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Novas regras entraram em vigor no mês de abril

Primeira fábrica de 
motores elétricos do 

Nordeste deve aportar 
em Alagoas esse ano

GOLPE A VISTA

'PEC dos Precatórios iguala calote 
de Bolsonaro ao de Collor', diz Maia

O ex-presidente da Câmara disse ainda que não vai ser fácil aprovar a PEC

AJUDA EFETIVA

MP que baixa 
preço do etanol 
foi inspirada em 
projeto de JHC

Maceió tem Pressa investe 
em obras de pavimentação, 

drenagem e saneamento
Programa vai beneficiar de forma direta mais de 200 mil pessoas

NEGÓCIOS

IPASEAL SAÚDE

Adeilson Bezerra conhece 
gestão, instalações e 

moderno funcionamento 
do Hospital Veredas

 Suspensão do direito de dirigir: 
entenda como funciona
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Os números são significativos 
e mostram o quanto Maceió neces-
sita de obras de infraestrutura nas 
áreas de pavimentação, drenagem e 
saneamento. Há 12 anos, a capital 
não tinha investimentos do aporte 
de R$ 258 milhões, com impacto 
direto na vida de mais de 200 mil 
pessoas, que serão beneficiadas 
quando o Programa Maceió tem 
Pressa for concluído.  

„Nós estamos dando priori-
dade às áreas que mais precisam de 
investimentos públicos na nossa 
capital. Antes se viam investimen-
tos só em uma parte da cidade, 
desde que entrei na política, optei 
por fazer uma política participativa 
e é isso que estamos fazendo, 
ouvindo a população e a gente erra 
menos. Estamos redirecionando os 
esforços para licitar e fazer 18 ruas 
[na Santa Lúcia]. Vamos correr 
para isso acontecer‰, disse o pre-
feito JHC. 

Na Santa Lúcia, um total de 
35 ruas serão pavimentadas o que 
vai melhorar a qualidade de vida de 

mais de 32 mil moradores 
(32.586), ao atingir 6.200 residên-
cias do bairro – são 13 km de vias 
pavimentadas, drenadas e sanea-
das. As ações do Maceió tem 
Pressa são dirigidas a territórios e 
áreas geográficas da capital em que 
o saneamento básico é precário.  

Além da Santa Lúcia, o pro-
grama contempla outras local-
idades, como toda a extensão do 
Litoral Norte (da Elias Bonfim até 
o Sauaçuhy) e bairros da parte alta 
da cidade, a exemplo do Clima 
Bom, Tabuleiro do Martins e 
Cidade Universitária.  

O Maceió tem Pressa vai 
beneficiar de forma direta aproxi-
madamente 208 mil habitantes. Ao 
todo, 181 ruas já foram pavimenta-
das, num total de 283, até agora. 
Nos últimos seis meses foram 
implantados mais de 14 mil metros 
de esgotamento sanitário, mais de 

5 mil metros de drenagem e mais 
de 100 mil m² de pavimentação. 

As ações do programa não 
estão restritas à realização de obras 
de infraestrutura com a pavimenta-
ção de ruas, drenagem da água da 
chuva, esgotamento sanitário, 
através da criação de estações de 
tratamento de águas residuais. 
Envolvem a realização de trabalhos 
socioambientais e de mobilidade 
urbana como a ampliação da malha 
viária, a sinalização de vias e a cria-
ção de acessibilidade para pessoas 
com deficiência física.  

O Maceió tem Pressa forta-
lece, em termos institucionais, a 
gestão do Município por intermé-
dio da Unidade Gestora do 
Programa, responsável pela admin-
istração e execução dos recursos 
financeiros, fruto do acordo de 
cooperação, firmado com a 
Corporação Andina de Fomento 
(CAF), através do Banco de 
Desenvolvimento da América 
Latina. Em dólares, os recursos 
atingem a cifra de U$ 70 milhões.

Maceió tem Pressa investe em obras de 
pavimentação, drenagem e saneamento

Programa vai beneficiar de forma direta mais de 200 mil pessoas
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Alagoas é o maior produtor de 
ca na-de-açúcar do Nordeste. Ainda 
as sim o etanol comercializado no 
pos tos de combustíveis tem um pre -
ço semelhante a de Estados não pro -
du tores. É algo que só se explica 
pela carga tributária e, especial-
mente, pe la atuação de atravessa-
dores. E dos grandes. 

A distribuidoras operam no 
mer  cado de etanol apenas interme -
di ando a compra entre produtores 
(usi nas) e revendedores (postos). 
Pa  ra que essa operação seja justifica -
da, na regra estabelecida pela ANP, 
o etanol precisa fazer um „passeio‰ 
até chegar ao consumidor, aumen-
tando custos com a logística e a mar-
gem de lucro dos atravessadores. 

Um exemplo prático? O etanol 
fabricado em Coruripe precisa dar 
um „passeio‰ de mais de 200 km 
pa ra voltar e ser vendido nos postos 
da ci dade. Isso porque o produto 
em bar cado nas usinas do município 
pre cisa ser transportados até a sede 

da distribuidora, normalmente em 
Ma ceió, para depois retornar ao 
pos to de combustível no município. 

O „passeio‰, acrescido da gor -
da margem de lucro dos distribuido -
res pesa no bolso do consumidor 
ala goano que paga ao menos 30% a 
ma is pelo etanol. A diferença de pre -
ço com a venda direta ser um real ou 
ma is por litro, para menos, depen -
den do do local onde o combustível 
será vendido. 

A venda direta foi, enfim, au -
to rizada pelo governo federal. A MP 
foi assinada ontem pelo presidente 
Ja ir Bolsonaro (veja seguir). O texto 
da Medida Provisória, segundo in -
for mação da coluna Radar, da Re -
vis ta Veja, foi inspirado em projeto 
do então deputado federal JHC (PS -
B). 

Como parlamentar, João Hen -
ri que teve atuação reconhecida em 
de fesa do setor produtivo de Ala -
goas. Na Câmara dos Deputados, 
apresentou diferentes projetos e foi o 

pri meiro a defender a venda direta 
do etanol, pauta que atende especi -
al mente produtores do Nordeste. 

Além de beneficiar o consumi-
dor, a venda direta deve fortalecer a 
ca deia produtiva da cana-de-açúcar 
em Alagoas, na medida em que vai 
am pliar o mercado e aumentar a 
com petitividade do setor. 

Agora, como prefeito de Ma -
ceió, João Henrique pode dar uma 
ajuda na efetivação da venda direta 
e, quem sabe, dar exemplo tornando 
o etanol em combustível padrão 
para a frota da prefeitura de Maceió. 

 
LEIA O QUE DIZ A COLUNA 

RADAR, DE VEJA: 
 
BOLSONARO APRESENTA MP 

SOBRE VENDA DIRETA DE ETANOL 
POR PRODUTORES 

O presidente Jair Bolsonaro 
can  sou de esperar a tramitação no 
Con gresso de projeto que prevê a 
ven da direta de etanol pelas usinas 

aos postos, eliminando a intermedi-
ação das distribuidoras de combus-
tíveis. 

O Palácio do Planalto apresen-

tou nesta quarta uma medida provi -
só ria sobre o tema, que foi inspirada 
no projeto do ex-deputado federal e 
atual prefeito de Maceió, JHC.

MP que baixa preço do etanol foi 
inspirada em projeto de JHC
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A chegada conjunta da pro-
posta de emenda constitucional 
que parcela o parcelamento dos 
precatórios e a medida provisória 
que reformula o Bolsa Família, 
com um novo nome, „Auxílio 
Brasil‰, mas sem valor definido, 
define o presidente Jair Bolsonaro, 
na opinião do ex-presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia (sem par-
tido-RJ), como uma reedição do 
confisco promovido pelo ex-pres-
idente Fernando Collor de Mello 
em 1990.„Não tem outro nome 
para isso. É um calote, igual ao de 
Collor‰, diz.  

Maia reconhece o apelo que o 
aumento no valor do benefício terá 
sobre os parlamentares, mas diz 
que uma parte importante dos pre-
catórios é destinada ao pagamento 

de pensões alimentícias e de rea-
justes de salários atrasados. E que, 
por isso, não será fácil aprovar a 
PEC.O presidente foi à Câmara 
dos Deputados levar as duas pro-
postas como se estivessem casadas, 
mas muitos na Casa reconhecem 
que será muito mais fácil aprovar a 
MP com o novo valor do benefício 
do que a PEC que posterga o paga-
mento dos precatórios. 

„É difícil para o deputado 
abrir mão da prerrogativa do cida-
dão de receber por decisão da jus-
tiça que reconhece seus direitos, 
mas também é complicado ficar 
contra um reajuste no Bolsa 
Família‰, diz a deputada Perpétua 
Almeida (PCdoB-AC).A soma das 
dificuldades potencializa o risco 
embutido na nova investida do gov-

erno para melhorar a popularidade 
presidencial, a de que passe apenas 
a medida que imporá maior gasto, 
aumentando a pressão fiscal. „É 
essa pressão que está jogando o rea-

juste do benefício pra cima. Isso em 
impacto no juro, na inflação e no 
câmbio. No final todo mundo paga 
a conta, principalmente aqueles 
para quem o custo do alimento 

pesa mais na renda‰, diz Maia, ao 
mostrar os dados que demonstram 
a redução, para a metade, na última 
década, da relação entre o salário 
mínimo e a cesta básica.

'PEC dos Precatórios iguala calote 
de Bolsonaro ao de Collor', diz Maia

O ex-presidente da Câmara disse ainda que não vai ser fácil aprovar a PEC
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O governador Renan Filho e 
o se cretário de Estado do Desen -
vol vi men to Econômico e 
Turismo, Mar cius Beltrão, se 
reuniram na tar de da quinta-feira 
(12) com re pre sentantes da 
empresa Mercosul Mo tores 
Elétricos, que pretende se ins talar 
em Alagoas ainda este ano, com 
investimentos previstos de R$ 170 
milhões. 

A empresa deve começar a 
instalação no estado no próximo 
mês de outubro e, quando estiver 
em funcionamento, vai gerar 258 
empregos diretos. 

De acordo com Renan Filho, 
a chegada da Mercosul Motores é 
a de monstração clara de que o Es -
ta do de Alagoas está preparado 
para receber investimentos em 

todos os segmentos. 
"Esse segmento de motores 

elétricos é um segmento que o 
estado tem interesse em incentivar 
porque é uma indústria limpa, que 
substitui o uso de combustíveis 
fósseis e que tem muitas chances 
de, em um futuro próximo, se 
transformar numa das principais 
vertentes de motores para a indús-
tria automobilística", destacou 
Renan Filho. 

O governador lembrou, 
ainda, que o Estado  se preparou 
estrategicamente para atrair esses 
tipos de investimentos e está muito 
feliz em atrair a Mercosul Motores 
Elétricos - segunda maior indústria 
do segmento de motores elétricos 
no Brasil. 

Para o secretário da Sedetur, 

Marcius Beltrão, a instalação de 
uma fábrica de motores elétricos 
traz emprego e renda para a pop-
ulação alagoana e dialoga com a 
sustentabilidade que muitos 
exigem em um momento de 
mudanças climáticas. 

„Desde o primeiro ano de 
man dato, o governador Renan Fi -
lho vem trabalhando com muita 
se rie dade na captação de inves-
timentos para a geração de 
emprego e ren da para a população 
alagoana, e a Mercosul é uma 
empresa grande no setor que traz 
para Alagoas uma me ta, que é a 
fabricação de motores elé tricos 
para veículos, uma nova di nâmica 
diante de todas as questões climát-
icas que o mundo está vivendo‰, 
destaca Marcius Beltrão.

NEGÓCIOS

Primeira fábrica de motores elétricos 
do Nordeste deve aportar em Alagoas

Adeilson Bezerra conhece gestão, instalações 
e moderno funcionamento do Hospital Veredas

Convidado a conhecer a gestão 
hos pitalar e o funcionamento do 
hos pital Veredas, o diretor-presi den -
te do Ipaseal Saúde, Adeilson Bezer -
ra visitou as instalações do comple -
xo, na manhã desta quarta-feira 
(11). 

Na ocasião, ele conversou com 
o diretor administrativo do hospital 
Ve redas, Dr. Adeílson Loureiro e 
com o diretor médico, Dr. Rodrigo 
Bom fim, além do ortopedista e trau -
ma tologista, Dr. Gustavo Pontes de 
Miranda Oliveira. 

Adeilson Bezerra conheceu o 
mo derno sistema de monitoramen -
to, que mostra em tempo real, a taxa 
de ocupação e o controle do número 
de pacientes do plano Ipaseal inter-
nos no Veredas.

 „Graças a este investimento 
em tecnologia e no atendimento de 
alto padrão de qualidade realizado 
pelo hospital Veredas, o Ipaseal 
continuará prestando um exce-
lente serviço aos seus usuários‰, 
afirma. 

Durante a visita ao complexo 
hos pitalar, o diretor-presidente es -
te ve com a equipe de auditores 
externos do Ipaseal e falou sobre 
investimentos em programas digi-
tais para melhorar o trabalho da 
Auditoria. Ele foi ainda ao pronto 
atendimento de urgência e emer-
gência, na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI), nos quartos e 
enfermarias recentemente reform-
ados.

“Graças a este investimento em tecnologia e no atendimento de alto padrão 
de qualidade realizado pelo hospital Veredas, o Ipaseal continuará prestando 

um excelente serviço aos seus usuários”, afirmou Adeilson Bezerra

Mercosul motores vai investir cerca de R$ 170 
milhões, gerando mais de 200 empregos diretos
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E X P E D I E N T E

A trajetória política de Au -
gusto César Cavalcante Farias ini-
ciou-se em 1990, quando foi eleito 
pelo PSC deputado federal com 
47.569 votos, ficando em 2° lugar 
dentre as nove vagas em disputa. 

Augusto Farias, no Governo 
de Fernando Collor foi secretário de 
Trans portes e presidente da Com -
panhia da Habilitação (Cohab). 

Nas eleições de 1994, Augusto 
Farias foi candidato a reeleição para 
deputado federal pelo PSC com 
uma votação de 32.442 votos, 
ficando em 7° lugar dentre as nove 
vagas em disputa. Nessa legislatura 
votou favorável pela abolição do 
monopólio estatal nas telecomuni-
cações e na exploração do petróleo e 
do fim do monopólio dos governos 
estaduais na distribuição do gás can-
alizado. Em 1995, deixou o PSC e 
ingressou no PPB. 

Em abril de 1996, começou a 
ar ticular, juntamente com o seu ir -
mão PC Farias, sua candidatura à 
pre feitura de Maceió, tendo inclusi -
ve o apoio do ex-presidente Fer nan -
do Collor. Em junho seguinte, por 
oca sião do assassinato de Paulo Cé -
sar Farias, ele decidiu retirar sua 
can didatura a prefeito de Maceió, 
ale gando que precisava se dedicar à 
ad ministração dos bens deixados 

pe lo seu irmão e à tutela dos dois fi -
lhos do empresário. No entanto, foi 
re solvido que outro irmão, o verea-
dor do PPB Claudio Farias, seria 
can didato a vice-prefeito na chapa 
da ex-primeira-dama de Alagoas 
De nilma Bulhões. 

Nas eleições de 1998, Augusto 
Fa rias foi eleito pela terceira vez para 
de putado federal pelo PPB com 
47.426 votos, ficando em 5° lugar 
den tre as nove vagas em disputa. 
Em novembro de 2000, foi citado 
pe la polícia de Alagoas como co-au -
tor na morte de Paulo César Farias 
e negou  qualquer participação no 
cri me. Ainda no mesmo mês, o pro -
cu rador geral da República, Geraldo 
Brin deiro, pediu ao Supremo Tri -
bu nal Federal (STF) que fosse ar -
quivado do inquérito criminal con-
tra Augusto Farias pela morte do ir -

mão Paulo César Farias e da namo -
ra da deste, Suzana Marcolino. A de -
ci são do STF seria pronunciada em 
2002, e em 2005 o caso também se -
ria arquivado no Tribunal de Justiça 
de Alagoas. 

Augusto Farias, nas eleições 
de 2002 foi candidato pela quarta 
vez para deputado federal pelo PPB 
com 45.691 votos, porém, não ob -
teve êxito naquele pleito. 

Nas eleições de 2006, Augusto 
Fa rias foi mais uma vez candidato 
pa ra deputado federal pelo PTB com 
67.912 votos, ficando na pri mei ra 
suplência. Assumiu o manda to em 
março de 2007 com o faleci men to do 
titular Gerônimo da Ade fal. 

Após a eleição de 2006, Au -
gus to Farias não voltou a concorrer 
a cargos eletivos, passou a dedicar-se 
à iniciativa privada.

MARCELO BASTOS

A R T I G O

ÓCULOS NO PILAR
Foram entregues cerca de 

264 óculos de grau para alunos da 
Educação de Jovens e Adultos 
(EJA), da Rede Municipal de En-

sino de Pilar. A entrega dos óculos 
de grau ocorreu após a realização 
de um mutirão oftalmológico que 
atendeu cerca de 351 alunos.

CORRETOR DE DESTAQUE 
No meio imobiliário do estado de Alagoas tem se destacado o 

corretor de imóveis Diogo Cardoso, líder nato que vem aos poucos 
ocupando seu espaço nessa classe que é muito importante e movi-
menta a economia de diversos setores, além de ajudar muitas pes-
soas na realização do sonho da casa própria. 

UTIS MANTIDAS
O governador Renan Filho 

afirmou que vai manter o nú-
mero de Unidades de Terapia 
Intensiva (UTIs) destinadas ex-
clusivamente ao tratamento dos 

casos graves da Covid-19 em 
Alagoas. A decisão ocorreu após 
a confirmação de dois casos de 
infecção pela variante Delta no 
estado.

PARCELA VAI SER PAGA
A quinta parcela da prorro-

gação do auxílio emergencial 
2021 começará a ser paga no 
próximo dia 18 deste mês de 
agosto para os beneficiários do 

Bolsa Família. Para o público 
geral, que recebe por meio da 
conta poupança digital, os 
depósitos começarão no próx-
imo dia 20 do mesmo mês.

ANDERSON DE ARRUDA MENEZES 

A R T I G O

“MEDO, DOR E AUTOGENTILEZA” 
Artigo extraído e adaptado de 

um material do professor Hamilton 
Silva (Fradinho) 

O medo é uma emoção primá -
ria, acionado com frequência para 
evitar a dor.  Não só a dor física, mas 
a dor psíquica, assim quando somos 
agredidos verbalmente ele também 
entra em ação, como uma reação a 
fim de nos proteger, desta forma a 
frase „por trás de alguém que fere 
tem sempre alguém ferido‰ passa a 
fazer muito sentido 

O mais interessante, é que 
muitas vezes não percebemos que 
estamos disparando esse processo, 
por exemplo, para reações descon-
troladas, alterações severas no com-
portamento e principalmente no 
tom de voz, estamos sempre ten-
tando evitar essa dor, que já se tor-

nou uma crença de que você precisa 
se defender o tempo todo. 

Porém, com o desenvolvi-
mento de regiões importantes do 
cérebro que irão até por volta dos 34 
anos, mudanças nos meios sociais, 
aquisição de novos conhecimentos e 
novos relacionamentos, habilidades 
e estratégias que vivenciamos, passa-
mos a entender que essas ações já 
não fazem mais sentido, afinal pode-
mos por exemplo aprender a pensar 
antes de reagir e fazer a oração dos 
sábios „o silêncio‰, desenvolvendo 
estratégias diferentes, pois afinal a 
neuroplasticidade e a capacidade de 
aprender podem ir até o último sus-
piro de vida. 

Você pode em um momento 
de tranquilidade acessar suas 
memórias, porque elas estão lá e são 

responsáveis por suas reações 
indesejadas. Porém ao acessá-las 
com tranquilidade, livres da culpa, 
dor ou medo trocando suas emo-
ções indesejadas pela sua autogen-
tileza, despertando a sua criatividade 
com um novo olhar, e simplesmente 
gerando um vínculo com suas 
ideais, poderá trabalhar suas 
CRENÇAS LIMITANTES, e res-
significar os seus medos e dores de 
uma forma positiva. 

A dica de hoje fala sobre uti-
lizar a sua autogentileza, tento 
empatia, trabalhando sua escuta e 
principalmente pensando antes de 
reagir, entendendo que o medo e a 
dor fazem parte da vida, porem o 
que vai fazer toda a diferença é 
como você vai lhe dar com tudo 
isso. Łtima semana! 

RETORNO ÀS AULAS 
O retorno às aulas presen-

ciais da rede pública estadual de 
Alagoas está confirmado para a 
próxima segunda-feira (16). 
Como previsto em portaria pub-
licada no Diário Oficial, no dia 6 
de julho, as atividades acontece-

rão, inicialmente, no formato hí-
brido, com revezamento semanal 
e 50% dos alunos em cada turma. 
A expectativa é que o retorno seja 
ampliado gradativamente, con-
siderando o avanço dos números 
da pandemia da Covid-19.

Augusto Farias, um político que saiu de cena
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Coluna Nos Acréscimos

Com Edmílson Teixeira 

„Esperamos fazer um grande 
jo go contra o Coritiba. 
Respeitamos a equipe deles, que 
sabemos que tam bém é forte, mas 
nosso time está con fiante para esse 
confronto por que a nossa meta é 
tirar pontos da que les que estão 
acima de nós na ta bela. 
Independente de qualquer equi pe 
que enfrentamos, entramos em 
campo com o propósito de ter o 
ma ior controle da partida e vamos 
bus car isso contra eles também.‰ 
Palavras do zagueiro Matheus 
Felipe do CSA, sobre o jogo deste 
sábado contra o Coritiba.

Otimismo

Na quinta-feira, a diretoria 
de futebol e o elenco do Sport fir-
maram um acordo prevendo a 
"suspensão", até o fim da tempo-
rada, de 30% dos salários de todos 
os jogadores do futebol profis-
sional do time. De acordo com o 
vice-presidente de futebol do 
Leão, Nelo Campos, esse valor 
será pago no fim da temporada, 
juntamente com a premiação pre-
vista para a permanência do clube 
na Série A.

Driblando a crise
Athletico, Coritiba e Paraná 

Clube estão em negociações com a 
Prefeitura de Curitiba para liberar a 
volta do público aos estádios da 
capital. O trio prepara um doc-
umento para ser analisado pelas 
autoridades. Os clubes já têm um 
esboço do protocolo e pretendem 
apresentar aos responsáveis na 
semana que vem. Eles também 
garantem ter estrutura para colocar 
em prática assim que receberem a 
autorização.

Manifesto

Com o título da Euro-2020 a 
Itá lia entrou no top 5. A Argentina, 
cam peã da última Copa América, 
ocu pa o sexto lugar. Os outros qua-
tro integrantes do top 10 são: Es pa -
nha, Portugal, México e Estados 
Uni dos, nesta ordem. As seleções 
da Di namarca, semifinalista da Eu -
ro co pa, e do Uruguai, eliminado 
nas quar tas de final da Copa 
América, saí ram do grupo dos 10 
primeiros colocados.

Ranking II

A Fifa divulgou na manhã de 
quinta-feira o ranking atualizado de 
seleções, depois da realização de 
competições continentais como a 
Copa América e a Eurocopa-2020. 
O Brasil subiu uma posição e ocupa 
o segundo lugar na tabela, atrás 
apenas da Bélgica. A França está na 
terceira posição, seguida da 
Inglaterra. 

Ranking

O argentino Messi chegou no 
CT por volta das 9h15 (de Paris, 
4h15 de Brasília), cerca de duas 
horas antes da previsão do início 
do treino, acompanhado pela 
esposa Antonella Roccuzzo e dos 
filhos. O craque  deu continuidade 
às avaliações físicas e conheceu o 
resto do elenco profissional, 
comissão técnica e demais fun-
cionários.

Novo Clube II

Contrato firmado, apresenta-
ção oficial feita, hora de começar a 
trabalhar. O atacante Lionel Messi 
realizou na manhã de quinta-feira 
as suas primeiras atividades pelo 
Paris Saint-Germain, no Centro de 
Treinamento do clube francês, 
Camp des Loges. Um presente e 
tanto de aniversário para o clube 
francês, que comemorou justa-
mente naquele dia seus 51 anos de 
fundação.

Novo Clube

7

Dias depois do fim das Olimpíadas de Tóquio, uma história incrível de bastidores 
foi divulgada pelo atleta Hansle Parchment. O jamaicano, medalha de ouro na 
prova de 110m com barreiras nos Jogos Olímpicos, errou o local de prova e só con-
seguiu chegar a tempo de competir graças à ajuda da voluntária Trijana Stojkovic.

Curiosidade de arrepiar

Conforme revelado pelo jamaicano, após aparecer no local errado, a voluntária 
deu dinheiro para que ele pudesse pegar um táxi até ao estádio correto, e o fim foi 
o melhor possível, no lugar mais alto do pódio. Depois de levar a medalha de ouro, 
Parchment voltou para encontrar Trijana e agradecer a ajuda salvadora. Os dois 
protagonizaram um momento sensacional e emocionante, digno de Jogos Olímpicos, 
que foi publicado nas redes sociais.

Curiosidade de arrepiar II

O CRB anunciou nas redes sociais uma novidade para a torcida: um concurso entre regatianos para definir 
o terceiro uniforme de 2021. Para participar do concurso, o torcedor deve criar um modelo de camisa (frente 
e verso), calção e meiões, todos seguindo o padrão determinado no estatuto do clube e apresentar o uniforme 
no e-mail crbredes@gmail.com. O prazo termina na segunda-feira próxima. 

Uniforme do Galo 

O crime é recorrente em competições sul-americanas, mas as vozes não se calam mais. A vitória do 
Flamengo por 4 a 1 sobre o Olimpia, em Assunção, no Paraguai, pelas quartas de final da Libertadores, 
dividiu espaço no noticiário com ofensas racistas proferidas contra os jogadores brasileiros. Há registros de 
gritos de "macaco" vindos da arquibancada e Gabigol, um dos alvos, cobrou atitudes de Conmebol.

Revolta

O revezamento da tocha das 
Paralimpíadas de Tóquio come-
çou na quinta-feira. Eventos de 
acendimento da chama marcaram 
o início dos 13 dias de tour pelo 
Japão até o início dos Jogos, em 
24 deste mês. Ao contrário da 
chama olímpica, que foi acesa na 
Grécia e o mesmo fogo circulou 
por todo o Japão, a chama para-
límpica vai ser acesa nas 43 prefei-
turas japonesas. Uma chama tam-
bém vai ser acesa em Stoke 
Mandeville, no Reino Unido, 
considerada o berço do 
Movimento Paralímpico.

Pontapé inicial
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 Suspensão do direito de dirigir: 
entenda como funciona

Novas regras entraram em vigor no mês de abril

Um dos temores de qualquer 
condutor de veículo é ter sua car-
teira de habilitação suspensa. 
Cometer infrações no trânsito é 
uma prática que se tornou rotineira 
aos brasileiros, mas tudo tem lim-
ite. Sendo assim, aquele condutor 
que infringir as leis de trânsito 
pode sofrer um processo adminis-
trativo de suspensão da CNH. A 
ideia da suspensão é reeducar 
aquele que tem direito de dirigir. 

Segundo o advogado Marcelo 
Fernandes, „a penalidade de sus-
pensão do direito de dirigir será 
aplicada, no que se refere ao 
âmbito administrativo,  sempre 
que o condutor atingir uma certa 
quantidade de pontos no período 
de 12 meses, ou nos casos de  
transgressão às normas estabeleci-
das no CTB, cujas infrações pre-
veem, de forma específica, a pena-
lidade de suspensão do direito de 
dirigir, por exemplo: alcoolemia,  
não uso de capacete, etc‰.  

No tocante a suspensão por 
pontos, se têm com as mudanças 
advindas da Lei 14.071/2020, que 
entrou em vigor em 12 de abril de 
2021,  uma  alteração significativa 
do art. 261 do CTB, criando um 
escalonamento para as situações de 
suspensão do direito de dirigir pelo 
somatório de pontos, que passou a 

ocorrer da seguinte maneira: a) 20 
pontos, caso constem duas ou mais 
infrações gravíssimas na pontua-
ção; b) 30 pontos, caso conste uma 
infração gravíssima na pontuação; 
c) 40 pontos, caso não conste nen-
huma infração gravíssima na pon-
tuação. 

Ao longo dos anos, o Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB) 
sofreu mudanças significativas em 
seus artigos. Em outubro de 2020, 
por exemplo, o presidente Jair 
Bolsonaro sancionou novas regras 
na legislação de trânsito. Um dos 
pontos citados foi a suspensão da 
CNH. As mudanças no CTB 
começaram a valer a partir do dia 
12 de abril de 2021. 

ÂSendo importante deixar fri-
sado que ficou, com as mudanças 
do CTB, estabelecido que o limite 
para que os motoristas que exer-
cem atividade remunerada (EAD) 
será sempre de 40 pontos para que 
ocorra abertura da portaria de sus-
pensão do direito de dirigir, inde-
pendentemente da natureza das 
infrações que compuseram o seu 
somatório, ou seja, não levando em 
conta se as mesmas são gravíssimas 
(7 pontos),  graves (5 pontos), 
médias (4 pontos) ou leves (3 pon-
tos)‰, explicou. 

Já no que se refere ao prazo 

da penalidade ou duração da pena 
de suspensão do direito de dirigir 
pelo acúmulo de pontos no período 
de 12 meses, continua o mesmo, 
conforme a Lei nÀ 13.281/16, que é 
um prazo mínimo de 6 meses até o 
máximo de 1 ano, e no caso de 
reincidência no período de 12 
meses, pelo prazo mínimo de 8 
meses até o máximo de 2  anos. 
Sendo diferente nos casos das 
infrações autossuspensivas  onde já 
se tem a pena estabelecida de sus-

pensão, mas não o prazo fixo, e sim 
um mínimo de 2 (dois) meses e um 
máximo de 8 meses,  e no caso de 
reincidência no período de 12 
meses, ficará suspenso de 8 meses 
a 18 meses sem dirigir. Por fim,  
ainda se tem infrações que além de 
determinar a pena de suspensão do 
direito de dirigir, já consta o prazo 
fixo de cumprimento,  como a do 
artigo 165 (lei seca) ou a do art.165 
A (recusa ao teste do etilômetro), 
que tem penalidade de suspensão 

de 12 meses já estabelecidos. 
„Após cumprir a suspensão 

do direito de dirigir pelo período 
estabelecido, deve o condutor sus-
penso fazer um curso de recicla-
gem, nos termos do art. 261 do 
CTB. Ficando ciente de que não 
poderá conduzir qualquer veículo 
enquanto estiver no período de 
suspensão,  sob pena de ter a sua 
CNH cassada por dois anos e ter 
que se submeter a novos exames ao 
final, se flagrado‰, finalizou.


