias recentes. Ele afirma que a 
comunicação do governo tem 
tido dificuldade de sensibili-
zar a sociedade e ressalta que a 
polarização política tem preju-
dicado os debates no país.

Em almoço com congres-
sistas nesta semana, Guedes 
disse que combates são natu-
rais nas discussões em Brasí-
lia, mas defendeu moderação 
nas conversas entre os Pode-
res.

“Todo mundo vê quem 
está jogando fora das quatro 
linhas, seja quem for, pode ser 
um ministro que está falando 
besteira,  eu posso estar 
falando agora, tem o VAR, 
está gravado, todo mundo vai 
ver”, afirmou na ocasião.

“Pode ser um juiz do 
Supremo que saiu das quatro 
linhas para prender o pipo-
queiro, pode ser o presidente 
da República. Todo mundo 

que sai das quatro linhas, 
o VAR está lá. A beleza da 
democracia é essa”, disse.

Os atritos provocados pelo 
presidente também geram 
efeito sobre o Congresso, que 
analisa propostas de interesse 
do governo.

Para um interlocutor do 
governo, a Câmara tem cola-
borado com as medidas da 
equipe econômica. O cenário, 
porém, é muito diferente no 
Senado.

Sem perspectivas para 
avanço da agenda de Guedes 
e sem uma base aliada conso-
lidada na Casa, membros do 
governo disseram a aliados 
que está em análise a necessi-
dade de adiar o calendário da 
privatização dos Correios.

O plano do Ministério da 
Economia era obter o aval do 
Congresso para a operação 
até o início de setembro. Com 
isso, a venda poderia ser reali-
zada até março de 2022.

O texto foi aprovado pela 
Câmara com facilidade direta-
mente no plenário, sem passar 
por comissões temáticas. No 
Senado, a medida deverá 
passar por comissões e já está 
atrasada.

Na avaliação de uma lide-
rança do Congresso, parla-
mentares começaram a se 
movimentar em busca de 
projeção para as eleições de 
2022. Por isso, em momentos 
nos quais Bolsonaro eleva 
o tom, a tendência é que o 
Senado reaja, o que pode 
prejudicar a agenda de refor-
mas.

MDB e PSD, que têm 
pretensão de lançar candida-
tos à disputa do Palácio do 
Planalto no próximo ano, são 
as maiores bancadas na Casa.

O governo tentou ampliar 
a base no Senado quando 
nomeou Ciro  Nogueira 
(PP-PI), que se licenciou 
da vaga de senador, para a 
Casa Civil. Mas o Palácio do 
Planalto ainda enfrenta difi-
culdade na articulação.

Apesar de a Câmara já 
ter aprovado, estão parados 
no Senado projetos como 
mudanças nas regras de 
licenciamento ambiental, 
normas mais duras para teto 
salarial no serviço público, 
além da criação da BR do 
Mar, iniciativa que busca 
reduzir a dependência do 
transporte rodoviário no 
país e ampliar a navegação 
entre portos nacionais (cabo-
tagem).

 Getty Images

Auxiliares de Paulo Guedes entendem que postura do presidente Jair Bolsonaro gera instabilidade na condução do governo
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A F e d e r a ç ã o 
do Comér-
cio de Bens, 

Serviços e Turismo do Estado 
de Alagoas (Fecomércio AL) 
comunica que na terça-feira 
(7), Dia da Independência do 
Brasil, a maioria dos shop-
pings e as grandes redes de 
supermercado não apre-
sentam alteração em seus 
horários de funcionamento. 
As lojas do Centro fecham, 
segundo a Aliança Comercial. 
A expectativa é que apenas as 
lojas âncoras abram na região.

O Shopping Farol não abre, 
mas as lojas dos demais shop-
pings funcionam normal-
mente. No Shopping Pátio 
Maceió, o atendimento ocorre 
das 10h às 22h. No Parque 
Shopping Maceió, abrem das 
10h às 22h. No Maceió Shop-
ping, as lojas âncoras abrem 
das 9h às 22h, as lojas satélite e 
praças de alimentação funcio-
nam das 10h às 22h e os cine-
mas seguem a programação 
em cartaz. Agência bancária, 
loteria e Central Já não abrem.

As grandes redes de 
supermercado abrem em 
horário normal. As unida-
des Aeroporto, Petrópolis, 

Praia e Arapiraca do Ataca-
dão funcionam das 7h às 22h. 
Nas lojas do Palato, o atendi-
mento ao público segue sem 
alteração. A unidade Farol e 
a unidade Praia abrem das 7h 

às 22h; a unidade Parque, das 
7h às 20h; e a unidade Ponta 
Verde funciona 24 horas.

O BIG Bompreço opera 
das  7h às  22h;  o  Sam’s 
Club, das 9h às 20h; o Super 

Bompreço da Ponta Verde, 
das 6h às 22h; o da Pajuçara, 
das 7h às 20h; e o do Farol, 
das 7h às 19h. Já o Maxxi 
Atacado, em Maceió, fica 
aberto das 7h às 21h, e em 

Arapiraca, das 7h às 18h. 

INTERIOR
Os comércios de Palmeira 

dos Índios, União dos Palmares 
e Arapiraca fecham, segundo 
informaram os respectivos 
Sindicatos do Comércio Vare-
jista (Sindilojas), entidades 
filiadas à Fecomércio. Com 
isso, as empresas destes 
municípios que optarem pela 
abertura devem observar a 
legislação trabalhista. Já o Sindi-
lojas Penedo comunicou que o 
comércio segue o calendário 
oficial da cidade, portanto, o 
Centro fecha na data.

A Federação reforça que, 
embora o número de casos de 
Covid-19 esteja em desacele-
ração, conforme sinalizam os 
indicadores do Governo do 
Estado, ainda é preciso obser-
var os cuidados com a saúde 
coletiva. Por isso, a orientação é 
que as empresas e os consumi-
dores continuem observando 
as medidas de distanciamento 
social, a exemplo do uso obri-
gatório de máscara, medição 
da temperatura, higieniza-
ção com álcool em gel 70% e 
o respeito à distância mínima 
entre as pessoas.

Confira o funcionamento do 
comércio no 7 de setembro

LOJAS DE SHOPPINGS, com exceção do Shopping Farol, e grandes redes de supermercado abrem em horário normal

Divulgação
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Auxiliares de Guedes: crise 
está ligada à postura de Jair

EQUIPE DO MINISTRO vê ataques de Bolsonaro atrapalhar a retomada: “postura atrapalha atividade econômica”

Folhapress

A postura beli-
gerante do 
presidente 

Jair Bolsonaro (sem partido) 
tem gerado incômodo em 
integrantes do Ministério da 
Economia. Para eles, o manda-
tário atrapalha a retomada da 
atividade econômica.

Atritos criados com outros 
Poderes, antes relevados inter-
namente sob a justificativa de 
que a agenda econômica tinha 
respaldo e caminharia parale-
lamente, começam a ser inter-
pretados de forma diferente, 
segundo relatos à reportagem.

Nos últimos dias, agentes 
do mercado sinalizaram que 
podem deixar de apoiar o 
governo e sua política econô-
mica.

Auxiliares do ministro 
Paulo Guedes (Economia) 
entendem que o movimento 
está diretamente ligado à 
ação de Bolsonaro, que cria 
instabilidade na condução do 
governo e coloca em dúvida 
o funcionamento das institui-
ções. O presidente convocou 
apoiadores para manifesta-
ções amanhã.

Segundo membros da 
pasta, que falaram sob condi-
ção de anonimato, o clima de 
incerteza que contaminou 
o mercado recentemente é 
influenciado pelo presidente, 
que colocou as eleições em 
dúvida, seguiu em atrito com 
governadores e intensificou 
embates com o Judiciário.

Na avaliação de uma 
pessoa próxima ao ministro, 
esse cenário afeta indicadores 
econômicos e impacta a vida 
da população.

Um auxiliar direto de 
Guedes afirma que, conside-
rando os fundamentos fiscais 
do país e o superávit recorde 
na balança comercial brasi-
leira, o valor do dólar deveria 
estar mais baixo.

Para ele, a falta de confiança 
no país vem afastando inves-
timentos e pressionando a 
moeda americana.

Esse mesmo interlocu-
tor explica que o dólar em 
patamar elevado pressiona 
a inflação, colaborando para 
que o preço dos alimentos nos 
mercados fique mais alto.

O problema é tratado como 
uma das principais fragili-
dades do governo, podendo 
afetar a popularidade do 
presidente em ano eleitoral.

Esse efeito ocorre porque 

diversos produtos consumi-
dos em grande escala no país 
são precificados em dólar, 
como carne, açúcar, café e óleo 
de soja, além de combustíveis.

O dólar mais alto também 
encarece o que o Brasil 
importa, como componentes 
eletrônicos e insumos agríco-
las.

A turbulência gerada pelas 
dúvidas em relação à condu-
ção do governo ainda pres-
sionam para cima os juros de 
mercado, o que encarece o 
crédito às famílias e o finan-
ciamento das empresas, além 
de ampliar o custo de admi-
nistração da dívida pública 
pelo governo, ressalta uma 
das fontes.

A avaliação entre técnicos 
é que a agenda econômica 
caminhava bem e a situação 
fiscal estava controlada após 
o arrefecimento da pandemia 
da Covid-19.

Um episódio, porém, é 
tratado como excepcional 
pela pasta: a disparada na 
conta de precatórios -dívidas 
do governo reconhecidas pela 
Justiça e sem possibilidade de 
recurso.

Após a explosão de gastos 
para enfrentamento da pande-
mia em 2020, o governo redu-
ziu fortemente as despesas 
neste ano. As projeções para 
o rombo nas contas públicas 
melhoraram e as expectativas 
para o endividamento recua-
ram.

No entanto, técnicos afir-
mam que está havendo um 
descolamento entre os funda-
mentos da economia, que 
vinham melhorando, e as 
expectativas de mercado, que 
pioraram.

Outro subordinado de 
Guedes demonstra preocu-
pação com as ações do presi-
dente. Ele afirmou que “cada 
besteira” alardeada por Bolso-
naro é sentida rapidamente na 
cotação do dólar.

Esse auxiliar avalia que há 
exagero na percepção nega-
tiva do governo, mas afirma 
que não há confiança na previ-
sibilidade do mandatário.

N o s  ú l t i m o s  m e s e s , 
o presidente colocou em 
dúvida o sistema eleitoral do 
país, defendendo a adoção 
do voto impresso, fez ataques 
públicos a ministros do STF 
(Supremo Tribunal Federal) 
e deu declarações golpistas 
ao convocar apoiadores para 
manifestações.

Segundo um dos secretá-
rios do Ministério da Econo-
mia, soluções que precisam 
ser construídas na área são 
prejudicadas quando não há 
boa interlocução com outros 
Poderes.

Para ele, outro problema 
estaria na crença de agentes 
do mercado de que as deci-
sões econômicas do governo 
correm risco de politização –
visão sem fundamento, para 
técnicos da pasta.

De janeiro a agosto, proje-
ções de analistas do mercado, 
divulgadas pelo boletim 
Focus, do Banco Central, se 
deterioraram.

A expectativa para o 
câmbio ao fim do ano subiu 
(de R$ 5 para R$ 5,15), assim 
como a da Selic (de 3,25% para 
7,5%) e de inflação (de 3,34% 
para 7,27% no IPCA).

Para  o  PIB  em 2022 
também houve recuo nas 
perspectivas, caindo de 2,5% 

para 2%. Ainda houve queda 
na estimativa do investimento 
estrangeiro direto (de US$ 60 
bilhões para US$ 54 bilhões).

Um dos motivos para as 
turbulências observadas no 
mercado nas últimas semanas 
também é atribuído à incer-
teza em relação ao compro-
misso do governo com as 
regras fiscais.

Com o avanço dos preca-
tórios, não há verba para 
demandas eleitorais de Bolso-
naro, como obras públicas e 
o Bolsa Família turbinado. O 
problema do pagamento de 
sentenças ainda não foi resol-
vido e depende de avaliação 
do Judiciário.

Na visão de outro secre-
tário, a postura de confronto 
de Bolsonaro não é a única 
explicação para as turbulên-
cias recentes. Ele afirma que a 
comunicação do governo tem 
tido dificuldade de sensibili-
zar a sociedade e ressalta que a 
polarização política tem preju-
dicado os debates no país.

Em almoço com congres-
sistas nesta semana, Guedes 
disse que combates são natu-
rais nas discussões em Brasí-
lia, mas defendeu moderação 
nas conversas entre os Pode-
res.

“Todo mundo vê quem 
está jogando fora das quatro 
linhas, seja quem for, pode ser 
um ministro que está falando 
besteira,  eu posso estar 
falando agora, tem o VAR, 
está gravado, todo mundo vai 
ver”, afirmou na ocasião.

“Pode ser um juiz do 
Supremo que saiu das quatro 
linhas para prender o pipo-
queiro, pode ser o presidente 
da República. Todo mundo 

que sai das quatro linhas, 
o VAR está lá. A beleza da 
democracia é essa”, disse.

Os atritos provocados pelo 
presidente também geram 
efeito sobre o Congresso, que 
analisa propostas de interesse 
do governo.

Para um interlocutor do 
governo, a Câmara tem cola-
borado com as medidas da 
equipe econômica. O cenário, 
porém, é muito diferente no 
Senado.

Sem perspectivas para 
avanço da agenda de Guedes 
e sem uma base aliada conso-
lidada na Casa, membros do 
governo disseram a aliados 
que está em análise a necessi-
dade de adiar o calendário da 
privatização dos Correios.

O plano do Ministério da 
Economia era obter o aval do 
Congresso para a operação 
até o início de setembro. Com 
isso, a venda poderia ser reali-
zada até março de 2022.

O texto foi aprovado pela 
Câmara com facilidade direta-
mente no plenário, sem passar 
por comissões temáticas. No 
Senado, a medida deverá 
passar por comissões e já está 
atrasada.

Na avaliação de uma lide-
rança do Congresso, parla-
mentares começaram a se 
movimentar em busca de 
projeção para as eleições de 
2022. Por isso, em momentos 
nos quais Bolsonaro eleva 
o tom, a tendência é que o 
Senado reaja, o que pode 
prejudicar a agenda de refor-
mas.

MDB e PSD, que têm 
pretensão de lançar candida-
tos à disputa do Palácio do 
Planalto no próximo ano, são 
as maiores bancadas na Casa.

O governo tentou ampliar 
a base no Senado quando 
nomeou Ciro  Nogueira 
(PP-PI), que se licenciou 
da vaga de senador, para a 
Casa Civil. Mas o Palácio do 
Planalto ainda enfrenta difi-
culdade na articulação.

Apesar de a Câmara já 
ter aprovado, estão parados 
no Senado projetos como 
mudanças nas regras de 
licenciamento ambiental, 
normas mais duras para teto 
salarial no serviço público, 
além da criação da BR do 
Mar, iniciativa que busca 
reduzir a dependência do 
transporte rodoviário no 
país e ampliar a navegação 
entre portos nacionais (cabo-
tagem).

 Getty Images

Auxiliares de Paulo Guedes entendem que postura do presidente Jair Bolsonaro gera instabilidade na condução do governo
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Bia Alexandrino
Repórter

A S e c r e t a r i a 
d e  E s t a d o 
d a  S a ú d e 

(Sesau) já vacinou 79,21% da 
população adulta alagoana 
com a primeira dose do imuni-
zante contra o novo corona-
vírus. No dia 31 de agosto, o 
Estado havia vacinado 74,26% 
das pessoas com 18 anos ou 
mais. Isso significa que, em três 
dias, Alagoas imunizou 52.423 
pessoas com a primeira dose da 
vacina, totalizando 1.826.448 
pessoas. Apesar desse avanço, 
a Sesau orienta a população 
alagoana a continuar seguindo 
as restrições sanitárias.

Alagoas figura acima 
da média nordestina com 
relação à vacinação tanto 
p a r a  a  p r i m e i r a  d o s e , 
quanto para a segunda. A 
média de pessoas vacina-
das com a primeira dose no 
Nordeste é de 72,66%. Já a 
média nordestina de pessoas 
com os esquema vacinal 
completo, ou seja, com as 
duas doses da vacina ou com 
a vacina de dose única, é de 
31,17%, enquanto Alagoas já 
completou o esquema vaci-
nal de 35,93% da população 

vacinável, que corresponde a 
853.370 pessoas.

Este número de pessoas 
com o esquema vacinal 
completo também reflete 
o avanço na vacinação dos 
alagoanos. Duas semanas 
atrás,  Alagoas atingiu a 
marca dos 30% de pessoas 
com as duas doses da vacina 

ou com a vacina de dose 
única e, na última sexta-feira 
(3), esse número ultrapassou 
os 35%. Isso significa que 
136.516 alagoanos foram 
vacinados com a segunda 
dose da vacina só nos últi-
mos 14 dias.

O secretário de Estado 
da Saúde, Alexandre Ayres, 

comemora o avanço da vaci-
nação, mas pede que a popu-
lação não se descuide com 
relação às medidas restriti-
vas. “Com a confirmação dos 
novos casos da variante delta 
em Alagoas, precisamos ficar 
atentos e lembrar que não 
podemos afrouxar os cuida-
dos. Então devemos usar a 

máscara, higienizar as mãos, 
evitar aglomerações e aten-
der ao chamado para as duas 
doses da vacina. Só assim 
venceremos o coronavírus, 
mesmo diante da variante 
delta”, afirma o secretário.

BALANÇO
Até agora, Alagoas rece-

beu do Ministério da Saúde 
3.459.550 doses das vaci-
nas CoronaVac, AstraZe-
neca, Pfizer e Janssen. No 
total, o Programa Nacional 
de Imunização (PNI) em 
Alagoas, órgão vinculado à 
Sesau, já distribuiu 3.085.644 
doses de vacinas para os 102 
municípios.

Desde o início da Campa-
nha Estadual de Vacinação 
em Alagoas, em 19 de janeiro 
deste ano, foram aplicadas 
2.679.818 doses. Deste total, 
1.826.448 de pessoas toma-
ram a primeira dose (D1) e 
853.370 já foram imunizadas 
com a segunda dose (D2) e 
dose única (DU).

E para que a luta contra 
a Covid-19 seja efetiva é 
preciso continuar atento 
aos cuidados no combate 
à Covid-19, inclusive para 
evitar a proliferação de novas 
variantes.

Alagoas já vacinou quase 80% 
da população com a 1ª dose

APESAR DOS BONS NÚMEROS de imunização, Sesau orienta população a manter restrições sanitárias

 Carla Cleto



8 O DIA DIGITAL  l  6 de setembro  I  2021

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

Bia Alexandrino
Repórter

A S e c r e t a r i a 
d e  E s t a d o 
d a  S a ú d e 

(Sesau) já vacinou 79,21% da 
população adulta alagoana 
com a primeira dose do imuni-
zante contra o novo corona-
vírus. No dia 31 de agosto, o 
Estado havia vacinado 74,26% 
das pessoas com 18 anos ou 
mais. Isso significa que, em três 
dias, Alagoas imunizou 52.423 
pessoas com a primeira dose da 
vacina, totalizando 1.826.448 
pessoas. Apesar desse avanço, 
a Sesau orienta a população 
alagoana a continuar seguindo 
as restrições sanitárias.

Alagoas figura acima 
da média nordestina com 
relação à vacinação tanto 
p a r a  a  p r i m e i r a  d o s e , 
quanto para a segunda. A 
média de pessoas vacina-
das com a primeira dose no 
Nordeste é de 72,66%. Já a 
média nordestina de pessoas 
com os esquema vacinal 
completo, ou seja, com as 
duas doses da vacina ou com 
a vacina de dose única, é de 
31,17%, enquanto Alagoas já 
completou o esquema vaci-
nal de 35,93% da população 

vacinável, que corresponde a 
853.370 pessoas.

Este número de pessoas 
com o esquema vacinal 
completo também reflete 
o avanço na vacinação dos 
alagoanos. Duas semanas 
atrás,  Alagoas atingiu a 
marca dos 30% de pessoas 
com as duas doses da vacina 

ou com a vacina de dose 
única e, na última sexta-feira 
(3), esse número ultrapassou 
os 35%. Isso significa que 
136.516 alagoanos foram 
vacinados com a segunda 
dose da vacina só nos últi-
mos 14 dias.

O secretário de Estado 
da Saúde, Alexandre Ayres, 

comemora o avanço da vaci-
nação, mas pede que a popu-
lação não se descuide com 
relação às medidas restriti-
vas. “Com a confirmação dos 
novos casos da variante delta 
em Alagoas, precisamos ficar 
atentos e lembrar que não 
podemos afrouxar os cuida-
dos. Então devemos usar a 

máscara, higienizar as mãos, 
evitar aglomerações e aten-
der ao chamado para as duas 
doses da vacina. Só assim 
venceremos o coronavírus, 
mesmo diante da variante 
delta”, afirma o secretário.

BALANÇO
Até agora, Alagoas rece-

beu do Ministério da Saúde 
3.459.550 doses das vaci-
nas CoronaVac, AstraZe-
neca, Pfizer e Janssen. No 
total, o Programa Nacional 
de Imunização (PNI) em 
Alagoas, órgão vinculado à 
Sesau, já distribuiu 3.085.644 
doses de vacinas para os 102 
municípios.

Desde o início da Campa-
nha Estadual de Vacinação 
em Alagoas, em 19 de janeiro 
deste ano, foram aplicadas 
2.679.818 doses. Deste total, 
1.826.448 de pessoas toma-
ram a primeira dose (D1) e 
853.370 já foram imunizadas 
com a segunda dose (D2) e 
dose única (DU).

E para que a luta contra 
a Covid-19 seja efetiva é 
preciso continuar atento 
aos cuidados no combate 
à Covid-19, inclusive para 
evitar a proliferação de novas 
variantes.

Alagoas já vacinou quase 80% 
da população com a 1ª dose

APESAR DOS BONS NÚMEROS de imunização, Sesau orienta população a manter restrições sanitárias

 Carla Cleto
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Autoridades 
disciplinares 
da Fifa vão 

examinar o que ocorreu para 
a anulação do jogo entre Brasil 
e Argentina, neste domingo, 
na Neo Química Arena, pelas 
Eliminatórias para a Copa do 
Mundo do Catar, para “tomar 
uma decisão” sobre o caso. Eles 
lamentaram o episódio nesta 
segunda-feira e prometem uma 
resposta.

“A Fifa lamenta as cenas que 
antecederam a suspensão da 
partida entre Brasil e Argentina, 
que impediu milhões de torce-
dores de assistir a uma partida 
entre duas das mais importan-
tes nações do futebol mundial”, 
disse o órgão, em nota oficial.

A entidade ainda revelou 
que já está estudando todo 
o ocorrido para tomar uma 
medida que não prejudique os 
envolvidos.

“Já foram enviados os 
primeiros relatórios oficiais à 
Fifa. Estas informações serão 

analisadas pelos órgãos disci-
plinares competentes e será 
tomada uma decisão”, acres-
centou.

SUSPENSO
O clássico acabou suspenso 

com somente cinco minutos 
de bola rolando em São Paulo 
por causa de intervenção da 
Anvisa (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária), que detec-
tou violação do protocolo de 
combate à covid-19 por quatro 

jogadores argentinos: Martínez, 
Romero, Lo Celso e Buendía 
jogam na Inglaterra e teriam de 
passar 14 dias em isolamento.

Os quatro argentinos 
jogam por Aston Villa ou Totte-
nham, na Premier League, 

e foram acusados de terem 
violado o protocolo antico-
vid ao entrar no País dizendo 
não terem passado por Ingla-
terra, Índia ou África do Sul 
nos últimos 14 dias. Preen-
cheram a documentação para 
entrada no Brasil excluindo a 
informação, posteriormente 
confirmada em análise de seus 
passaportes.

DEPORTAÇÃO?
A Anvisa sugeriu a depor-

tação dos jogadores e pediu 
ajuda à Polícia Federal. Na Neo 
Química Arena, após visitas 
sem sucesso ao treino e ao hotel, 
o órgão informou a situação ao 
árbitro, que cancelou a partida. 
Os argentinos não aceitaram 
trocar os jogadores, deixaram 
a partida e já retornaram a seu 
país. Sentindo-se lesados, vão 
cobrar os três pontos do clás-
sico. Mas a Fifa não deve acatar 
e, possivelmente, uma nova 
data será definida para a conti-
nuação do jogo.

Brasil x Argentina: Fifa lamenta 
suspensão e avaliará o caso 

CLÁSSICO ACABOU suspenso com somente cinco minutos de bola rolando por causa de intervenção da Anvisa

Amanda Perobelli / Reuters

Entidade ainda revelou que já está estudando todo o ocorrido para tomar uma medida que não prejudique os envolvidos

A vitória do Caiçara por 3 
a 1 sobre o Comercial-PI na 2ª 
rodada da Série B do Campeo-
nato Piauiense ficou marcada 
por um novo caso de injúria 
racial registrado no futebol do 
estado. O árbitro Ideilon Helton 
Alves Lima registrou na súmula 
que um jogador do Comercial, 
na derrota para o Caiçara, por 
3 a 1, pela segunda rodada do 
Campeonato Piauiense da Série 
B, sofreu injúria racial.

“Aos 23 (vinte e três) minu-
tos do primeiro tempo, fui infor-
mado pelo goleiro da equipe 
do Comercial Atlético Clube o 

senhor Evandrizio Rodrigues 
Wanderley da Silva, que na 
arquibancada havia uma pessoa 
cometendo injuria racial contra 
seu companheiro o chamando 
de ”macaco”. Informo ainda que 
a pessoa citada pelo goleiro saiu 
do estádio e que não foi identifi-
cada”, escreveu o juizão.

O goleiro do Comercial não 
informou qual jogador sofreu a 
injúria racial e o árbitro também 
não o identificou, assim como 
o autor das palavras racistas. A 
Federação de Futebol do Piauí 
(FFP) informou que irá apurar 
o caso.

LAMENTÁVEL

Futebol brasileiro registra mais um caso 
de racismo contra jogador: “Macaco”

Federação piauiense informou que irá apurar o caso de racismo na segunda divisão do campeonato estadual
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Viatura 100% elétrica da 
PM do Nissan LEAF
A Nissan avança em seu 
compromisso com o desen-
volvimento da cultura da 
mobilidade elétrica no Brasil 
com mais uma demonstração 
da versatilidade de seu carro 
100% elétrico Nissan LEAF. 
Duas unidades do modelo 
ícone mundial passam a 
rodar essa semana pelas ruas 
da cidade de São Paulo em 
um projeto-piloto da Polícia 
Militar do estado. Os Nissan 
LEAF começam a ser usados 
em atividades regulares da 
corporação e, para isso, rece-
beram equipamentos comuns 
as outras viaturas da polícia. 
Além da pintura diferenciada, 
os modelos contam com luzes 
sinalizadoras, tipo giroflex, 
sirene, rádio transmissor e 
GPS especial. 
 
MINI Cooper S Top 
Piccadilly
A MINI lança no Brasil uma 
nova série especial, o MINI 
Cooper S Top Piccadilly, que 
chega em tiragem exclusiva. 
Inspirada na sofisticada 
região de Londres, a edição 
especial é oferecida para o 
carro em duas configurações: 
MINI Cooper S 3 Portas Top 
Piccadilly, versão que terá 
40 unidades para o nosso 
mercado e tem preço de R$ 
252.990, e MINI Cooper S 5 
Portas Top Piccadilly, limitada 
a 20 unidades e oferecida por 
R$ 262.990. Os primeiros 
carros já começam a chegar 
à rede de concessionárias da 
marca e são produzidos na 
fábrica de Oxford, Inglaterra. 
A região de Piccadilly Circus 
representa a efervescên-
cia cultura da metrópole 
londrina. Localizado origi-
nalmente na cidade de 
Westminster, o círculo é o 
cruzamento de seis ruas 
famosas, entre elas a própria 
Piccadilly. 

Cresce número de 
motos como alternativa 
de mobilidade
A facilidade de locomoção 
no trânsito e a economia 
no consumo de combustível 
tem despertado o interesse 
de muita gente pelas 
motocicletas, que crescem 
no mercado como opção 
de mobilidade. De acordo 
com informações da 
Associação Brasileira 
dos Fabricantes de 
Motocicletas, Ciclomotores, 
Motonetas, Bicicletas e 
Similares (Abraciclo), a 
frota nacional de motos 
cresceu mais de 90% e 
praticamente dobrou nos 
últimos 10 anos, chegando 
a superar o número de 
carros em diversas cidades. 
Na avaliação do CEO da 
Wind Motos, autorizada da 
Suzuki Motos, no estado 
de Alagoas, a alta nos 
preços dos combustíveis 
e as medidas protetivas 
de distanciamento social, 
impostas pela pandemia, 
são alguns dos motivos 
para o aumento significativo 
de motocicletas nas ruas 
e avenidas do país. “O 
nosso DNA carrega em toda 
a sua trajetória a venda 
de motocicletas de alta 
cilindrada, mas a surpresa 
este ano foi a grande 
procura por modelos de 
baixa cilindrada”, destaca 
Cleydson Villar Filho. 

RODASDUAS

O Jeep Commander acaba 
de ser lançado e já se mostrou 
um sucesso comercial, encan-
tando o público. Isso pode ser 
comprovado com os resulta-
dos iniciais da pré-venda do 
modelo. Em apenas seis horas 
a marca comercializou mais de 
2.800 unidades. O novo SUV da 
Jeep do segmento D é o maior 
e mais sofisticado da marca já 
produzido no Brasil, trazendo 
muito conforto, sofisticação, 
espaço e capacidade off-road. 
A pré-venda começou ontem 
(26/08), às 13h, com um lote 
de 500 unidades, que termi-

nou em apenas 30 minutos. 
Além de serem os primeiros 
a receberem o SUV premium, 
estes clientes também vão 
ganhar um welcome kit e 
as três primeiras revisões 
gratuitas. Já o segundo lote, 
com 1.000 veículos, acabou 
nos 15 minutos seguintes. Ou 
seja, em apenas 45 minutos, a 
marca já tinha comercializado 
1.500 unidades. Até o final do 
dia foram mais de 2.800 carros 
vendidos, ou seja, mais de três 
lotes (o terceiro também era de 
1.000 veículos). A versão topo 
de linha do Jeep Commander 

- a Overland Turbo Diesel 
4x4 - foi a mais requisitada 
até agora na pré-venda. Ela é 
a mais completa e ainda traz 
grande capacidade off-road. 
A versão conta com rodas de 
19”, teto solar panorâmico, 
sistema de som premium 
Harman Kardon, banco de 
passageiro elétrico, porta-
malas com sensor de presença 
e tomadas de 127v. Além disso, 
possui Adventure Intelligence 
Plus com Alexa in Vehicle, 
molduras inferiores na mesma 
cor do veículo e Jeep Off-Road 
Pages.

Jeep comercializa mais de 
2.800 unidades do Commander

A Toyota do Brasil anuncia 
que sua planta industrial de 
Sorocaba começará a produzir 
em três turnos a partir de 
janeiro de 2022. A iniciativa 
tem como objetivo aumentar 
a produção dos modelos Yaris, 
Etios (somente para expor-
tação) e Corolla Cross aten-
dendo à crescente demanda 
por esses produtos no Brasil e 
na América Latina e faz parte 
da estratégia de crescimento 
sustentável da Toyota, além 

de confirmar seu comprome-
timento com o País, apesar dos 
desafios que toda a indústria 
enfrenta por conta da pandemia 
de Covid-19.  A decisão da 
Toyota em operar 24 horas em 
Sorocaba elevará em 25% seu 
volume de produção anual, 
de 122 mil unidades para 152 
mil, o que também contribuirá 
para atender a maior oferta 
de produtos da empresa no 
Brasil e na América Latina, 
principalmente impulsionada 

pelo excelente desempenho 
do Corolla Cross, o primeiro 
SUV da marca produzido no 
País e comercializado em 22 
países da região. O processo 
de contratação para preencher 
a mão de obra referente ao 3º 
turno se dará ainda em setem-
bro. Serão cerca de 450 novas 
vagas para a unidade de Soro-
caba e cerca de 50 outros postos 
de trabalho distribuídos nas 
outras unidades da Toyota no 
País.

Toyota anuncia 3º turno 
na planta de Sorocaba


