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9ESPORTES: CSA TRAZ DE VOLTA O MEIA DIDIRA E TENTA CONTRATAR O ATACANTE RICARDO OLIVEIRA

CAMPO GRANDE: UM SHOW 
DE SUSPEITAS NA ELEIÇÃO

ELEITORES FOTOGRAFAM URNAS, CANDIDATO COMEMORA ANTES DA HORA E FAMIÍLIA HIGINO VENCE POR NOVE VOTOS

ENDIVIDADOS
Mais de 68% 
da população 
de Maceió 
está ‘no prego’
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POLÍCIA

 Carla Cleto

Um morto  
em troca  de 
tiros com 
a polícia

Ancião é  
morto após  
brincadeira  
com ‘amigo’

PC prende   
irmãos que 
lideravam 
quadrilha

Preso idoso 
acusado de 
violentar 
criança

3

AUTO RODAS

Crescimento 
da Peugeot é 
de 156% em  
relação a 2020

PFIZER

AL recebe mais 92.430 doses
Mais uma remessa de 

imunizantes contra a Covid-
19 chega a Alagoas. Segundo 
informou o Ministério da Saúde 
(MS), na 97ª pauta de distri-
buição, são mais 92.430 doses 

da vacina Pfizer. Como deter-
mina o protocolo do Programa 
Nacional de Imunização (PNI/
AL), as vacinas terão a tempe-
ratura aferida, serão contabi-
lizadas e acondicionadas na 

câmara fria. Após estes proce-
dimentos, as Secretarias Muni-
cipais de Saúde (SMSs) poderão 
requisitar as doses dos imuni-
zantes, para prosseguirem com 
a vacinação contra a Covid-19.

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

ESTUDANTES

JHC implanta Passe Livre
O prefeito de Maceió, 

JHC, implantou hoje o Passe 
Livre Estudantil que vai 
beneficiar mais de 50 mil 
estudantes da capital. Este 
é mais um compromisso 
do Município para garan-
tir acesso ao ensino para os 
alunos que usam diaria-
mente o transporte público. 
JHC avalia o feito como um 
compromisso honrado. “O 
Passe Livre é uma conquista 
histórica para os estudantes. 
Implantamos de forma pací-

fica, sem embates e de forma 
estruturada, depois de tantas 
lutas que já foram trava-
das aqui na nossa capital. 
Esse é um direito social dos 
estudantes, e anunciamos 
num momento difícil, num 
momento de pandemia. A 
implantação do Passe Livre 
faz parte de uma série de 
iniciativas que a Prefeitura 
vem tomando para cuidar 
e trazer oportunidade para 
os estudantes”, afirmou o 
prefeito.

Edvan Ferreira

Ailton Cruz/GA
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O dia 7 de setembro é 
uma data relevante da histó-
ria nacional. O que todos 
esperávamos era o discurso 
de um estadista, que se soli-
darizasse com as vítimas de 
Covid-19, que tratasse da 
grave crise econômica e social 
e que apresentasse propostas 
para a reconstrução do Brasil, 
como fez o presidente Lula. 
Mas, além de uma apropria-
ção indevida da data da inde-
pendência, Bolsonaro tentou 
deflagrar um estado de golpe 
permanente. Jogou tudo o 
que tinha para mobilizar suas 
bases de extrema direita e 
ameaçar o estado democrá-
tico de direito:  agrediu insti-
tuições, xingou ministros, 
paralisou algumas rodovias e 
tentou criar um clima de golpe 
com suas ameaças ao STF e as 
eleições presidenciais. 

Entretanto, o resultado 
foi o aprofundamento de 
seu isolamento político e, 
no final, um recuo típico de 
um covarde. Um espetáculo 
humilhante e desmoralizante 
como jamais ocorreu para 
um chefe de estado em nosso 
país. 

Resta claro que essa tenta-
tiva de golpe teria seu desfecho 
nas eleições do ano que vem. 
Por isso, o foco de Bolsonaro 
em atacar o sistema eleitoral 
brasileiros, defender a volta 
do voto impresso e agredir o 
TSE e seus ministros. Nessa 
tática golpista Bolsonaro, 
mostrou suas cartas. 

A primeira era a estratégia 
de Steve Bannon de manipu-
lação das redes e de dissemi-
nação de desinformação e de 
fake news de forma massiva, 
como já ocorreu em 2018.  Daí, 
o veto presidencial ao artigo 
que criminalizava campanhas 
de desinformação na Lei de 
Defesa do Estado Democrá-

tico de Direito e a edição da 
medida provisória que blinda 
a rede bolsonarista de menti-
ras e dificulta que as plata-
formas retirem postagens 
enganosas do ar. A tentativa 
de se articular com uma nova 
rede digital de propriedade 
de um ex-assessor de Trump é 
parte deste movimento. 

Ficou evidente que uma 
das preocupações centrais 
de Bolsonaro é o desfecho do 
inquérito das fake news no 
STF, presidido pelo minis-
tro Alexandre de Moraes, 
xingado de “canalha” para 
logo em seguida ser elogiado 
como “professor e jurista”. O 
pavor de Bolsonaro é a expo-
sição o esquema criminoso de 
financiamento das fake news.

Bolsonaro também apos-
tou no apoio de algumas 
empresas do agronegócio 
predatório, cuja dinâmica é 
a acumulação primitiva de 
capital e que estava focado no 
julgamento do marco tempo-
ral dos povos indígenas pelo 
STF. Além disso, nas milícias 
e em segmentos das polí-
cias militares que poderiam 
promover uma insubordina-
ção à disciplina, hierarquia e 
comando dos governos esta-
duais. E ainda na mobilização 
da base evangélica conserva-
dora e fundamentalista.

Apesar da não adesão das 
polícias e da diminuição do 
engajamento e da capacidade 
de mobilização dos evangé-
licos fundamentalistas aos 
atos golpistas, as empresas 
do agronegócio chegaram a 
paralisar algumas rodovias do 
país. Não podemos desconsi-
derar que uma insurreição 
das polícias nas vésperas das 
eleições pode desestabilizar o 
processo eleitoral. Daí a neces-
sidade de uma regulação mais 
rigorosa e severa que impeça 

essa possibilidade nos quar-
téis e, no caso dos caminho-
neiros, que assegure o direito 
de ir e vir com uma legislação 
mais específica e rigorosa. 

A tentativa de deflagrar 
um estado golpista perma-
nente no 7 de setembro 
aprofundou o isolamento 
político de Bolsonaro, mas 
a assinatura da “carta de 
rendição”, proposta e escrita 
pelo golpista Michel Temer, 
desmoralizou a liderança de 
Bolsonaro com amplos setores 
de sua base social misógina, 
racista, machista, obscuran-
tista, mas mobilizada. Ela que 
foi convocada para derrubar 
ministros ou fechar o STF. A 
humilhação patrocinada pelo 
golpista Temer, que sempre 
foi um profissional em trair 
e em derrubar governos, 
mas péssimo para ter votos 
e ganhar eleições, abriu uma 
fissura nessa liderança e 
destruiu o pouco de credibi-
lidade que Bolsonaro ainda 
tinha junto à sua própria base. 

Com a “carta de rendição”, 
Bolsonaro bateu em retirada 
e deixou sua tropa exposta. E 
todos sabemos que um coman-
dante que abandona o campo 
de batalha é um desertor, que 
deve ser julgado pela justiça 
militar. No caso do golpista 
ex-tenente Bolsonaro, que 
tentou colocar bombas nos 
quartéis, o julgamento será 
da história e sobram motivos 
para o impeachment.

A manobra de Temer 
deixa Bolsonaro de joelhos e é 
mais um golpe de um perso-
nagem das sombras, que se 
mexe no pântano, para tentar 
viabilizar uma terceira via. 
Trata-se da continuidade de 
um processo que começou lá 
atrás, com a diferença que a 
presidenta Dilma jamais se 
curvou ao golpismo de Temer 

e se manteve fiel ao compro-
misso com os mais pobres e 
com os trabalhadores, e, por 
isso, uma presidenta honesta 
sofreu um impeachment sem 
ter cometido crime de respon-
sabilidade. 

Com essa manobra, Bolso-
naro perdeu de forma defi-
nitiva o discurso da nova 
política, assumindo cada 
vez mais que sempre foi do 
Centrão, único bloco político 
que ainda impede o avanço 
do impeachment. Perdeu 
também a condição de um 
político antissistema, pois não 
consegue explicar “rachadi-
nhas”, mansões e o lamaçal 
que envolve a ele e o clã fami-
liar. 

Na economia, o governo 
é um completo fracasso. O 
PIB segue estagnado, com a 
inflação chegando a quase 
dois dígitos. A renda média 
da população caiu, desde 
2019, 9,4%, a dos mais pobres 
21,5% e a dos idosos 14,2%. 
A massa de desempregados 
e desalentados já atinge 20 
milhões de pessoas e a fome 
e a miséria estão espalhadas 
por toda a parte. Sem falar no 
preço extorsivo dos combustí-
veis e do gás, do risco real de 
um iminente apagão energé-
tico e dos 585 mil mortos pela 
pandemia.

Ou seja, Bolsonaro não 
tem entrega e está inviabili-
zado eleitoralmente, por isso, 
a tentativa frustrada de um 
estado de golpe permanente. 
Como o tiro saiu pela culatra, 
o que restou do 7 de setem-
bro foi um gigantesco fiasco, 
com um Bolsonaro assumida-
mente golpista, mas covarde, 
traidor da própria base, humi-
lhado e desacreditado, isso 
é: um comandante que arre-
gou. Mas, os democratas não 
devem recuar: Fora Bolsonaro.

O Ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Alexan-
dre Moraes, vai iniciar a semana 
com 6 processos para decidir 
sobre o futuro penal do presi-
dente Jair Bolsonaro e familiares.

Depois da nota escrita por 
Michel Temer e assinada por 
Bolsonaro, intitulada Declara-
ção à Nação, pedindo desculpas 
pelas agressões ao STF, tudo 
pode acontecer e o contrário 
também. Embora as notícias no 
entorno de Moraes digam que o 
ministro tende a se manter firme 
nos processos.

Sabendo disso, Bolsonaro foi 
ao Rio Grande do Sul, no sábado, 
11, e fez um novo discurso 
dizendo que “é preciso respeitar 
os 3 poderes”…

Ora, ora. Diria um mais 
atirado: -Quem deve, teme.

E parece que o temor é tama-
nho que Bolsonaro se esmerou 
no dizer: – Precisamos buscar 
sempre a melhor maneira de nos 
entendermos para que os frutos 
do nosso trabalho sejam estendi-
dos aos brasileiros.

Temer faz parte do jogo, 
mas neste caso foram mesmo os 
conselhos de Temer.

Depois de tudo, disse a apoia-
dores gaúchos que é difícil ser 
Presidente. E voltando a ser ele, o 
bizarro, acrescentou: -Troco com 
quiser, agora. 

Ou seja, logo deixou escanca-
rado que não consegue ser nada 
além de um mentiroso contu-
maz, pois o fato é que tem sede de 
poder para si e a família.

E vai ser isso sempre. Na 
personalidade, nada além mais 
por absoluta falta de capacidade.

Bolsonaro é mesmo o espelho 
da ignorância humana. Sem tirar 
nem por. Até quando teme.

Gigantesco fiascoBolsonaro é 
mesmo o espelho 

da ignorância 
humana, até 
quando teme

Antônio Pereira * Jornalista

Não existe almoço grátis, 
imagina então salvar um presi-
dente impopular da degola. 
Assim, simples assim, Michel 
Temer, ex-vice-presidente e 
tampão depois que ajudou a dar 
um golpe em Dilma Rousseff em 
2016, sai em socorro a Bolsonaro.

Michel Temer foi tão solícito 
que Bolsonaro fez a ‘bondade’ 
com dinheiro público, mandando 
um avião da Força Aérea Brasi-
leira (FAB) exclusivamente pegar 
o golpista Michel Temer em São e 

levá-lo para Brasília. O resultado 
desta operação foi um texto, lido 
por Bolsonaro, onde ele acena 
com uma trégua aos ministros do 
Supremo Tribunal Federal, parti-
cularmente ao ministro Alexan-
dre de Moraes, o Xandão.

Michel Temer, como todos 
sabem, não trabalha de graça para 
ninguém e deve ter passado a 
fatura no já depenado orçamento 
governamental brasileiro, que 
desde a criação da CPI da Covid, 
está nas mãos do aglomerado 

fisiológico chamado Centrão.
Ainda não sabemos qual foi o 

preço, mas certamente passou por 
negociatas nada republicanas, 
pois Temer sempre foi conhecido 
por ser um esfomeado político em 
busca de dinheiro público, como o 
são todos os membros do famige-
rado Centrão brasileiro.

O socorro de Temer a Bolso-
naro fez ver aos opositores do 
governo que o presidente está 
nu, diante de um cenário de 
guerra que se transformou o país. 

Já temos quase 600 mil mortos 
pela pandemia que poderia ter 
sido amenizada, caso Bolso-
naro tivesse comprado vacinas e 
comandasse políticas públicas de 
prevenção à doença.

O Brasil também já soma 
mais de 20 milhões de pessoas 
jogadas de novo na miséria abso-
luta, levando muitos brasileiros e 
brasileiras a não ter nenhum tipo 
de proteína para se alimentar 
durante todo o dia.

São também milhões de 

novos desempregados, na lista 
de destruição nacional que se 
transformou o governo Bolso-
naro. Vale lembrar que tudo isso 
começou com o próprio ‘governo 
Temer’ e suas reformas de dilapi-
dação dos direitos trabalhistas e 
previdenciários dos trabalhado-
res brasileiros.

Ou seja: temos um coveiro 
salvando outro coveiro, nesta 
ópera bufa que se transformou 
nosso Brasil, brasileiro. Salve-se 
quem puder.

Quanto Temer tá ganhando para socorrer Bolsonaro?

Policiais civis 
foram rece-
bidos a tiros 

durante tentativa de cumprir 
mandado de prisão contra 
um foragido da Justiça alago-
ana, no início da manhã de 
hoje. O confronto armado 
aconteceu no bairro de Anta-
res e, na reação, os policiais 
civis balearam o acusado que 
deveria ser preso em cumpri-
mento a mandado de prisão. 
O nome do homem não foi 
revelado pela polícia.

De acordo com a dele-

gada Tacyane Ribeiro, da 
Delegacia de Homicídios e 
Proteção à Pessoa (DHPP), 
que coordenou a operação, 
o acusado de 32 anos, reagiu, 
efetuando dois disparos 
contra os policiais e acabou 
sendo atingido.

Ferido, o homem chegou 
a ser levado para o hospital, 
mas não resistiu e morreu. 
Com ele a polícia apreendeu 
um revólver calibre 38, com 
três munições intactas e duas 
deflagradas.

“Ele era considerado 

de alta periculosidade e, 
além de ter várias passa-
gens criminais, tinha envol-
v i m e n t o  n o  h o m i c í d i o 
do agente penitenciário, 
Samuel Freitas Cavalcante, 
ocorrido em 2018”, disse a 
delegada

A ação policial foi reali-
zada por agentes da DHPP, 
e contou com o apoio de 
equipes da Divisão Especial 
de Investigação e Capturas 
(DEIC) e do Tático Integrado 
de Grupos de Resgate Espe-
cial (Tigre), da Polícia Civil.
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Acusado em homicídio é morto 
em troca de tiros com a polícia

EQUIPES DA POLÍCIA CIVIL tentava cumprir mandado de prisão de suspeito na morte de agente penitenciário

Um homem de 26 anos, 
acusado de assalto a um 
posto de combustíveis 
no bairro de Jatiúca, foi 
preso após efetuar dispa-
ros contra funcionários 
do estabelecimento e poli-
ciais militares, durante 
uma tentativa de fuga pelo 
Corredor Vera Arruda.

O assalto ocorreu ontem 
à noite, quando o acusado 
conseguiu roubar, após 
ameaça, R$ 245 do posto. 
Militares em ronda pela 
Avenida Álvaro Otací-
lio foram acionados por 
funcionários do posto, que 

informaram – ainda – que 
o suspeito estava sendo 
acompanhado a pé.

Ao perceber a apro-
ximação dos policiais, o 
suspeito efetuou vários 
disparos de arma de fogo, 
atingindo um veículo e um 
estabelecimento, mas sem 
ferir ninguém. O acusado 
foi preso após perseguição, 
com o dinheiro roubado, 
mas a arma não foi locali-
zada.

O acusado foi levado à 
Central de Flagrantes, onde 
foi formalizada a denúncia 
contra ele.

Um idoso de 65 anos foi preso 
durante ontem à tarde acusado 
de estuprar uma menina de oito 
anos de idade, no Jardim Petró-
polis, parte alta de Maceió. A avó 
da criança denunciou o crime e a 
ligação do acusado com a vítima 
não foi divulgada. 

Segundo informações do 
4° Batalhão de Polícia Militar 
(BPM), uma guarnição foi acio-
nada por volta das 13h para aten-
der a  uma denúncia de tentativa 
de estupro de vulnerável no 
bairro, trecho que fica em frent 
ao centro comunitário da região. 

No endereço indicado na 
denúncia encontraram a vítima, 

uma criança de oito anos, a 
testemunha, que é avó da 
vítima, que confirmaram que 
o crime realmente aconteceu. O 
suspeito, que mora no bairro da 
Santa Amélia, também estava 
no local e foi detido. Não foi 
informado se a vítima precisou 
de atendimento médico. 

O homem foi encaminhado 
para a Central de Flagrantes I, 
no Farol, onde foi autuado por 
estupro de vulnerável, crime 
cuja pena varia de 8 a 15 anos 
de prisão quando cometido 
com menores de 14 anos, como 
esta previsto artigo 217-A do 
Código Penal.

NO VERA ARRUDA

CRIANÇA DE 8 ANOS

Homem é preso após 
tiroteio na Jatiúca

Polícia prende idoso 
acusado de estupro

Ascom/PC

Arma apreendida em poder do acusado estava com duas munições deflagradas

Uma operação integrada 
envolvendo agentes das 
Polícias Civil de Alagoas e 
Paraíba, e da Polícia Rodo-
viária Federal (PRF) pren-
deu dois irmãos suspeitos 
de integrarem um grupo 
que vinha realizando diver-
sos  arrombamentos  em 
centros de distribuição, em 
todo Nordeste, de uma rede 
nacional de perfumaria.

De acordo com o dele-
gado Cayo Rodrigues, da 
Divisão Especial de Investi-
gação e Capturas (DEIC), da 
PC de Alagoas, os presos são 
irmãos e considerados peças-
-chave da organização, uma 
vez que eram os responsá-
veis pela receptação do mate-
rial furtado.

“A participação da dupla 
é considerada determinante 
no grupo, uma vez que os 

crimes eram avalizados por 
eles, na medida em que se 
interessavam pelos produtos 
visados pelos arrombadores. 
Os presos agiam encomen-
dando os furtos, para aqui-
sição por valor muito abaixo 
do valor de mercado e poste-
rior reintrodução no comér-
cio por meio de suas lojas”, 
revelou o delegado Cayo 
Rodrigues.

A autoridade policial 
destacou que entre os dias 29 
de agosto e 2 de setembro de 
2021, houve arrombamento 
de Centros de Distribui-
ção da rede de perfumaria 
nas cidades de União dos 
Palmares, Limoeiro e Gara-
nhuns, assim como de loja de 
roupas de grife em Santana 
do Mundaú.

O delegado disse ainda 
que o prejuízo contabilizado 

pelos lojistas supera meio 
milhão de reais, e outros 
crimes ainda podem ter sido 
praticados pelo grupo.

Na ação das polícias, duas 
armas de fogo foram apreen-
didas e parte da mercadoria 
recuperada.

Os presos foram autu-
ados em flagrante em João 
Pessoa (PB) e as investiga-
ções prosseguem para iden-
tificar os demais integrantes 
do bando.

Participaram da operação 
integrada as equipes da Divi-
são Especial de Investigações 
e Capturas (DEIC), da Polí-
cia Civil de Alagoas, coman-
dadas pelo delegado Cayo 
Rodrigues, da DRF da cidade 
de Campina Grande, da PC 
da Paraíba, coordenadas pelo 
delegado Demétrius Patrício, 
e da Inteligência da PRF.

BANDO DO CHEIRO

Irmãos lideravam bando 
que roubava perfumes

Produtos roubados pelo bando mais as armas e munições apreendidas com os dois irmãos confirmam os crimes

Divulgação
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Reviravolta na 
eleição suple-
m e n t a r  e m 

Campo Grande. O candidato 
do MDB, Cícero Pinheiro, 
chegou a comemorar a vitória 
do pleito, no domingo à noite, 
mas que ganhou a disputa 
pela prefeitura do município 
foi o candidato da situação, 
Téo Higino (Republicanos), 
com apenas nove votos de 
diferença. 

Até o governador Renan 
Filho (MDB) chegou a come-
morar a “vitória” de Cícero 
Pinheiro, ontem à noite, na 
sua página na mídia social. 
No entanto, pouco depois, 
veio a reviravolta: por nove 
votos a mais, o candidato da 
situação derrotava Pinheiro, 
que perdeu mais uma eleição 
para a família Higino.

De acordo com o boletim 
oficial do Tribunal Regional 
de Alagoas (TRE/AL), Higino 
teve 3.270 votos (49,83%) 
e Pinheiro, que liderava a 
apuração, obteve 3.261 votos 
(49,70%). Como a diferença 
foi muito pequena, Pinheiro 
pode pedir a recontagem de 
votos, mas até agora não o 
fez, segundo a assessoria do 
TRE/AL.  

O novo prefeito,  Téo 
Higino comemorou a vitória 
com seus familiares e amigos. 
Ele deve assumir a prefeitura 
do município, que vem sendo 
administrado desde o início 
do ano pela presidente da 
Câmara Municipal de Campo 
Grande, após a confirmação 
do resultado, caso não haja 
pedido de impugnação. 

A eleição suplementar 
foi realizada ontem, porque 
o Tribunal Superior Eleito-

ral (TSE) anulou a candida-
tura do ex-prefeito Arnaldo 
Higino (PP) ,  que havia 
vencido o pleito com pouco 
mais de 50% dos votos váli-
dos. Ele foi considerado ficha 
suja, após ser condenado por 
improbidade administrativa. 

A eleição de Téo Higino 
f o i  c o m e m o r a d a  p e l o 
ex-prefeito, que é seu tio. 
Com isso, o município conti-
nua nas mãos da família 
Higino. Enquanto a oposição, 
na pessoa de Cícero Pinheiro, 
que chegou a comemorar 
antecipadamente a vitória 
pelas ruas do município, 
amarga mais uma derrota. 

A disputa eleitoral em 
Campo Grande foi ainda 
mais acirrada no pleito suple-
mentar. O pleito foi dispu-
tado voto a voto. O candidato 
da situação era favorito e 
ganhou porque teve mais 
estrutura de campanha. A 
terceira candidata, Maria Inês 
(PSD) obteve apenas 31 votos 
(0,47%).

CAMPANHA TUMULTUADA
A campanha foi marcada 

por denúncias de compra de 

votos e prisões, dando traba-
lho à polícia e à Justiça elei-
toral. O Ministério Público 
Eleitoral investiga, sob sugilo, 
uma denúncia de compra de 
voto, registrada na Polícia 
Civil, envolvendo o candi-
dato a vice-prefeito da chapa 
de Téo Higino.

Por isso, a eleição suple-
mentar, que ocorreu a menos 
de um ano do pleito tradicio-
nal, anda precisa ser referen-
dada. O resultado das urnas, 
apesar de ter sido divulgado, 
ainda está sujeito a modifica-
ções, pois o prazo para recur-
sos, pedindo a sua revisão, 
ainda não foi esgotado. 

RESULTADO OFICIAL
De acordo com o TRE/

AL,  dos 8 .194 elei tores 
aptos a votar, 6.825 (83,29%) 
compareceram às urnas e 
1.369 (16,71%) não votaram. 
Apenas 61 eleitores (0,89%) 
votaram em branco e 202 
eleitores (2,96%) anularam 
o voto. O candidato vito-
rioso, segundo o TRE/AL, 
foi mesmo Téo Higino, com 
49,83% dos votos. 

“Concluímos a eleição 

suplementar em Campo 
Grande com a certeza que, 
mesmo com uma diferença 
de apenas nove votos, foi 
respeitada a vontade popu-
lar”, afirmou o presidente 
do TRE/AL, desembargador 
Otávio Leão Praxedes. Ele 
esteve no município no final 
da manhã de ontem e percor-
reu alguns locais de votação. 

Segundo Praxedes, “o 
TRE de Alagoas inovou com 
a atuação da Comissão de 
Fiscalização da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), 
com a atuação do Núcleo de 
Desinformação e com a audi-
toria das urnas eletrônicas, 
sempre objetivando empre-
gar mais transparência ao 
processo eleitoral”.

“Durante todo dia, o juiz 
eleitoral da 20ª Zona, Alberto 
de Almeida, e o promotor 
eleitoral Lucas Mascarenhas, 
percorreram os locais de 
votação e participaram ativa-
mente de todo o processo 
eleitoral”, acrescentou o 
presidente. 

Durante o pleito, a equipe 
local da Justiça Eleitoral 
contou com o reforço de seis 

servidores lotados na sede do 
Tribunal. Além disso, cerca 
de 200 policiais trabalharam 
na segurança da eleição em 
Campo Grande, garantindo 
o clima de normalidade no 
município, que tem pouco 
mais de 10 mil habitantes.  

“Mesmo com os ânimos 
acirrados, tivemos uma elei-
ção tranquila e com poucas 
intercorrências. O momento 
agora é de aceitar o resultado 
final do pleito, publicado 
pelo Tribunal Superior Elei-
toral (TSE), e torcer para que 
a nova gestão corresponda 
aos anseios da população”, 
avaliou o juiz Alberto de 
Almeida.

DUAS PRISÕES
Um forte esquema de 

segurança foi montado para 
garantir a segurança dos elei-
tores e a lisura do pleito. Cerca 
de 200 policiais – entre fede-
rais, civis e militares, além de 
vários delegados – trabalha-
ram em Campo Grande para 
que a eleição transcorresse 
dentro da normalidade. 

Apesar disso, o dia de vota-
ção foi marcado por prisões 
e denúncias de abuso do 
poder eletrônico. Há relatos 
de entrega de cestas básicas a 
moradores dos povoados, na 
véspera do pleito. Lideran-
ças da oposição falam que o 
candidato da situação estaria 
por trás dessas ações crimino-
sas, que prometem provar. 

De acordo com a Justiça 
Eleitoral, até o momento, 
nenhuma denúncia de fraude 
foi feita. Durante a eleição, 
houve apenas duas prisões. 
Dois eleitores detidos em 
flagrante, por filmarem a 
urna eletrônica no momento 
do voto, mas eles foram libe-
rados logo depois do pleito.

O Tribunal Regional Elei-
toral de Alagoas (TRE/AL), 
através do Núcleo Permanente 
de Combate à Desinformação, 
esclarece que não houve divul-
gação de dois resultados na 
eleição suplementar de Campo 
Grande, conforme circula 
nas redes sociais. O resultado 
oficial da totalização dos votos 
foi divulgado, apenas, por volta 
das 19h30 do último domingo, 
momento em que o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) enca-
minhou as informações para o 

cartório da 20ª Zona Eleitoral.
Também ao contrário do 

que está sendo erradamente 
disseminado no município e 
nas redes sociais, o caminhão 
que transportou as urnas eletrô-
nicas até o município de Traipu, 
sede da 20ª Zona, só deixou 
a cidade de Campo Grande 
quando o resultado da votação 
foi oficializado, devidamente 
escoltado por viaturas da Polí-
cia Militar de Alagoas (PM/AL).

“O que aconteceu nesta elei-
ção suplementar foi que um dos 

candidatos contabilizou errado 
os boletins de urna e declarou 
sua vitória, mesmo sem o resul-
tado oficial da votação. Alguns 
veículos de imprensa também 
se equivocaram e publica-
ram sem a informação oficial. 
Durante toda a apuração, tanto 
o juiz quanto o promotor elei-
toral orientaram para que não 
houvesse comemoração antes 
da divulgação do relatório de 
totalização, mas a população 
não deu ouvidos”, explicou 
o desembargador eleitoral 

Maurício César Breda Filho, 
presidente do Núcleo de Desin-
formação do Tribunal.

O magistrado esclareceu, 
ainda, que o TRE garantiu toda 
a lisura e auditabilidade no 
pleito suplementar de Campo 
Grande, mas, infelizmente, 
nenhum representante dos 
candidatos compareceu às 
auditorias nas urnas eletrôni-
cas. 

Para Maurício Breda, “a 
Justiça Eleitoral fez tudo que 
era possível para garantir toda 

legitimidade e transparência 
ao processo eleitoral, inovando 
com criação de comissão de 
fiscalização, auditoria das 
urnas, contato para denúncias 
e a atuação do nosso Núcleo de 
Desinformação. É preciso parar 
de buscar culpados quando 
se percebe derrotado. Toda a 
autenticidade do processo elei-
toral pode ser comprovada com 
os boletins de urna que estão 
disponível no site do TSE e atra-
vés dos relatórios que resulta-
rão do pleito”.

Eleições: Téo Higino é o novo 
prefeito de Campo Grande

COM APENAS 9 votos de diferença do 2o colocado, candidato do ex-prefeito vence a eleição suplementar e deve assumir a prefeitura

Divulgação TSE

Candidato Téo Higino foi eleito com nove votos na frente do segundo colocado; pleito ainda “dará o que falar”

TRE esclarece: não houve divulgação de dois resultados

A s e m a n a 
começa na 
capital com  

o calendário de vacinação da 
primeira dose contra a Covid-
19, hoje, para adolescentes de 
13 anos de idade.  Já podem 
se imunizar adolescentes com 
iniciais das letras de ‘A’ a ‘G’, 
nos oito pontos fixos de vacina-
ção, no horário das 09h às 16h. 

Já o público com idade 
entre 12 a 17 anos, com comor-
bidades ou com deficiência 
permanente, também já pode 
se vacinar, assim como as grávi-
das e puérperas dessa faixa 
etária, desde que apresentem 

prescrição médica. Também já 
podem se vacinar adolescentes 
privados de liberdade.

Os pontos fixos de vacina-
ção funcionam nos drive-thrus 
de Jaraguá e Justiça Fede-
ral (Serraria), nos shoppings 
Maceió (Mangabeiras) e Pátio 
(Cidade Universitária), Praça 
Padre Cícero (Benedito Bentes), 
Terminal do Osman Loureiro 
(Clima Bom), Papódromo 
(Vergel) e Ginásio Arivaldo 
Maia (Jacintinho).

A população remanescente 
dos demais grupos etários ou 
preferenciais que não tenha 
tomado a primeira dose pode 

se vacinar em qualquer ponto.
Adolescentes de 12 a 15 

anos têm que ir ao local de vaci-
nação acompanhados de pai, 

mãe ou responsável legal e na 
ausência destes, de um adulto 
com declaração de autorização 
assinada pelos pais, podendo 

ser escrita à mão.
A segunda dose das vacinas 

Astrazeneca ou Pfizer pode ser 
antecipada em até dez dias.

Para se vacinar com a 
primeira dose, é necessário 
apresentar certidão de nasci-
mento ou documento de 
identificação com foto, CPF 
e comprovante de residência 
(original e cópia).

Para a segunda dose, basta 
apresentar o documento de 
identificação com foto e o cartão 
de vacinação. Quem perdeu o 
cartão pode solicitar a segunda 
via no posto onde tomou a 
primeira dose.
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Adolescentes com 13 anos 
começam a receber 1a dose 

PARA SE VACINAR é necessário certidão de nascimento ou documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência 

A semana inic ia  na 
capital com oportunidades 
de trabalho. É que o Sine 
Maceió disponibiliza, hoje, 
29 vagas de emprego desti-
nadas a pessoas do ensino 
fundamental ao superior 
completo. Os interessados 
deverão enviar o currículo 
para o  imosine.semta-
bes@gmail.com. A vaga 
escolhida deverá estar no 
assunto do e-mail. 

Já para quem optar por 
entregar o documento de 
forma presencial, no 2º piso 
do Shopping Popular, no 
centro, é necessário fazer 
o agendamento das 12h às 

13h30, pelo número 0800 
082 6205.

Entre as vagas dispo-
níveis, estão: carpinteiro, 
almoxarife, recepcionista, 
m o n t a d o r  d e  m ó ve i s , 
mestre de obras, técnico 
em contabilidade, borra-
cheiro, assistente de logís-
tica e vendedores internos 
e externos. 

O Sine Maceió oferece 
ainda vagas para consultor 
de vendas,  mecânico, assis-
tente de cadastro, ajudante 
geral ,  coordenador de 
vendas, ajudante elétrico, 
operador de máquinas e 
topógrafo. 

OPORTUNIDADE

Sine oferece 29 
vagas de emprego

Ascom SMS

Novo calendário começa hoje com nomes iniciados pelas letras de A a G

Alimentos estragados foram recolhidos em estabelecimentos da capital

Equipes da Vigilância 
Sanitária de Maceió em mais 
uma operação de fiscaliza-
ção de rotina apreenderam, 
somente no final de semana, 
entre sábado e ontem, quase 
uma tonelada de alimentos 
impróprios para o consumo: 
920 kg. Os produtos, que 
estavam fora do prazo de 
validade,  vinham sendo 
comercializados por esta-
belecimentos comerciais na 
capital. 

Tanto na parte alta, como 
na parte baixa de Maceió, 
a fiscalização encontrou 
alimentos visivelmente estra-
gados e em más condições de 
armazenamento e conserva-

ção. No sábado, foram apre-
endidos mais de 500kg de 
carnes nos bairros de Cruz 
das Almas e Mangabeiras.

Ontem, as equipes esti-
veram em bairros da parte 
alta de Maceió, onde foram 
fiscal izados fr igoríf icos 
e avícolas, resultando na 
apreensão de mais 370kg de 
alimentos inadequados para 
o consumo. Na região foram 
apreendidos carnes, linguiça, 
presunto, queijos e iogurtes, 
entre outros produtos.

“Durante fiscalização 
foram retirados de circula-
ção 550kg de carnes bovina e 
suína fora do prazo de vali-
dade”, disse. 

Local de grande movimen-
tação de público na parte alta 
da capital, a Feirinha do Tabu-
leiro será o primeiro local entre 
os mercados e feiras livres 
municipais a receber, hoje, o 
mutirão de limpeza mensal do 
mês de setembro. Equipes da 
Prefeitura de Maceió iniciaram 
os trabalhos às 08h e permane-
cem até às 17h.

Fechado para o público, 
o espaço está passando por 
lavagem e higienização, reco-
lhimento de entulhos e peque-
nas reformas, que são  feitos 
em um trabalho integrado das 
secretarias municipais. Outros 
três mercados também recebe-
rão a ação este mês.

Os serviços sao executados 
pelas Secretarias Municipais 
de Trabalho, Abastecimento 
e Economia Solidária (Semta-
bes), Infraestrutura (Seminfra), 
Desenvolvimento Sustentável 
(Sudes), Assistência Social 
(Semas) e da Iluminação 
(Sima).

A Prefeitura vem reali-
zando diversas ações para 
reorganizar os mercados e 
feiras livres de Maceió, como 
atualização do cadastro dos 
permissionários, a realocação 
e o cadastramento de ambu-
lantes e feirantes, a desobstru-
ção de vias e estacionamentos, 
além de mutirões de limpezas 
semanais, que contemplam 
pelo menos três mercados e 
feiras todo mês.

QUASE UMA TONELADAMUTIRÃO

Vigilância Sanitária 
apreende produtos

Feirinha do 
Tabuleiro 
fecha hoje 
para limpeza
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Mais de 30 mil 
maceioen-
ses contra-

íram algum tipo de dívida nos 
últimos quatro meses. A cons-
tatação é da Pesquisa de Endi-
vidamento e Inadimplência do 
Consumidor (PEIC) realizada 
pelo Instituto Fecomércio AL, 
em parceria com a Confede-
ração Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC). Em agosto, o endivida-
mento chegou a 68,8%, sendo o 
maior percentual de endivida-
mento dos últimos 11 meses, 
perdendo somente para agosto 
de 2020.

Comparado com julho 
(65,5%), houve um aumento 
de 3 pontos percentuais (p.p.), 
o que em números absolutos 
representa um acréscimo de 
pouco mais de 10 mil pessoas, 
saindo de 198 mil para 208 mil 
endividados.

O percentual de famí-
lias com dívidas em atraso 
também acompanhou esse 
movimento de alta: são mais 
12 mil inadimplentes nos últi-
mos quatro meses, chegando 
a 58 mil pessoas nesta situa-
ção. Em abril, a inadimplência 
alcançava pouco mais de 47 
mil pessoas. Quando avaliada a 

variação mensal (julho/agosto), 
o percentual teve alta de 4,94%, 
inserindo mais 3 mil maceioen-
ses neste grupo.

O cartão de crédito perma-
nece como o principal fator 
gerador de dívidas, tendo sido 
utilizado por 97,8% das famílias 
na aquisição de bens e serviços. 
Com 22,5% de uso, o carnê se 
manteve na segunda posição na 
modalidade de endividamento, 
com percentual de 22,5%, mas 
outros recursos também foram 
meios de endividamento, a 
exemplo do cheque especial 
(0,4%), do crédito consignado 
(4,9%), empréstimo pessoal 
(4,6%), prestação de carro 

(3,8%) e de casa (7,1%).
Observando os dados da 

pesquisa, o assessor econômico 
da Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do 
Estado de Alagoas (Fecomér-
cio AL), Victor Hortencio, diz 
que todos os indicadores de 
endividamento (total de endi-
vidados, endividados com 
contas em atraso e os que não 
têm condições de pagar) estão 
crescendo de forma sustentada 
nos últimos quatro meses, apro-
ximando-se cada vez mais dos 
patamares do mesmo período 
do ano passado, quando o nível 
de endividamento foi conside-
rado crítico.

O único indicador que, 
mesmo crescendo, continua em 
patamares significativamente 
inferiores aos do ano passado 
é o das pessoas que “não terão 
condições de pagar”, que ficou 
54,8% abaixo do volume visto 
em agosto de 2020, quando 
50 mil pessoas declararam 
não terem condições e nem 
expectativa de honrarem seus 
compromissos, enquanto em 
2021, somente 22.700 pessoas se 
encontram nessa fase mais deli-
cada da inadimplência.

“Sem dúvida, uma das 
possíveis causas do aumento 
contínuo do endividamento das 
famílias maceioenses é o cená-

rio econômico de crise visto na 
economia nacional”, ressalta 
o economista ao lembrar que 
o somatório de dólar em alta 
(R$ 5,27), a inflação bem acima 
da meta (8,99% no acumulado 
dos últimos meses), o desem-
prego batendo recordes nos 
estados (14,1% no Brasil e 18,8% 
em Alagoas, segundo o IBGE) 
e a queda do PIB no segundo 
trimestre (-0,1) criaram um 
panorama muito complicado 
de perda de renda e de poder 
de compra, queda do investi-
mento e diminuição das expec-
tativas. “Este cenário torna o 
endividamento inevitável para 
o consumo de bens essenciais, 
como os custos residenciais de 
água e energia elétrica, afetando, 
principalmente, a população de 
renda mais baixa”, avalia Victor, 
acrescentando que a análise da 
pesquisa indica que o cartão 
de crédito pode estar sendo 
utilizado para pagar despesas 
básicas, não se restringido ao 
consumo de bens duráveis, 
como usualmente acontece.

Os endividados passam 
de três a seis meses (62,1%), 
gerando um comprometi-
mento médio de 29,7% da 
renda durante o tempo de 
parcelamento.

68,8% dos maceioenses estão 
endividados, aponta pesquisa

SÃO 208 MIL PESSOAS nessa condição; capital chega ao maior percentual de endividados dos últimos 11 meses

Divulgação
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CPI: Investigados foram ao menos 
71 vezes ao Ministério da Saúde

NO TOTAL, a CPI da Covid tem uma lista com 29 investigados; 21 nunca possuíram cargo no Ministério

Folhapress

Investigados pela 
CPI da Covid que 
não têm cargo no 

Ministério da Saúde foram 
ao menos 71 vezes à pasta 
durante a pandemia.

Na lista de visitantes há inte-
grantes do “gabinete paralelo” 
e pessoas que a comissão do 
Senado considera como lobis-
tas, envolvidos em transações 
sob suspeita.

No total, a CPI da Covid tem 
uma lista com 29 investigados. 
Desses, 21 não possuem cargo 
na pasta e 8 já estiveram em 
algum momento nomeados na 
Saúde durante a pandemia.

O empresário José Ricardo 
Santana é o investigado que 
esteve mais vezes no órgão: são 
visitas em 20 dias diferentes. 
Ele chegou a atuar informal-
mente na pasta, mas manteve 
a presença também mais tarde, 
quando discutia a venda de 
testes rápidos ao governo.

Na sequência, o ex-minis-
tro da Saúde e atual líder do 
governo na Câmara, Ricardo 
Barros (PP-PR), foi ao menos 
11 vezes ao ministério neste 
período. Barros afirmou que 
as visitas têm relação com a 
sua atuação como deputado e 
ressalta que preside a Frente 
Parlamentar da Indústria 
Pública de Medicamentos.

Os dados foram extraídos 
dos registros das portarias do 
Ministério da Saúde em 2020 e 
2021, mas estão subestimados, 
pois não consideram as entra-
das pela porta “privativa” no 
ano passado.

Por esta passagem costu-
mam passar as pessoas que 
têm encontros com a cúpula da 
pasta.

Os dados também não indi-
cam com quem os investiga-
dos se reuniram na Saúde. Em 
alguns casos, há dados gené-
ricos sobre para qual setor e 
andar o visitante seguiu.

Há apenas três registros de 
visitas do empresário Carlos 
Wizard na pandemia, todos 
disponíveis na lista da entrada 
“privativa” de 2021, ainda que 
ele tenha ido com frequência à 
pasta nos primeiros meses da 
crise sanitária.

Tido como nome do gabi-
nete paralelo, grupo que fazia 
aconselhamento informal do 
presidente Jair Bolsonaro e esti-
mulava o uso de medicamen-
tos sem eficácia, Wizard atuou 
como conselheiro do ex-minis-
tro da Saúde e general da ativa 
Eduardo Pazuello.

Nomes ligados à Precisa 
Medicamentos  também 
frequentaram o ministério. 
Além de contrato de R$ 15 
milhões por preservativos 
femininos, a empresa fechou 
a entrega da vacina indiana 
Covaxin por R$ 1,6 bilhão.

O negócio da Covaxin foi 
levado ao centro das apura-
ções da CPI da Covid e cance-
lado pelo governo por suspeita 
de irregularidades. A própria 
fabricante da vacina, a Bharat 
Biotech, rompeu o acordo com a 
Precisa, que nega as acusações. 
O dono da Precisa, Francisco 
Maximiano, esteve ao menos 
seis vezes na Saúde em 2021. 
Advogado da empresa, Tulio 
Silveira foi em outras sete datas 
à pasta no mesmo ano.

Além deles, Emanuela 
Medrades, diretora da mesma 
companhia, foi pelo menos 
cinco vezes à Saúde em 2020.

Considerada central no 
gabinete paralelo, a médica 
Nise Yamaguchi esteve quatro 
vezes à Saúde em 2020 e outras 
duas no ano seguinte.

Já o diretor-presidente da 
Belcher Farmacêutica, Emanuel 
Catori, tem três idas registradas 
ao órgão em abril deste ano. A 
empresa era a representante 
da empresa chinesa CanSino 
Biologicals, produtora da 
vacina Convidecia contra a 
Covid-19.

Os registros da Saúde 
também mostram duas visitas 
do policial militar Luiz Paulo 
Dominghetti. Na primeira, em 
26 de fevereiro de 2021, ele foi 
cadastrado como “CEO/Dire-
tor” da AstraZeneca/Davati na 
portaria comum do prédio.

A farmacêutica que produz 
a vacina de Oxford e a Davati 
não têm relações comerciais, 
mas a segunda empresa prome-
tia a venda de milhões de doses 
ao Brasil.

Dominghetti disse à Folha 
que recebeu pedido de propina 
do então diretor do Dlog 
(Departamento de Logística) 
da Saúde, Roberto Dias, para 
negociar vacinas durante jantar, 
na noite anterior à ida ao minis-
tério. Dias foi exonerado após 
a divulgação da entrevista. Ele 
nega as acusações.

Campeão de visitas ao 
ministério entre os investiga-
dos da CPI, Santana também 
estava no jantar. O empresário 
disse à comissão que não houve 
conversa sobre propina.

Santana afirmou à CPI que 
largou o posto de secretário-
-executivo da CMED (Câmara 
de Regulação do Mercado de 
Medicamentos), em março de 
2020, para ser nomeado a um 
cargo no Ministério da Saúde.

Mas enquanto esperava ser 
efetivado no posto, ele atuou 
informalmente como braço 
direito de Dias no Dlog.

Mesmo sem poder assinar 
documentos, Santana usava 
uma sala do ministério e dialo-
gava principalmente com 
fabricantes nacionais de respi-
radores pulmonares, segundo 
funcionários da pasta.

Em depoimento à CPI, 
Dias disse que não sabia onde 
Santana trabalhou após deixar 
a CMED, ainda que o empre-
sário tenha atuado ao seu lado, 
sem cargo, na Saúde.

Para os senadores, o empre-
sário era lobista de empresas 
e tinha acesso privilegiado ao 
ministério.

Santana nega as acusações e 
diz que era amigo de Dias.

Os membros da comissão 
mostraram diálogos de junho 
de 2020 de Santana com o 
advogado Marconny Albernaz 
Faria, que afirmava represen-
tar a Precisa Medicamentos –a 
mesma que vendeu a vacina 
Covaxin– na negociação de 

testes rápidos.
Santana foi acionado para 

tentar colocar a Precisa no 
topo da disputa, avaliam os 
membros da CPI.

Os dados das portarias da 
Saúde mostram 17 visitas de 
Santana na Saúde de março a 
junho de 2020, quando ele já 
estava fora da CMED, além de 
outras três agendas em março 
de 2021.

Todas as entradas de 
Santana foram para seguir 
ao Dlog, segundo os mesmos 
dados, mas o nome do empre-
sário não aparece em agendas 
oficiais de Roberto Dias, então 
chefe do setor.

O relator da CPI da Covid, 
Renan Calheiros (MDB-AL), 
disse que inseriu o líder do 
governo na Câmara na lista de 
investigados “em função dos 
óbvios indícios de sua partici-
pação nessa rede criminosa que 
tentava vender vacinas através 
de atravessadores”.

O nome de Barros ganhou 
destaque nas investigações da 
comissão após o deputado Luis 
Miranda (DEM-DF) afirmar 
que levou a Bolsonaro indícios 
de irregularidades na compra 
da Covaxin. Segundo Miranda, 
o presidente perguntou se seu 
líder na Câmara estava no meio 
das suspeitas.

Barros nega qualquer rela-
ção com a Precisa. Ele disse que 
foi à Saúde porque é “parla-
mentar atuante”, ex-ministro, 
além de coordenador da Frente 
Parlamentar da Indústria 
Pública de Medicamentos.

“Todas as visitas, minhas ou 
da minha equipe, ao ministério 
são oficiais, e servidores fazem 
o registro na portaria e/ou no 
setor responsável. Ocorreram 
para tratar de assuntos relacio-
nados à pasta”, disse o líder do 
governo.

O ex-ministro também 

afirmou repudiar “a insistente 
suspeição de compromissos 
oficiais e das atividades parla-
mentares”.

Os dados de entrada na 
Saúde ainda registram uma 
visita de Luciano Hang, dono 
das lojas Havan, em 2021.

O empresário disse, por 
nota, que que esteve apenas 
uma vez em Brasília para tratar 
de assuntos sobre vacinas. 
A visita aconteceu em 25 de 
março de 2021, na companhia 
do empresário Carlos Wizard.

“Há diversas publicações 
nas redes sociais e até mesmo 
notícias na imprensa que falam 
disso. E a pauta do encontro foi 
exclusivamente essa, com total 
transparência e ampla divul-
gação.” No mesmo ano, há três 
registros do deputado Osmar 
Terra (MDB-RS). Já o virologista 
Paolo Zanotto esteve na Saúde 
uma vez em 2020, conforme 
os mesmos dados. Todos são 
apontados pela comissão como 
membros do gabinete paralelo.

O empresário Cristiano 
Carvalho, que dizia representar 
a Davati, foi uma vez à Saúde 
em março deste ano, quando 
negociou a venda de vacinas da 
AstraZeneca mesmo sem aval 
da fabricante.

Em nota, ele diz que a CPI 
foi “omissa e covarde” ao não 
convocar o embaixador dos 
EUA no Brasil, ou o Sr. Herman 
Cardenas para prestar esclare-
cimentos em nome da Davati, 
já que a empresa se omitiu de 
prestar esclarecimentos com 
fulcro de realidade aos brasilei-
ros.

“Hoje sou investigado pela 
CGU e Policia Federal em nome 
da Davati, devido à mesma não 
ter sede no Brasil, assim eu 
respondo pelos atos da mesma, 
mesmo que criminosos sem 
meu conhecimento ou conivên-
cia no Brasil, devido a ter sido 
ludibriado pela mesma em suas 
fantasiosas ofertas de vacinas.”

Presidente do Instituto 
Força Brasil, Helcio de Almeida 
fez uma visita à pasta, segundo 
os dados que são subestimados. 
À CPI ele confirmou a agenda 
para tratar da venda de vacinas 
da Davati.

Foram procurados Carlos 
Wizard, Emanuel Catori, 
Ernesto Araújo, Francisco 
Maximiano, Nise Yamaguchi, 
Paolo Zanotto, Tulio Belchior, 
Helcio de Almeida, José 
Ricardo Santana, Emanuela 
Medrades e Osmar Terra, mas 
eles não responderam.

Luiz Paulo Dominghetti 
disse que não iria se manifestar.

Leopoldo Silva - Agência Senado
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Buscando dias 
m e l h o r e s 
d e n t r o  d a 

Série B, o CSA continua refor-
çando o seu elenco. O Azulão 
acertou a contratação do meia 
Didira, que tem passagem 
simbólica pelo ASA. Além 
disso, a diretoria tenta meios 
para trazer Ricardo Oliveira, 
ex-Santos e São Paulo.

Didira tem 33 anos e já 
acertou a sua saída do Brasi-
liense para reforçar o CSA. 
O atleta, que fez boa parte 
de sua carreira no ASA, com 
quase 200 jogos e 39 gols, 
passou também por Atlético 
Mieniro, ABC e Santa Cruz.

O atleta já atuou pelo CSA 
em 2016, tendo feito 26 jogos, 
mas sem balançar as redes.

SONHO
O  C S A  é  c o n h e c i d o 

por apostar em jogadores 
experientes. Por isso, vem 
tentando Ricardo Oliveira, 
que está sem clube desde 
quando deixou o Coritiba.

O atacante, de 41 anos, 
ainda não se aposentou e 
pode parar em Maceió. Ele 
tem passagens por Portu-
guesa, Santos, São Paulo, 
Atlético Mineiro, Milan, 
dentre outros.

SÉRIE B
O CSA não vence há 

quatro jogos e ocupa a 12ª 
colocação da Série B, com 29 
pontos. O primeiro dentro 
da zona de rebaixamento é o 
Vitória, com 23.

CSA acerta com ídolo do ASA 
e sonha com Ricardo Oliveira

O EX-ATACANTE do Santos é um dos sonhos da diretoria do clube alagoano, Didira retorna após passagem pelo Brasiliense 

Com passagem por diversos clubes, o veterano Ricardo Oliveira, de 41 anos,  é o sonho de consumo da diretoria azulina

Na última sexta-feira, 
a Associação Nacional de 
Clubes de Futebol (ANCF) 
protocolou no Superior Tribu-
nal de Justiça Desportiva 
(STJD) uma liminar pedindo a 
proibição de torcida em todos 
jogos do Campeonato Brasi-
leiro da Série B.

“A ação visa manter a inte-
gridade, o equilíbrio técnico e a 
paridade de armas na compe-
tição e cumprir, fielmente, 
as decisões tomadas pelos 
próprios clubes junto à CBF”, 
disse Francisco José Battistotti, 
presidente da ANCF e do Avaí.

Segundo aprovado nos 
conselhos técnicos da Série B, 
os jogos seriam disputados 
sem público até a mudança 
das determinações por parte 
das autoridades sanitárias, 
quando seria convocado um 
Conselho Técnico extraordiná-
rio e específico para a delibera-
ção sobre o tema, já marcado 
para o próximo dia 17.

Ainda, segundo os argu-
mentos apresentados pela 
ANCF, a alteração da decisão 
dos conselhos técnicos é um 
descumprimento ao Regula-
mento da entidade de admi-
nistração do desporto (CBF) 
em desfavor da igualdade 
de direitos e deveres junto às 
instituições.

NO STJD
Clubes pedem
proibição de 
público nos 
jogos da ‘B’ Já foram disputadas 23 roda-

das do Campeonato Brasileiro 
2021, série B. Faltam 15 para a 
competição chegar ao seu final. 
Com base na classificação atual, a 
expectativa é a de que o Coritiba 
vai mesmo subir para a Série A e 
o Confiança vai cair para a Série 
C. Quanto aos dois paulistas que 
disputam esse campeonato, o 
Guarani ainda tem chance de 
entrar no grupo de quatro clubes 
que vão voltar à divisão maior 
do futebol brasileiro.

No momento o Bugre 
de Campinas tem 37 pontos 
ganhos e está apenas três pontos 
atrás do CRB,de Alagoas, que é 
o quarto colocado. A Macaca, 
por sua vez, está bastante amea-
çada pelo rebaixamento este 
ano, porque é o primeiro clube 
mais perto da Zona do Rebaixa-
mento.

A Macaca  tem neste 
momento apenas 25 pontos 
ganhos e apenas 15 jogos pela 
frente, dos quais, metade será no 
campo do adversário. Ou seja, 
ela vai precisar ganhar todos os 

pontos em casa e ainda faturar 
alguns fora dela, se quiser evitar 
o descenso. Assim, ganhar o 
clássico de sexta-feira próxima, 
no Moisés Lucarelli, contra o 
Guarani, será fundamental. 
Não dá nem para empatar.

PRÓXIMOS JOGOS
Vamos então a lista de jogos 

programados para esta semana 
Quinta-feira, dia 16 – 19 horas, 
em Maceió, CRB x Vasco da 
Gama (que terá a estreia do 
técnico Fernando Diniz). Time 
da casa é favorito. Também 
nesse horário vão jogar 
Cruzeiro, de Luxemburgo, e 
Operário. Boto mais fé no time 
mineiro.

Às 21h30, o Remo recebe o 
Avaí, em Belém. Time catari-
nense tem mais time. Na sexta-
-feira, dia 17, às 16 horas, o 
Brusque encara o Vitória. Jogo 
igual. Às 19 horas, Coritiba x 
Vila Nova. Em casa, o atual 
líder isolado do campeonato 
tem tudo para somar mais três 
pontos. 

A partir desta segunda 
(13/09), a Unidade Arapiraca 
do Hemocentro de Alagoas 
(Hemoal) promove a Campa-
nha Torcedor Sangue Bom. 
Por meio da iniciativa, os 
doadores estarão concor-
rendo ao sorteio de uma 
camisa e de um boné oficiais 
da Agremiação Sportiva 
Arapiraquense (ASA), que 
completa 69 anos de fundação 
no dia 25 deste mês (25/09), 
data em que o vencedor será 
anunciado.

Além do sorteio da camisa 
e do boné oficial, os voluntá-
rios recebem um encaminha-
mento para plotar o carro com 
um adesivo em comemoração 
aos 69 anos de criação do time. 
Para isso, foi firmada uma 
parceria com a Agência A5VC, 
situada em Arapiraca.

Com a Campanha Torce-
dor Sangue Bom, a Supervisão 
do Hemoal Arapiraca espera 
estabilizar o estoque de sangue 
para atender a demanda de 
transfusões da II Macrorre-
gião de Saúde. Isso porque, 
além de atender a demanda 
transfusional dos hospitais e 
maternidades arapiraquenses, 
o hemocentro fornece hemo-
componentes para os mora-
dores de mais 45 municípios 
do Agreste, Sertão e Baixo São 
Francisco.

Para a supervisora do 

Hemoal Arapiraca, Aurélia 
Fernandes, a parceria com o 
ASA irá estimular os torcedo-
res do alvinegro a expressa-
rem o amor pelo time de uma 
forma solidária. “Os torcedo-
res do ASA sempre atendem 
ao chamado do clube e, nesta 
ação, esperamos contar, mais 
uma vez, com a ajuda dos 
arapiraquenses, que têm o 
privilégio de contarem com o 
maior clube de futebol do inte-
rior de Alagoas”, salientou.

PARA DOAR
Para se candidatar à doação 

de sangue no Hemoal Arapi-
raca, que funciona de segunda 
a sexta, das 7h30 às 12h e das 
13 às 17h30, o voluntário deve 
ter boa saúde, estar portando 
um documento de identi-
ficação com foto e usando 
máscara. É necessário, ainda, 
ter idade entre 16 e 69 anos e 
peso mínimo de 50 quilos.

COVID-19
Caso o candidato à doação 

de sangue foi infectado pelo 
novo coronavírus, há impedi-
mento para doar sangue pelo 
período de 30 dias, contados 
após a recuperação. Mas, 
se o voluntário teve apenas 
contato com uma pessoa 
infectada e não apresentou 
sintomas da Covid-19, basta 
aguardar 14 dias.

EXPECTATIVAS PARA A SEGUNDONA CAMPANHA TORCEDOR SANGUE BOM

Coxa deve subir e 
o Confiança cair

Hemoar vai sortear
itens oficiais do ASA

Galo perdeu em casa para o Goiás por 1 a 0 em partida da 23a rodada 
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Isabella Padilha
Repórter

Com as medi-
d a s  d e 
s e g u r a n ç a 

sanitária, o avanço da vaci-
nação contra a Covid-19 e a 
ampliação da malha aérea, o 
Governo de Alagoas, por meio 

da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Econômico 
e Turismo (Sedetur), segue 
trabalhando na promoção do 
Destino Alagoas com ações 
nos principais polos emissores 
do país.

Assim, um grupo de 
influenciadores digitais do 
Mato Grosso estão conhe-

cendo e divulgando os prin-
cipais pontos turísticos do 
estado através da parceria da 
Sedetur Alagoas com a CVC.

Entre os destinos visitados 
em Alagoas e divulgados no 
Mato Grosso estão Maragogi, 
São Miguel dos Milagres, 
Maceió, Marechal Deodoro e 
Barra de São Miguel.

A criadora de conteúdo 
Rafaela Rompero faz parte do 
time de influenciadores digi-
tais que vem trabalhando na 
divulgação da rede hoteleira, 
gastronomia e artesanato.

“Essa é minha primeira vez 
em Alagoas e estou apaixo-
nada. Tudo surpreende. Cada 
destino e cada praia é uma 

surpresa nova. As pessoas são 
acolhedoras. O lugar é lindo e 
a culinária é fantástica. Real-
mente, Alagoas te Faz Feliz!”

A escolha dos influen-
ciadores atende aos princi-
pais mercados emissores de 
turistas para Alagoas, como 
é o caso do Estado de Mato 
Grosso.

PARCERIA ENTRE Sedetur e CVC promove o Destino Alagoas no estado do Mato Grosso

Fotos: Lucas M
eneses

Influenciadores Digitais 
conhecem atrativos de AL

Isabella Padilha
Repórer

A Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Econômico 
e Turismo (Sedetur) entre-
gou, nesta sexta-feira (10), 195 
lixeiras para ambulantes que 
realizam serviços de praia na 
faixa de areia da Ponta Verde. 
A iniciativa tem como objetivo 
padronizar os serviços presta-
dos levando mais conforto aos 
trabalhadores, turistas e visi-
tantes da orla de Maceió.

No total, 13 ambulantes que 
trabalham na região localizada 
em frente ao Farol da Ponta 
Verde foram beneficiados com 
as lixeiras que vão facilitar o 
trabalho de limpeza e organiza-
ção da faixa de areia.

De acordo com o secretário 

de Estado do Desenvolvimento 
Econômico e Turismo, Marcius 
Beltrão, a ação de entrega das 
lixeiras vem para complemen-
tar os kits de praia que foram 
entregues em março deste ano.

“Essa padronização é 

muito importante. Eu tenho 
plena convicção de que essa 
ação vem para ajudar o movi-
mento das barracas, já que elas 
têm um papel imprescindível 
para o turismo de Alagoas. 
Demonstra a organização 

do Estado e dos trabalhado-
res que estão aqui todos os 
dias para servir os turistas e 
os maceioenses. O papel do 
estado é fomentar os negócios 
e ajudar as pessoas na geração 
de emprego e renda”, expôs 
Marcius Beltrão.

Cada um dos ambulan-
tes recebeu 15 lixeiras. Para o 
comerciante Binho a parceria 
entre os ambulantes e a Sedetur 
traz um impacto importante 
para o meio ambiente e para a 
organização da faixa de areia.

“Eu comercializo por aqui 
há três anos. Essa parceria é 
muito importante para a gente e 
para os visitantes. Já que não vai 
ter lixo espalhado e nem sujeira 
deixando a praia limpa porque 
é isso que os clientes buscam”, 
relata o ambulante.

RETOMADA SEGURA
A retomada gradual do 

turismo em Alagoas conta com 
o selo Safe Travels da WTTC 
(World Travel & Tourism 
Council), entidade de turismo 
internacional que reconhece 
destinos ao redor do mundo 
que tenham implementado 
protocolos sanitários em 
padrão mundial.

Já a nível nacional, Alagoas 
registra cerca de 1.533 empre-
endimentos turísticos com o 
selo do Turismo Responsável 
do Ministério do Turismo, 
ocupando o segundo lugar 
no Nordeste, atrás apenas 
da Bahia. As duas certifica-
ções levam em consideração 
a prática de condutas que 
tragam segurança a turistas e 
moradores.

MAIS CONFORTO PARA TRABALHADORES E TURISTAS

Areia limpa: Sedetur entrega lixeiras de 
praia para ambulantes na Ponta Verde

Lucas Meneses

Ambulantes receberam lixeiras que irão facilitar a limpeza na faixa de areia
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Citroën lança série espe-
cial C4 Cactus X-SERIES 
no Brasil
A Citroën apresenta o SUV C4 
Cactus X-SERIES, que chega 
ao mercado em setembro. 
Produzido no Brasil, o utilitário 
esportivo que mudou os 
padrões do segmento B-SUV 
no país, ganha uma edição 
especial. Uma série exclusiva 
desenvolvida para consu-
midores conectados e que 
admiram o visual esportivo do 
SUV. São 600 unidades do C4 
Cactus X-SERIES, que ofere-
cem uma experiência ainda 
mais elegante; agregando 
detalhes de design externos e 
internos, além de diferenciais 
exclusivos. O novo SUV da 
Citroën estará disponível em 
toda rede de concessionários 
da marca com valor sugerido 
de R$ 106.990,00.  
 
MINI leva para os games 
a emoção e a esportivi-
dade das pistas
O mês de setembro começa 
mais acelerado do que nunca 
com o anúncio do novo 
campeonato da MINI. Para 
os apaixonados por games e 
corrida digital, o F1BC MINI 
Challenge é a combinação 
perfeita para quem deseja 
experimentar todo o desem-
penho do MINI John Cooper 
Works, um esportivo criado 
para a vida real, mas que 
também encanta nas pistas 
virtuais. A inscrição é gratuita 
e pode ser feita por meio da 
plataforma do campeonato a 
partir do dia 20 de setembro. 
Qualquer pessoa pode se 
inscrever para participar da 
corrida, e o único pré-requi-
sito são os equipamentos 
recomendados pelo simulador 
Automobilista2, que permite 
que a pessoa esteja habilitada 
para correr virtualmente nas 
seletivas na pista digital de 
Interlagos e nas mais famosas 
pistas de corrida do mundo.

Yamaha fecha fábrica 
por conta da variante 
Delta
A Yamaha vai paralisar 
algumas linhas de produção 
de motocicletas em sua 
planta, localizada em Manaus 
(AM), devido à falta de 
insumos e componentes. 
A paralisação vai até o dia 
24 de setembro e, desta 
vez, atinge também os 
motores de popa fabricados 
pela marca. Oficialmente, 
a Yamaha afirma que a 
paralisação visa ajustar o 
fluxo do recebimento de 
insumos, para a produção de 
alguns modelos de motos e 
motores de popa. De acordo 
com a fabricante japonesa, a 
situação adversa do cenário 
logístico internacional foi 
causada pelos efeitos da 
pandemia da variante delta 
do coronavírus na Ásia. Os 
colaboradores das linhas de 
produção afetadas entrarão 
em férias coletivas. O 
restante da produção, assim 
como as demais atividades 
operacionais das empresas 
do Grupo Yamaha do Brasil, 
permanecerão em regular 
atividade durante esse 
período, afirmou a empresa 
em comunicado à imprensa. 
Com uma nova paralisação, 
os atrasos nas entregas 
de novas motos devem se 
agravar. Segundo a Abraciclo, 
associação que reúne os 
fabricantes do setor de duas 
rodas, a espera por alguns 
modelos de motocicletas está 
em torno de 40 dias.

RODASDUAS

Com força, conforto e 
equipamentos únicos,  a 
picape Nissan Frontier segue 
conquistando cada vez mais os 
brasileiros. O resultado é que 
em agosto o modelo bateu seu 
recorde histórico de vendas no 
mercado brasileiro. No mês 
passado, a picape da marca 
japonesa teve 1.161 unidades 
comercializadas, o maior 
volume desde que a atual 
geração – a 12ª – foi lançada 
no início de 2017. Até então, o 
recorde era de 944 unidades, 
registrado em outubro de 2020. 
Números que demonstram 

mais uma vez a consistência 
da evolução da Nissan Fron-
tier. Tanto que, no acumulado 
desse ano, a picape registrou 
um crescimento de vendas 
de 44% no Brasil, um desem-
penho bem acima da média 
do segmento, que teve um 
aumento 33%. E a Nissan segue 
avançando com a Frontier, 
agora com a nova campanha 
desenvolvida para o modelo, 
“Desenhada para fazer mais”, 
que reflete o espírito da picape 
e reforça seus principais atribu-
tos, que a fazem ser única em 
seu segmento. Clique aqui 

para assistir. “Temos um 
produto diferenciado, uma 
estratégia consistente para nos 
aproximar cada vez mais dos 
clientes e uma rede de conces-
sionários comprometida. Sabe-
mos que quem experimenta a 
Frontier percebe rapidamente 
sua qualidade, robustez e nível 
de conforto, então estamos 
desenvolvendo mais ações 
para mostrar a nossa picape 
e o resultado está aparecendo 
nos números”, afirma Tiago 
Castro, diretor sênior de 
Marketing e Vendas da Nissan 
do Brasil.

Nissan Frontier bate 
recorde de vendas no Brasil

A PEUGEOT confirma seu 
momento especial de cresci-
mento no mercado brasileiro. 
Mais uma vez, os resultados de 
vendas da marca superaram 
as expectativas. A marca 
ultrapassou o volume total 
de vendas do ano passado 
em 34%, apenas de janeiro a 
agosto de 2021. Com 17.507 
unidades comercializadas no 
acumulado do ano, a marca do 
Leão cresceu 156%, em relação 
aos 6.853 veículos vendidos 
nos oito primeiros meses de 

2020.  Quando comparado 
ao período pré-pandemia, a 
marca também se superou. 
Foram emplacadas 23% mais 
unidades, na comparação com 
igual período de 2019, quando 
comercializou 14.242 veículos. 
O excelente desempenho da 
PEUGEOT reflete seu trabalho 
de fortalecimento da rede de 
concessionários e da área de 
pós-vendas, com compromis-
sos e garantias que assegu-
ram melhor experiência dos 
consumidores. O destaque 

nas vendas segue com o novo 
PEUGEOT 208. Foi o B Hatch 
que mais cresceu em volume, 
na comparação de 2021 com os 
últimos dois anos. 

O modelo 208 alcançou 
em 2021, 7,6% em partici-
pação de mercado B Hatch 
com motorização acima de 
1.0, crescimento de 582% em 
volume, ante os resultados 
registrados no ano passado. 
Na comparação com o ano de 
2019, pré-pandemia, a alta foi 
de 114%. 

Peugeot mantém crescimento e 
registra 156% superior no ano


