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Unidade Popular: 
Léo Péricles lança 
pré-candidaturas 

em Alagoas
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Alagoano leva  
cultura popular  

da terra para  
evento mundial 

Página 7

FURTO MILIONÁRIO
POLÍCIA CIVIL DIZ QUE PRENDEU TRÊS LADRÕES ENVOLVIDOS NO CASO, MAS QUE NÃO RECUPEROU NADA

O Governo do Estado vai 
entregar à população em 
vulnerabilidade social 194 
Creches CRIAS nos próximos 
meses. A afirmação foi do 
governador Paulo Dantas, ao 
inaugurar o Centro Educacio-
nal Infantil Antonielle Soares 
Barbosa, a sexta unidade do 

projeto, localizada em Bata-
lha. Até o final da execução 
do programa, mais de R$ 805 
milhões serão injetados e, 
futuramente, oito mil empre-
gos diretos e permanentes 
serão gerados em Alagoas com 
a inauguração das 200 creches 
previstas. A Creche CRIA Anto-

nielle Soares atenderá cerca 
de 200 meninos e meninas na 
faixa de 0 a 3 anos de idade, 
em dois turnos. O Governo de 
Alagoas investiu cerca de R$ 
4,5 milhões apenas na implan-
tação desta unidade, que foi 
construída no sistema modu-
lar pré-fabricado. Página 5

Um furto qualificado ocor-
rido há dez dias em Maceió 
pode ter sido, em parte, escla-
recido pela Polícia Civil de 
Alagoas. Três suspeitos presos – 
todos de Campina Grande/PB 
– seriam os autores do ataque 

milionário ao apartamento 
do influenciador digital Carli-
nhos Maia. O famoso estima 
um prejuízo de R$ 5 milhões 
em joias e relógios. Mas não 
fala em dinheiro (moeda local 
ou estrangeira). Foram presos 

Emerson de Holanda Ferreira, 
Wellington Medeiros e um 
terceiro identificado apenas 
como Eliabe. Todos negam 
envolvimento com o crime. 
Mas a polícia alagoana garante 
que tem provas contra eles. 

Nas investigações oficiais, não 
aparece a suposta mulher que 
consta num dos poucos vídeos 
de posse da polícia. Mesmo 
com a prisão dos suspeitos, a 
polícia não sabe quem deles 
entrou no apartamento de 

Carlinhos Maia nem recuperou 
nada do furto. Um carro que foi 
rastreado pela Polícia Civil de 
Campina Grande seria o elo 
entre os suspeitos e o crime. 
Um deles tem passagem pela 
polícia por furto.

   NOS PRÓXIMOS MESES

Governo de AL entregará mais
194 Creches do Programa CRIA 
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Estado vai custear a continuidade 
das obras do Canal do Sertão em AL

Beco de Jaraguá vai ganhar 
 intervenção urbanística

Campanha  
conscientiza  
para importância 
do exame

Volvo Car Brasil 
se consolida 
como líder em 
veículos plug-in

   SEQUÊNCIA

   MACEIÓ

   PEZINHO    AUTO RODAS

Célio Júnior

Rodrigo Marinha/CRIA
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A SOCIEDADE, de modo geral, não compactua com a ideia 
de o governo transferir a obrigação da segurança para ela.

2 O DIA Digital

Opinião

A despeito do aspecto ideológico e humano a da 
pesquisa Datafolha que apontou uma tendência maior 
dos brasileiros (49%) a pautas até então consideradas “de 
esquerda” – maior tolerância à homofobia, por exemplo 
-, há um lado inescapável nessa questão. A comparação 
foi feita com a avaliação realizada em 2017, quando havia 
um “empate” entre os posicionados à esquerda (41%) e 
os à direita (40%). O Datafolha fez perguntas em torno 
de temas econômicos e sociais, em busca do perfil ideo-
lógico da população. O que encontrou, no entanto, nos 
explica por que Bolsonaro aparece sistematicamente 
distante do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, na corrida 
presidencial.  

Do que o candidato da ultradireita se distanciou, prin-
cipalmente, foi do eleitorado que o elegeu em 2018. Sua 
pauta está distante do que quer a sociedade, hoje. Grande 
parte naquela eleição seguiu o seu discurso de apologia às 
armas e pela pena de morte, acreditando que estariam aí 
as saídas para o combate à criminalidade. Ledo engano.  

Os ouvidos na pesquisa – não há como cravar, pois 
não conhecemos o universo pesquisado -, mas devem 
representar uma boa parcela dos “arrependidos”, que ao 
contrário da expectativa ao elegê-lo, em vez de ver baixar 
o índice de violência, assiste a cada dia mais mortes, 
enquanto o custo de vida sobe vertiginosamente e os 
índices econômicos despencam.

Um dos percentuais da pesquisa chama a atenção: 
63% consideram que armas deveriam ser proibidas. Isto é 
um dado bastante elucidativo de que Bolsonaro hoje fala 
apenas para a sua bolha, os radicais que defendem o porte e 
o uso de armas. A sociedade, de modo geral, não compactua 
com a ideia de o governo transferir a obrigação da segurança 
para ela. Tampouco está interessada na “guerra particular” 
que ele convoca para salvar a própria pele.

Outro dado interessante é o posicionamento de 
61% contra a aplicação da pena de morte. E, o índice 
mais surpreendente, em se tratando de uma sociedade 
que tem sido bombardeada por discursos homofóbi-
cos vindos de Jair e dos integrantes ideológicos do seu 
governo: 79% declararam que a homossexualidade deve 
ser aceita. Apenas 16% disseram que a orientação deve 
ser desencorajada.  

O que se vê, aqui, é um quadro totalmente contrário 
às ideias propagadas por Bolsonaro. Daí ficar muito claro 
que a próxima eleição lhe é desfavorável. O país aprendeu 
na dor os efeitos do preconceito, da inutilidade das armas 
quando não há uma política de governo preocupada com 
os cidadãos e de se punir com a morte, (obsessão do atual 
governante), que fez emergir na vida do país a tristeza, a 
violência, o desprezo pelos pretos e pobres. Essa onda, 
a julgar pelos números da pesquisa, vai passar. Outu-
bro será uma grande oportunidade para isto. Fica a cada 
dia mais evidente que o posicionamento dos eleitores 
mudou e que Bolsonaro fala só para a sua bolha.

Bolsonaro vai mal porque 
seu discurso vai contra o 
que quer a sociedade
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Cinco anos depois, a execução criminosa do carroceiro 
Ricardo Silva Nascimento, 39 anos, alvejado  com dois tiros no 
peito por um PM a poucos metros de um Pão de Açucar de Pinhei-
ros, em São Paulo, irá enfrentar uma passagem decisiva na traje-
tória que separa um julgamento correto de uma fraude jurídica, 
igual a tantas outras que protegem a violência contra pretos e 
pobres do país.

Na manhá de hoje, no Fórum Criminal da Barra Funda, será 
decidido se os dois policiais militares -- José Marques Medalhano 
e Augusto Cesar da Silva Liberalli -- irão a júri popular responder 
pelo crime. Ou se poderão contar com os benefícios de um julga-
mento a portas fechadas, ambiente que costuma ser benéfico aos 
acusados -- culpados ou não. 

Chocante, pela violência, injustificável, por qualquer aspecto, 
quando se recorda o comportamento cordato da vítima, o assas-
sinato tornou-se um pequeno marco na história democrática de 
um país onde crimes dessa natureza aparecem todos os dias nos 
jornais e raramente provocam reações maiores. 

Em 2017, a  indignação mobilizou lideranças e personalidades 
que  no passado ajudaram a transformar a Praça da Sé, no centro 
de São Paulo, num dos centros geográficos da resistência à dita-
dura. 

Trinta e nove anos anos depois do histórico culto ecumê-
nico em protesto pela morte do jornalista Vladimir Herzog, 
que abriu uma nova etapa na luta contra o regime militar, o 
mesmo Audálio Dantas (1929-2018), presidente do sindicato 
dos jornalistas em 1975, compareceu a Sé para manifestar sua 
indignação -- em nova conjuntura, décadas depois. 

Em vez da hierarquia católica, bem representada em 1975 
pela firmeza corajosa do Cardeal Arns, ali estava o padre Julio 
Lancellotti, a primeira voz do Brasil oficial a reconhecer a 
dignidade invisibilizada de aflitos que sobrevivem no porão 
da sociedade -- dos quais Ricardo Nascimento  tornou-se uma 
referência trágica, depois de uma existência descrita como 
afável e mesmo simpática.

No esforço para garantir aquele que é um direito de todos 
-- um julgamento justo -- lideranças que ajudaram a organizar 
o protesto na Sé, há cinco anos, organizam uma manifestação 
hoje, ao meio dia, no Fórum Criminal da Barra Funda. Exigem  
que os PMs acusados, José Marques Medalhano e Augusto 
Cesar Liberalli, sejam submetidos a júri popular, como deter-
mina a lei. 

Não querem nenhum tipo de privilégio  -- apenas neutrali-
zar a espessa muralha de impunidade que protege a violência 
permanente de agentes do Estado contra pobres e pretos.

Alguma dúvida?

Velho tapetão da impunidade 
tenta proteger PMs que 
executaram carroceiro

   ARTIGO  |  Paulo Moreira Leite *
   ARTIGO  |  Denise Assis *
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“O Brasil vive seu pior 
momento econômico das 
últ imas décadas –  com 
desemprego,  inflação e 
baixos salários – graças à 
incompetência do presi-
dente Jair Bolsonaro e à 
dependência do país às 
potências estrangeiras”, 
avalia o pré-candidato da 
Unidade Popular Socialista 
(UP) à Presidência da Repú-
blica, nas eleições deste ano.

Para Léo Péricles, só com 
a chegada do povo ao poder, 
com uma candidatura de 
esquerda e comprometida 
com a classe trabalhadora, 
poderá reverter esse quadro 
de miséria e crise. Por isso, 
está na disputa pelo Palácio 
do Planalto, mas seu princi-
pal objetivo é ajudar a retirar 
do poder “esse presidente 
fascista”. 

“A família do presidente e 
os generais que mandam em 
seu governo enriqueceram 
à custa da compra superfa-
turada de vacinas, de leite 
condensado,  picanha e 
Viagra; tudo isso rendendo 
b i l h õ e s  e m  p r o p i n a . 
Ainda fazem rachadinhas, 
compram mansões luxuo-
sas, numa verdadeira farra 
com o dinheiro público”, 
protesta.

“ E n q u a n t o  i s s o,  o s 
preços dos alimentos, dos 
combustíveis, do aluguel, 
do gás e da energia não 
param de crescer. Vivemos 
com o salário arrochado e 
com fome. O povo preto e 
trabalhador continua sendo 
morto em chacinas nas peri-
ferias, enquanto o governo 
federal defende torturado-
res”, acrescenta Léo Péricles. 

“Po r  i s s o,  q u e re m o s 
golpistas e defensores da 
Ditadura Militar na cadeia”, 
diz o pré-candidato da UP, 
referindo-se diretamente 
ao presidente Bolsonaro e 
seus seguidores de extrema 
direita. 

Pa ra  L é o  P é r i c l e s,  o 
governo federal representa 
a velha política e o que há de 
pior no mundo corporativo, 
onde predomina o capita-
lismo selvagem, do lucro 
exorbitante e da escravidão 

desmedida, em detrimento 
do poder de compra dos 
assalariados e das conquis-
tas da classe trabalhadora.  

“A c re d i t a m o s  q u e  é 
possível transformar essa 
realidade cruel e injusta. 
Para isso, estamos mobi-
lizando o povo e dispu-
tando as eleições de 2022, 
lançando uma chapa de 
esquerda como alternativa 
de poder”, destaca o pré-
-candidato da UP, que tem 
quarenta anos, é casado de 
pai de dois filhos. 

Léo iniciou sua militância 
no movimento estudantil. 
Em 2009, entrou na Univer-
sidade Federal de Minas 
Gerais e foi eleito diretor da 
União Nacional dos Estu-
dantes (UNE). Desde 2011, 
faz parte do Movimento 
de Luta nos Bairros, Vilas e 
Favelas (MLB), liderando 
ocupações e batalhando por 
moradias dignas. 

Referências
Para Lenilda Luna, da 

direção da UP em Alagoas, 
a trajetória de Léo nos movi-
mentos sociais o credencia 
como um candidato nato da 
esquerda à Presidência. “O 
Léo é um lutador incansá-
vel em defesa do povo, dos 
trabalhadores e das causas 
socialistas. Ativista da luta 
antirracista, defensor dos 
direitos humanos e traba-

lhistas”, destaca a jornalista.
O ponto alto da vista de 

Léo Péricles a Maceió será 
o lançamento das candida-
turas do partido à Câmara 
Federal  e  à  Assembleia 
Legislativa de Alagoas, nas 
eleições deste ano. O evento 
acontece hoje à noite, no 
Rex Bar, em Jaraguá. Na 
oportunidade, serão lança-
das as pré-candidaturas de 
Lenilda Luna à deputada 
federal e da catadora Vânia 
Gomes à deputada estadual. 

Presidenciáveis
A lista definitiva das 

candidaturas à Presidência 
da República só será defi-
nida após as convenções 
partidárias, que vão ocor-
rer entre 20 de julho e 5 de 
agosto, mas até lá pré-candi-
datos e  pré-candidatas 
continuam circulando pelo 
país, em busca de apoios 
para conquistar o Palácio 
do Planalto, nas eleições de 
2022. 

Um desses pré-candida-
tos, Léo Péricles, presidente 
nacional da Unidade Popu-
lar pelo Socialismo (UP), 
está em Maceió, desde o 
último domingo, cumprindo 
agenda de pré-campanha, 
conversando com a militân-
cia, participando de eventos 
com movimentos sociais e 
estudantes. 

Segundo a assessoria de 

imprensa da UP, Leonardo 
Péricles visitou a comu-
nidade da Vila Emater, a 
Cooperativa de Catadores 
e Catadoras de Materiais 
Recicláveis (Coopvila) e os 
moradores de Bebedouro, 
além de participar de um 
debate com estudantes da 
Ufal.  

Eleição polarizada
A eleição presidencial de 

2022 tem tendência à pola-
rização, com Jair Bolsonaro 
(PL) disputando à reeleição 
e o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) tentando 
retornar à Presidência da 
República para um terceiro 
mandato.

Essa polaridade só pode 
ser quebrada caso decole 
um candidato ou candidata 
da chamada “terceira via”, 
para forçar um segundo 
turno que não seja entre 
Lula e Bolsonaro. Mas, por 
enquanto os nomes citados 
até o momento, continuam 
patinando na preferência do 
eleitorado.

Entre os pré-candida-
tos de esquerda, centro e 
direita que tentam empla-
car uma “terceira via” estão 
o ex-ministro Ciro Gomes 
(PDT), a senadora Simone 
Tebet (MDB) e o ex-bolso-
narista Luciano Bivar (UB). 

O PSDB faz parte desse 
grupo, mas seu pré-candi-

dato, João Dória, desistiu e 
o partido ainda não indicou 
um substituto do ex-gover-
nador de São Paulo, como 
pré-candidato do partido à 
eleição. 

Com isso, os tucanos 
estão divididos entre aque-
les que apoiam Bolsonaro 
e os que apostam na candi-
datura de Lula,  como o 
ex-governador Teotônio 
Vilela Filho, ex-presidente 
nacional do PSDB.

O racha no ninho tucano 
se  agravou nas  prévias 
partidárias, numa disputa 
interna pela pré-candi-
datura do partido à Presi-
dência, mas começou com 
a saída do ex-governador 
Geraldo Alckmin, que se 
filiou ao PSB para ser indi-
cado a vice na chapa de Lula. 

Em 2018, Alckmin dispu-
tou a Presidência, contra 
o PT, mas não passou do 
primeiro turno, ficando em 
4º lugar, com pouco mais de 
4% dos votos.

Desistentes
A exemplo de Doria, 

desistiram da disputa presi-
dencial o ex-deputado Cabo 
Daciolo ,  que anunciou 
apoio a Ciro Gomes (PDT); 
o presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (PSD); o 
senador Alessandro Vieira 
(SE), que deixou o Cidada-
nia, pelo qual era pré-candi-
dato, e ingressou no PSDB.

O ex-ministro Sergio 
Moro também desistiu, 
ao deixar o Podemos e se 
filiar ao União Brasil (UB), 
mas deixou uma possibi-
lidade no ar, ao dizer que 
estava abrindo mão da pré-
-candidatura, apenas “neste 
momento”.

Mulheres no páreo
Até agora, três mulheres 

se lançaram pré-candidatas 
ao Palácio do Planalto. Além 
da senadora Simone Tebet, 
estão no páreo também 
Sofia Manzano (PCB) e Vera 
Lúcia (PSTU).

Seguem também como 
pré-candidatos à Presidên-
cia (além dos já citados): 
André Janones (Avante), 
Felipe D’Ávila (Novo), José 
Maria Eymael (DC) e Pablo 
Marçal (PROS).

“O BRASIL VIVE seu pior momento econômico das últimas décadas”.Política
LÉO PÉRICLES faz oposição a Bolsonaro e conta com o apoio dos movimentos sociais para ter sucesso nas urnas

Pré-candidato da UP cumpre 
agenda de campanha em Maceió  
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Ricardo Rodrigues
Repórter

LÉO PÉRICLES LANÇA À NOITE

As pré-candidaturas da UP em Alagoas; pela manhã, ele esteve na Coopvila e conheceu o trabalho de Vânia Gomes

Assessoria



Atendendo recomenda-
ção do Ministério da Saúde, 
a  Prefeitura  de Maceió 
decidiu prorrogar a campa-
nha de vacinação contra a 
Influena e o Sarampo até o 
próximo dia 24 de junho. 
Com a medida, o público-
-alvo terá mais 20 dias para 
garantir sua imunização e 
se proteger de formas graves 
das doenças. 

De acordo com a Secre-
taria Municipal de Saúde, 
todas as Unidades de Saúde 
de Maceió continuam vaci-

nando a população.
Segundo especialistas, o 

objetivo da vacinação contra 
o sarampo é proteger as 
crianças de uma doença que 
já estava controlada no país, 
mas vem provocando surtos. 

Já a imunização contra 
o vírus da Influenza é espe-
cialmente importante nesta 
época de frio. A vacinação 
contra essas doenças evita 
complicações e pressão 
sobre o sistema de saúde.

De acordo com o último 
levantamento da Gerência 

de Imunização da Secreta-
ria de Saúde de Maceió, de 
58.928 crianças de 6 meses 
a menores de 5 anos, apenas 
18,13% foram imunizadas. 
Gestantes e puérperas estão 
com 16,26% e 8,58%, respec-
tivamente, das mulheres 
vacinadas. 

Dos idosos, que corres-
pondem a 124.338 pessoas, 
somente 36,37% receberam 
a dose contra a gripe. Já dos 
trabalhadores da saúde, 
53,63% foram imunizados 
contra a Influenza.

A VACINAÇÃO contra essas doenças evita complicações 
e pressão sobre o sistema de saúde.Maceió

BAIXA COBERTURA vacinal levou o Ministério da Saúde a prorrogar a campanha até o dia 24 de junho

Campanha de vacinação contra 
Influenza e Sarampo é prorrogada  

IMUNIZAÇÃO

Contra Influenza e Sarampo segue até o dia 24 de junho

BECO

Vai ganhar novo piso, pergolado com plantas, pinturas e outras intervenções

Gabriel Moreira/Secom Maceió

Célio Júnior

   REVITALIZAÇÃO

Beco de Jaraguá vai ganhar 
intervenção urbanística 

O histórico bairro do 
Jaraguá, que já fez parte da 
boemia, que abriga prédios 
antigos e que ganhou então 
a rua conhecida como “Beco 
da Rapariga”, na esquina com 
a Rua Sá e Albuquerque e 
acesso à Rua Barão de Jaraguá, 
vai ganhar uma intervenção 
urbanística.

A inciativa da Prefeitura 
de Maceió vai contemplar 
também o bairro com uma 
revitalização, onde irá recon-
tar a história do local aos 
moradores e visitantes, além 
de estimular o movimento de 
pessoas e atrair investimentos 
naquela localidade.

Co m o  e x p l i c a  F á b i o 
Palmeira, gerente da Zeladoria 
Municipal, a proposta é uma 
revitalização que preserve 

esse patrimônio histórico, 
sem interferir na arquitetura 
do local, que respeite a histó-
ria do bairro entendam a 
importância do local. 

Segundo ele, o projeto vai 
garantir que as intervenções 
sejam replicadas de formas 
diferentes nos outros becos 
e, com isso, a atrair mais 
investimentos para o lugar, 
principalmente no aspecto 
comercial.

O Beco vai receber novo 
piso de intertravados, um 
portão cênico, luzes cêni-
cas, pergolado com flores, 
um chafariz, vasos de planta, 
grama, bancos em madeira 
e metal e pintura nas pare-
des dos imóveis. A obra já 
foi iniciada e a previsão de 
conclusão é em 60 dias.
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Com a aproximação 
da data comemorativa do 
Dia dos Namorados, no 
próximo dia 12, o Procon 
M a c e i ó  re a l i z o u  u m a 
pesquisa referente aos 
preços dos produtos mais 
consumidos para a data. O 
levantamento, feito entre 
os dias 24 de maio a 1° de 
junho, constatou diferença 
de preços em vários itens.

Só para citar  como 
exemplo, os buquês de 
f lores  com seis  rosas, 
podem ser encontrados 

com uma diferença equi-
valente a 30% mais caros 
de uma loja para outra.

A  e q u i p e  a n a l i s o u 
t a m b é m  a l g u n s  i t e n s 
essenciais como suges-
tões de presentes. Foram 
verificados os itens, como 
moda e acessórios, eletro-
eletrônicos, cosméticos, 
chocolates, hotéis,  sex 
shops, motéis, floricultu-
ras e restaurantes.

Como explica Lendro 
A l m e i d a ,  d i r e t o r  d o 
Procon Maceió, é sempre 

importante saber o que se 
planeja comprar e como 
gastar o dinheiro. Segundo 
ele, vale a pena fazer uma 
pesquisa de preços de 
produtos e serviços antes 
de comprar para que eles 
não surpreendam.

Ele ressalta ainda que 
o consumidor que tiver 
denúncias ou reclama-
ç õ e s,  p o d e  e n t ra r  e m 
contato com o Procon 
Maceió através do 0800 
082 4567 ou no WhatsApp 
(82) 98882-8326.

A Secretaria Municipal 
de Educação (Semed) abre, a 
partir de hoje, as matrículas 
dos cursos de inglês e espa-
nhol, na nova unidade do 
Núcleo de Línguas Estran-
geiras, na Escola Municipal 
Padre Brandão Lima, loca-
lizada no bairro Benedito 
Bentes. Com vagas limita-
das, o período de matrículas 
seguirá até o próximo dia 17 
deste mês.

A Semed informa que 

os cursos são gratuitos e 
abertos para a comuni-
dade, professores e alunos. 
Serão duas turmas de inglês 
e  espanhol  no período 
vespertino, com aulas das 
13h às 17h, direcionadas ao 
público de até 14 anos. 

Já as turmas do período 
noturno contemplarão o 
público de jovens e adul-
tos, a partir de 15 anos, com 
quatro turmas de inglês e 
espanhol, com aulas das 19h 

às 21h.
Os interessados devem 

ir presencialmente até a 
Escola Municipal  Padre 
Brandão Lima e apresentar 
fotocópia da identidade, 
comprovante de residên-
cia,  uma foto 3x4 e um 
comprovante que ateste 
escolaridade até o 6º ano do 
Ensino Fundamental. Estu-
dantes da rede municipal 
devem levar comprovante 
de matrícula.

  DIA DOS NAMORADOS

   VAGAS LIMITADAS

Procon Maceió divulga nova 
pesquisa de preços para a data

Semed abre matrículas para 
cursos de inglês e espanhol  



O Governo do Estado vai 
entregar à população em 
vulnerabilidade social 194 
Creches CRIAS nos próxi-
mos meses. A afirmação foi 
do governador Paulo Dantas, 
ontem, ao inaugurar o Centro 
Educacional Infantil Anto-
nielle Soares Barbosa, a sexta 
unidade do projeto, localizada 
no município de Batalha, sua 
terra natal.

Até o final da execução 
do programa, mais de R$ 805 
milhões serão injetados e, 
futuramente, oito mil empre-
gos diretos e permanentes 
serão gerados em Alagoas com 
a inauguração das 200 creches 
previstas. A Creche CRIA Anto-
nielle Soares atenderá cerca 
de 200 meninos e meninas na 
faixa de 0 a 3 anos de idade, 
em dois turnos. O Governo de 
Alagoas investiu cerca de R$ 
4,5 milhões apenas na implan-
tação desta unidade, que foi 
construída no sistema modu-
lar pré-fabricado.

Paulo Dantas informou que 
nesta primeira fase do Creche 
CRIA estão sendo construídas 
80 unidades, com investimen-
tos de R$ 350 milhões, fruto de 
recursos próprios do Governo 
do Estado. “Essa é apenas uma 

das boas novas que trago hoje 
ao povo da terra onde nasci e 
que tanto amo. É com muita 
alegria que venho inaugurar 
essa Creche CRIA, um dos 
programas mais importantes 
do nosso governo”, afirmou.

A outra novidade anun-
ciada à população foi a entrega 
de equipamentos e ambienta-
ção com a identidade do CRIA 
nas Centrais de Parto Normal. 
“Isso vai significar boas práti-
cas obstétricas e neonatais 
para o atendimento humani-
zado, o que beneficiará não 
só Batalha, mas, também, os 
municípios aqui do entorno”, 
completou o governador.

O Criança Alagoana (CRIA) 
é o maior programa estadual 
de transferência de renda do 
país, que ainda inclui o Cartão 
CRIA, de assistência a, aproxi-
madamente, 130 mil benefi-
ciárias em todo o Estado com 
uma ajuda de custo no valor 
de R$ 150. O programa envolve 
as pastas da Assistência Social, 
Saúde e Educação, com proje-
tos direcionados à primeira 
infância de Alagoas.

Entrega de enxovais e 
emissão de documentos
Ainda em sua visita a Bata-

lha, o governador Paulo Dantas 
e a coordenadora-geral do 
Programa, a primeira-dama 
Marina Dantas, que também 
é prefeita do município serta-
nejo, participaram de mais 
uma edição do Arena CRIA, 
que com a presença de um 
público estimado em três mil 
pessoas do município, de cida-
des e povoados vizinhos.

Promovido pelo Governo 
de Alagoas, por meio da Secre-
taria de Estado da Assistência 
e Desenvolvimento Social 
(Seades), o evento forneceu 
ainda Enxovais CRIA para 
várias mães beneficiárias, que 
também puderam se cadastrar 
ou receber o Cartão CRIA. As 
gestantes foram contempla-
das com enxovais.

A Arena CRIA é um espaço 
destinado à população mais 
vulnerável, mediante a oferta 
de serviços totalmente custe-
ados pelo Governo de Alagoas. 
Em articulação com outros 
órgãos estaduais, a Arena ofer-
tou em Batalha emissão de 1ª e 
2ª vias de RG, consulta e emis-
são de 2ª via de CPF, consulta 
de Certidão de Nada Consta, 
emissão de Carteira de Traba-
lho e consultorias de dívida 
trabalhista. (W.S.)

Durante o anúncio de 
vários investimentos no muni-
cípio de Olho D’ Água das 
Flores, no sertão alagoano, 
ontem, o governador Paulo 
Dantas afirmou que o Governo 
do Estado vai dar continuidade 
às obras do Canal do Sertão, 
paralisadas, já há algum 
tempo, por falta de envio de 
recursos por parte do governo 
federal.

“Esta obra de fundamental 
importância para o sertanejo 
foi abandonada pelo governo 
federal. Mas eu garanto que 
em breve o Estado irá bancar 
com recursos próprios”, disse 
o chefe do Executivo alagoano.

“Q u e re m o s  e  t e m o s 
vontade de investir no Canal 
do Sertão, assim como esta-
mos fazendo em equipamen-
tos que pertencem ao governo 
federal, como os Campus do 
Instituto Federal de Alagoas, 

o Ifal, os quais já estamos 
implantando em municípios 
como Rio Largo, Santana do 
Ipanema e na minha cidade 
natal, Batalha, onde assina-
mos parceria com repasse de 
recursos”, informou o gover-

nador Paulo Dantas. 

Projeto piloto
Na sua passagem pelo 

município de Olho D’Água 
das Flores, o governador Paulo 
Dantas anunciou uma série de 
investimentos para a popu-
lação, entre eles a retomada 
do Programa Vida Nova nas 
Grotas, mas dessa vez no inte-
rior do Estado, sob a coordena-
ção da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Econômico 
(Setrand).

“Olho D’ Água das Flores 
será o município piloto deste 
programa no interior do 
Estado”, destacou o governa-
dor. Além disso, a população 
da cidade sertaneja ganhou 
investimentos do Programa 

Minha Cidade Linda com assi-
natura da ordem de serviço 
para asfalto em várias ruas.

Outro benefício anunciado 
a assinatura da ordem de 
serviço para o Povoado Pedrão, 
localidade que será todo asfal-
tado dentro do Programa de 
Ponta a Ponta.

Olho D’ Água das Flores 
também foi beneficiado com 
a entrega das chaves de um 
caminhão compactador e 
de um caminhão-pipa, do 
Programa Fortalece Alagoas.

“É com imensa alegria 
que recebemos esses equipa-
mentos graças a um governo 
que vem fazendo a diferença 
com sua população”, disse o 
prefeito José Luiz.

SEM RECURSOS DA UNIÃO, Paulo Dantas afirmou que o Governo do Estado 
vai dar continuidade às obras do Canal do Sertão.Alagoas

ANÚNCIO foi feito pelo governador Paulo Dantas durante entrega de equipamentos no município de Olho D’ Água das Flores

Canal do Sertão: Governo vai 
bancar a continuidade das obras
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   PROGRAMA CRIA    BACIA LEITEIRA ALAGOANA

Estado entregará 194 novas 
creches nos próximos meses

Wellington Santos 
Agência Alagoas

PAULO DANTAS:

“Obra fundamental para o sertanejo foi abandonada pelo governo federal”

 Rodrigo Marinho / Gabinete Civil

Governo de AL reinaugura fábrica 

que vai impulsionar a economia
A revitalização da Bacia 

Leiteira e a geração de cerca de 
três mil empregos são os princi-
pais benefícios da inauguração 
da Cooperativa de Produção 
Leiteira de Alagoas (CPLA), 
que contou com a presença 
do governador Paulo Dantas, 
autoridades e de produtores 
de leite de várias regiões do 
Estado, na segunda-feira (6), 
no município de Batalha.

Fechada há 12 anos por difi-
culdades financeiras, quando 
ainda se chamava Fábrica 
Camila, coube ao governa-
dor Paulo Dantas acionar o 
botão de uma das máquinas 
acoplada a um caminhão de 
leite e reinaugurar um novo 
tempo para a Bacia Leiteira 
alagoana.

“Quis o destino que justa-
mente um governador bata-
lhense tivesse o prazer de 
reabrir esta fábrica que vai 
ofertar um novo horizonte 
para os mais de dois mil asso-
ciados da CPLA, que adquiriu 
em suas instalações o que há 
de mais moderno em tecno-
logia para torná-la em breve 
espaço de tempo uma das 
maiores do Nordeste”, desta-
cou Paulo Dantas, ao lembrar 
que seu pai fora presidente por 
quase três décadas da antiga 
Camila.

Para o presidente da CPLA, 
Aldemar Monteiro, a Unidade 
de Beneficiamento do Leite 
(UBL) irá trazer ao estado a 
redenção, graças ao apoio que 
a CPLA recebeu do Governo 
de Alagoas com os aportes 
e contrapartidas para que o 
sonho se tornasse possível.

“Esse é um passo muito 
importante para Alagoas. A 
consequência dessa parceria 
ajudará a aquecer não apenas 
o mercado de leite, mas irá 
promover também a geração 
de emprego no estado”, frisou 
o presidente.

A instalação da Unidade 
de Beneficiamento do Leite 
promete fabricar produtos de 
qualidade e de alta tecnologia 
para o mercado alagoano.

“A abertura dessa fábrica 
representa o fortalecimento 
de toda cadeia da produção de 
leite, como os associados da 
CPLA, o cooperativismo, assim 
como quem vive da agricultura 
familiar”, ressaltou o secretá-
rio de Estado da Agricultura, 
Pecuária, Pesca e Aquicultura, 
Maykon Beltrão.

Na ocasião, foi feita uma 
h o m e n a g e m  c o m  u m a 
placa ao fundador da CPLA, 
Fernando Medeiros, já fale-
cido, representado na soleni-
dade por seus familiares. (W.S.)

Atendendo recomenda-
ção do Ministério da Saúde, 
a  Prefeitura  de Maceió 
decidiu prorrogar a campa-
nha de vacinação contra a 
Influena e o Sarampo até o 
próximo dia 24 de junho. 
Com a medida, o público-
-alvo terá mais 20 dias para 
garantir sua imunização e 
se proteger de formas graves 
das doenças. 

De acordo com a Secre-
taria Municipal de Saúde, 
todas as Unidades de Saúde 
de Maceió continuam vaci-

nando a população.
Segundo especialistas, o 

objetivo da vacinação contra 
o sarampo é proteger as 
crianças de uma doença que 
já estava controlada no país, 
mas vem provocando surtos. 

Já a imunização contra 
o vírus da Influenza é espe-
cialmente importante nesta 
época de frio. A vacinação 
contra essas doenças evita 
complicações e pressão 
sobre o sistema de saúde.

De acordo com o último 
levantamento da Gerência 

de Imunização da Secreta-
ria de Saúde de Maceió, de 
58.928 crianças de 6 meses 
a menores de 5 anos, apenas 
18,13% foram imunizadas. 
Gestantes e puérperas estão 
com 16,26% e 8,58%, respec-
tivamente, das mulheres 
vacinadas. 

Dos idosos, que corres-
pondem a 124.338 pessoas, 
somente 36,37% receberam 
a dose contra a gripe. Já dos 
trabalhadores da saúde, 
53,63% foram imunizados 
contra a Influenza.

A VACINAÇÃO contra essas doenças evita complicações 
e pressão sobre o sistema de saúde.Maceió

BAIXA COBERTURA vacinal levou o Ministério da Saúde a prorrogar a campanha até o dia 24 de junho

Campanha de vacinação contra 
Influenza e Sarampo é prorrogada  

IMUNIZAÇÃO

Contra Influenza e Sarampo segue até o dia 24 de junho

BECO

Vai ganhar novo piso, pergolado com plantas, pinturas e outras intervenções

Gabriel Moreira/Secom Maceió

Célio Júnior

   REVITALIZAÇÃO

Beco de Jaraguá vai ganhar 
intervenção urbanística 

O histórico bairro do 
Jaraguá, que já fez parte da 
boemia, que abriga prédios 
antigos e que ganhou então 
a rua conhecida como “Beco 
da Rapariga”, na esquina com 
a Rua Sá e Albuquerque e 
acesso à Rua Barão de Jaraguá, 
vai ganhar uma intervenção 
urbanística.

A inciativa da Prefeitura 
de Maceió vai contemplar 
também o bairro com uma 
revitalização, onde irá recon-
tar a história do local aos 
moradores e visitantes, além 
de estimular o movimento de 
pessoas e atrair investimentos 
naquela localidade.

Co m o  e x p l i c a  F á b i o 
Palmeira, gerente da Zeladoria 
Municipal, a proposta é uma 
revitalização que preserve 

esse patrimônio histórico, 
sem interferir na arquitetura 
do local, que respeite a histó-
ria do bairro entendam a 
importância do local. 

Segundo ele, o projeto vai 
garantir que as intervenções 
sejam replicadas de formas 
diferentes nos outros becos 
e, com isso, a atrair mais 
investimentos para o lugar, 
principalmente no aspecto 
comercial.

O Beco vai receber novo 
piso de intertravados, um 
portão cênico, luzes cêni-
cas, pergolado com flores, 
um chafariz, vasos de planta, 
grama, bancos em madeira 
e metal e pintura nas pare-
des dos imóveis. A obra já 
foi iniciada e a previsão de 
conclusão é em 60 dias.
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Com a aproximação 
da data comemorativa do 
Dia dos Namorados, no 
próximo dia 12, o Procon 
M a c e i ó  re a l i z o u  u m a 
pesquisa referente aos 
preços dos produtos mais 
consumidos para a data. O 
levantamento, feito entre 
os dias 24 de maio a 1° de 
junho, constatou diferença 
de preços em vários itens.

Só para citar  como 
exemplo, os buquês de 
f lores  com seis  rosas, 
podem ser encontrados 

com uma diferença equi-
valente a 30% mais caros 
de uma loja para outra.

A  e q u i p e  a n a l i s o u 
t a m b é m  a l g u n s  i t e n s 
essenciais como suges-
tões de presentes. Foram 
verificados os itens, como 
moda e acessórios, eletro-
eletrônicos, cosméticos, 
chocolates, hotéis,  sex 
shops, motéis, floricultu-
ras e restaurantes.

Como explica Lendro 
A l m e i d a ,  d i r e t o r  d o 
Procon Maceió, é sempre 

importante saber o que se 
planeja comprar e como 
gastar o dinheiro. Segundo 
ele, vale a pena fazer uma 
pesquisa de preços de 
produtos e serviços antes 
de comprar para que eles 
não surpreendam.

Ele ressalta ainda que 
o consumidor que tiver 
denúncias ou reclama-
ç õ e s,  p o d e  e n t ra r  e m 
contato com o Procon 
Maceió através do 0800 
082 4567 ou no WhatsApp 
(82) 98882-8326.

A Secretaria Municipal 
de Educação (Semed) abre, a 
partir de hoje, as matrículas 
dos cursos de inglês e espa-
nhol, na nova unidade do 
Núcleo de Línguas Estran-
geiras, na Escola Municipal 
Padre Brandão Lima, loca-
lizada no bairro Benedito 
Bentes. Com vagas limita-
das, o período de matrículas 
seguirá até o próximo dia 17 
deste mês.

A Semed informa que 

os cursos são gratuitos e 
abertos para a comuni-
dade, professores e alunos. 
Serão duas turmas de inglês 
e  espanhol  no período 
vespertino, com aulas das 
13h às 17h, direcionadas ao 
público de até 14 anos. 

Já as turmas do período 
noturno contemplarão o 
público de jovens e adul-
tos, a partir de 15 anos, com 
quatro turmas de inglês e 
espanhol, com aulas das 19h 

às 21h.
Os interessados devem 

ir presencialmente até a 
Escola Municipal  Padre 
Brandão Lima e apresentar 
fotocópia da identidade, 
comprovante de residên-
cia,  uma foto 3x4 e um 
comprovante que ateste 
escolaridade até o 6º ano do 
Ensino Fundamental. Estu-
dantes da rede municipal 
devem levar comprovante 
de matrícula.

  DIA DOS NAMORADOS

   VAGAS LIMITADAS

Procon Maceió divulga nova 
pesquisa de preços para a data

Semed abre matrículas para 
cursos de inglês e espanhol  



O Brasil registrou 28.880 
novos casos da covid-19 
ontem. A média móvel de 
testes positivos, que elimina 
distorções entre dias úteis e fim 
de semana, ficou em 29,6 mil, 
o que representa um aumento 
de 92% em relação à de duas 
semanas atrás, mas ainda 
abaixo do patamar registrado 
no início do ano, quando havia 
predominância de circulação 
da variante Ômicron.

O País também notificou 
50 novas mortes pelo corona-
vírus nesta segunda, enquanto 
a média móvel de óbitos 
ficou em 77, abaixo dos 80 da 
véspera e mantendo a tendên-
cia de queda há uma semana. 
No total, o Brasil tem 667.106 
vítimas e 31.182.645 casos da 
doença.

Os dados diários do Brasil 
são do consórcio de veícu-
los de imprensa formado por 
Estadão, G1, O Globo, Extra, 
Folha e UOL em parceria com 
27 secretarias estaduais de 

Saúde, em balanço divulgado 
às 20h. Segundo os núme-
ros do governo, 30,1 milhões 
de pessoas se recuperaram 
da doença desde o início da 

pandemia.
Ao todo, cinco Estados 

não divulgaram os dados das 
últimas 24 horas referentes ao 
avanço da pandemia. São eles: 

Bahia, Minas Gerais, Paraíba, 
São Paulo e Tocantins. O maior 
número de casos no período 
veio do Rio de Janeiro, que 
notificou 9,3 mil novos testes 

positivos nesta segunda.
O balanço de óbitos e casos 

é resultado da parceria entre 
os seis meios de comunica-
ção que passaram a trabalhar, 
desde 8 de junho de 2020, de 
forma colaborativa para reunir 
as informações necessárias nos 
26 Estados e no Distrito Fede-
ral. A iniciativa inédita é uma 
resposta à decisão do governo 
Bolsonaro de restringir o acesso 
a dados sobre a pandemia, mas 
foi mantida após os registros 
governamentais continuarem 
a ser divulgados.

O Ministério da Saúde 
informou que foram regis-
trados 35.783 novos casos e 
mais 36 mortes pela covid-
19 nas últimas 24 horas. No 
total, segundo a pasta, são 
31,1 milhões de pessoas 
infectadas e 667.041 óbitos. 
Os números são diferentes do 
compilado pelo consórcio de 
veículos de imprensa princi-
palmente por causa do horá-
rio de coleta dos dados.

MÉDIA MÓVEL de testes positivos, que elimina distorções 
entre dias úteis e fim de semana, ficou em 29,6 mil.Brasil

PAÍS também notificou 50 novas mortes pelo coronavírus ontem, enquanto a média móvel de óbitos ficou em 77

Brasil tem média móvel de novos 
casos da Covid acima de 29 mil
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A Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) 
expediu medida cautelar para 
evitar o telemarketing abusivo, 
aquelas ligações realizadas por 
robôs, conhecidas por robo-
calls.

O emprego de solução 
tecnológica para o disparo 
massivo de chamadas com 
duração de até 3 segundos 
é considerado, pela Anatel, 
como uso inadequado de 
serviços de telecomunicações.

De acordo com a medida, 
os usuários têm 15 dias, conta-

dos da publicação decisão, 
para adotar providências para 
a adequação de atividades e, 
assim, cessar a sobrecarga de 
chamadas aos consumidores 
sem efetiva comunicação.

Passado esse prazo, as 
operadoras serão obriga-
das a bloquear as chamadas 
dos usuários que continuem 
gerando excesso de ligações. O 
bloqueio durará 15 dias ou até 
que o usuário firme compro-
misso formal com a Anatel de 
se abster da prática indevida 
e apresente as providências 

adotadas.
O bloqueio de chamadas 

originadas, no entanto, não 
deve prejudicar a manutenção 
de outros serviços de teleco-
municações contratados pelo 
usuário.

As operadoras deverão 
enviar à Anatel, quinzenal-
mente, um relatório sobre 
os usuários que sofreram 
o bloqueio e os respectivos 
recursos de numeração utili-
zados, o volume de tráfego e as 
datas de bloqueio de chama-
das.

Números irregulares
A Anatel determinou por 

meio da cautelar que, no prazo 
de 30 dias, as prestadoras de 
telefonia realizem o bloqueio 
de chamadas que utilizem 
números não atribuídos pela 
agência – numeração de linhas 
telefônicas irregulares – , sejam 
elas originadas na própria rede 
ou provenientes de outras 
prestadoras.

As operadoras e os usuários 
que não seguirem as determi-
nações poderão ser multados 
em até R$ 50 milhões.

A medida cautelar da Anatel 
tem vigência de 3 meses.

Código de telemarketing
Outra medida para comba-

ter o telemarketing abusivo é 
a identificação das chamadas 
pelo prefixo 0303. O objetivo é 
dar a liberdade ao consumidor 
para que, ao receber uma liga-
ção de telemarketing, possa 
identificar o chamador e, 
assim, exercer o seu direito de 
atender ou não aquela ligação. 
Até 8 de junho todas as empre-
sas do setor deverão utilizar o 
código.

  POR USO INADEQUADO

Anatel autoriza bloqueio de chamadas feitas por robôs

DADOS DIÁRIOS

Do Brasil são do consórcio de veículos de imprensa; país tem 667.106 vítimas e 31.182.645 casos da doença

Getty Images



A cultura popular da Alagoas 
profunda inspira o design alagoano 
Tavinho Camerino em suas criações, 
que dialogam entre as raízes da terra e 
o contemporâneo. Sua nova coleção, 
“Taboa”, feita em colaboração com 
artesãs do município de Feliz Deserto, 
distante cerca de 115 km da capital 
alagoana, alçaram voos maiores e 
serão expostas principal evento de 
design do mundo, o Salão Internacio-
nal do Móvel de Milão, que acontece 
entre 7 e 12 de junho, dentro da Milão 
Design Weekend.

Em entrevista ao Jornal de Alagoas 
ele conta que trabalha com peças 
manufaturadas, autorais e que 
apresentará banco Ciça e a lumi-
nária L.ANp, desenvolvidas com 
fibra de palha de taboa e alumínio 
em sua base. Tavinho foi escolhido 
após curadoria criteriosa de Marva 
Griffin, considerada a mãe do design 
moderno. Suas peças estarão expos-
tas no Salão Satélite (Salone Satellite), 
espaço dedicado a novos talentos de 
diferentes países. Ele é o único brasi-
leiro selecionado para expor de forma 
individual no evento.

“É muito massa estar de um 
evento desse porte. Eu sempre gostei 
muito de trabalhar com artesãos, e 
na parte de design autoral eu sempre 
penso em peças em parceria com 
algum artesão, então eu já apresen-
tei em São Paulo com o ateliê do João 

das Alagoas, de Capela, com o arte-
sãos de São Miguel dos Milagres, que 
trabalham marcenaria com madeira 
de coqueiro, então eu fui me aproxi-
mando do artesanato local, mais ou 
menos em 2017, que foi quando eu 
comecei”, detalha Tavinho.

Sua parceria com as artesãs de 
Feliz Deserto, município de Alagoas 
com pouco mais de quatro mil habi-
tantes e uma cultura riquíssima, 
tem como base o respeito à tradição 
local. As peças são confeccionadas 
com fibras naturais de taboa, planta 
nativa das margens do rio e base dos 
produtos desenvolvidos pelas artesãs, 
como cestos, bolsas e utensílios para a 
casa. A essa técnica, Tavinho adiciona 

materiais industriais, adaptando seus 
desenhos às criações das artistas, 
buscando o mínimo de interferência.

“O nome da coleção é o jeito popu-
lar de falar o nome Cícera, comum 
nas comunidades em que passo. Ciça 
representa a simplicidade e a força 
do povo nordestino, principalmente 
das mulheres de Feliz Deserto, que 
apresentam essa coleção comigo. Na 
concepção, o desejo é que meu design 
fosse literalmente uma base, suporte, 
para a arte das mulheres da comu-
nidade. Levar esse trabalho para o 
Salone Satellite me deixa feliz porque 
é como se cada uma dessas Ciças 
estivesse comigo neste impactante e 
prestigiado evento”, reflete.

Sobre o designer
A trajetória de Tavinho Came-

rino com o design de mobiliário 
começou em 2017, quando ainda 
era estudante de Arquitetura. Desde 
o primeiro momento, ele se inte-
ressou em unir materiais e técnicas 
tradicionais de artesãos alagoanos 
às inovações industriais. Tanto que, 
entre suas criações iniciais, esta-
vam peças em madeira de coqueiro 
com ferro, produzidas com artesãos 
de São Miguel dos Milagres (AL). 
Durante o período em que trabalhou 
na Secretaria de Desenvolvimento 
de Alagoas, atuando no programa 
Alagoas Feita à Mão, voltado para a 
valorização do artesanato do estado, 
essa relação se aprofundou ainda 
mais, ajudando também na geração 
de renda e visibilidade dessas comu-
nidades.

Ao longo de sua carreira, Tavi-
nho se destacou em eventos como 
a exposição Novos Talentos Brasi-
leiros do Design, no Rio de Janeiro, 
em 2018; foi contemplado com o 
2º Lugar na categoria Estudante no 
Lighting Design – Prêmio Alagoano 
Esther Stiller, também em 2018. 
Em eventos de projeção nacional, 
Tavinho participou da Feira Para-
lela, da São Paulo Design Weekend 
(DW! SP) e do BoomSPDesign, em 
2019, em São Paulo. Na capital 
paulista, fez parte ainda da Premier 
Expo Decor, em 2020. O designer 
também é co-fundador do Coletivo 
Borogodó.

TAVINHO foi escolhido após curadoria criteriosa de Marva Griffin, 
considerada a mãe do design moderno.Mercado

A FIBRA da palha de taboa inspira a coleção de mesmo nome, feita em parceria com artesãs de Feliz Deserto

Alagoano leva cultura popular 
da terra para evento de design

7 de junho     |     2022 7O DIA Digital

PEÇAS QUE SERÃO

Expostas no Salão Internacional do Móvel de Milão têm a coloboração das artesãs de Feliz Deserto

Reprodução/Instagram

Vinícius Rocha  
Jornal de Alagoas

O Brasil registrou 28.880 
novos casos da covid-19 
ontem. A média móvel de 
testes positivos, que elimina 
distorções entre dias úteis e fim 
de semana, ficou em 29,6 mil, 
o que representa um aumento 
de 92% em relação à de duas 
semanas atrás, mas ainda 
abaixo do patamar registrado 
no início do ano, quando havia 
predominância de circulação 
da variante Ômicron.

O País também notificou 
50 novas mortes pelo corona-
vírus nesta segunda, enquanto 
a média móvel de óbitos 
ficou em 77, abaixo dos 80 da 
véspera e mantendo a tendên-
cia de queda há uma semana. 
No total, o Brasil tem 667.106 
vítimas e 31.182.645 casos da 
doença.

Os dados diários do Brasil 
são do consórcio de veícu-
los de imprensa formado por 
Estadão, G1, O Globo, Extra, 
Folha e UOL em parceria com 
27 secretarias estaduais de 

Saúde, em balanço divulgado 
às 20h. Segundo os núme-
ros do governo, 30,1 milhões 
de pessoas se recuperaram 
da doença desde o início da 

pandemia.
Ao todo, cinco Estados 

não divulgaram os dados das 
últimas 24 horas referentes ao 
avanço da pandemia. São eles: 

Bahia, Minas Gerais, Paraíba, 
São Paulo e Tocantins. O maior 
número de casos no período 
veio do Rio de Janeiro, que 
notificou 9,3 mil novos testes 

positivos nesta segunda.
O balanço de óbitos e casos 

é resultado da parceria entre 
os seis meios de comunica-
ção que passaram a trabalhar, 
desde 8 de junho de 2020, de 
forma colaborativa para reunir 
as informações necessárias nos 
26 Estados e no Distrito Fede-
ral. A iniciativa inédita é uma 
resposta à decisão do governo 
Bolsonaro de restringir o acesso 
a dados sobre a pandemia, mas 
foi mantida após os registros 
governamentais continuarem 
a ser divulgados.

O Ministério da Saúde 
informou que foram regis-
trados 35.783 novos casos e 
mais 36 mortes pela covid-
19 nas últimas 24 horas. No 
total, segundo a pasta, são 
31,1 milhões de pessoas 
infectadas e 667.041 óbitos. 
Os números são diferentes do 
compilado pelo consórcio de 
veículos de imprensa princi-
palmente por causa do horá-
rio de coleta dos dados.

MÉDIA MÓVEL de testes positivos, que elimina distorções 
entre dias úteis e fim de semana, ficou em 29,6 mil.Brasil

PAÍS também notificou 50 novas mortes pelo coronavírus ontem, enquanto a média móvel de óbitos ficou em 77

Brasil tem média móvel de novos 
casos da Covid acima de 29 mil
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A Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) 
expediu medida cautelar para 
evitar o telemarketing abusivo, 
aquelas ligações realizadas por 
robôs, conhecidas por robo-
calls.

O emprego de solução 
tecnológica para o disparo 
massivo de chamadas com 
duração de até 3 segundos 
é considerado, pela Anatel, 
como uso inadequado de 
serviços de telecomunicações.

De acordo com a medida, 
os usuários têm 15 dias, conta-

dos da publicação decisão, 
para adotar providências para 
a adequação de atividades e, 
assim, cessar a sobrecarga de 
chamadas aos consumidores 
sem efetiva comunicação.

Passado esse prazo, as 
operadoras serão obriga-
das a bloquear as chamadas 
dos usuários que continuem 
gerando excesso de ligações. O 
bloqueio durará 15 dias ou até 
que o usuário firme compro-
misso formal com a Anatel de 
se abster da prática indevida 
e apresente as providências 

adotadas.
O bloqueio de chamadas 

originadas, no entanto, não 
deve prejudicar a manutenção 
de outros serviços de teleco-
municações contratados pelo 
usuário.

As operadoras deverão 
enviar à Anatel, quinzenal-
mente, um relatório sobre 
os usuários que sofreram 
o bloqueio e os respectivos 
recursos de numeração utili-
zados, o volume de tráfego e as 
datas de bloqueio de chama-
das.

Números irregulares
A Anatel determinou por 

meio da cautelar que, no prazo 
de 30 dias, as prestadoras de 
telefonia realizem o bloqueio 
de chamadas que utilizem 
números não atribuídos pela 
agência – numeração de linhas 
telefônicas irregulares – , sejam 
elas originadas na própria rede 
ou provenientes de outras 
prestadoras.

As operadoras e os usuários 
que não seguirem as determi-
nações poderão ser multados 
em até R$ 50 milhões.

A medida cautelar da Anatel 
tem vigência de 3 meses.

Código de telemarketing
Outra medida para comba-

ter o telemarketing abusivo é 
a identificação das chamadas 
pelo prefixo 0303. O objetivo é 
dar a liberdade ao consumidor 
para que, ao receber uma liga-
ção de telemarketing, possa 
identificar o chamador e, 
assim, exercer o seu direito de 
atender ou não aquela ligação. 
Até 8 de junho todas as empre-
sas do setor deverão utilizar o 
código.

  POR USO INADEQUADO

Anatel autoriza bloqueio de chamadas feitas por robôs

DADOS DIÁRIOS

Do Brasil são do consórcio de veículos de imprensa; país tem 667.106 vítimas e 31.182.645 casos da doença

Getty Images



Ontem foi celebrado o 
Dia Nacional do Teste do 
Pezinho,  popularmente 
conhecido como o teste que 
faz a coleta de sangue no 
calcanhar dos recém-nasci-
dos para a detecção precoce 
de doenças graves que, 
quando tratadas em estágio 
inicial, possibilitam o desen-
volvimento dessas crianças. 
A data foi instituída para 
conscientizar a população 
sobre a importância do teste 
e sobre a obrigatoriedade de 
realizá-lo.

Segundo a médica pediatra 
e professora do Centro Univer-
sitário Tiradentes (Unit/AL) 
Dayse Isabel Paraíso, o teste 
deve ser realizado em todos os 
recém-nascidos, de preferên-
cia entre o 3º e 7º dia de vida 
e é oferecido em Unidades 
Básicas de Saúde, através do 
Sistema Único de Saúde (SUS) 
e em laboratórios, através da 
rede privada.

“No teste do SUS são 
rastreadas seis doenças: 
hipotireoidismo congênito 
[produção baixa ou mesmo 

nula do hormônio da glândula 
tireoide]; fenilcetonúria [falha 
no metabolismo de aminoá-
cidos] e outras hiperfenilala-
ninemias [erros metabólicos]; 
anemia falciforme e diversas 
hemoglobinopatias [alteração 
na produção de hemoglobina 
- componente dos glóbulos 
vermelhos do sangue que 
transporta oxigênio para os 

tecidos]; fibrose cística [secre-
ções nos pulmões e pâncreas]; 
hiperplasia congênita da 
suprarrenal [déficit de enzi-
mas]; e deficiência de biotini-
dase [mau funcionamento das 
enzimas]”, enumera.

A médica revela que, 
neste ano, o Governo Federal 
começa a incluir mais doenças 
para serem detectadas no teste 

do pezinho. Esse processo 
acontecerá em etapas com 
duração de quatro anos.

“Muitas dessas doenças 
detectadas precisam de trata-
mento logo no primeiro mês 
de vida do recém-nascido, por 
isso a importância de fazer 
logo cedo o teste. Essas doen-
ças podem ser controladas e 
o tratamento é para o resto da 

vida. A depender da doença, 
o tratamento muda. Na defi-
ciência de fenilcetonúria, por 
exemplo, basta a criança não 
comer alimentos com feni-
lalanina [alimentos ricos em 
proteínas]. Já no hipotireoi-
dismo é necessário reposição 
hormonal”, detalha.

A realização do teste do 
pezinho é obrigatória por 
lei em todo o país. E um dos 
lugares onde o exame pode 
ser realizado é na Unidade 
Docente Assistencial Doutor 
José Lages Filho (UDA) no 
campus da Unit/AL, onde o 
atendimento acontece todos 
os dias pela manhã, com 
demanda livre.

Caso o teste realizado pelo 
SUS aponte a existência de 
alguma doença, a família é 
informada através do Serviço 
de Referência em Triagem 
Neonatal sobre o resultado e a 
necessidade de realizar novos 
exames para início do trata-
mento, que também é ofere-
cido gratuitamente pelo SUS.

“Se a criança não fizer o 
tratamento, a doença progride 
e, em muitos casos, leva à 
morte ou a retardo mental irre-
versível”, reforça a médica.

REALIZAÇÃO do teste do pezinho é obrigatória por lei em todo o país.Saúde
EXAME é obrigatório por lei e pode ser realizado gratuitamente em qualquer Unidade Básica de Saúde do país

Campanha conscientiza sobre a 
importância do Teste do Pezinho

Carol Amorim  
Algo Mais Consultoria e Assessoria

7 de junho     |     20228 O DIA Digital

TESTE DO PEZINHO É FEITO PELO SUS

E faz o rastreio de seis doenças graves que possibilitam o desenvolvimento normal da criança se tratada em estágio inicial 

Divulgação



INVESTIMENTO  do curso será patrocinado inteiramente 
pelo Google para as pessoas aprovadas.

   Alyshia Gomes   |  alyshiagomes.ri@gmail.com

Estudar lá fora
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  Curso Preparatório para 
Seleção de Trabalho no 
Google
O Google está abrindo uma impor-
tante oportunidade para a inclusão de 
pessoas negras e pardas interessadas 
em seu processo seletivo. Prep Tech-
-afro é o nome do projeto, destinado 
para bacharéis em Ciência da Compu-
tação ou áreas correlatas com mais de 
três anos de experiência em engenha-
ria de software e inglês intermediário.
Let ‘s Code foi a parceira escolhida 
para a criação deste importante 
movimento de inclusão que ocorrerá 
através de um curso preparatório para 
o processo de seleção. Estão previstas 
15 vagas para formação em Estrutura 
de Dados e Algoritmos com duração de 
4 meses, sem custo algum. Além disso, 
será disponibilizado um incentivo 
financeiro total de R$2.000, pago pelo 
Google.
Importante ressaltar duas questões. 
Primeiramente, não será cobrada 
nenhuma taxa de inscrição e o investi-
mento do curso será patrocinado intei-
ramente pelo Google para as pessoas 
aprovadas. Em segundo lugar,  o obje-
tivo deste curso é preparar as pessoas 
para as entrevistas com o Google. 
Portanto, a participação no curso não 
significa obrigatoriedade de contrata-
ção por parte do Google.No entanto, 
caso o participante seja contratado, o 
trabalho será presencial, podendo ser 
na cidade de Belo Horizonte (MG) ou 
São Paulo (SP), dependendo das vagas 
disponíveis. Por isso é importante que 
o participante tenha disponibilidade 
para se mudar.
Para participar, o interessado deve ser 
maior de 18 anos, ter formação supe-
rior nas áreas de Ciência da Computa-
ção ou correlatas, morar no Brasil, ser 
uma pessoa autodeclarada preta ou 
parda, inglês intermediário e ter pelo 
menos 3 anos de experiência profissio-
nal em desenvolvimento de software 
(Java, Kotlin, C/C++, C#, Objective C, 
JavaScript, ou Python).
O processo de seleção para o curso 
preparatório será composto de 2 fases. 
A primeira será realizada através de um 

teste de lógica em formato múltipla 
escolha (TLLC) elaborado exclusiva-
mente para o processo seletivo Prep 
Tech Afro que acontecerá no dia 20/06, 
com duração de 60 minutos. O link de 
acesso será disponibilizado às 12h por 
email, e ficará aberto até às 23h59 para 
a realização da prova. Após aprovado 
na primeira etapa, os candidatos parti-
ciparão de conversas com especialis-
tas. Elas poderão ser feitas em grupo, 
através de dinâmicas, ou individuais, 
por entrevistas. Por fim, também será 
exigida uma Carta de Apresentação em 
inglês.
O curso terá uma carga horária de 240 
horas e abordará temas como Big O, 
Lists, Queues, Stack, Trees, Graphs, 
Dynamic Programming e Mock Inter-
views. As inscrições vão até o dia 19 de 
junho. Mais informações em  https://
bit.ly/3xq9I5J .

  Doutorado Sanduíche - 
Estados Unidos

A Comissão Fulbright vai oferecer 
até trinta bolsas em todas as áreas 
do conhecimento para brasilei-
ros desenvolverem parte de sua 
pesquisa nos Estados Unidos.
Requisitos exigidos no edital:
Possuir nacionalidade brasileira 
e não ter nacionalidade norte-
-americana;
Estar matriculado em curso de 
doutorado no Brasil;
Ter proficiência em inglês (ver 
abaixo);
Residir no Brasil no momento 
da candidatura e durante todo o 
processo de seleção; e
Não acumular esta bolsa com 
outras para doutorado no exterior 
com o intuito de estender o período 
de estágio.
Os bolsistas receberão os seguintes 

benefícios:
Bolsa mensal de acordo com a loca-
lidade da instituição americana;
Passagem aérea internacional;
Auxílio instalação de US$ 2.000;
Auxílio para participação de even-
tos acadêmicos/científicos nos 
EUA, após aprovação, de até US$ 
1.000;
Orientação Pré-Partida;
Treinamento intensivo de inglês (se 
aplicável)*;
Seguro para acidentes e doenças 
limitado (ASPE – Accident and Sick-
ness Program for Exchanges);
Visto J-1.
As inscrições estão abertas até 
o dia 01 de agosto de 2022. Mais 
informações em https://bit.
ly/3NEZAeU.

  Chamada para 
publicação - Espanha

A Revista de Estudios Brasileños 
lança uma nova chamada para 
submissão de originais para a seção 
geral, dossiê, entrevistas e resenhas. 
O prazo para envio de originais vai 
até 31 de julho.
O dossiê tem como tema o bicen-
tenário da Independência do Brasil 
e será coordenado pelo Prof. O Dr. 
José Manuel Santos Pérez (profes-
sor titular de História da América e 
diretor do Centro de Estudos Brasi-
leiros da USAL). Linhas temáticas:
O processo de independência do 
Brasil na historiografia;
A visão da independência do Brasil 
no ensino da história;
O impacto “regional” da proclama-
ção em 1822 e sua abordagem nas 
identidades regionais;
Independência e cultura escrita;

A ação dos “subalternos” no 
processo: escravizados, libertos, 
indígenas, população urbana e 
rural marginal;
Interpretação do papel desempe-
nhado no processo por algumas 
figuras individuais;
A mulher no processo de indepen-
dência do Brasil;
A violência no processo de inde-
pendência do Brasil;
A questão constitucional.
A informação completa sobre o call 
for papers está disponível no link 
https://bit.ly/3zmtb90 .

  Cátedra Saúde Global na 
Rutgers
Fulbright Brasil abriu inscrições 
para uma oportunidade de ensino e 
pesquisa na área de saúde global para 
professores e pesquisadores.
Requisitos exigidos:
Ter nacionalidade brasileira e não ter 
nacionalidade norte-americana;
Ter concluído o doutorado antes de 31 
de dezembro de 2014;
Ter dez anos de experiência profissio-
nal na área;
Ter fluência em inglês;
Não receber bolsa ou benefício 
financeiro de agência com o mesmo 
objetivo; e
Permanecer no Brasil durante a sele-
ção, afiliação e partida aos EUA
O edital prevê os seguintes benefícios:
US$ 22.000 para cobrir as despesas de 
passagem aérea e manutenção por 
quatro meses nos EUA;
Moradia compatível com o padrão 
oferecido a professores visitantes por 
Rutgers (até US$ 1.200 por mês);
Seguro para acidentes e doenças 
limitado (ASPE Accident and Sickness 
Program for Exchanges);
Taxa do visto J-1; e
Acesso às instalações e serviços da 
Rutgers, tais como: escritório, internet, 
bibliotecas e demais meios necessários 
à efetiva consecução das atividades de 
ensino e/ou pesquisa.
As inscrições vão até o dia 01 de agosto 
de 2022. Mais informações em https://
bit.ly/3zmS4RN. 

Ontem foi celebrado o 
Dia Nacional do Teste do 
Pezinho,  popularmente 
conhecido como o teste que 
faz a coleta de sangue no 
calcanhar dos recém-nasci-
dos para a detecção precoce 
de doenças graves que, 
quando tratadas em estágio 
inicial, possibilitam o desen-
volvimento dessas crianças. 
A data foi instituída para 
conscientizar a população 
sobre a importância do teste 
e sobre a obrigatoriedade de 
realizá-lo.

Segundo a médica pediatra 
e professora do Centro Univer-
sitário Tiradentes (Unit/AL) 
Dayse Isabel Paraíso, o teste 
deve ser realizado em todos os 
recém-nascidos, de preferên-
cia entre o 3º e 7º dia de vida 
e é oferecido em Unidades 
Básicas de Saúde, através do 
Sistema Único de Saúde (SUS) 
e em laboratórios, através da 
rede privada.

“No teste do SUS são 
rastreadas seis doenças: 
hipotireoidismo congênito 
[produção baixa ou mesmo 

nula do hormônio da glândula 
tireoide]; fenilcetonúria [falha 
no metabolismo de aminoá-
cidos] e outras hiperfenilala-
ninemias [erros metabólicos]; 
anemia falciforme e diversas 
hemoglobinopatias [alteração 
na produção de hemoglobina 
- componente dos glóbulos 
vermelhos do sangue que 
transporta oxigênio para os 

tecidos]; fibrose cística [secre-
ções nos pulmões e pâncreas]; 
hiperplasia congênita da 
suprarrenal [déficit de enzi-
mas]; e deficiência de biotini-
dase [mau funcionamento das 
enzimas]”, enumera.

A médica revela que, 
neste ano, o Governo Federal 
começa a incluir mais doenças 
para serem detectadas no teste 

do pezinho. Esse processo 
acontecerá em etapas com 
duração de quatro anos.

“Muitas dessas doenças 
detectadas precisam de trata-
mento logo no primeiro mês 
de vida do recém-nascido, por 
isso a importância de fazer 
logo cedo o teste. Essas doen-
ças podem ser controladas e 
o tratamento é para o resto da 

vida. A depender da doença, 
o tratamento muda. Na defi-
ciência de fenilcetonúria, por 
exemplo, basta a criança não 
comer alimentos com feni-
lalanina [alimentos ricos em 
proteínas]. Já no hipotireoi-
dismo é necessário reposição 
hormonal”, detalha.

A realização do teste do 
pezinho é obrigatória por 
lei em todo o país. E um dos 
lugares onde o exame pode 
ser realizado é na Unidade 
Docente Assistencial Doutor 
José Lages Filho (UDA) no 
campus da Unit/AL, onde o 
atendimento acontece todos 
os dias pela manhã, com 
demanda livre.

Caso o teste realizado pelo 
SUS aponte a existência de 
alguma doença, a família é 
informada através do Serviço 
de Referência em Triagem 
Neonatal sobre o resultado e a 
necessidade de realizar novos 
exames para início do trata-
mento, que também é ofere-
cido gratuitamente pelo SUS.

“Se a criança não fizer o 
tratamento, a doença progride 
e, em muitos casos, leva à 
morte ou a retardo mental irre-
versível”, reforça a médica.

REALIZAÇÃO do teste do pezinho é obrigatória por lei em todo o país.Saúde
EXAME é obrigatório por lei e pode ser realizado gratuitamente em qualquer Unidade Básica de Saúde do país

Campanha conscientiza sobre a 
importância do Teste do Pezinho

Carol Amorim  
Algo Mais Consultoria e Assessoria
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Pela primeira vez na 
história, a Volvo Car Brasil 
atingiu a marca de 8.273 
veículos vendidos. O marco 
na trajetória da montadora 
escandinava, que possui a 
linha totalmente eletrifi-
cada, garantiu a segunda 
p o s i ç ã o  d o  m e r c a d o 
premium com participa-
ção de 18,3% no segmento. 
“Atingir este número e se 
consolidar como segunda 
maior marca no segmento 
P r e m i u m  n o  B r a s i l  é 
motivo de muito orgulho 
para nós. Nossos investi-

mentos em eletrificação 
se provaram ser efetivos e 
cada vez mais necessários 
quando olhamos esses 
números. O carro elétrico 
está cada vez mais próximo 
da realidade dos brasilei-
ros”, destaca o diretor geral 
de operações e inovação 
da Volvo Car Brasil, João 
Oliveira. A Volvo é líder no 
acumulado do ano entre 
os SUVs premium com 
os modelos XC90, XC60 e 
XC40, que somam 26% de 
participação nas vendas do 
segmento. Outro grande 

destaque é a liderança 
absoluta entre os plug-in 
(BEVs e PHEVs). A Volvo 
detém 56,43% dentre todas 
as marcas do Brasil e a dife-
rença para a segunda colo-
cada é de mais de 37%. O 
XC40 Recharge Pure Elec-
tric foi o carro elétrico mais 
vendido em dezembro de 
2021, e mesmo com seu 
lançamento no segundo 
semestre, ocupou a terceira 
posição do ranking de 
elétricos mais vendidos do 
país, com 13.69% de parti-
cipação.

L a n ç a d o  n o  f i m  d e 
maio de 2017, o Fiat Argo 
acaba de completar cinco 
anos. O modelo de design 
italiano marcante coleciona 
prêmios desde que chegou 
ao mercado e é um sucesso 
entre os consumidores. O 
Fiat Argo se destaca pelo 
design, com equilíbrio nas 
proporções, muita elegância 
nos detalhes e pelo compor-
tamento dinâmico surpre-
endente e qualidade no 

acabamento. Esses atributos 
contribuíram para que seu 
ótimo desempenho também 
se comprovasse nos núme-
ros de vendas: já são cerca 
de 330 mil unidades empla-
cadas desde o lançamento 
no Brasil, além de ter termi-
nado o último ano (2021) 
como o terceiro veículo mais 
vendido do país com quase 
85 mil carros e quase 20% 
do segmento onde atua. Vale 
dizer que desde seu primeiro 

ano completo de vendas 
(2018), ele sempre fez parte 
do top 10 entre os automó-
veis mais comprados pelos 
brasileiros. A importância do 
Argo vai muito além dos seus 
ótimos resultados de vendas. 
Lançado em um momento 
de profunda renovação do 
portfólio de produtos da 
Fiat, chegou na sequência 
de Toro e Mobi, de 2016, e 
um pouco antes do Cronos, 
de 2018.

Citroën se prepara para o 
lançamento do novo C3
O lançamento de um 
modelo tão especial 
como o Novo Citroën 
C3 requer uma rede de 
concessionários à altura 
do primeiro hatch com 
atitude SUV do mercado. 
Por isso, a Citroën 
prepara uma ofensiva 
inédita em sua rede, com 
uma abrangência de 80% 
do território nacional e 
um crescimento supe-
rior a 70% no número 
de concessionários em 
relação a 2019. “Esse 
momento histórico 
reforça a importância 
dos nossos concessio-
nários e parceiros para o 
lançamento mais impor-
tante do ano. Investimos 
no aumento e qualifica-
ção de nossa rede para 
atender aos exigentes 
clientes do Novo C3 ao 
mesmo tempo em que 
ampliamos o alcance de 
nossos produtos, indo ao 
encontro da acessibili-
dade à inovação, um dos 
pilares da marca”, fala 
André Montalvão, diretor 
comercial para a Citroën 
no Brasil. 

Jeep e Universal se unem 
para lançamento do Épico 
Jurassic Word Dominion
A marca Jeep® e a 
Universal Pictures estão 
se unindo mais uma vez, 
desta vez para lançar 
o novo “Jurassic World 
Dominion” da Universal 
e da Amblin Entertain-
ment, o final épico da era 
jurássica, que emocionou 
fãs em todo o mundo 
por quase três décadas 
e ganhou mais de US$ 5 
bilhões em todo o mundo. 
O lançamento mundial 
de “Jurassic World Domi-
nion” nos cinemas será 
em 10 de junho. A campa-
nha global da marca Jeep 
será veiculada em merca-
dos de todo o mundo, 
incluindo América do 
Norte, Europa, Oriente 
Médio e Ásia-Pacífico. 
“Há quase 30 anos, os 
espectadores viram o Dr. 
Ian Malcom escapar do 
perigo dos dinossauros 
no filme original ‘Jurassic 
Park’, enquanto andava 
no banco de trás de um 
Jeep Wrangler de 1992”, 
disse Olivier Francois, 
diretor de marketing 
global da Stellantis. “Nós 
prestamos homenagem 
a essa cena icônica no 
comercial do Big Game de 
2018 da marca Jeep, que 
apresentou o novo Jeep 
Wrangler, como a novo 
passo de nosso relaciona-
mento com a Universal 
Pictures. 

7 de junho     |     2022

O MUNDO da eletrificação está cada vez mais presente no nosso dia à dia. 
A Volvo batendo recordes de vendas com os seus carros elétricos e a Ifood 
fazendo parceria com a Voltz para entregas com motos elétricas. 
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Voltz e iFood lançam 
moto elétrica feita 
e pensada para o 
entregador
A empresa se uniu aos 
postos Ipiranga para 
fornecer troca de bate-
rias: basta entregar a que 
estiver descarregada e 
pegar outra carregada 
e, assim, o entregador 
não precisa carregá-
-la. Com o intuito de 
ajudar os entregadores 
e o meio ambiente, o 
iFood está lançando 
uma moto elétrica que 
alcança 85 km/h e custa 
R$ 9.999,90. A EVS Work 
iFood foi desenvolvida 
pela Voltz Motors e 
conta com garantia de 
dois anos. O aplicativo 
de delivery também 
fez uma parceria com o 
banco BV para oferecer 
uma linha de financia-
mento para a compra 
dos veículos. Segundo o 
iFood, o BV oferece um 
subsídio de R$ 2 mil para 
as 300 primeiras motos 
que forem financiadas – 
mediante aprovação de 
crédito e usuário. Além 
disso, a empresa se uniu 
aos postos Ipiranga para 
fornecer troca de bate-
rias. Trata-se de uma 
opção para que os entre-
gadores que não querem 
se preocupar com a 
recarga: basta entregar 
a bateria descarregada 
e pegar outra carregada. 
Nesse conceito, o usuá-
rio não tem a posse da 
bateria. Funciona como 
plano de assinatura, 
que varia de R$ 129 por 
mês, para quem roda até 
2 mil km, a R$ 319 para 
quilometragem e trocas 
ilimitadas. A autono-
mia da moto com duas 
baterias é de 100 a 180 
quilômetros, o que dá 
para garantir uma ampla 
circulação.

   DUAS  |  RODAS

Volvo Car Brasil se consolida 
como líder em veículos plug-in

Fiat Argo atinge a marca de 330 mil 
veículos vendidos no Brasil 


