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CIDADE ALAGADA

JHC recebe “chuva de problemas” 
deixada por ex-prefeito Rui Palmeira

Contra a Covid-19

FOGO EM BRASÍLIA

Supremo manda 
Arthur Lira 

explicar a não 
abertura de 

impeachment 
contra presidente

Marx defende 
lançamento de 

Frente 
Parlamentar 
Pelo Brasil 
Competitivo

ARTICULAÇÃO

Prefeitura corre contra o mau tempo para evitar tragédias em Maceió 

Possibilidade Bola murcha  Leão da Ilha

AL recebe mais 81.550 doses de vacinas 

SAIU NO ESTADÃO!

Senador Renan Calheiros é 
confirmado como membro 
titular da CPI da Covid
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O senador Alagoano Renan 
Calheiros (MDB) foi confirmado e 
anunciado há pouco pelo presidente 
do Senado, Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG) como um dos 11 titu-
lares e 7 suplentes que vão compor 
a CPI da Covid, que investigará 
ações e omissões do governo federal 
no enfrentamento da pandemia e o 
uso de recursos da União usados 
por estados e municípios. Calheiros 
também é um dos favoritos a assu-
mir a relatoria da comissão. 

Os parlamentares titulares a 
com por a comissão são: Renan Ca -
lhei ros (MDB-AL), Eduardo Braga 
(MDB-AM), Ciro Nogueira (PP-
PI), Eduardo Girão (Podemos-
CE), Tas so Jereissati (PSDB-CE), 
Omar Aziz (PSD-AM), Otto 
Alencar (PSD-BA), Marcos 
Rogério (DEM-GO), Humberto 
Costa (PT-PE) e Ran dolfe 
Rodrigues (Rede-AP). 

Já os suplentes escolhidos fo -
ram: Alessandro Vieira (Cida dania-

ES), Zequinha Marinho (PSC-PA), 
Mar cos do Val (Podemos-ES), ˜n -
ge lo Coronel (PSD-BA), Jader Bar -
ba lho (MDB-PA), Luis Carlos Hei -
nze (PP-RS) e Rogerio Carvalho 
(PT-ES). 

O presidente e o relator da co -
mis são ainda não foram definidos, 
mas os mais cotados são, respectiva-
mente, Randolfe Rodrigues e 
Renan Ca lheiros. A expectativa é 
que os no mes sejam definidos na 
terça-feira (20). 

São considerados aliados do 
pre sidente Jair Bolsonaro (sem par-
dido): Ciro Nogueira, Eduardo Gi -
rão, Jorginho Mello e Marcos Ro gé -
rio. 

Além de Renan Calheiros, ou -
tros quatro parlamentares mantêm 
pos tura independente: Eduardo 
Bra ga (MDB-AM), Omar Aziz, Ot -
to Alencar e Tasso Jereissati. Já 
Hum berto Costa (PT) e Randolfe 
Ro drigues (Rede) fazem parte do 
grupo de oposição ao governo.

Renan Calheiros é confirmado como 
membro titular da CPI da Covid

LINHA DE FRENTE

Supremo forma maioria para manter decisão de Edson 
Fachin e deixar Lula apto para disputar eleição de 2022

LINHA DE FRENTE

Calheiros diz 
que governo 
tenta empurrar 
CPI com 
a barriga

PANDEMIA

Senador alagoano é 
o mais cotado para 
assumir relatoria

O senador Renan Calheiros 
(MDB-AL), cotado entre os parla-
mentares para ser relator da CPI da 
Covid, acha inadmissível o argu-
mento de que a comissão só pode 
começar a investigar quando o 
Senado retomar os trabalhos pres-
enciais, o que foi mencionado por 
Fernando Collor. 

Segundo Calheiros, o regime 
semipresencial consegue dar conta 
de investigar as ações do governo na 
pandemia, bem como o uso de 
repasses federais por estados e 
municípios. Na avaliação do sena-
dor, o Planalto tenta atrasar o início 
das investigações por não ter conse-
guido formar maioria na comissão. 

„Não haverá problema algum 
em fazer semipresencial. A maioria 
das coisas em CPI podem ser feitas 
remotamente‰. Para o parlamentar, 
este debate de qual será o regime de 
trabalho do colegiado está sendo 
apenas usado pelo governo para 
ganhar tempo. „Estão empurrando 
com a barriga. Já estamos na metade 
do mês de abril‰, disse. „É uma 
comissão de investigação, não uma 
comissão de incriminação‰, disse 
Calheiros.

Por 8 votos a 3, o Supremo 
Tribunal Federal (STF) decidiu 
nesta quinta-feira (15) anular as 
condenações do ex-presidente Lula 
(PT) e devolver os direitos políticos 
do petista. 

Os ministros Edson Fachin, 
Ricardo Lewandowski, Gilmar 
Mendes, Rosa Weber, Alexandre 
de Moraes, Dias Toffoli, Cármen 

Lúcia e Luís Roberto Barroso vota-
ram nesse sentido.  

Indicado do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido), o mini-
stro Kassio Nunes Marques defen-
deu a revogação da decisão de 
Fachin. Os ministros Marco 
Aurélio e Luiz Fux seguiram a 
mesma linha. 

Os magistrados que se alinha-

ram a Fachin concordaram que as 
ações contra Lula não tratavam 
apenas da Petrobras e que a com-
petência da 13… Vara Federal de 
Curitiba dizia respeito somente a 
processos com vinculação direta 
com a estatal petrolífera. Os mini-
stros ainda devem decidir se os 
processos precisam ser remetidos à 
Justiça Federal do Distrito Federal 

ou de São Paulo. 
Em duas das quatro ações, 

casos conhecidos como tríplex de 
Guarujá (SP) e do sítio de Atibaia 
(SP), Lula, 75 anos, foi condenado 
por corrupção e lavagem de din-
heiro, sentenças já confirmadas em 
instâncias superiores. Com isso, o 
ex-presidente foi enquadrado na 
Lei da Ficha Limpa.

Os ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Rosa Weber, Alexandre de Moraes, 
Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Luís Roberto Barroso votaram para anular condenações do ex-presidente
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Marx defende lançamento de Frente 
Parlamentar Pelo Brasil Competitivo

Criar um grupo de deputa-
dos e senadores articulados em 
defesa das reformas que são 
urgentes para o desenvolvimento 
de negócios no Brasil com cresci-
mento da economia, desburocrati-
zação e criação de empregos, 
como a reforma tributária. Para 
alcançar este objetivo, o deputado 
federal Marx Beltrão (PSD) 
decidiu se engajar no grupo de 
parlamentares que assinou o 
requerimento para a criação da 
Frente Parlamentar Pelo Brasil 
Competitivo. Nesta sexta-feira 
(16), Marx Beltrão falou sobre a 
importância da criação da Frente. 

„Estamos vivendo um 
momento crítico na questão da 
saúde pública nacional, com graves 
reflexos na economia. É claro que 
a prioridade agora é vacinar a pop-
ulação e nos livrarmos da Covid-
19, mas a economia não pode ser 
esquecida e é missão do Congresso 
pensar à frente, dar um passo adi-
ante. Esta Frente vai representar 
um esforço concentrado de parla-
mentares em busca das reformas 
que são inadiáveis para fazer a 
economia do país crescer, princi-

palmente a tributária. Empregos 
precisam ser gerados e preserva-
dos, os trabalhadores precisam que 
suas conquistas sejam garantidas, 
mas os empresários pequenos, 
médios e grandes precisam ter con-
dições para empreender. Lutar por 
estas condições está entre os obje-
tivos desta Frente‰, afirmou Marx 
Beltrão. 

Somente na Câmara, 156 
deputados assinaram o requeri-
mento para a formação da Frente 
Parlamentar Pelo Brasil 
Competitivo. Reformas estrutu-
rantes como a reforma tributária, 
redução dos encargos do chamado 
Custo Brasil e a volta dos inves-
timentos são alguns dos temas que 
estão no radar do colegiado. 
Segundo Marx Beltrão, a mudança 
no formato brasileiro de cobrança 
de impostos e tributos é vital sendo 
um dos primeiros passos para 
estimular a competitividade 
nacional, em especial em um 
cenário pós Covid-19. Idealizada 
com base no Movimento Brasil 
Competitivo, a Frente Parlamentar 
deve ser instituída nos próximos 
dias no Congresso Nacional.

Hoje três propostas tramitam 
no Congresso dando conta de uma 
re forma tributária: a PEC 45/2019, 
de iniciativa da Câmara, a PEC 
110/2019, do Senado, e o PL 
3887/2020, do Governo Federal, 
atra vés do Ministério da Economia. 
As três iniciativas buscam a simplifi -
ca ção do sistema tributário, pelo 
me nos no que se refere aos tributos 
que estão sendo envolvidos nos pro -

jetos. Na PEC 45, consta a proposta 
de criação do Imposto sobre Bens e 
Serviços, IBS, num formato próx-
imo ao IVA europeu, a criação de 
alguns impostos seletivos e a extin-
ção, ou fusionamento, de 5 tributos 
(PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS).  

Já a PEC 110 também propõe 
a criação de um IBS próximo ao 
modelo europeu, um imposto sele-
tivo e a extinção, ou fusão, de 9 trib-

utos (PIS, Cofins, IPI, ICMS, ISS, 
IOF, Cide Combustíveis e Salário 
Educação). Existe um substitutivo à 
PEC 110 que propõe a criação de 
um IBS federal, estadual, municipal 
e distrital, todos simultâneos, num 
formato de um IVA dual. Por fim, o 
PL 3887 é uma proposta mais enx-
uta, sendo seu objetivo extinguir 
apenas dois tributos: o PIS e a 
Cofins.

Reforma Tributária 

ARTICULAÇÃO

A trajetória política de Alberto 
Jo sé Mendonça Cavalcante iniciou-
se em 1996, quando foi eleito pelo 
PS DB vereador por Maceió com 
2.279 votos, ficando em 18° lugar 
den tre as vinte e uma vagas em dis -
pu ta. 

Nas eleições de 2000, Alberto 
Sex tafeira foi candidato a vice-pre -
fei to em Maceió na chapa de Kátia 
Born. A chapa foi vitoriosa no se -
gun do turno com uma votação de 
170.073 votos. (61,25%). 

Alberto Sextafeira, nas elei-
ções de 2004 foi candidato a prefei -
to de Maceió pelo PSB. No primei -
ro turno foi o segundo colocado 

com uma votação de 90.123 votos 
(26, 65%) e seu vice foi José Ro ber -
to (PT). Apesar do profundo des -
gas te da gestão de Kátia Born, a es -
tru tura da máquina do Município e 
do Estado a seu favor, colocaram 
Sex  tafeira no segundo turno do 
plei to. Alberto Sextafeira no se gun -
do turno ficou em segundo lugar 
com uma votação de 145.842 votos 
(43,46%). O vitorioso daquele plei -
to foi Cícero Almeida (PDT) com 
189.697 votos (56,54%). 

Nas eleições de 2006, Alberto 
Sextafeira foi eleito deputado esta-
dual pelo PSB com 16.128 votos, 
ficando em 25° lugar dentre as vinte 

e sete vagas em disputa. Nessa legis-
latura foi vice-presidente da 
Assembleia Legislativa.  

Alberto Sextafeira, nas elei-
ções de 2014 foi candidato mais 
uma vez a deputado estadual pelo 
PSB obtendo uma votação de 
15.403 votos, porém, não logrou 
êxito naquele pleito. 

Após as eleições de 2014, Al -
ber to Sextafeira não voltou mais a 
con correr a cargos eletivos, passan -
do a se dedicar ao magistério no I -
FAL ( Instituto Federal de Ala go -
as). 

Alberto Sextafeira faleceu em 
Maceió no dia 10 de Abril de 2021.

MARCELO BASTOS

A R T I G O

Alberto Sextafeira 
Um político de um sorisso fácil
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Supremo manda Arthur Lira explicar a não 
abertura de impeachment contra presidente

A ministra do Supremo 
Tribunal Federal Cármen Lúcia 
determinou que o presidente da 
Câmara, Arthur Lira (PP-AL), se 
manifeste sobre um pedido apre-
sentado à corte para que o depu-
tado analise os processos de 
impeachment contra o presidente 
Jair Bolsonaro apresentados à 
Casa. A decisão é do dia 13 de abril 
e dá prazo de até cinco dias para a 
resposta de Lira.No dia 7 de abril, 
a ministra negou liminar apresen-
tada pelo advogado Ronan 
Wielewski Botelho, mas ele recor-
reu da decisão por meio de agravo 
regimental. Como Lira é o agra-
vado, a ministra deu prazo para 
que o presidente da Câmara se 
manifestasse. 

A ação - um mandando de 
injunção - pedia a edição de uma 
norma ou lei para regulamentar os 
prazos para apreciação dos requeri-
mentos de impeachment. Para o 
advogado, há uma lacuna na legis-
lação que permite ao presidente da 
Câmara apreciar os pedidos apenas 
quando quiser, o que pode ser con-
siderado prevaricação ou omissão. 

"Se o prazo se inicia quando o 
presidente da Mesa Executiva bem 
quiser, estamos diante de um 
grande erro jurídico democrático. 
No caso em debate, há nítida falta 
de norma jurídica para que se 
tenha o devido processo legal. É 
urgente tal regulamentação", diz o 
pedido.Ainda na ação, o advogado 
pedia que o STF determinasse a 
Lira a apresentação de todos os 
pedidos de afastamento de 
Bolsonaro ao STF e à 
Procuradoria-Geral da República 
(PGR), assim como os movimen-
tos administrativos relacionados a 
eles. Há mais de cem requerimen-
tos protocolados na Câmara.Na 
decisão, a ministra afirmou não 
haver dispositivo constitucional 
que imponha o dever de regula-
mentar algum prazo para o pres-
idente da Câmara aprecie os pedi-
dos de impeachment.  

"Constata-se ausente, no pre-
sente processo, a demonstração de 
quais direitos e liberdades constitu-
cionais estariam sendo inviabili-
zado em seu exercício pela falta de 
norma regulamentadora a ser edi-
tada pela autoridade e pelo órgão 
apontados como parte passiva na 
presente ação." (Com Estadão)
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O ex-prefeito de Japaratinga, 
Júnior Loureiro, é um dos nomes 
mais cotados para assumir a 
Secretaria Estadual do Esporte, 
Lazer e Juventude (Selaj). A pasta é 
uma das que ainda estão sem gestor 
efetivo, e Loureiro, que foi filiado ao 
MDB durante esses últimos anos, é 
um grande aliado de Renan 
Calheiros e tem uma longa história 
com o esporte. 

Mesmo não tendo conseguido 
ser eleito nas últimas eleições de 
2020, Loureiro trouxe avanços para 
o município e um dos destaques foi 
justamente na área do esporte - ele 
foi responsável pela construção do 
estádio municipal de Japaratinga, 
um espaço de incentivo a prática 
esportiva gratuita para toda comu-
nidade, além do valor social que o 
esporte carrega. 

Mais saúde para a mulher e 
proteção para quem é vítima de 
violência doméstica. O prefeito 
Renato Filho assinou, nesta 
quinta-feira, a ordem de serviço 
para as obras da Casa da Mulher 
Pilarense, espaço que será desti-
nado à saúde da mulher e atendi-
mento às vítimas de violência 
doméstica. 

Segundo o prefeito, o local 
contará com atendimentos de gine-
cologia, obstetrícia, psicologia, 
assistência, mastologia, consulta 
com cirurgiões plásticos, exames 
de ultrassonografia, mamografia e 
cardiotocografia. 

Além disso, a Casa da Mulher 

Pilarense acolherá vítimas de vio-
lência doméstica. O gestor reforçou 
que a construção da Casa da 
Mulher Pilarense era um sonho da 
deputada estadual Fátima Canuto. 
„Estaremos tirando esse sonho do 
papel e colocando ele em prática. A 
obra, que será mais um marco da 
nossa administração, ficará pronta 
em 90 dias, destaca a deputada. 

A obra representa mais um 
marco da administração de Renato 
Filho, que é voltada para o cuidar 
das pessoas. O município tem pro-
gramas específicos como o Bolsa 
Viva Bem, que contempla 3.300 
famílias, o Prato Cheio, com mais 
1.500 famílias, o Plantando o 

Futuro, maior programa de agri-
cultura familiar do Estado, que está 
mudando a vida de centenas de 
famílias e o Banco Pop, que 
garante linhas de crédito para os 
comerciantes locais ou pessoas 
interessadas em abrir o próprio 
negócio. „Criar oportunidades e 
garantir direitos básicos é nosso 
lema no Pilar. Temos investimen-
tos significativos em todas as áreas. 
Mas o cuidar direto das pessoas é o 
que mais me motivo a fazer o mel-
hor pela nossa gente. As mulheres 
pilarenses já contam com uma série 
de serviços, mas agora terão um 
lugar 100% dedicado a elas‰, 
explica Renato Filho.

Júnior Loureiro, ex-prefeito de 
Japaratinga, é cotados para assumir 

Secretaria Estadual de Esportes

Renato Filho assina ordem de serviço 
para a Casa da Mulher Pilarense

LONGA HISTÓRIA

SAÚDE E SEGURANÇA

MULHER DE 

PARABÉNS

AJUDANDO PALMEIRA
Após reunião com a sua 

equipe de governo, onde fez 
um balanço dos prejuízos caus-
ados pelo temporal que atingiu 
Palmeira dos ¸ndios, o prefeito 
Júlio Cezar se reuniu, de forma 
virtual, com o governador 
Renan Filho. O prefeito atuali-
zou o governador sobre a real 
situação, o saldo da destruição 
e os prejuízos que o temporal 
causou na cidade. O govern-

ador Renan Filho disse ao pre-
feito, em tom tranquilizador, 
que enviará uma equipe do 
Departamento de Estradas e 
Rodagem (DER) para 
Palmeira. „Vou enviar uma 
equipe do DER para fazer um 
levantamento fotográfico dos 
danos no município, saber 
quais são os serviços necessár-
ios para realizar para o povo de 
Palmeira", disse.

MUITA CHUVA 
Mais de 400 ocorrências 

fo ram registradas pela Defesa 
Ci vil Municipal desde o último 
fim de semana devido à chuva 
for te que cai na capital ala-
goana. O coordenador da 
Defesa Civil, Abe lardo Nobre, 
explicou em en trevista que o 

aumento da de manda acontece 
por consequência dos alaga-
mentos e deslizamentos de 
terra que afetam Ma ce ió e que 
o volume de água nes ta 
semana foi duas vezes maior ao 
que era esperado no mês de 
abril.

ENTIDADES REUNIDAS
Com o objetivo de unir 

esforços na conscientização e 
enfrentamento do trabalho 
infantil nas dependências da 
Central de Abastecimento de 
Alagoas (CEASA), o IDERAL 
– Instituto de 
Desenvolvimento Rural de 
Alagoas, realiza nesta segunda-
feira (19), a partir das 10h, na 
sede da SEAGRI (Secretaria 

de Agricultura, Pecuária, Pesca 
e Aquicultura), uma impor-
tante reunião que contará com 
a participação de entidades 
representativas da sociedade 
como Ministério Público, 
Ministério Púbico do 
Trabalho, OAB, FETPAT, 
Conselhos Tutelares da Sétima 
e Oitava Região entre outras 
entidades convidadas.

PREFEITO NA RUA
Nas últimas 24 horas, a 

cidade de Rio Largo foi afetada 
com fortes chuvas, que atingi-
ram os moradores de alguns 
bairros do município. Em aten-

ção a esses moradores, o pre-
feito Gilberto Gonçalves visitou 
algumas localidades junta-
mente com a Defesa Civil 
municipal.

A querida e importante 
mulher guerreira Eloisa 
de Melo está completando 
idade nova e nós que faze-
mos essa coluna deseja-
mos muitos anos de vida, 
regados de saúde e várias 
realizações!



MACEIÓ, 17/04 A 23/04 DE 2021 - ANO I - EDIÇÃO 008 - R$ 2,00

7

Com Edmílson Teixeira 

O Inter vinha de duas partidas 
seguidas sem gols marcados. 
Pairavam dúvidas sobre a falta de 
pontaria. E a equipe de Miguel 
˘ngel Ramírez tratou de dissipá-las 
e ainda lavar a alma, ao  atropelar o 
Aimoré com sonoros 6 x 1 na 
última quarta-feira, no Cristo Rei, 
pela 10… rodada do Gauchão.

André Cury, empresário bra-
sileiro de futebol,  tem 24 ações na 
Justiça contra o Atlético mineiro. 
Nelas o agente cobra um valor que, 
somados, passa de 40 milhões de 
reais. São valores, de acordo com 
os pleitos de Cury, que dizem res-
peito a títulos de comissão, cessões 
de crédito e intermediações em 
transações envolvendo jogadores. 
O Galo, nesta quarta-feira, se posi-
cionou oficialmente sobre a situ-
ação.

Capixaba de Vila Velha, Um ber to Louzer atuou como volante du -
rante os 16 anos na condição de jo gador profissional. Sem muita ex pres -
são e com a maior parte desse tem po defendendo clubes do interi or de 
São Paulo, como o Paulista de Jundiaí, onde começou. Passou ain da por 
Marília, Guarani, Atlé ti co Sorocaba e Ituiutaba, além de Ju ventude e 
Caxias do Sul. Como técnico, são 105 jogos, com 48 vitórias (45,7%), 32 
empates e 25 derrotas. 

O Sport tem oficialmente um 
substituto para Jair Ventura no 
comando da equipe. Trata-se de 
Umberto Louzer, que comandou a 
Chapecoense ao título da Série B 
na última temporada. Após se  
despedir do clube catarinense e 
fechar contrato até o fim do ano 
com o Leão pernambucano, ele foi 
anunciado no novo clube na 
manhã desta quinta-feira. 

 O CRB se classificou para a terceira fase e espera o sorteio para con-
hecer seu próximo adversário. O Clube já faturou cerca de dois milhões e 
meio. Na Copa do Brasil de 2020, o CRB chegou à quarta fase, depois de 
passar por Independente-PA, Paysandu e Cruzeiro. O time foi eliminado 
pelo Juventude. Na ocasião, chegou a  arrecadar R $4,69 milhões. 

Recordando

Recentemente, Cury pediu tutela de urgência para o Atlético pagar R$ 800 mil referente a uma bonificação 
pela venda de Marcos Rocha ao Palmeiras, por exemplo, o que foi rejeitado pela Justiça. O agente, nesta semana, 
pediu reconsideração da decisão. Além disso, o empresário pede que a Justiça bloqueie valores a receber do Galo 
envolvendo os 15% mensais de luvas do Diamond Mall, shopping center do qual o Atlético é detentor de 49,9%.

Deitou e rolou! 

A fragilidade defensiva do 
Botafogo/RJ voltou a apa recer e, na 
última quarta-feira, custou caro. 
Contra o ABC, no empate em 1 a 
1, as falhas que são recorrentes 
nes se início de temporada deram as 
caras mais uma vez e resultaram na 
eliminação na Copa do Brasil. Esse 

foi o sé timo jogo seguido em que o 
Bota sofreu ao menos um gol. A 
última vez que a defesa não foi 
vazada foi no 0 a 0 com o Bangu, 
há mais de um mês, em 13 de 
março, pe la Taça Guanabara. 
Desde então, levou nove nessas 
sete partidas. 

Bola murcha 

Faltando pouco mais de 90 
dias para as Olimpíadas de Tóquio, 
marcadas para iniciar dia 23 de 
julho, Toshihiro Nikai, líder do 
Partido Liberal Democrático, que é 
o que governa o país atualmente, 
disse que ainda há a opção de can-
celar o grande evento mundial.  
Precisamos cancelar sem hesitação 
se eles (os Jogos) não forem mais 
possíveis. Se os contágios se propa-
garem por causa das Olimpíadas, 
não sei para que servem as 
Olimpíadas. Teremos de tomar 
uma decisão nesse ponto‰ - disse. 

Possibilidade

A goleada de 6 x 1 foi a maior 
construída pelo Inter desde 2015. E 
não só garantiu a vaga antecipada à 
semifinal do estadual, como fez a 
equipe embalar para a estreia na 
Libertadores, na próxima quarta-
feira, às 19h15, na altitude de La 
Paz, no  Estádio Hernando Siles, 
diante do Always Ready.

Recorde 

Desde que iniciou a organiza-
ção para o megaevento na capital 
ja ponesa, as Olimpíadas,   o COB 
(Co mitê Olímpico do Brasil) já 
des pachou para o país asiático 20 
con têineres com materiais dos ma is 
variados para abastecer o time 
nacional antes e durante a compe ti -
ção mais importante do ano. 

Logística brasileira 

 Leão da Ilha

Trajetória

Bronca fora do gramado 

Agravamento 

O COB enviou para o Japão pisos de quadras, bolas, roupas, barcos, suprimentos e uma infinidade de equi-
pamentos esportivos que servirão para treinos e preparação das equipes que ficarão hospedadas na Vila Olímpica 
de Tóquio e nas nove bases de aclimatação que o Brasil terá espalhado no país. Mais um volume importante de 
materiais será enviado ao longo dos próximos dias até a cerimônia de abertura, marcada para ser realizada no 
dia 23 de julho. 

 Logística brasileira II

O técnico do Moto Club, Júnior Amorim (aquele que foi ídolo do torcedor do CRB atuando nos gramados) 
disse que o maior problema do time na vitória de virada por 2 x 1 no clássico maranhense diante do Sampaio, 
na última quarta-feira, foram os erros de passes, que dificultaram o encaixe de jogadas de contra-ataque com 
mais sucesso ao longo da partida. Depois do jogo, o zagueiro do Sampaio, Paulo Sérgio, que assistia a partida 
na arquibancada (contundido) foi baixar na Delegacia de Polícia, por ter invadido o campo para agredir os adver-
sários.   

Duelo maranhense

 „Se nossa equipe perde gols, se nossa equipe erra passe, se em alguns momentos se desconcentra - e nós 
estamos há mais de dez jogos sem derrota -avalie então quem não está. Vamos ter calma. Aqui não tem nenhum 
Barcelona, nenhum Palmeiras, aqui tem um grupo dedicado, focado, centrado e comprometido com o CRB‰ 
declaração do técnico regatiano, Roberto Fernandes, depois da vitória de virada por 2 x 1, diante do Paysandu 
na última terça em Belém, cujo resultado rendeu um prêmio de um milhão e setecentos mil reais. 

 Humildade

„Agora é sentir o golpe, um golpe que é doloroso. Mas no futebol tem três resultados: vitória, empate e der-
rota. Não é fácil ser eliminado dessa forma, mas precisamos reagir a partir de sábado contra o Fortaleza lá no 
Ceará pela Copa Nordeste‰, lamentações  do técnico do CSA, Mozart, depois da eliminação do clube diante do 
Remo na última terça no Rei Pelé, pela Copa Brasil. O time saiu na frente do marcador nos 90 minutos, mas 
sofreu o empate com um gol frango, após uma falha do goleiro. Foi derrotado na cobrança da marca penal.  

 Lamentação

Coluna Nos Acréscimos
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O prefeito JHC herdou, entre 
outros problemas, o caos do sanea-
mento de Rui Palmeira. Foi só 
começar a chover que Maceió 
mostrou sua cara com alagamentos 
e deslizamentos que poderiam ter 
sido solucionados durante oito 
anos do governo do ex-prefeito, 
esse que enfrentou grandes prob-
lemas causados pelas chuvas 
durante sua administração.  

Por conta do alto índice de 
pluviosidade, a capital alagoana 
está em Estado de Emergência. A 
orientação deste momento é volt-
ada para as famílias que estão nas 
áreas de risco. Por mais que seja 
difícil, a Prefeitura orienta o aban-
dono destas áreas. As equipes de 
limpeza e manutenção de galerias 
da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura (Seminfra) estão nas 
ruas de Maceió realizando serviços 
de desobstrução nas redes de dre-
nagem. 

„Nossas equipes estão iden-
tificando os pontos críticos de ala-
gamento para realizar a interven-
ção e minimizar os problemas que 
ocorrem quando chove. Durante 
o dia, conforme formos encon-

trando locais com obstrução de 
galerias, a localidade entrará na 
programação de acordo com a 
necessidade‰, afirmou o coorde-
nador geral de drenagem da 
Seminfra, Gabriel Rodas. 

O prefeito JHC acompan-
hou de perto, na quinta-feira, os 
danos causados pelas chuvas que 
acometeram Maceió percorrendo 
áreas de risco e ouvindo mora-
dores. Ele esteve na Defesa Civil 

onde anunciou a criação de uma 
sala de situação que vai concen-
trar todas as secretarias que atua-
rão em conjunto. 

„Estamos instalando, na 
Defesa Civil, uma sala de situ-
ação em um esforço conjunto 
com todas as pastas integradas. 
Assim poderemos atuar nessa 
fase emergencial das fortes chu-
vas que têm afetado nossa cidade. 
Aqui, a gente dividiu todas as 
regiões, as escolas que vão estar 
destinadas, caso haja remoção de 
famílias. Tudo para que possa-
mos preservar as vidas‰, 
informou JHC. 

Outro passo contra o alaga-
mento da cidade foi a limpeza 
am biental de um dos riachos mais 
co nhecidos da capital alagoana: o 
ri acho Salgadinho. JHC anunciou 
nas redes sociais que irá traçar 
um pro grama para recuperar o 
córrego. 

JHC recebe “chuva de problemas” 
deixada por Rui Palmeira

CIDADE ALAGADA

AL recebe mais 81.550 doses de vacinas contra a Covid-19
IMUNIZAÇÃO

Mais um novo lote com vaci-
nas contra a Covid-19 chega ao 
Estado para imunizar a população 
alagoana. Dessa vez, o quantitativo 
de CoronaVac e AstraZeneca total-
izam 81.550 doses enviadas pelo 
Ministério da Saúde (MS) para 
Alagoas. Os imunizantes chegaram 
no final da manhã de sexta-feira 
(16) no Aeroporto Internacional 
Zumbi dos Palmares. 

A 13… remessa recebida no 
Estado conta com 32.800 doses de 
CoronaVac e 48.750 de 
Astrazeneca e serão utilizadas para 
dar continuidade a vacinação dos 
profissionais de saúde e iniciar a 
imunização de pessoas com comor-
bidades. 

Após serem descarregadas no 
aeroporto, as vacinas foram enca-

minhadas para o prédio sede do 
Programa Nacional de Imunização 
em Alagoas (PNI/AL), órgão ligado 

à Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesau). Na unidade, os imuni-
zantes serão cadastrados e armaze-

nados na câmara fria. 
Depois desse procedimento, 

as doses serão enviadas para os 

Centros Estaduais de 
Armazenamento e Distribuição de 
Imunobiológicos, localizados em 
Maceió e em Arapiraca. Nestas 
unidades, elas ficarão disponíveis 
para os 102 municípios alagoanos 
fazerem a retirada. 

Para as secretarias municipais 
de Saúde  retirarem as novas doses 
da vacina e os insumos, é necessário 
fazer a solicitação previamente, por 
meio do Sistema de Informações de 
Insumos Estratégicos (SIES). Na 
Central de Distribuição de 
Arapiraca o contato deve ser reali-
zado pelo telefone (82) 3530-0085 
ou pelo e-mail: 
creadiarapiraca@gmail.com. Já na 
Central de Distribuição de Maceió, 
o agendamento deve ocorrer pelo e-
mail: redefrioalagoas@gmail.com.


