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Cratera se forma no calçadão 
da praia de Cruz das Almas
LUCAS FRANÇA
REPÓRTER

A partir de hoje a Secre-
taria Municipal de In-
fraestrutura (Seminfra) 

inicia os serviços de recomposi-
ção da galeria de águas pluviais 
na Avenida Pontes de Miranda, 
em Cruz das Almas. Em razão 
do grande volume de chuva na 
sexta-feira (29) e sábado (30), a 
galeria não suportou a vazão e 
rompeu o tubo que chega até a 
saída da praia.

Uma cratera se formou no 
local. Como pode ser visto na 
imagem, foram atingidas a 
área de calçada - afetando tam-
bém um estabelecimento que 
fica próximo ao local, a ciclovia 
e a avenida, estreitando a pis-
ta.

A Seminfra afirma que já 
mobilizou equipes e materiais 
para executar os serviços. E 
ressalta que a vazão de saí-
da da galeria será ampliada, 
para permitir escoar um maior 
volume de água, mesmo com 
precipitações pluviométricas 
elevadas.

O ocorrido mobilizou profis-
sionais da Defesa Civil, Semin-
fra e Superintendência Muni-
cipal de Transporte e Trânsito 
(SMTT).

No sábado (30), agentes da 
SMTT estiveram no local para 
orientar os condutores e pedes-
tres que transitavam na região.

O trânsito no local foi in-
terditado nos dois sentidos do 
trecho afetado. E durante a 

Obra de recomposição da galeria de águas pluviais que se rompeu deve começar hoje

Cratera que se formou na 
orla de Cruz das Almas 
engoliu parte da calçada 
e parte da área de uma 
barraca comercial
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execução dos trabalhos de re-
cuperação será desviado para 
segurança dos condutores que 
utilizam a via.

Vale lembrar que essa mes-
ma galeria se rompeu em mar-
ço de 2018 formando também a 

cratera devido às fortes chuvas 
que atingiram a capital alagoa-
na naquela época.

A Seminfra não informou 
quando as obras serão con-
cluídas.
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TRIBUNALIVRE

Ricos devem bancar auxílio

O governo federal, inevitavelmente, deverá prorrogar 
o auxílio emergencial pago a trabalhadores de baixa 
renda, e terá de encontrar fórmulas para bancar o 

pagamento. A solução pode vir com a sugestão da Rede 
de Pesquisa Solidária, que reúne dezenas de instituições 
acadêmicas públicas e privadas, que sugere a criação de 
um imposto que taxe a renda dos mais ricos para sustentar 
o programa sem aprofundar o desequilíbrio das contas públi-
cas. O grupo calcula que mais de 61 milhões de trabalhado-
res preenchem hoje os requisitos necessários para receber 
o auxílio emergencial. Além disso, estima-se que a prorroga-
ção do auxílio por mais 3 meses, custaria R$ 121,5 bilhões, 
ou R$ 40,4 bilhões mensais, que somente poderiam ser 
obtidos através de uma taxação de grandes fortunas, como 
acontece em diversos países do mundo.

ESTADO CHEGA A MIL LEITOS
Ao entregar 24 leitos direcionados a pacientes da Covid-19, 
no Hospital Regional Santa Rita em Palmeira dos Índios e 
na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, o 
secretário de saúde Alexandre Ayres registrou que o Estado 
alcançava 1 mil leitos dedicados á doença em dois meses de 
pandemia. Deste total, 215 são leitos de UTI para atendimen-
to de pacientes em situação mais grave com a infecção.

SIKÊRA JÁ CRITICA O GOVERNO
Após ter contraído o coronavírus, e permanecido o a 
maior parte do mês de maio afastado da televisão, o 
apresentador Sikêra Jr. Realizou uma live no fim de 
semana, mudou sua opinião sobre a doença e criticou 
o governo pela forma como a doença é tratada. “En-
quanto as pessoas não aprenderem a escolher seus 
líderes, não teremos uma saúde decente, uma escola 
decente. O Brasil precisa melhorar muito” disse ele, 
antes um defensor radical do governo Bolsonaro.

SIKÊRA JÁ CRITICA O GOVERNO 2
O apresentador da Rede TV, voltou ao programa na 
última semana de maio, depois de um período de 
isolamento e de ter enfrentado um momento grave 
da Covid-19. Na live do fim de semana, ele também 
apresentou um show de rock, com sua banda deno-
minada “Manicômio”. Sikêra Jr. cantou músicas de 
Cazuza, Paralamas e outros. Se apresentou usando 
uma camisa de força.

MT LIDERA PRODUÇÃO DE GRÃOS
Entre todos os estados, o Mato Grosso é o 
líder na produção de grãos do país, com uma 
participação de 27,9%, seguido do Paraná 
16,7%, do Rio Grande do Sul 11,4%, Goiás 
10,4%, Mato Grosso do Sul, 8,0% e Minas Ge-
rais 6,0%. Somados estes estados represen-
tam mais de 80% de toda a produção nacional. 
Em todo o país a safra de cereais, leguminosas 
e oleaginosas foi estimada em 247,0 milhões 
de toneladas.

REFORÇO NO TRABALHO MÉDICO
As ações de enfrentamento da Covid-19 vão 
ganhar um reforço importante em todo o país. 
O Ministério da Economia autorizou a contra-
tação temporária de 5.158 profissionais, que 
atuarão a partir deste mês de junho, por seis 
meses nas unidades de saúde. A distribuição e 
os salários dos profissionais ficarão por conta 
do Ministério da Saúde que está recebendo um 
crédito de R$ 338,2 milhões.

REFORÇO NO TRABALHO MÉDICO 2
A princípio as vagas ficaram assim distribuí-
das: 192 médicos intensivistas, 100 enfermei-
ros intensivistas, 60 fisioterapeutas intensi-
vistas, 606 médicos, 18 médicos para UBS, 
698 enfermeiros, 684 fisioterapeutas, 2.259 
técnicos de enfermagem, 101 técnicos de 
laboratório, 102 farmacêuticos, 57 nutricionis-
tas, 61 biomédicos, 120 fonoaudiólogos e 100 
psicólogos.

•  Um levantamento publi-
cado pelo jornal O Globo, 
no domingo, mostrou que 
canais do You Tube, que 
veiculam notícias falsas, 
pedem intervenção militar 
e denigrem o STF, são 
abastecidos com verbas 
publicitárias de estatais.

•  Alguns dos donos de 
canais e sites são alvo da 
investigação do Supremo, 
que investiga uma rede de 
fake news e de ataques a 
ministros do STF.

•  Ao todo, 28.845 anún-
cios da Petrobrás e da 
Eletrobrás foram veículos 
nestes canais entre 2017 
e 2019, antes e durante o 
governo Bolsonaro.

•  Informações da Secom, 
aponta que 390.714 anún-
cios do governo federal 
tiveram destino 11 sites e 
canais com o mesmo perfil 
entre junho e agosto do 
ano passado.

•  Mas a prática continua. 
Na semana passada o 
Tribunal de Contas da 
União mandou suspender 
campanhas do Banco do 
Brasil em sites que divul-
gam notícias falsas.


