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Galo alagoano Duelo em Arapiraca

Em um dia, mais de 4 mil pessoas 
procuraram o imunizante nos 

postos de vacinação

IMUNIZAÇÃO

Adultos de 40 e 50 
anos aumentam busca 
por vacina contra covid

NO TOPO!

População alagoana quer que Dantas seja reeleito, segundo levantamentos

Paulo Dantas aparece em primeiro 
lugar em cinco pesquisas eleitorais

SEM IMPULSO

Dantas, Cunha e Collor 
perigam "morrer na praia"

Mesmo com dinheiro, pré-candidatos não conseguem porcentagem de destaque

Rui Palmeira revela que se 
decepcionou ao votar em Cunha

DECEPÇÃO
Segundo ex-prefeito, senador não fez um bom trabalho em Brasília

PUBLICIDADE CRIMINOSA

Justiça Eleitoral ordena que Rodrigo 
Cunha apague propaganda irregular

Senador estaria se aproveitando de trabalhos de terceiros em pré-campanha
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DISPUTA

Até o momento, o ex-pres-
idente Luiz Inácio Lula da Silva tem 
liderado a preferência dos eleitores 
na corrida para as eleições de 2022. 
O resultado foi confirmado através 
de uma nova pesquisa eleitoral, 
desta vez realizada pela 
Genial/Quaest, publicada nesta 
quarta-feira (6).  

Na pesquisa, Lula lidera com 
45% das intenções de voto em um 
cenário composto por 12 outros pré-
candidatos. O atual presidente e 
também pré-candidato, Jair 
Bolsonaro, conseguiu apenas 31% 
do apoio dos eleitores. O ranking 
segue desta forma: Lula – 45%; 
Bolsonaro – 31%; Ciro Gomes – 
6%; André Janones – 2%; Simone 

Tebet – 2%; e Pablo Marçal – 1%. 
Os demais pré-candidatos: 

Vera Lúcia; Eymael; Felipe dÊ˘vila; 
Sofia Manzano; Luciano Bivar e 
Leonardo Péricles não pontuaram. 
Enquanto isso, 6% se mostraram 
indecisos. A pesquisa também avalia 
outros dois cenários. O primeiro 
inclui resultados referentes aos três 
primeiros candidatos que pouco se 
alteram. É o caso de Lula que pode 
chegar a 47% e Ciro que vai para 
8%. Bolsonaro se mantém em 
segundo lugar com os mesmos 31% 
nas outras duas simulações. 
Voltando um pouco atrás, na pes-
quisa realizada no mês de junho, 
Lula tinha registrado 46% das inten-
ções de voto contra 30% do atual 

mandatário. 
Minas Gerais (MG) é consid-

erado o ponto forte das eleições, pois 
é de lá que saem os resultados triun-
fantes à presidência da República. 
Desde Fernando Collor a Fernando 
Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula 
da Silva, Dilma Rousseff e Jair 
Bolsonaro. O histórico deve se 
manter nas eleições. O fenômeno se 
re pete no Amazonas e Amapá, em -
bo ra haja a ressalva de que, no se -
gundo Estado, o tucano não alcan-
çou a maioria absoluta dos votos em 
1998, com apenas 42,3% dos votos. 
Dados da Justiça Eleitoral destacam 
que Minas Gerais representa o 
Brasil em sua totalidade. O território 
mineiro reúne os resultados mais 

semelhantes aos do restante do país 
em diversos indicadores. 

O Estado tem o segundo 
maior colegiado eleitoral do Brasil, 
15,8 milhões no total, ficando atrás 
somente de São Paulo com 33,1 

milhões. Quando a comparação se 
estende a ambos os turnos, Minas 
Gerais continua apresentando a 
maior sobreposição com 74% em 
relação à ordem ocupada por todos 
os candidatos.

ELEIÇÕES

Especialistas garantiram, nesta 
segunda-feira (4), que as urnas ele-
trônicas usadas nas eleições brasilei-
ras são seguras e confiáveis e que 
não há motivos para que a popula-
ção duvide delas. Para os debate-
dores, notícias falsas que colocam 

em dúvida o sistema eleitoral en -
fraquecem a democracia. O debate 
ocorreu em audiência pública inter-
ativa da Comissão de Direitos 
Humanos (CDH), presidida pelo 
senador Humberto Costa (PT-PE). 

„Vivemos em um país no qual 

representantes legitimamente eleitos 
pelo povo desafiam rotineiramente o 
nosso sistema eleitoral, como o 
próprio Presidente da República, 
que, junto com os seus seguidores, 
desfere constantes ataques contra o 
processo eleitoral, contra a Justiça 

Eleitoral‰, afirmou Humberto 
Costa, que mediou o debate. 

Para ele, o presidente da 
República e alguns aliados vêm 
colocando em dúvidas o processo 
eleitoral, mas apresentam „argu-
mentos infundados e afirmações que 
não guardam qualquer respaldo téc-
nico‰. Humberto Costa acredita que 
Jair Bolsonaro quer „criar um 
cenário caótico, promover a descon-
fiança da população acerca da regu-
laridade das eleições e provocar 
instabilidade entre as instituições, 
pilares da democracia‰. 

„É nosso dever, juntamente 
com o presidente da República, os 
demais congressistas, com os mem-
bros da Justiça Eleitoral, promover 
um ambiente de segurança instituci -
o nal e jurídica de confiança na de mo -
cracia, para que tenhamos um pro -
cesso eleitoral seguro, com a nor ma -
lidade democrática que há anos con -
quistamos‰, pediu o presidente da 
CDH.Os participantes pediram que 
o Congresso Nacional ajude a ga -
rantir o respeito à Justiça Eleitoral e 
aos resultados das urnas eletrônicas. 

Tânia Oliveira, da Associação 
Brasileira de Juristas pela 
Democracia (ABJD), informou que 
diversas entidades de todo o país cri-
aram a Coalizão para a Defesa do 
Sistema Eleitoral, por entenderem 

que a democracia brasileira está sob 
ataque. „Ataques frontais não ape-
nas ao sistema eleitoral, com amea-
ças de possibilidades de não recon-
hecimento dos resultados das urnas 
de 2022 pelo atual presidente da 
República e por seus seguidores, 
mas ataques frontais às instituições 
da democracia e da República‰, 
disse Tânia Oliveira.Romi Márcia 
Bencke, do Conselho Nacional de 
Igrejas Cristãs, acrescentou que o 
movimento é em defesa do sistema 
eleitoral e pelo aprofundamento da 
democracia. 

„Não há dúvidas que as urnas 
são seguras e confiáveis. Toda e 
qualquer suspeita levantada contra o 
sistema eleitoral brasileiro, e em 
especial a confiabilidade das urnas 
eletrônicas, não são condizentes 
com a postura democrática esperada 
de lideranças que ocupam cargos de 
representações políticas. Da mesma 
forma, a ameaça de que não haverá 
eleições apenas contribui para gerar 
insegurança na população brasi-
leira‰, afirmou Bencke.Para ela, par-
tidos políticos e candidatos têm que 
apresentar ao país propostas reais 
contra a fome e as desigualdades, 
pelo desenvolvimento da saúde e da 
educação e pela proteção das flores-
tas, ao invés de espalharem fake 
news.

Urna eletrônica é segura e notícia 
falsa enfraquece democracia

Especialistas garantiram que não há motivos para que a população duvide das urnas

Ex-presidente lidera o cenário composto por 12 outros pré-candidatos
Lula aumenta sua vantagem sobre Bolsonaro com 45% das intenções de votos
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O inusitado é que mesmo 
Paulo Dantas, com o caixa do 
MDB; Rodrigo Cunha, com a 
verba do União Brasil e Centrão; e 
Collor, com o apoio do governo 
federal, conseguem números sufi-
cientes para distanciar-se de Rui 
nas pesquisas. Sempre estão lá, 
colados, perto um do outro, com-
provando que o dinheiro -nem 
sempre- pode garantir um pleito. 
Tanto é que a política é uma ciên-
cia inexata sempre havendo bre-
chas na possibilidade de surpresas. 
Na quinta-feira, nas redes sociais, 
Palmeira repercutiu as recentes 
pesquisas. 

„Vejo as pesquisas com muita 
tranquilidade, já enfrentei duas 
campanhas majoritárias, estou pre-
parado e tenho experiência‰, disse, 
reforçando sua pré-candidatura a 
governador. Rui citou que, dentre 
todos os pré-candidatos, ele é o 
único que não está, atualmente, em 
um mandato: „Ou seja, eu não 
tenho o mesmo nível de exposição 
dos meus concorrentes‰. 

„Acredito será uma eleição 
de bio grafias e eu quero colocar a 
mi nha à disposição dos alagoanos. 
Mos trar quem é Rui Palmeira, 
colocar o meu nome e a minha 
história à dis posição, mostrar o 
que a gente fez em 8 anos por 
Maceió e acredito que os alagoa-
nos vão fazer o compa ra tivo‰, 
declarou. 

A pesquisa Ibrape /Ca daMi -
nu to, divulgada quarta-feira, 6, 
mostrou que Rui Palmeira estava 
em quar to lugar nas intenções de 
votos dos alagoanos, atrás de 
Paulo Dan tas, Fernando Collor e 
Rodrigo Cu nha, respectivamente. 
Dantas apare ce com 30%, Collor 
com 19%, Cu nha com 16% e 
Palmeira com 10%. Na pesquisa 
Real Time Big Data, Dan tas está 
com 26% das intenções de voto, 
Collor e Cunha com 20% e Pal -
meira com 13%. No Data Sen sus, 
os números são: Dantas com 
26,6%, Collor com 18,8%, Cunha 
com 17,8% e Palmeira com 
11,9%. E na Paraná Pesquisas: 

Dantas com 24,9%, Collor com 
22,8%, Rodrigo Cunha com 

17,5% e Palmeira com 15,1%. Na 
TDL, Dantas está com 23%, 

Collor com 18% e Palmeira e 
Cunha com 16%.

SEM IMPULSO

Paulo Dantas, Rodrigo Cunha e 
Collor perigam "morrer na praia"

Mesmo com dinheiro, pré-candidatos não conseguem porcentagem de destaque

O ex-prefeito de Maceió e pré-
candidato ao governo do Estado, 
Rui Palmeira, participou ontem, 6, 
do Canhão PodCast e fez críticas ao 
senador e também pré-candidato 
Rodrigo Cunha. „Gente boa ele, 
mas como senador deixou a desejar. 
Ele teve uma oportunidade única de 
ser eleito senador, inclusive, votei no 
Rodrigo como tantos alagoanos. 
Infelizmente, não fez um mandato 
na altura que esperávamos‰, disse 
Palmeira. 

„Acho que essa última atitude 
dele em relação ao PSDB ficou 
muito feio‰, destacou o ex-prefeito 
sobre Cunha ter virado as costas 
para o partido para se juntar ao 
projeto de poder de Arthur Lira 
indo para o União Brasil. Será que 
Rui teria se arrependido de votar em 
Rodrigo Cunha? 

Vale lembrar, que em fever-
eiro, pesquisa registrada realizada 
pelo Instituto Falpe trouxe como 

primeiro colocado ao governo de 
Alagoas o nome do ex-prefeito de 
Maceió Rui Palmeira. Conforme a 
Falpe, que fez a pergunta „desses 
nomes citados, em quem você 
votaria para governador?‰ aos elei-
tores, Rui Palmeira aparece com 
25%; seguido do senador Rodrigo 
Cunha, com 20%. 

Sobre as atuais pesquisas que 
o coloca em quarto lugar, Palmeira 
demonstrou seu ponto de vista de 
forma minuciosa e procurou mini-
mizar esses resultados atuais como 
sendo „retrato do momento‰. 
„Pesquisas podem ser retratos 
momentâneos, que a depender do 
contexto e recorte geográfico colo-
cam uma ou outra candidatura mais 
à frente. A experiência que tive 
como prefeito de Maceió me permi-
tiu compreender com serenidade 
esses movimentos eleitorais, que são 
próprios da disputa e exigem equilí-
brio e preparo do candidato‰, disse. 

Rui Palmeira revela 
que se decepcionou 
ao votar em Cunha

DECEPÇÃO

Segundo 
ex-prefeito, 

senador 
não fez um 

bom trabalho 
em Brasília
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NO TOPO!

População alagoana quer que Dantas seja reeleito, segundo levantamentos

Paulo Dantas aparece em primeiro 
lugar em cinco pesquisas eleitorais

PUBLICIDADE CRIMINOSA

Justiça Eleitoral ordena que Rodrigo 
Cunha apague propaganda irregular

O Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas (TRE/AL), através de 
decisão liminar do desembargador 
eleitoral substituto Felini de 
Oliveira Wanderley, integrante da 
Comissão de Propaganda Eleitoral, 
determinou que o senador Rodrigo 
Cunha retire de sua rede social 
Instagram, no prazo de 24h, publi-
cações e vídeos pertinentes ao 
Programa Municipal Remédio em 
Casa, sob pena de multa no valor de 
R$ 5 mil. 

A decisão foi publicada nesta 
segunda-feira (04) e refere-se à 
Representação Eleitoral manejada 
pelo diretório estadual do partido 
Patriotas em face de Rodrigo 
Cunha. No processo, consistem 

vídeos e fotos demonstrando par-
ticipação de Cunha em entrega de 
bens (remédios) gratuitas aos 
maceioenses, oriundas de programa 
municipal que disponibiliza a 
entrega de medicamentos em casa 
às pessoas carentes e com dificul-
dade de mobilidade, Programa 
Remédio Em Casa. 

„Entendo que tal prática pro-
voca ao beneficiário do programa 
sensação de vínculo deste benefício 
à figura do suposto candidato, prin-
cipalmente pela entrega individual e 
pessoal havida, produzindo assim 
uma vinculação daquele programa 
de caráter assistencial à promoção 
direta do suposto candidato‰, expli-
cou o desembargador eleitoral 

Felini Wanderley em sua decisão, 
que deferiu parcialmente a liminar 
pleiteada pelo Patriotas. 

DESPENCOU - Uma pes-
quisa eleitoral do instituto TDL 
Pesquisas & Mar ke ting, divulgada 
na quinta-feira, 7,  en trevistou 
1.067 eleitores.  No le van tamento 
mostra que o governa dor Paulo 
Dantas (MDB) aparece em pri-
meiro lugar nas intenções de vo tos, 
seguido pelos senadores Fer nando 
Collor (PTB) e Rodrigo Cu nha 
(União Brasil), além do ex-pre feito 
de Maceió, Rui Palmeira (PSD). 
Vale lembrar que Cunha che gou a 
estar no topo em diversas pesquisas, 
mas tem sofrido com a rejeição dos 
eleitores. 

Nesta semana, Alagoas foi pre -
sen teada por cinco pesquisas sobre o 
ce nário eleitoral: DataSensus, Pa ra -
ná Pesquisas, TDL, Ibrape e Real 
Ti me Big Data. Em todas, o gover -
na dor Paulo Dantas (MDB) apare -
ce em primeiro lugar, ou seja, está 
bem adiantado em relação aos out-
ros pré-candidatos ao governo esta -
du al. Na maratona de cinco pesqui-

sas divulgadas nesta semana, ele 
ven ceu em todas. A pesquisa Ibra -
pe/ Ca daMinuto, divulgada quarta-
feira, 6, mostrou que Rui Palmeira 
estava em quarto lugar nas intenções 
de votos dos alagoanos, atrás de 
Pau lo Dantas, Fernando Collor e 
Ro drigo Cunha, respectivamente. 

Dantas aparece com 30%, 
Col lor com 19%, Cunha com 16% 

e Palmeira com 10%. Na pesquisa 
Re al Time Big Data, Dantas está 
com 26% das intenções de voto, 
Col lor e Cunha com 20% e Pal -
meira com 13%. No DataSensus, os 
números são: Dantas com 26,6%, 
Collor com 18,8%, Cunha com 
17,8% e Palmeira com 11,9%. E na 
Paraná Pesquisas: Dantas com 
24,9%, Collor com 22,8%, Rodrigo 

Cunha com 17,5% e Palmeira com 
15,1%. Na TDL, Dantas está com 
23%, Collor com 18% e Palmeira e 
Cunha com 16%.  

Paulo Dantas, ao se tornar 
governador, no lugar de Renan 
Filho, aceitou enfrentar uma grande 
batalha. Pegou um país à beira da 
crise com o bolsonarismo, mas rece-
beu Alagoas após uma boa adminis-

tração. Está fazendo de tudo para 
manter a excelência em meio à 
perseguição do governo federal con-
tra os governantes. Com números 
positivos em todas as pesquisas, a 
pré-candidatura de Dantas ganha 
mais musculatura. Tem se empen-
hado a manter um ritmo de realiza-
ções no Estado, mesmo opositores 
se incomodando com isso.

Em meio à tragédia das chu-
vas, Paulo Dantas tem se mantido 
atento para atender todos os desa-
lojados e desabrigados. O governo 
estadual realiza um mutirão 
volante para cadastrar os desabrig-
ados e desalojados pelas chuvas em 
Maceió para que possam receber o 
Auxílio-chuva financeiro no valor 
de R$ 2 mil e cestas básicas. De 
acordo com a superintendente da 
Seades, Daniella Gazzaneo, o 
mutirão volante vai percorrer os 10 
pontos onde estão abrigadas as víti-
mas das enchentes em Maceió.  

Além disso, serão distribuídas 
cestas básicas para todas as famílias 
desalojadas, desabrigadas e atingi-
das pelas chuvas, que estejam inse-
ridas no CadÐnico na condição de 

pobreza ou extrema pobreza. A 
partir de então será realizado um 
levantamento do número de desa-
brigados, desalojados e atingidos 
pelas chuvas em Maceió. Ontem, o 
Governo de Alagoas reconheceu a 
situação emergencial do município 
de Igaci, devido às chuvas que 
caem na região. Com a medida, o 
estado sobe para 57 municípios 
necessitando de apoio desde maio, 
quando começaram os estragos 
causados pelas enchentes. 

Igaci está com cerca de 10 mil 
pessoas com dificuldades de loco-
moção na zona rural, pois as estra-
das vicinais estão intransitáveis, 
além disso o município registra 10 
pessoas desabrigadas e 17 desaloja-
dos.

Preocupação 

Senador estaria se aproveitando de trabalhos de terceiros em pré-campanha
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Em um dia, mais de 4 mil pessoas procuraram o imunizante nos postos de vacinação

IMUNIZAÇÃO

Adultos de 40 e 50 anos aumentam 
busca por vacina contra covid

Público de 40 e 50 anos 
movimenta a procura por imuni-
zação contra a Covid 19, em 
Maceió. Só um dia, mais de 4 mil 
maceioenses buscaram vacinação 
nos pontos espalhados pela capital 
alagoana. Para a aplicação do 
imunizante, a população pode 
procurar uma das Unidades de 
Saúde que aplicam a vacina para o 
público adulto ou um dos três 
pontos fixos da capital, que são o 
Maceió Shopping (Mangabeiras), 
Carajás Home Center (Tabuleiro 
do Martins) e Pátio Shopping 
(Cidade Universitária). 

A Prefeitura de Maceió iden-
tificou uma acentuada procura no 
mês de junho. Período quando 
foram liberadas a aplicação da 
quarta dose para os públicos 40 + 
e 50 + . Só para se ter uma ideia: 
a busca pelo imunizante no mês 
de maio foi de 1.339 pessoas.  

No dia 1 de junho, começa a 
vacinação do segundo reforço 
(quarta dose) para os cinquentões, 
1.976 pessoas compareceram aos 
pontos de vacinação. Porém, no 
dia 20 de junho, o Município 
anuncia a liberação para o público 
40 ou mais; no dia 21, 4.420 pes-
soas foram vacinadas. 

Segundo Camila Peixoto, 
enfermeira da Gerência de 
Imunização, da Secretaria 
Municipal de Saúde, a diretriz é 
facilitar o acesso à vacina.  

„Todo o esforço da 
Prefeitura de Maceió é para levar à 
população um melhor acesso à 
vacinação contra a Covid nos pon-
tos de imunização e nas unidades 
de saúde também. Por isso, refor-
çamos o quanto é importante 
completar o esquema vacinal e 
tomarmos 4… dose para se proteger 
do vírus. Essa importância é refle-
tida nos números de internamento 
e óbitos, que foram diminuindo 
conforme o aumento da imuniza-
ção entre a população‰, completa 
a especialista. 

Vale lembrar que estes dois 
públicos (40 ou 50 anos e mais) 
devem receber a vacina com um 
intervalor de mais de quatro meses 
da dose de reforço (terceira dose) 
e deve ser feita preferencialmente 
com os imunizantes da Pfizer, 
Astrazeca ou Janssen. 

A Janssen está disponível só nos pontos do Maceió Shopping e Pátio 
Shopping. Para a aplicação, é preciso apresentar documento de identificação 
com foto e cartão de vacinação.Detalhe importante, o Município informa 
que para quem tomou a vacina da Janssen, as pessoas de 18 a 39 anos estão 
aptas a receber dois reforços (o primeiro, dois meses após a dose D e o 

segundo quatro meses após o reforço); e pessoas acima de 40 anos, além da 
dose única, podem receber mais três outras doses (a primeira dois meses 
após a dose D, a segunda após quatro meses do reforço e a terceira após qua-
tro meses do segundo reforço). Para a aplicação, é preciso apresentar doc-
umento de identificação com foto e cartão de vacinação.

Maceió Shopping (segunda a sábado de 9h às 21h); 
Carajás Home Center (segunda a sábado de 9h às 16h); 
Centro de Atendimento ao Turista (CAT) Praia 
(diariamente, inclusive sábado e domingo, de 10h às 21h); 
Pátio Shopping (segunda a sábado, das 15h às 21h 
e domingo de 12h às 18h).

– Unidade de Referência em Saúde Ib Gatto Falcão (Tabuleiro); 
– Unidade de Referência em Saúde João Paulo II (Jacintinho); 
– Unidade de Saúde da Família João Sampaio 
(Conjunto João Sampaio); 
– Unidade de Saúde da Família Ouro Preto (Ouro Preto); 
– Unidade Básica de Saúde Marlene Fernandes Lanverly 
(Santa Lúcia); 
– Unidade Básica de Saúde José Pimentel Amorim (Salvador Lyra); 
- Unidade Básica de Saúde Roland Simon (Vergel do Lago); 
- Unidade de Saúde da Família José Maria de Vasconcelos 
(São Jorge);

Com funcionamento de segunda a sexta-feira de 9h às 16h: 

Com funcionamento de segunda a sexta-feira, de 9h às 20h: 

UNIDADES DE SAÚDE

- Unidade Básica de Saúde José Guedes de Farias (Santa Amélia); 
- Unidade de Referência em Saúde Maria da Conceição 
Fonseca Paranhos (Jacarecica); 
- Unidade Básica de Saúde José Tenório (Serraria); 
- Unidade de Referência em Saúde Pitanguinha; 
- Unidade Básica de Saúde Oswaldo Brandão Vilela 
(Ponta da Terra); 
- Unidade Básica de Saúde Aliomar de Almeida Lins 
(Benedito Bentes); 
- Unidade Básica de Saúde Dr. Antônio de Pádua 
(Jardim Petrópolis); 
- Unidade Básica de Saúde Professor Durval Cortez (Prado); 
- Unidade de Saúde da Família Tereza Barbosa (Eustáquio Gomes).

Confira os pontos fixos para aplicação da vacina:
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E X P E D I E N T E

MARCELO BASTOS

A R T I G O

VACINA LIBERADA

NA CENA DO VOTO 

O líder político Marcos André está de volta à cena 
do voto no estado. Com passagem por Brasília e com 
vasta experiência, sempre esteve nos bastidores, 
sendo candidato somente duas vezes, uma em Barra 
de Santo Antônio e outra em Maceió. Ele agora está 
na equipe do governador Paulo Dantas (MDB) e dis-
posto a entrar na luta desse pleito em Alagoas.

AUMENTO DE VIAGENS

PROFESSORES EM GREVE

Os servidores da rede municipal de ensino de Maceió devem ini-
ciar uma greve a partir da próxima segunda-feira, 11. A decisão de 
paralisação da categoria foi divulgada pelo Sindicato dos Trabalhadores 
em Educação de Alagoas (Sinteal), e acordada durante assembleia real-
izada pela categoria.

Segundo as pesquisas realiza-
das até agora para presidente da 
República, o resultado indica a 
polarização entre o presidente 
Bolsonaro e o ex-presidente Lula. 
Assim, mesmo com o MDB  e o 
PSDB unidos em apoio à candida-
tura da senadora Simone Tebet, a 
pré-candidata não passa de um díg-
ito nas intenções de voto. Tal situ-
ação se repete com o pré-candidato 
do PDT,  Ciro Gomes, e os demais 
pré-candidatos apresentam 
números inexpressivos. 

Diante desse fato, os pré-can-
didatos ao Governo do Estado, 
Collor e Paulo Dantas, colaram na 
figura de Bolsonaro e Lula, respecti-

vamente, na perspectiva de canalizar 
o prestígio dos presidenciáveis para 
suas candidaturas. Recentemente o 
governador tampão, Dantas, junto 
com o PT, organizaram um grande 
evento para recepcionar Lula aqui 
em Alagoas e, no dia 28 de junho, 
foi a vez de Collor participar de uma 
gigante motociata com o presidente 
Bolsonaro pelas principais avenidas 
da capital alagoana. 

Vale ressaltar que o Estado de 
Alagoas, apesar de ser a segunda 
menor renda per capita, o segundo 
menor Estado em extensão territori-
al e representar menos de 2% do 
eleitorado brasileiro, no que diz res-
peito à questão política, sempre 

esteve na vanguarda. 
Dessa maneira, como Alagoas 

tem nas figuras de Arthur Lira e 
Renan Calheiros, representação pol-
ítica da maior importância para o 
país, a disputa para o Governo do 
Estado certamente atrairá os olhares 
de toda nação. 

Assim sendo, caso Rodrigo 
Cunha não desça do muro e não se 
posicione em relação a quem vai 
apoiar para presidente e, caso o PSD 
nacional de Rui Palmeira também 
não se defina a respeito dessa 
mesma questão, a relevância 
nacional de Lira e Calheiros benefi-
ciará grandemente os pré-candida-
tos Collor e Paulo Dantas.

Se encerrou na sexta-feira (8), a campanha de vacinação contra a 
influenza para o público-alvo. No entanto, Maceió não atingiu metade 
do público. Com isso, a vacina contra a gripe será liberada no estado 
para todas as faixas etárias já a partir deste sábado (9). A imunização  vai 
acontecer enquanto durar o estoque já enviado pelo Ministério da 
Saúde (MS). A data para o início da vacinação é definida pelas secretar-
ias municipais de Saúde.

Se Collor é Bolsonaro e Dantas é Lula, 
Cunha e Palmeira são quem?

O fluxo de passageiros vem crescendo de forma exponencial e 
constante neste período de retomada econômica pós-pandemia da 
Covid-19. Nos aeroportos administrados pela Aena Brasil no Nordeste 
o mês de maio registrou aumentos significativos nos terminais aéreos 
das capitais Maceió, Recife, Aracaju e João Pessoa.

LAURENTINO VEIGA

A R T I G O

A Arte de escrever
Escrevera meu preclaro conter-

râneo e coestaduano Graciliano 
Ramos (1892 -1953): A palavra não 
foi feita para enfeitar, brilhar como 
ouro falso; a palavra foi feita para 
dizer. No dia 01 de julho, no Maceió 
Shopping, numa manhã chuvosa, 
encontrei-me com Dr. Geraldo 
Magela Pirauá; dele fui agraciado 
com seu majestoso livro: Contos & 
Crônicas. 

Convidou outro literato, Ismael 
Pereira, artista plástico, escritor, res-
idente na terra de Fausto Cardoso, 
oráculo da contemporaneidade de 
ambas unidades federativas. Meu 
amigo Ismael, tornou-se referência na 
Tribuna da Casa de Tavares Bastos. 
Seus memoráveis discursos deixaram 
marcas indeléveis nos anais do tempo. 
Ainda ecoam suas palavras eruditas 
na Assembleia Legislativa. 

Ei-lo dissecando a honorabili-
dade do filho ilustre da histórica Porto 
Calvo, torrão que viu nascer o inolvi-
dável jurista Guedes de Miranda. 

Diante de Geraldo Magela Pirauá, o 
espelho reiteradamente reflete com 
impecável nitidez e clareza a imagem 
da Justiça. 

Complementando sua assertiva 
dispara: Sendo dela um lídimo e pro -
bo  representante proficiente tra -
jetória, chegou o momento de guar-
dar sua imaculada toga nas dobras, 
aveludadas de seu coração. Fez justiça 
àquele que prima pelo vernáculo her-
dado de Camões e Bilac. 

Na qualidade de cronista 
menor, deleitei-me com seus escritos 
versando sobre o saudoso jornalista 
paraibano Noaldo Dantas, feitor de 
jornais que, por sua vez, aportou na 
bela Maceió em 13 de agosto de 
1975, com o propósito de salvar o 
vetusto Jornal de Alagoas, criado pelo 
pernambucano Luiz Silveira na pri-
meira década do século XX. 

Adentrando às páginas de sua 
obra, De Dostoiévski a Machado de 
Assis, Estado de Alagoas e a 
Pandemia, Maceió, ¸dolos, Três 

Igrejas que preciso voltar, Dilmar 
Lopes Camerino, meu mestre de 
Economia Internacional no campus 
da Ufal, Judá Fernandes de Lima, 
médico-escritor, primo-irmão que 
abrilhanta os clãs Veiga e Fernandes. 

Imitando o fundador da 
Academia Brasileira de Letras (ABL), 
apreciei os contos O Padre, Crime e 
culpa, A tristeza de Hemengardo, 
Conto proibido, O empresário. O 
político, O avarento, O crime da 
Praça Marques. Tudo isso, escrito 
com o português coloquial facilitando 
a compreensão dos formidáveis tex-
tos. 

Segundo o autor, nos contos, a 
ficção de uma realidade possível; nas 
crônicas, os relatos da minha existên-
cia: o que vivi, o que pensei, o que 
sonhei...A bem da verdade, o promo-
tor de justiça emérito escreveu com a 
alma de um telúrico fenomenal. Por 
essas razões, felicito-o pela grandeza 
de seu feeling envolvendo o hinter-
land alagoano.  
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Peixe grande
O Manchester United anunciou, nesta sexta-feira, 

que Cristiano Ronaldo está liberado da viagem que o 
time faz para a Tailândia para o início da pré-temporada. 
Em nota oficial, o clube alegou que o jogador recebeu 
folga adicional para lidar com problemas familiares. É 
bom lembrar que o jogador português faltou a todos os 
treinos durante esta semana, reforçando as especulações 
de que ele desejaria sair deixar do clube. A ausência da 
Champions League, poucos reforços e redução salarial 
seriam os principais motivos.

Parceria
Diálogo em busca de um consenso sobre o local e 

pro messa de aprovação. Desta maneira, Flamengo e Pre -
feitura do Rio debatem a construção de um estádio pró prio 
para o clube nos próximos anos. Em evento para for malizar 
a doação de estruturas utilizadas nos Jogos Olím picos Rio-
2016 para a Portuguesa da Ilha, o prefei to Eduardo Paes 
falou sobre o tema. O prefeito confirmou o encontro com o 
presidente do Flamengo, Ro dol fo Landim, no último dom-
ingo e explicou as possibilida des de liberação para obras no 
Parque Olímpico ou em Deodoro.

Desesperado

Faltando apenas duas rodadas para o fim do primeiro turno, o time do CSA  derrotado no Rei Pelé na quinta 
por 1 x 0 para a Ponte, está em 18À lugar, com 16 pontos, e ainda enfrenta o lanterna Vila Nova, fora de casa, e o 
líder Cruzeiro, no Rei Pelé. O time reage agora ao anunciar a contratação de cinco jogadores para o returno da 
Série B. Eles serão anunciados oficialmente quando passarem nos exames médicos e assinarem contratos, mas 
estão apalavrados os atacantes Rogério (ex-São Paulo, Sport e Pumas-MEX) e John Mercado (do Athletico-PR), 
o volante Ferreira (ex-XV de Piracicaba), o meia Lucas Lourenço (do Santos) e o lateral-direito Everton Silva (ex-
Confiança).

Bala na agulha
O Ajax anunciou, na manhã desta sexta-feira, a contratação do meia-atacante Steven Bergwin, do 

Tottenham. O jogador de 24 anos assinou contrato de cinco temporadas, até junho de 2027, numa transferência 
que custou 31,5 milhões de euros (aproximadamente R$170 milhões) aos Spurs. Bergwin se torna a contratação 
mais cara da história do futebol holandês, superando a transferência de Sébastien Haller do West Ham para o Ajax 
em 2021, por 22 milhões de euros.

Galo alagoano
O CRB conta com três jovens talentos emprestados por gigantes 

do futebol nacional. Fazem parte do elenco regatiano, o centroavante 
Gabriel Conceição, que pertence ao Botafogo, o volante Wallace, do 
Fluminense, e o atacante Wesley Moreira, do Grêmio. 

Dos três, Wesley é o que tem menos oportunidades, enquanto 
Wallace começa a ganhar mais chances dentro de um rodízio no 
meio-campo. Gabriel Conceição vive até um bom momento, substi-
tuindo o artilheiro Anselmo Ramon e correspondendo com um gol e 
assistência.

Duelo em Arapiraca
Com 19 pontos, o ASA é o segundo colocado do Grupo 4 do 

Brasileirão. Neste domingo enfrenta no Fumeirão o Santa Cruz do 
Recife que está em terceiro, com um ponto a menos. Se vencer, o time 
alagoano garante a classificação para o mata-mata. ASA x Santa Cruz  
começa às 16h. O jogo é válido pela penúltima rodada da primeira fase 
da Série D.

Fim de carreira
Com uma Série A lamentável (somando 10 pontos em 15 roda-

das), restava ao Fortaleza dar um respiro à torcida na Libertadores. 
O time de Vojvoda alimentava o sonho de avançar às quartas de final 
pela primeira vez. Mas da Libertadores só sobrou o lamento. Com 
derrota para o Estudiantes pelo placar de 3 a 0 fora do País, na última 
quinta-feira, o time precisa, agora, se recompor e voltar os olhares 
para o Brasileirão, em que precisa vencer metade dos jogos restantes 
para não cair.

Safadeza também em país civilizado
O ex-presidente da Fifa, Joseph Blatter, e o ex-presidente da Uefa, Michel Platini, foram absolvidos nesta 

sexta-feira por uma corte da Suíça que os julgou por corrupção. Em 2011, quando ocupavam esses cargos, Blater 
fez um pagamento de  2 milhões de francos suíços, cerca de 10 milhões de riais hoje, para Platini, a título de 
„consultoria‰ ou seja, esquema. Na acusação, o Ministério Público da Suíça argumentou que essa transferência 
se deu "sem base legal" e que serviu para "enriquecer ilegalmente Platini" às custas da Fifa.

Delirando

Invicto há 14 jogos, o Athletico  vive grande fase 
na temporada: classificado às quartas de final da 
Libertadores, em vantagem nas oitavas da Copa do 
Brasil e vice-líder do Campeonato Brasileiro. Um 
cenário inimaginável no início de maio, quando o téc-
nico Luiz Felipe Scolari foi contratado.

Delirando II

A chegada de Felipão mudou o Furacão com 
sua experiência em gestão de grupo, com a sequência 
de um time titular e, posteriormente, a utilização 
maior do elenco. Dentro de campo, o treinador 
rubro-negro simplificou as ideias e deixou o time 
altamente competitivo.

Ousado
O árbitro mineiro  Igor Benevenuto se declarou homossexual em entrevista ao podcast do ge "Nos Armários dos 

Vestiários", uma série jornalística que detalha a homofobia e o machismo no futebol brasileiro. Igor, de 41 anos, é o 
primeiro juiz do quadro da Fifa a manifestar a homossexualidade publicamente.
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O MELHOR GALETO 
DESOSSADO DO Brasil!


