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Costurada Duelo internacional

AMA recomenda colocar no 
final da fila pessoas que se 
recusem a tomar a vacinaPO

LÊ
M

IC
A

É 
V

EL
H

AC
O

! Já idoso, mas vacinado, 
prefeito Biu de Lira some 
da Barra de São Miguel

DECADÊNCIA

Datafolha: Maioria acha Bolsonaro 
desonesto, falso e incompetente

Ruim

51%
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Pouco Inteligente

57%
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Autoritário

66%
Respeita os Ricos

66%

Renan afirma que 
Flávio Bolsonaro 
está sendo 
investigado no 
caso Covaxin

FILHO DE PEIXE, PEIXINHO É

CRÍTICA

Relator ataca 
Bolsonaro: “Posa 
de macho no 
cercadinho e 
emudece diante 
da CPI”
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O status de capital mais efi-
ciente na vacinação contra a Covid-
19, na proporção de imunizantes 
recebidos e aplicados, tem exigido 
da Prefeitura de Maceió um 
somatório de forças e a adoção inin-
terrupta de medidas estratégicas. O 
trabalho é diuturno, envolve cerca 
de 700 pessoas e tem garantido a 
celeridade do município na imuniza-
ção, apesar de ser uma das cidades 
que menos recebe doses em relação 
ao número de habitantes, segundo a 
própria gestão admite. 

A maneira dinâmica, parceira 
e disciplinada que o prefeito JHC 
(PSB) vem liderando a equipe tem 
feito toda a diferença para os resul-
tados alcançados até o momento, 

como pontua o coordenador do 
Gabinete de Gestão Integrada 
(GGI) para o Enfrentamento da 
Covid, Claydson Moura. O trabalho 
levou a cidade a liderar o ranking 
das que mais vacinam do Brasil e a 
ser a primeira capital a concluir a 
convocação dos grupos prioritários. 

„A ordem do prefeito e da sec-
retária Célia Fernandes [Saúde] é 
que as doses, quando recebidas pelo 
Município, não devem ficar guarda-
das nas geladeiras. Precisam ir para 
o braço do maceioense. Até porque 
vacina boa é vacina no braço‰, 
declara Moura. Conforme revelou, 
o percentual, em Maceió, de doses 
aplicadas em relação às recebidas é 
de 98,1%, o maior índice do País. 

As ações da Prefeitura de 
Maceió para a vacinação contra o 
coronavírus começaram bem antes 
de as doses chegarem. O planeja-
mento se deu no sentido de estrutu-
rar o local que receberia os imuni-
zantes. No começo do ano, foram 
entregues dez câmaras frias para a 
Central Municipal de Rede de Frio, 
ampliando a capacidade de armaze-
namento de 144 mil doses para 
quase 700 mil ao mesmo tempo. 

Quando os lotes começaram a 
chegar, a gestão criou oito pontos de 
vacinação e espalhou pela cidade, 
levando doses de esperança à pop-
ulação de todas as regiões, com 
infraestrutura adequada para a apli-
cação de todos os tipos de imuni-

zantes e capacidade para vacinar 
milhares de maceioenses diaria-
mente. Atualmente, são seis pontos 
fixos e 2 drive-thrus.  

De forma pioneira, Maceió 
também criou o Corujão da Vacina, 
com o propósito de ampliar o 
horário de atendimento em alguns 
pontos de vacinação até as 21h. O 
formato deu tão certo, que já ofer-
tou, inclusive, imunização por 24 e 
60 horas seguidas, nos chamados 
Plantão e Maratona da Vacina. 

Outra iniciativa foi a criação 
do site destinado ao agendamento 
da vacinação (agendavacina.maceio -
.al.  gov.br). Desde que foi lançada, 
em março, a ferramenta já teve 
quase 5 mil pessoas vacinadas por 

meio do serviço. A novidade teve 
como objetivo otimizar o fluxo na 
capital. O município reservou uni -
da des básicas de saúde em diversos 
bair ros para aplicação das doses nas 
pessoas que agendaram.

A Prefeitura de Maceió tam-
bém criou, nesses 6 meses de ges-
tão, o portal vacinamaceio.al. gov. -
br, que de monstra o avanço da 
imu nização, ga rantir transparência 
nas infor mações sobre o tema e traz 
in for mações preciosas ao público 
so bre as no vidades da imunização 
na ca pital. 

Por meio do site, o maceio -
ense pas sou a ter acesso a todas as 
in for ma ções sobre o andamento da 
vaci na ção, como a fase atual, quan -
titati vo de doses por grupo prio -
ritário, in for mações sobre os pontos 
de vaci na ção, orientações sobre a 
imunização, ações que a Prefeitura 
tem reali za do para combater a pan-
demia, en tre outros.  

A novidade mais recente foi o 
ôni bus da vacinação. Maceió foi a 
pri meira capital da América Latina 

a re ceber esta iniciativa, fruto de 
uma par ceria entre a Mercedes-
Benz e a Cruz Vermelha, criada 
com o intui to de acelerar a aplicação 
das doses con tra a Covid-19. O veí -
culo foi ada ptado com as exigências 
para se tor nar um ponto de va ci -
nação e, des de que passou a fun ci -
onar, já imu nizou mais de 5 mil pes -
soas. A mé dia é de 270 atendimen-
tos diári os e a pretensão é de con -
templar 27 lo calidades da capital. 

Para além da vacinação, a ges-
tão JHC também tem trabalhado 
no en frentamento da pandemia. 
Am pli ou, de forma inédita, a 
capacida de de atendimento para 
pessoas que con traíram o coronaví-
rus. Foram mais 70 leitos para o 
tratamento ex clu sivo de pacientes 
com Covid-19, sen do 20 de UTI e 
50 clínicos.

Para o infectologista do PAM 
Sal  ga dinho, Renee Oliveira do Nas -
ci mento, o esforço do Município pa -
ra acelerar a vacinação do maceio en -
se é digno de confiança. Ele avalia 
que a gestão tem um planejamento 
mui to bom e permite que a popula-
ção tenha acesso à vacina de várias 
ma neiras, seja por demanda espon -
tâ nea ou por agendamento.  

„Há uma celeridade em Ma ce -
ió. Quando as doses são enviadas pe -
lo Ministério da Saúde e distribuídas 
pe lo Governo do Estado, a gestão 
tra balha para que as vacinas sejam 
lo go disponibilizadas. E é isto que 
pre cisamos ter: a confiabilidade de 
que o trabalho está sendo feito de 
for ma segura. Maceió está no bom 
ca minho e o que falta é ter um nú -
me ro maior de vacina, porque estru -
tu ra nós já temos para vacinar‰, ana-
lisa.  

Segundo ele, a imunização é a 

úni ca opção, no momento, para o 
con trole da pandemia. „Precisamos 
va cinar o maior número de pessoas 
pa ra alcançar a cobertura vacinal 
aci ma de 70%. Ao chegarmos a este 
pa tamar, é bem provável que consi -
ga mos controlar os indicadores. En -
quan to isso, as medidas de controle 
sa nitários, por parte da população, 
pre cisam ser enfatizadas‰. 

Ele também manda um recado 
aos que temem a vacinação pela pos -
si bilidade de desenvolver efeitos co -
la terais. „A maneira como a As tra -
Ze neca, por exemplo, foi elaborada 
po de levar ao aparecimento de rea-
ções. Não temos relatos de casos 
graves relacionados à vacina. Ela é 
segura e tem se mostrado extrema-
mente eficaz, assim como as demais. 
Não tem sentido protelar ou não 
tomar a vacina por causa da sinto-
matologia que este imunizante apre-
senta‰, reforça o infectologista.

Transparência faz com que população 
confie no trabalho da prefeitura

Gestão tem bom planejamento de imunização

Capital alagoana tem desempenho 
exemplar, segundo Ministério da Saúde

Claydson Moura, diz que, 
vacina boa é vacina no braço
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Populares denunciaram à TV 
Alagoana o descaso do prefeito de 
Barra de São Miguel Benedito de 
Lira com os prédios públicos do 
município. Foram exibidas 
imagens de uma construção de 
uma creche que está paralisada. 
Segundo o denunciante, a constru-
tora que foi contratada para execu-
tar o serviço já abandonou o local 
devido à falta de pagamento por 
parte da prefeitura. "Sete meses de 
gestão e a creche continua assim. 
Faz dez dias que a construtora 
abandonou a creche. O Biu não 
pagou um real à empresa. Isso é 
desde a gestão do prefeito Zezeco". 

Segundo o jornalista Carlos 
Roberts, a obra custaria mais de 
um milhão de reais para os cofres 
federais. No entanto, o dinheiro foi 
passado para os cofres do 
Município. A conclusão das obras 
estava prevista para abril deste ano. 
„Cadê o prefeito?‰, perguntou o 
jornalista. „Será que está em algum 
canto dançando forró? Dizem que 
é difícil vê-lo na Barra", continuou 
a questionar. Benedito de Lira é 
ex-senador e pai do atual pres-
idente da Câmara Federal, Arthur 
Lira. Vale ressaltar que o partido 
PP tentou ganhar um dinheirão do 
governo do estado a partir da con-
cessão da Casal.  

O PP acionou o Supremo 
para pedir que parte dos recursos 
pagos pela empresa BRK 
Ambiental, que „comprou‰ a 
Casal, deveria ser repassado à pre-

feitura da cidade litorânea. O valor 
questionado na Justiça é referente à 
outorga dos serviços de água e 
esgoto da região metropolitana de 
Maceió por um período de 35 

anos. O argumento é que, como a 
outorga autoriza prestação de ser-
viço em 13 municípios de Alagoas, 
os recursos teriam que ser destina-
dos às cidades e não apenas ao gov-

erno do estado. 
Mas parece que não „deu 

bom‰ para a Família Lira, que 
ficará sem o dinheiro. 

POLÊMICA

Diante do crescente número 
de casos de pessoas que querem es -
co lher o fabricante da vacina contra 
a Covid-19 e que até se negam a to -
mar quando chega a sua vez, o presi -
den te da Associação dos Municípios 
Alagoanos (AMA), Hugo Wan der -
ley, adiantou que vai recomendar 
aos municípios a colocarem essas 
pes soas no final da fila. 

A medida pretende diminuir 
es se tipo de situação que atrapalha o 
pla no de vacinação e a celeridade de 
imu nização da população. Segundo 
o presidente da AMA, a distribuição 
da vacina nos pontos de vacinação 
tem critérios técnicos que precisam 
ser respeitados. 

„As pessoas que assinarem a 
re cusa de tomar a vacina naquele 
mo mento serão encaminhadas para 
o final da fila, quando encerrar a va -

ci nação para maiores de 18 anos.  
Não se justifica porque todas 

as vacinas têm eficácia comprova -
da‰, afirmou Wanderley. 

Todas as vacinas aplicadas são 
apro vadas pela Agência Nacional de 
Vi gilância Sanitária (Anvisa) e têm 
es tudos científicos que comprovam 
sua eficácia. O presidente da AMA 
de ve se reunir com os prefeitos e re -
pre sentantes do Conselho de Se cre -
tá rios Municipais de Saúde (Co -
sems) na próxima segunda-feira, dia 
12, para discutir e anunciar a aplica-
ção da medida. 

 
Ministério Público 
 
Apesar de reconhecer que a 

va cinação não é um procedimento 
com pulsório, a Força-tarefa do Mi -
nis tério Público, contra a covid-19, 

en tendeu, na reunião desta quarta-
fei ra, que aqueles professores que se 
re cusaram a receber a imunização 
de vem responder a um procedi-
mento administrativo na Secretaria 
Mu nicipal de Educação na qual ele 
é vinculado. 

„É claro que há legitimidade 
na escolha de alguém por não se va -
ci nar, porém, para quem é servidor 
pú blico e trabalha com a coletivida -
de, essa imunização deve ser obriga -
tó ria, o que, segundo nossa legisla-
ção, é diferente de vacinação com pu -
lsória. Sendo assim, a opção de não 
vacinação deve ser acompanha da de 
controle da administração pú bli ca 
para proteção daqueles alunos e pro-
fissionais da educação que es tão 
vacinados e vão frequentar o am bi -
ente escolar. Dessa forma, será res -
peitada a opção individual de ca da 

um sem prejudicar os demais, „de -
talhou o promotor de Justiça Lu cas 

Sachsida, coordenador do Nú cleo de 
Defesa da Educação do MPAL.

AMA recomenda colocar no final da fila 
pessoas que se recusem a tomar a vacina

Já idoso, mas vacinado, prefeito Biu 
de Lira some da Barra de São Miguel

Presi den te da Associação dos Municípios 
Alagoanos (AMA), Hugo Wan der ley
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O relator da CPI da Covid, se -
na dor Renan Calheiros (MDB-AL), 
atacou o presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido), para quem, segundo 
ele, "posa de macho no cercadinho" 
e "emudece diante da CPI (Co mis -
são Parlamentar de Inquérito)"."O 
fa to é que o presidente da República 

emu deceu numa questão que é mui -
to importante para que nós possa-
mos balizar o aprofundamento da 
in vestigação e possamos também ter 
uma resposta fundamental para [sa -
ber] de que maneira nós devemos 
tra tar o deputado [Luis Miranda 
(DEM-DF)], e seu irmão [Luis Ri -

car do Miranda]", disse Renan, du -
ran te entrevista à GloboNews. 

"O presidente da República 
ca lou já faz 13 dias. E se calando, fi -
cando em silêncio, ele deixa muito 
mal o líder do seu governo na 
Câmara dos Deputados que já ocu-
pou cargos importantíssimos na 

República, porque ele em nenhum 
momento negou a afirmação que 
fizeram o deputado e o seu irmão. 
Isso é muito ruim para um pres-
idente da República que posa de 
macho todos os dias no cercadinho 
do Alvorada e emudece diante a 
comissão parlamentar de inquérito", 

concluiu.Em depoimento à comis-
são, na semana passada, o deputado 
Luis Miranda disse que comunicou 
ao presidente sobre irregularidades 
nas negociações para compra da 
vacina Covaxin.  

Na ocasião, Miranda deixou 
cla ro que Bolsonaro teve indícios, 
mas não agiu, o que pode ser confi -
gu rado como crime de prevaricação. 
Hoje, integrantes da CPI da Covid 
en viaram carta para que o presi -
dente Bolsonaro confirme ou não as 
de núncias feitas pelo parlamentar e 
ex-aliado.Bolsonaro, por sua vez, 
des  prezou a carta enviada pelos se -
na dores usando expressão chula, en -
quanto realizava a transmissão de 
sua live semanal nas redes sociais. 
"Ho je foi o Renan [Calhei ros], o 
Omar [Aziz] e o saltitante, fizeram 
uma festa lá embaixo, na Pre si dên -
cia, entregando um documento para 
eu responder. Sabe qual a minha 
resposta, pessoal? Caguei", disse 
Bolsonaro durante sua live semanal, 
fazendo menção ao relator e ao pre -
si dente da comissão. "Saltitante" é 
como o presidente chama, em tom 
ofensivo, senador Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP), vice-pres-
idente da CPI.

CRÍTICA

Renan ataca Bolsonaro: “Posa de macho 
no cercadinho e emudece diante da CPI”

O presidente da Câmara 
dos Deputados, Arthur Lira (PP-
AL), começou a receber pressão 
em seus redutos eleitorais para 
abrir um processo de impeach-
ment contra o presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido). Foram 
instalados nos principais redutos 
eleitorais de Lira, em Alagoas, 
painéis com questionamentos ao 

presidente da Câmara. 
"Mais de 500 mil mortes. 

Como você quer entrar para a 
história, Arthur Lira?", questiona 
um dos outdoors, que também 
força o deputado a fazer uma 
escolha: "cúmplice de um geno-
cídio" ou "responsável por abrir o 
impeachment de um criminoso". 
E finaliza: "Os dois não dá!", diz 

a peça.  
Um dos outdoors foi insta-

lado em Arapiraca, terceira 
cidade alagoana que mais votou 
no líder do Centrão na Câmara 
Federal. "Lira, está em suas 
mãos! Aceite o impeachment", 
diz outro painel. Batizada de 
"Super Impeachment", a cam-
panha foi articulada pelos movi-

mentos Acredito, Agora, 
Bancada Ativista, Muitas, Ocupa 
Política, Nossas, UNE e 342 
Artes, e conta com apoio de mais 
de 115 organizações. 

"Esta é uma iniciativa inde-
pendente de apoio ao superpe-
dido de impeachment, mas está 
no caldo das manifestações e 
coalizão de entidades. O Lira 
está meio irredutível, dizendo 
que não vê materialidade e pres-
são para o impeachment, então a 
gente resolveu pressionar na 
base, no reduto eleitoral dele, 
para ver se ele se sensibiliza. O 
que não dá é pra ele não delibe-
rar", disse o advogado Lucas 
Paulino, membro do Movimento 
Acredito e um dos idealizadores 
da ação, em entrevista ao jornal 
O Globo. 

Os organizadores realizam 
ainda uma campanha de arreca-
dação coletiva para tentar expan-
dir a instalação dos outdoors por 
todo o estado alagoano. Em 

entrevista ontem, 6, a uma rádio 
em São Paulo, Arthur Lira vol-
tou a afirmar que não vê razões 
para abrir um processo de 
impeachment contra Bolsonaro 
neste momento. Segundo o 
pepista, é preciso aguardar novos 
acontecimentos, e não há até 
agora nenhum fato novo que jus-
tifique a abertura do processo. 

„Não podemos institucion-
alizar o impeachment no Brasil. 
Não podemos instabilizar o 
Brasil a cada presidente eleito. 
As eleições são feitas de quatro 
em quatro anos para escolher o 
presidente‰, justificou. Há 4 
anos, quando foi votado o 
impeachment da então pres-
idente Dilma Rousseff (PT), Lira 
votou a favor da saída da petista 
e justificou afirmando que o país 
precisava de desenvolvimento. 
„O Brasil está parado e nós 
temos que encontrar essa saída‰, 
declarou na ocasião. (Com A 
Tarde)

REDUTO DE ARTHUR

Outdoors espalhados em Arapiraca cobram abertura do impeachment
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Datafolha: Maioria acha Bolsonaro 
desonesto, falso e incompetente

O povo brasileiro não tem a 
me  lhor impressão de seu presi den -
te. Ao contrário: para a maioria da 
po pu lação, Jair Bolsonaro é deson-
esto, fal so, incompetente, desprepa-
rado, in deciso, autoritário, favorece 
os ri cos e mostra pouca inteligência. 
A ten dência negativa se cristalizou 
ao lon go do governo, e é majoritária 
em todos os itens questionados.É o 
que mostra nova pesquisa do Da ta -
fo lha, na qual foram ouvidas 2.074 
pessoas com mais de 16 anos em 
todo o Brasil, de forma presencial.  

A margem de erro é de dois 
pon tos para mais ou menos. Na 
pes quisa, Bolsonaro aparece com a 
pi or avaliação desde que assumiu a 
Pre sidência, em janeiro de 2019: 
51% dos ouvidos o consideram ru -
im ou péssimo, número que vem 
cres cendo desde dezembro. A apro -
va ção está estável em 24% em rela-
ção ao levantamento de maio, e o 
ín dice dos que o consideram regular 
ca iu para 24%. O Datafolha vem 
per guntando, ao longo do mandato, 
qual a percepção do brasileiro sobre 
o titular do Planalto. Significati va -
men te, em meio a denúncias de cor -
rup ção no Ministério da Saúde na 
pan demia, houve uma piora na im -
pres são de honestidade do presi -
dente. 

Em junho de 2020, 48% o vi -
am como honesto e 38%, como de -
so nesto. Agora, houve uma inver-
são, com 52% vendo desonestidade 
no mandatário e 40%, probidade. 
Num sinal disso, os protestos de 
rua do sábado passado (3) tiveram 
co mo mote não só a gestão de Bol -
so naro na crise sanitária, mas tam-
bém a questão da corrupção.O 
derreti mento da apreciação da 
imagem pre sidencial é visto em 
todos os in di cadores. No começo 
do mandato, em abril de 2019, 
59% o viam como sin cero. O 
número caiu para 48% em junho de 
2020 e chegou agora a 39%.  

Na via contrária, os 35% que 
con sideravam Bolsonaro falso em 
2019 subiram a 46% no ano passa -
do e agora são 55%.Esse é outro 
gol pe para a estratégia eleitoral do 
pre sidente. Em 2018, as pesquisas 
qua litativas usadas por sua campa -
nha sempre apontavam uma ima -
gem de "sincero" na figura do então 
can didato, reforçada por suas tira-
das politicamente incorretas. (Com 
Folha de S.Paulo)
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E X P E D I E N T E

A trajetória política de José 
Helenildo Ribeiro Monteiro iniciou-
se em 1976, quando foi eleito pela 
ARENA vereador de Palmeira dos 
¸ndios. Nessa legislatura foi líder de 
seu partido na Câmara Municipal 
entre 1976 e 1978. 

Nas eleições de 1982, 
Helenildo Ribeiro foi eleito pelo 
PDS prefeito de Palmeira dos ̧ ndios 
e mais uma vez eleito pelo PSDB 
nas eleições de 1992. 

Helenildo Ribeiro, nas eleições 
de 1998 alçoou voos mais altos e foi 
candidato a deputado federal pelo 
PSDB obtendo uma votação de 
15.199 votos, porém, não logrou 
êxito naquele pleito. Com o assassi-
nato da deputada federal Ceci 
Cunha, em dezembro de 1998, logo 
após ter sido diplomada pelo TRE, 
e a cassação do primeiro-suplente 

Talvane Albuquerque que foi apon-
tado como o mandante do crime, 
Helenildo Ribeiro assumiu o exercí-
cio do mandato em abril de 1999. 
Nessa legislatura votou favorável da 
Lei de Responsabilidade Fiscal e à 
Prorrogação da Contribuição 
Provisória sobre Movimentação 
Financeira(CPMF). 

Nas eleições de 2002, 

Helenildo Ribeiro foi eleito pelo 
PSDB deputado federal com 
45.085 votos, ficando em 9° lugar 
dentre as nove vagas em disputa. 
Nessa legislatura posicionou-se con-
tra a reforma da previdência. Entre 
maio e setembro de 2005, licenciou-
se do mandato e o suplente Jorge VI, 
assumiu o mandato. 

Helenildo Ribeiro, nas eleições 
de 2006 foi candidato pelo PSDB a 
reeleição para deputado federal 
obtendo 43.519 votos, porém, não 
logrou êxito naquele pleito. 
Helenildo seria diplomado como 
suplente de deputado federal no dia 
18 de dezembro de 2006 se não esti-
vesse internado. Faleceu no dia 21 
de dezembro de 2006. 

James Ribeiro, ex-prefeito de 
Palmeira dos ¸ndios, é filho de 
Helenildo Ribeiro.

Helenildo Ribeiro, um pernambucano 
que foi adotado por Palmeira dos Índios

MARCELO BASTOS

A R T I G O

NOVO DECRETO 
O governo de Alagoas di-

vulgou as novas medidas de flex-
ibilização no Plano de 
Distanciamento Social Contro-
lado. A partir da 0h desta sexta-
feira (9), o estado sai da Fase 
Vermelha e volta para a Laranja, 
ficando em vigência até 22 de 

julho. As novas medidas se tor-
naram possíveis com o avanço da 
vacinação em Alagoas, que já 
recebeu mais de 2 milhões de 
doses de vacinas contra a Covid-
19 do Ministério da Saúde (MS) 
e o consequente recuo no nú-
mero de internações.

REJEIÇÃO AUMENTANDO

COMBATE AO H1N1
A Prefeitura de Maceió re-

alizará um "intensivão" de vaci-
nação contra a Influenza. Todos 
os postos de saúde, incluindo os 
que estavam vacinando contra a 
covid-19 por agendamento, esta-
rão voltados para imunizar a 
população contra a gripe. Além 

disso, sete pontos fixos que, nor-
malmente, vacinam contra a 
covid-19, também vacinarão 
contra a influenza. A iniciativa 
terá corujão, das 9h às 21h, nos 
shoppings Pátio e drive-thrus do 
Estacionamento do Jaraguá e 
Justiça Federal.

A BARRA JÁ SENTE SAUDADES 
Já é nítido em todo o município da Barra de Santo Antônio, 

litoral norte do estado, o sentimento de saudades da ex-prefeita 
Emanuella Moura no comando do executivo. Já se sente a diferença 
das ações, empenho e compromisso com a população barrense da 
antiga e a falta de tudo isso da atual gestão. Quem sente na pele é o 
povo que hoje além da saudade da antiga gestora diz em uma só voz 
que era feliz e não sabia.

A rejeição ao presidente 
Jair Bolsonaro atingiu o pior ín -
di ce desde o início do mandato, 
se gundo pesquisa de acordo 
com o levantamento, 51% dos 
elei tores classificaram o governo 

co mo ruim ou péssimo. A taxa 
era de 45% no questionário 
aplica do em outro momento 
pe los pesquisadores de uma 
grande empresa de pesquisa no 
país.

ANDERSON DE ARRUDA MENEZES 

A R T I G O

SERÁ QUE SOU UMA FRAUDE? 
Conheça a síndrome do impostor

Mesmo não sendo consider-
ada como um transtorno psicoló-
gico pela OMS, a cada dia mais 
pesquisas e artigos são estudados, 
buscando entender essa "sintoma-
tologia" que ataca principalmente 
jovens universitários e recém form-
ados das mais diversas faculdades, 
atletas, artistas, empresários e pro-
fissionais aos quais são testados e 
avaliados em todos os momentos. 

A pessoa a falar sobre essa 
expressão pela primeira vez foi a 
psicóloga Dra. Pauline Clance, no 
final da década de 1970, referindo-
se  a um conjunto de sentimentos 
que reúne medo, dúvida, apreen-
são e um ciclo de ansiedade pós-
sucesso. 

A síndrome do impostor tam-
bém é conhecida como pessimismo 
defensivo, é caracterizado como 
uma desordem psicológica, sua 
sintomatologia pode ser encon-
trada em alguns transtornos como 
depressão, ansiedade e baixa auto-
estima. Ela se caracteriza pela visão 
psicológica distorcida que a pessoa 
tem de si mesma, achando que não 

é capaz de estar onde estar e o pen-
samento que a qualquer momento 
será descoberta como uma fraude, 
uma autoanalise desfocada da real-
idade. As pessoas que têm essa sín-
drome apresentam comportamen-
tos como "autossabotagem", elas 
vivem tanto essa distorção de pen-
samentos que acabam se autossab-
otando para  não realizar tarefas, 
trazer novas ideias, evoluir profis-
sionalmente e principalmente 
expor suas ideias em reuniões e 
eventos onde encontra-se várias 
pessoas, principalmente suas lider-
anças. Viver já não é uma tarefa tão 
fácil e carregando tais pensamentos 
torna-se quase que impossível des-

frutar de uma boa saúde mental. 
A dica de hoje está ligada a 

trabalhar sua autoestima, fazer um 
STOP INTROSPECTIVO 
(Técnica desenvolvida pelo Dr. 
Augusto Cury, ao qual propõem 
debelar em cinco segundos o foco 
de ansiedade para que ele não seja 
registrado como zona de conflito 
na memória), trabalhar suas cren-
ças e valores, uma ajuda profis-
sional nunca é demais e sempre é 
necessária em momentos difíceis, 
como foi falado antes, não se trata 
de uma patologia, mas sim uma 
sintomatologia, por este motivo 
fique atento aos sintomas. Łtima 
semana a todos. 
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Coluna Nos Acréscimos

Com Edmílson Teixeira 

As outras campanhas, como a 
do Cruzeiro, não tiveram grande 
êxito. Contando o desempenho do 
Avaí em 2016, foram 17 times que 
começaram as primeiras 10 roda-
das com 10 pontos. Cinco deles 
foram rebaixados. Marília, 
Criciúma e Gama-DF (2016), 
além de ASA-AL e São Caetano, 
em 2013.

Quando a bola rolar para 
Brasil e Argentina, neste sábado, às 
21h, o Maracanã será palco do 
quinto confronto de Neymar e 
Messi por suas seleções. Desta vez 
(a primeira) os craques disputarão 
muito mais do que três pontos ou 
um amistoso: estará em jogo o 
título da Copa América.

O 4 de Julho do Piauí  "libertou" 
o São Paulo da zica após aquela so -
nora goleada que tomou de 9 x 1 na 
Copa do Brasil.  Foram nove gols so -
fridos, então, o Colorado acredita va 
que seriam nove jogos do Tricolor 
sem vencer no Campeonato Bra si lei -
ro. E não é que a profecia se cum-
priu?! Somente na 10… rodada, reali-
zada na última quarta-feira, o São 
Pau lo conseguiu se reencontrar com a 
vitória, bateu  o Inter  por 2 x 0 e sa iu 
do Z-2 do Brasileirão. O Tri co lor bal-
ançou as redes do Colorado gaú cho 
com gols de Rigoni e Igor Go mes. 

Pra gente rir!

Depois de tomar outra lapada 
no Brasileirão, desta vez para o 
Palmeiras, o Grêmio, lanterna da 
competição e sem nenhuma vitória 
até agora, resolveu concretizar Luiz 
Felipe Scolari com seu novo técnico. 
O contrzato até o final de 2022 foi 
acertado. O bom de tudo isso é que  
o técnico de 72 anos mostrou toda 
sua vontade de voltar ao clube

Desesperado

Para "apimentar" ainda mais 
o maior clássico do Continente, 
Neymar e Messi têm dado show 
desde o início da Copa América de 
2021. Agora, Neymar e Messi, 
antigos companheiros de 
Barcelona, estão de lados opostos 
na decisão da Copa América. 
Desde 2010, os craques já se 
enfrentaram quatro vezes por suas 
seleções: duas vitórias brasileiras e 
duas argentinas.

Tempero

Duelo internacional Na baixa

Para subir para a Série A, o 
Cruzeiro terá de repetir um feito 
somente conquistado pelo Avaí na 
história da Série B de pontos corri-
dos com 20 clubes, série histórica 
iniciada em 2006. Somente o clube 
catarinense conseguiu subir para a 
Série A somando apenas 10 pontos 
nas 10 primeiras rodadas, termi-
nando com o vice-campeonato de 
2016. O desempenho é o mesmo da 
Raposa na Série B atual.

Raposa na toca

A direção do ASA informou na 
tarde de quarta-feira a aprovação do 
Ato Trabalhista, pelo Tribunal 
Regional do Trabalho (TRT 19… 
Região). A proposta para ter as ações 
unificadas foi deferida por unanimi-
dade. Assim, o clube terá as contas 
desbloqueadas para receber as cotas 
dos patrocinadores. Com o ato, o 
ASA teve todas as ações trabalhistas 
divididas em 60 parcelas. O pres-
idente Moisés Machado, revelou 
que já conversou com o elenco e a 
comissão técnica. A prioridade é qui-
tar os salários atrasados

Na Justiça

„Estamos na etapa final da ter-
raplanagem. Daqui a 15 dias, inici-
amos o fechamento da obra, com o 
levantamento do muro, que já está 
pré-fabricado. No mais tardar em 
setembro, queremos que esteja tudo 
fechado para que as construtoras 
possam entrar e iniciar os blocos. Os 
campos já estão sendo feitos e, no 
máximo em dois meses, teremos o 
perímetro fechado e 50% dos cam-
pos‰, palavras da arquiteta Bianca 
Tenório sobre a obra da nova casa 
do CSA que está sendo erguida nas 
imediações do Benedito Bentes.

Ninho do Azulão

Agora é oficial. Depois de 
muitas especulações sobre seu 
futuro,  Sergio Ramos foi anunci-
ado na quinta-feira como novo 
reforço do Paris Saint-Germain. O 
veterano zagueiro de 35 anos assi-
nou por duas temporadas, até 
2023, com o clube da capital 
francesa. Revelado pelo Sevilla e 
jogador ídolo do Real Madrid nas 
últimas 16 temporadas, Sergio 
Ramos passou por exames médicos 
na última quarta antes de firmar o 
compromisso com o time de 
Neymar, Mbappé e companhia.

Veterano na jogada

7

"É uma fera, um grande jogador, que pode desequilibrar o jogo, tem que ter um cuidado muito gran de, não 
só com ele, mas com to dos os jogadores. A gente tem um res peito grande por ele, mas neste mo mento a gente 
coloca o respeito e a admiração de lado. A gente vai de fender o nosso, ele vai defender o de le. Em campo vai ser 
uma guerra e o mais forte vai vencer", Marqui nhos, zagueiro do Brasil sobre Messi.

Ponto de vista

„Sempre a gente busca peças para repor até porque o Campeonato é longo, a gente tem alguns objetivos 
maiores nessa competição e pra isso a gente tem que ter elenco. A saída do atacante Hyuri foi feita de forma 
extremamente profissional, a gente já tá sabendo disso aí há, pelo menos, um mês. O empresário do jogador 
nos procurou, comunicou a possibilidade real, já havia duas ou três propostas de clubes do exterior e já há 
mais de 30 dias a gente vem buscando uma alternativa para o lugar dele‰ declaração de Mário Marroquim, 
presidente do CRB sobre o desligamento de Hyuri logo após a vitória contra o Botafogo na última terça. 

Costurada

Um ônibus com o time do Umuarama Futsal tombou na BR-376, em Guaratuba, no litoral do 
Paraná, na manhã de quinta-feira. Segundo a Polícia Militar, duas pessoas morreram, uma ficou grave-
mente ferida e outras 20 tiveram ferimentos leves- De acordo com o técnico da equipe, Nei Victor, que 
estava no ônibus, o time viajava para Jaraguá do Sul, onde disputaria uma partida contra o time catari-
nense, na sexta-feira, pelas quartas de final da Copa do Brasil de Futsal. 

Na estrada
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Renan afirma que Bolsonaro está 
sendo investigado no caso Covaxin

FILHO DE PEIXE, PEIXINHO É

Na última quarta-feira (07), 
Re nan Calheiros, relator da CPI da 
Co vid-19, afirmou que o senador 
Flá vio Bolsonaro está sendo investi-
gado por um possível envolvimento 
no caso Covaxin. Em entrevista ao 
Me trópoles, Renan explicou que es -
tão sob investigação os fatos sobre a 
par ticipação do filho mais velho de 
Ja ir Bolsonaro e de dois advogados 
na negociação de imunizantes, sen -
do eles: Willer Tomaz, próximo a 
di versos políticos do Centrão e ami -
go de Flávio, e Frederick Wassef, 
um dos integrantes da defesa do 
senador e também seu amigo. 

Quando perguntado sobre o 
por que perguntou sobre Willer e 
Was sef a Luis Miranda, há duas se -
ma nas, no depoimento do deputa -
do, Calheiros explicou que fez o 
ques tionamento porque tem conhe -
ci mento de fatos que lhe desperta-
ram suspeitas sobre uma possível 
atu ação ilegal dos dois. 

„O relator tem acesso a aspec-
tos variados da investigação. E eu, 
co mo relator, fico obrigado a toda 
vez que há dúvida sobre o envolvi -
men to de alguém, ou sobre uma re -
la ção indecorosa de alguém com se -
ja lá quem for, você tem que pergun-
tar‰, disse. 

Na sequência, o relator foi in -
dagado sobre qual seria a suspeita da 
relação dos dois advogados com o 
caso Covaxin. „Não posso antecipar 
fatos, mas eu queria te dizer que nós 
estamos investigando e vamos con-
tinuar investigando, sim‰, contou. 

Durante a entrevista, Renan 
foi perguntado se Flávio Bolsonaro 
também era investigado. 
„Também, da mesma forma, né? 
Alguns aspectos precisam ser 
investigados (⁄) Eu estou com-
promissado com essa investigação, 
seja em qual direção ela puder 
caminhar‰, afirmou. 

Ao decorrer do diálogo, 
Calheiros relatou que não falaria a 
respeito do que tem conhecimento, 
mas apontou que já considera a 
confissão de um crime por parte do 
filho mais velho de Jair. „O Flávio, 
por exemplo, numa intervenção na 
própria Comissão Parlamentar de 
Inquérito, confessou que teria 
levado o dono da Precisa [labo-
ratório que intermediava a compra 
da vacina indiana] ao BNDES, né? 
Isso é a confissão de um crime. 
Advocacia administrativa [quando 
um servidor defende interesses par-
ticulares no órgão em que tra-
balha]. Isso não é competência de 
um senador da República. Levar 
um driblador da lisura e do din-
heiro público [Francisco 
Maximiano, dono da Precisa] a um 
banco oficial para obter emprésti-
mos não é correto do ponto de 
vista da atribuição de um senador. 
Isso foi uma confissão‰, revelou. 

Segundo Renan, Flávio ainda 
não é formalmente investigado 
porque isso só ocorre „na medida 
em que você vai tendo conheci-
mento dos fatos e das provas e dos 
indícios‰.


