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6ALA MILITAR DO GOVERNO BOLSONARO PERCEBE DESGASTE E JÁ DEFENDE A SAÍDA DO GENERAL PAZUELLO

ALAGOAS COMEÇA  
A VACINAR AMANHÃ

Os bares Tanque Cheio 
(Antares) e New Cervejaria 
(Barro Duro) não poderão abrir 
as portas em Maceió nos próxi-
mos sete dias. Os estabeleci-
mentos foram interditados pela 
Prefeitura de Maceió por deso-
bediência ao Decreto Municipal 
que trata do funcionamento, 
com obediência às normas de 
segurança sanitária. 

POR SETE DIAS

Tanque 
Cheio e New 
Cervejaria são 
interditados  

Um vereador foi preso 
em Jequiá da Praia acusado 
na morte de Genival Pedro 
da Silva Filho,  seu “inimigo 
político”.

Começa amanhã, às 8h em 
Alagoas a vacinação contra a 
Covid-19. O anúncio foi feito 
hoje pela manhã, pelo governa-
dor Renan Filho, após partici-
par, em São Paulo, da cerimônia 
do Ministério da Saúde que 
marcou o início da distribuição 
dos imunizantes aos Estados 
brasileiros. Tanto a imunização 
em Maceió, quanto a distri-
buição das vacinas aos demais 
municípios alagoanos começa 
amanhã cedo.  Neste primeiro 
lote, Alagoas receberá 71.080 
doses da CoronaVac. A previ-
são é de que o carregamento 
chegue ao Aeroporto Interna-
cional Zumbi dos Palmares às 
16h45 de hoje e será recebido 
pelo governador Renan Filho e 
o secretário de Estado da Saúde, 
Alexandre Ayres.

JEQUIÁ DA PRAIA

Vereador é 
preso por 
suspeita em 
assassinato

PRIORIDADE PARA PROFISSIONAIS DA LINHA DE FRENTE, ÍNDIOS ALDEADOS E IDOSOS ACIMA DE 75 ANOS

Márcio Ferreira
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Renan Filho durante reunião, hoje pela manhã, entre o Ministério da Saúde e os governadores, ocorrida em São Paulo para anúncio da entrega da vacina CoronaVac 

TIROTEIO EM RIACHO DOCE

Morte de policial civil por PMs  
pode gerar tensão na Segurança

3

MERCADO DA PRODUÇÃO

Seminfra faz limpeza de 
galeria e manutenção 4
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Em uma série de vídeos, 
a atriz Duda Reis revelou ter 
sofrido abusos físicos e psico-
lógicos por parte do então 
noivo, o funkeiro Nego do 
Borel. Na sua conta pessoal 
do Instagram, Duda deta-
lha agressões físicas, verbais 
e outros tipos de violência 
psicológica que são enquadra-
das na Lei Maria da Penha. “Os 
relatos da atriz são comuns a 
muitas mulheres. A violên-
cia não se manifesta apenas 
nos tapas, socos e empurrões, 
mas também em xingamen-
tos, humilhações e privações 
de contato com psicólogos, 
amigos ou outras pessoas”, 
exemplifica a jurista e advo-

gada criminalista Jacqueline 
Valles,

A especialista conta que 
muitas das práticas denun-
ciadas publicamente por 
Duda Reis são descritas na 
lei nº 11.340, conhecida como 
Lei Maria da Penha. No 
artigo 7, a legislação define a 
violência psicológica como 
qualquer conduta que cause 
dano emocional, diminuição 
da autoestima, prejudique e 
perturbe o pleno desenvol-
vimento ou que vise degra-
dar ou controlar as ações, 
comportamentos, crenças e 
decisões da vítima, “mediante 
ameaça, constrangimento, 
humilhação, manipulação, 

isolamento, vigilância cons-
tante, perseguição contumaz, 
insulto, chantagem, violação 
de sua intimidade, ridicula-
rização, exploração e limita-
ção do direito de ir e vir ou 
qualquer outro meio que lhe 
cause prejuízo à saúde psico-
lógica e à autodeterminação”. 
“O problema é que muitas 
mulheres não fazem ideia de 
que estão sendo vítimas de 
violência, e isso impede que 
o crime seja coibido. Por isso, 
quando uma personalidade 
pública expõe esse tipo de 
comportamento, é muito bom 
esclarecer que essas condu-
tas são passíveis de punição 
e devem ser denunciadas”, 

afirma Jacqueline.
A advogada conta, no 

entanto, que ainda há certa 
resistência, tanto por parte 
da Polícia Civil quanto do 
Judiciário, em registrar bole-
tins de ocorrência e conceder 
medidas protetivas com base 
na violência psicológica. “É 
preciso entender que esse 
tipo de conduta provoca 
graves danos à saúde física e 
mental da mulher. Mais que 
isso, há a tendência de que os 
abusos verbais evoluam para 
agressões físicas”, completa a 
jurista.

Ela diz que o relato da 
atriz, de que seu compa-
nheiro cerceava sua conversa 

com a terapeuta e a vigiava 
frequentemente, também 
podem ser enquadrados na 
lei. “Nesse caso, a vítima tem 
que procurar uma delegacia 
especializada da mulher para 
denunciar os crimes. Além 
da educação, a denúncia é 
um importante mecanismo 
para nortear políticas públi-
cas de combate à violência. As 
mulheres precisam denunciar 
para interromperem o ciclo 
da violência e também para 
que o agressor saiba que sua 
conduta é errada. Para isso, 
é fundamental também que 
programas de reabilitação a 
agressores sejam amplificados 
em todo país”, opina.

Negacionismo é a escolha 
de negar a realidade como 
forma de escapar de uma 
verdade desconfortável. Trata-
-se da recusa em aceitar uma 
realidade empiricamente veri-
ficável, sendo essencialmente 
uma ação que não possui vali-
dação de um evento ou experi-
ência histórica.

É inegável a intensa sabo-
tagem que o presidente Jair 
Bolsonaro faz e fez contra o 
combate científico à Covid-
19. Desde os primeiros dias, o 
presidente tem minimizado 
a doença, dando péssimos 
exemplos, inclusive provo-
cando aglomeração, como 
aconteceu no primeiro mês, 
quando Bolsonaro levou sua 
comitiva de seguranças para 
comer em lanchonete da peri-
feria de Brasília e desdenhar da 
pandemia.

Dando sequência a esse 
negacionismo insano, nosso 
presidente insiste em dar 
prevalência a remédios, 
comprovadamente ineficien-
tes para combater a doença, 
como é o caso da cloroquina e 
ivermectina. De forma delibe-
rada, Bolsonaro ordenou que 
o Exército produzisse a cloro-
quina em larga escala, tendo 
atualmente um estoque para 
18 anos, sendo que todos os 
lotes produzidos tem validade 

de apenas um ano e meio. Ou 
seja: além de gastar dinheiro 
com algo inútil para combater 
o coronavírus, o presidente 
ainda vai ver todo o estoque ser 
jogado no lixo ainda este ano.

Seguindo a loucura gover-
namental, Bolsonaro nomeou 
como ministro da Saúde um 
general sem qualquer tipo de 
experiência na área. A alegação 
era que Eduardo Pazuello seria 
um especialista em logística 
(especialidade da administração 
responsável por execução do 
eficiente transporte e armazena-
mento de mercadorias – desde o 
ponto de origem até o ponto de 
consumo). Pois bem, em pelo 
menos dois episódios a especia-
lidade do ministro virou piada 
em todo o país. Piada que custa 
vidas, tendo centenas de mortos, 
como é o caso da falta de oxigênio 
em Manaus. O ministro esteve 
na capital do Amazonas três 
dias antes de explodir a tragédia 
da falta de oxigênio, onde cente-
nas de pessoas morreram sem 
ar pela falta do produto. Sem 
qualquer senso da realidade, o 
ministro culpou a falta de aero-
naves da Força Aérea Brasileira 
(FAB) capazes de fazer o trans-
porte dos cilindros de oxigênio. 
Acontece que a FAB tem sim 
esses aviões, levando o ministro 
que é general a se corrigir, sem 
pedir desculpas pelo erro.

Em outro mico de logística 
do ministro da Saúde nomeado 
para o cargo depois de duas 
demissões feitas pelo presi-
dente, foi o fato do Ministério 
ter milhões de testes rápidos de 
Covid prestes a perderem a vali-
dade, sem que fossem distribuí-
dos aos estados e municípios.

Agora, a mais nova cagada 
do ministro foi a busca na Índia 
de dois milhões de doses de 
vacina, sem que houvesse auto-
rização para isso. Um avião da 
empresa aérea Azul chegou a ser 
contratado e até adesivado com 
a suposta boa nova de trazer 
vacinas. Alguns dias depois de 
intenso noticiário dando datas 
para a partida do avião do Brasil 
em direção a Índia para pegar 
a carga preciosa, foi anunciado 
que o governo indiano não tinha 
dado nenhuma autorização, 
tendo o voo cancelado e cara 
do ministro caiu com mais esse 
mico logístico.

Doria e o Butantan
A mais nova página das 

papagaiadas do governo Bolso-
naro tem como destino o Estado 
de São Paulo, mais precisamente 
o Instituto Butantan e sua vacina 
salvadora. No ano passado o 
ministro Pazuello anunciou que 
o governo federal havia firmado 
acordo com o Butantan para 
adquirir toda a produção da 

vacina com tecnologia chinesa. 
Imediatamente, o ministro foi 
desautorizado pelo presidente 
Bolsonaro, que não deixou de 
jogar preconceito inaceitável 
à China e sua vacina. Em lives 
nas redes sociais, Bolsonaro 
desdenhou da vacina, tripudiou 
de João Doria, o governador e 
ainda manteve sua conhecida 
ação negacionista quanto ao 
perigo que representa o corona-
vírus para os brasileiros e demais 
habitantes do planeta Terra.

Bolsonaro dizia em alto 
e bom som que não queria e 
não iria adquirir a vacina do 
Butantan por ser de origem 
chinesa. Ele chegou a dizer que 
tem tomasse a vacina poderia 
ser transformado em jacaré, 
animando sua plateia e horro-
rizando o mundo científico.

Alheio a toda essa lambança 
por parte do governo federal, o 
governo de São Paulo seguiu 
seu propósito de ter uma vacina 
fabricada no Brasil com parte da 
tecnologia brasileira e portanto 
capaz de atender os milhões de 
brasileiros que estão ávidos por 
uma solução para essa pande-
mia que beira um ano e que 
já destruiu vidas, empregos e 
futuro de milhões de pessoas.

João Doria  deu uma 
cartada genial, colocando o 
governo federal e seu presi-
dente malando em xeque-

-mate. Doria estabeleceu uma 
data para o início da vacinação, 
levando Bolsonaro e o ministro 
trapalhão a agirem para conse-
guir um contrato com o Butan-
tan e centralizar a distribuição 
das vacinas, já que não tinham 
como contar com os milhões de 
doses barrados na Índia.

Neste domingo a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (ANVISA) autorizou o uso 
emergencial da vacina chinesa 
do Butantan, levando alívio a 
todo o Brasil, menos, claro, ao 
presidente negacionista que viu 
pela televisão seu agora arquii-
nimigo em uma solenidade de 
vacinação de uma enfermeira, 
sendo a primeira pessoa no país 
a receber a imunização para 
a Covid. Coube ao ministro 
trapalhão convocar uma entre-
vista coletiva com a imprensa 
para remoer suas mágoas e 
acusar o governador de marke-
ting. No final, coube a Doria sair 
na foto com a primeira vacina-
ção no Brasil.

Bolsonaro e seu ministro 
trapalhão amargam agora ter 
pouco mais de quatro milhões 
de doses para distribuir a todo o 
Brasil, algo que vai gerar proble-
mas em todo canto. Muitos brasi-
leiros ficarão sem vacina neste 
momento, graças aos descasos 
e desmandos de Bolsonaro e sua 
trupe de enlouquecidos.

Duda Reis e Nego do Borel: 
violência psicológica é crime

Apesar da sabotagem de Bolsonaro, 
Brasil finalmente começa vacinação



Deraldo Francisco
Repórter

As  c i r c u n s -
tâncias em 
que ocorreu 

a morte do policial civil Jorge 
Vicente Ferreira Júnior podem 
estabelecer uma tensão na 
Secretaria de Segurança Pública 
(SSP) em Alagoas. Jorginho, 
como era chamado na Delega-
cia Geral de Polícia Civil, onde 
era lotado, foi morto com oito 
tiros, nas costas, tórax e nuca. A 
avaliação é da perícia.

Os disparos foram feitos 
por policiais militares lota-
dos no Batalhão de Polícia de 
Eventos (BPE) e 3ª Companhia 
Independente. O policial foi 
morto ontem à noite, quando 
retornava para casa, em Riacho 
Doce.

Informações de testemu-
nhas dão conta de que, após 
se embriagar, o policial civil 
voltava para casa cambale-
ando. Um grupo de pessoas 
que o conhece o teria abordado, 
achando que se tratava de brin-
cadeira, uma vez que Jorginho 
era considerado brincalhão.

No entanto, as pessoas do 
grupo perceberam que ele 
estava realmente embriagado 
e uma delas tentou ajudá-lo na 
caminhada até sua casa. Jorgi-
nho teria recusado a ajuda e, 
armado com uma pistola cali-

bre 9mm, teria feito dois dispa-
ros para o chão. 

Neste momento, houve 
correria no local e um policial 
militar da reserva que mora na 
região saiu de casa armado para 
ver o que estava acontecendo e 
se deparou com Jorginho com a 
arma em punho. Houve troca 
de tiros entre o PM e o policial 
civil e ambos ficaram feridos. 
O policial militar teria voltado 
para casa para pegar outra arma 
carregada. A esposa do PM da 
reserva, que também é militar, 
acionou a Polícia Militar para a 
ocorrência. 

As informações colhidas no 
local pela Polícia Civil dão conta 
de que, quando as guarnições 
da PM chegaram ao local, fize-
ram um breve levantamento 
e, mais adiante, se depararam 
com o policial civil baleado, 
tentando voltar para casa. 

Neste momento, os policiais 
militares teriam feito vários 
disparos contra Jorginho, que 
caiu. Um dos PMs teria se 
aproximado e, à curta distân-
cia, feito um disparo com uma 
arma pequena (provavelmente 
pistola) na nuca de Jorginho.

Também chegou à Delega-
cia Geral a informação de que 
o policial civil não teria feito 
nenhum disparo contra os inte-
grantes das guarnições. 

Na perícia feita no local, 
foram recolhidos dezenas de 

estojos de fuzil do calibre 556, 
pistolas .40, espingarda 12 e 
outros de calibre ainda não 
identificado. Na perícia de 
local, não teria sido encontrado 
nenhum estojo de pistola cali-
bre 9mm, a que o policial civil 
portava.

Durante o tiroteio, muita 
gente que mora na região ou 
estava passando por lá, denun-
ciou o caso nas redes sociais. 
Inicialmente, tratava-se de uma 
troca de tiros entre policiais e 
bandidos. Depois foi dada a 
informação de que um policial 
civil tinha morrido da troca de 
tiros.

Mesmo com toda a mobi-
lização da Polícia Civil e da 
Polícia Militar ontem à noite 
no local, o relatório do Centro 
Integrado de Operações da 
Segurança Pública (Ciosp) 
divulgado hoje pela manhã não 
trouxe nenhuma informação 

sobre o caso. A SSP enviou uma 
nota às redações lamentando a 
morte do policial civil.

INVESTIGAÇÕES
Na Polícia Civil, será nome-

ada uma comissão de delega-
dos para investigar o caso em 
Inquérito Policial. Até as 14h de 
hoje, o delegado-geral, Paulo 
Cerqueira, ainda não havia 
divulgado os nomes dos dele-
gados que integrarão a comis-
são.

NOTA DA POLÍCIA
A Delegacia Geral da Polí-

cia Civil de Alagoas informa 
que estão sendo apuradas as 
circunstâncias que culminaram 
na morte do policial civil Jorge 
Vicente Ferreira Júnior, na noite 
deste domingo (17), no bairro 
de Riacho Doce, litoral Norte de 
Maceió.

Até o momento circulam 
nas redes sociais diversas 
versões desencontradas. 

No entanto, a Polícia Civil 
só se posicionará após a conclu-
são das investigações acerca do 
episódio.

NOTA DA SSP
A Secretaria de Estado da 

Segurança Pública de Alagoas 
(SSP) vem a público manifes-
tar suas condolências à família 
e amigos do policial civil Jorge 
Vicente Ferreira Júnior, que 

morreu na noite deste domingo 
(17), no bairro de Riacho Doce, 
Litoral Norte da capital. 

O secretário Alfredo Gaspar 
de Mendonça, em nome da 
Segurança Pública, lamenta o 
ocorrido e afirma confiar no 
esclarecimento dos fatos pelas 
investigações e na manutenção 
sólida da integração entre as 
forças de segurança.

Por fim, a Secretaria da 
Segurança Pública se coloca à 
disposição de familiares e das 
instituições policiais para o que 
for necessário e informa que 
mais informações acerca do 
caso serão repassadas após a 
conclusão do inquérito policial.

INFORME DO SINDPOL
Sindpol pedirá elucida-

ção da morte do policial civil 
ao Delegado Geral na manhã 
desta segunda (18)

A direção do Sindicato dos 
Policiais Civis de Alagoas, está 
indo na manhã desta segunda-
-feira (18), às 10 horas, na 
Delegacia Geral, para cobrar 
a elucidação da morte do poli-
cial civil Jorge Vicente Ferreira 
Junior, ocorrida ontem à noite 
(17), por policiais militares no 
bairro do Riacho Doce.

O Sindpol quer o que o Dele-
gado Geral, Paulo Cerqueira, 
apure os fatos e seja feita inves-
tigação de forma imparcial.
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Agente da PC é morto com oito 
tiros por policiais militares

JORGINHO ERA LOTADO NA DELEGACIA GERAL e pode ter sido confundido com um bandido pelas guarnições

A Secretaria da Segu-
rança Pública (SSP) coorde-
nou, no sábado (16), mais 
uma operação integrada. 
Desta vez, a ação percorreu 
municípios do Litoral Norte 
do estado.

A operação seguiu o 
modelo executado nas cida-
des de União dos Palma-
res, Penedo e Palmeira dos 
Índios e foi mais uma vez 
coordenada pessoalmente 
pelo secretário de segu-
rança, Alfredo Gaspar de 
Mendonça.

F o r a m  r e a l i z a d o s 
bloqueios nas rodovias de 
acesso aos municípios de 
São Luís do Quitunde, São 

Miguel dos Milagres, Porto 
de Pedras, Porto Calvo, 
Matriz  de Camaragibe, 
Passo de Camaragibe e 
Jundiá. 

Guarnições da Polícia 
Militar e da Polícia Civil 
realizaram abordagens em 
locais públicos com concen-
tração de pessoas, em veícu-
los e em estabelecimentos 
comerciais.

Uma arma de fogo foi 
encontrada durante uma 
blitz, entre Flexeiras e São 
Luís do Quitunde, por uma 
equipe do Batalhão Rodovi-
ário (BPRv). Um homem foi 
preso em flagrante por porte 
ilegal de armas.

Uma equipe do 6° Bata-
lhão apreendeu três armas 
em uma residência loca-
l izada em São Luís  do 
Quitunde após apuração de 
denúncia recebida pelo 181. 
Um homem foi preso por 
porte ilegal de armas. 

Na operação também 
foram cumpridos  t rês 
mandados de prisão, porém 
em um deles foi constatado 
que o alvo havia falecido e os 
demais não foram localiza-
dos.

Participaram da opera-
ção, além do secretário 
Alfredo Gaspar, o coman-
dante geral da Polícia Militar, 
coronel Bittencourt; o dire-

tor de Área da Polícia Civil, 
delegado Valter Nascimento; 
o comandante do Comando 
de Policiamento do Interior 
(CPI), Coronel Lucena, e 
do comandante do 6° BPM, 
tenente-coronel Eliezer.

A parte  operacional 
envolveu equipes equipes da 
2ª e 3ª Companhias Indepen-
dentes, Batalhão de Polícia 
Rodoviária (BPRv); Batalhão 
de Radiopatrulha (BPRp); 
Batalhão de Operações Poli-
ciais Especiais (Bope); Divi-
são Especial de Investigações 
e Capturas (DEIC), Tigre 
e Asfixia. O Grupamento 
Aéreo da SSP também deu 
apoio à operação.

SATURAÇÃO

SSP apreende armamentos em
operação integrada no interior

Ascom/Sindpol 

Policial civil foi morto com oito tiros

Preso vereador acusado
de matar ‘rival político’

Policiais civis da 6ª Delegacia Regio-
nal de Polícia (6ª DRP), de São Miguel 
dos Campos, com o apoio do Setor de 
Inteligência da 5ª Companhia Inde-
pendente de Marechal Deodoro, sob 
a coordenação do delegado Regional 
João Marcello, deram cumprimento a 
dois mandados de prisão temporária e 
prenderam um vereador de Jequiá da 
Praia e mais um homem, cujos nomes 
não foram revelados. 
De acordo com o delegado, os dois são 
suspeitos de  participação no assassi-
nato de Genival Pedro da Silva Filho, 
conhecido como “Bilu”, na madrugada 
de 29 de novembro do ano passado. 
Ele foi morto quando chegava em casa 
com a esposa. “Bilu” foi surpreendido 
por dois homens que o aguardavam nas 
proximidades de sua casa. Os crimino-
sos estavam numa motocicleta, cujo 
modelo e placa não foram anotados. 
A vítima foi executada com vários tiros.
“A vítima era candidato a vereador na 
cidade de Jequiá da Praia nas últimas 
eleições e rivalizava bastante com 
outro candidato [este que foi preso]. 
Os dois sempre trocavam xingamen-
tos e ameaças”, frisou João Marcello, 
titular da 6ª DRP.
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Tanque Cheio e New Cervejaria 
são interditados em Maceió

ESTABELECIMENTOS desobedeceram Decreto Municipal para funcionamento com segurança sanitária contra a Covid-19

Os bares New 
Cerve jar ia 
e  Ta n q u e 

Cheio, ambos localizados na 
parte alta de Maceió, foram 
interditados hoje à tarde, em 
uma ação conjunta das secre-
tarias de Segurança Comu-
nitária e Convívio Social 
(Semscs), Desenvolvimento 
Territorial (Sedet) e Vigilância 
Sanitária.

A interdição segue deter-
minação do decreto munici-
pal 9.032, que liberou música 
ao vivo nos bares e restauran-
tes, com a condição de que 
não houvesse aglomerações e 
desrespeito aos protocolos de 
segurança contra a covid-19.

Em uma blitz realizada na 
sexta-feira (15), pela Semscs, os 
dois estabelecimentos foram 
flagrados desrespeitando as 
regras determinadas pelo 
Município.

“Fomos pessoalmente 
aos locais e tratamos com os 
proprietários. Eles já foram 
notificados em razão de outras 
infrações e, após constatar-
mos o descumprimento do 
decreto, com pessoas de pé, 
sem máscara e aglomeradas, 
deliberamos em conjunto pela 
interdição”, afirmou o secretá-
rio Thiago Prado.

A partir de hoje, os esta-
belecimentos ficam interdita-
dos por 7 dias. O período foi 

redefinido em reunião com as 
secretarias pela manhã. Além 
disso, fica proibida a execu-
ção de música ao vivo nos 
locais por 30 dias.

De acordo com Nelson 
Menezes, da Vigilância Sanitá-
ria, além do termo de interdi-
ção, os bares receberão um auto 
de infração, e terão que apre-
sentar defesa, podendo ao final 
da apuração ser multados em 
até R$ 19 mil, conforme prevê 
o Código Sanitário de Maceió. 
Caso descumpram a interdição 
e voltem a funcionar antes dos 
sete dias, os estabelecimentos 
podem ter o alvará cassado 
pela Sedet, segundo reforçou o 
engenheiro Galvaci de Assis.

Equipes da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura 
(Seminfra) iniciaram hoje a 
manutenção na rede de drena-
gem da região do Mercado da 
Produção, na parte baixa da 
capital. O serviço está sendo 
feito de maneira preventiva 
naquela área para diminuir os 
danos que podem ser causa-
dos durante a quadra chuvosa.

Os técnicos do órgão estão 
atuando na recuperação estru-
tural e limpeza das galerias 
de águas pluviais. Se estive-
rem quebradas, as placas que 
tamponam as bocas de lobo 
também serão substituídas 
neste trabalho.

Segundo o assessor do gabi-
nete da Seminfra, Fernando 
Henrique Oliveira, as equipes 
se dividiram entre as tarefas a 

serem executadas. A previsão 
é que o serviço dure até 20 dias, 
levando em consideração o 
cronograma a ser executado.

A manutenção da rede 
de drenagem na região do 
Mercado da Produção não 
estava sendo executada. Por 
determinação do secretário 
municipal de Infraestrutura, 
Nemer Ibrahim, os trabalhos 
neste sentido se tornarão peri-
ódicos a partir de agora, para 
evitar os inúmeros transtor-
nos naquela área sempre que 
chove.

No fim de semana, as equi-
pes se reuniram e definiram 
um calendário de atividades a 
serem executadas para recupe-
ração e limpeza de galerias em 
diversos pontos da cidade até o 
mês de fevereiro.

REGIÃO DO MERCADO

Manutenção de 
galerias e limpeza

A Companhia de Sane-
amento de Alagoas (Casal) 
iniciou hoje pela manhã, uma 
sondagem na Avenida Assis 
Chateaubriand, no Prado. No 
asfalto do local, próximo do 
prédio da Santa Casa de Mise-
ricórdia, há afundamentos que 
podem estar relacionados a 
danos no coletor de esgoto que 
passa no trecho.

Técnicos da Companhia e 
de uma empresa prestadora 
de serviços, a LEF Construções 
LTDA, farão uma escavação 
para ter acesso ao coletor e, 
assim, confirmar ou refutar a 
suspeita. Caso haja danos, será 
feito um trabalho de recupera-
ção. Assim, ao final do traba-
lho haverá um melhor fluxo 

do esgoto no coletor, que liga a 
Praça 13 de Maio, no Poço, ao 
Emissário Submarino.

Como a escavação terá mais 
de cinco metros de profundi-
dade e cerca de 30 metros de 
extensão e o coletor de esgoto 
em concreto armado possui 
diâmetro de 1.200 milíme-
tros, o trabalho é considerado 
complexo.

Por isso, a previsão inicial é 
que tudo dure em torno de 30 
dias, porém, esse prazo pode 
ser ampliado, a depender 
do que for encontrado após 
a escavação e das condições 
climáticas durante esse perí-
odo. Ao final, além do melhor 
fluxo do efluente pelo coletor, 
garantindo melhores condi-

ções operacionais ao sistema 
de esgotamento sanitário, os 
afundamentos do asfalto serão 
corrigidos.

Devido a essa interven-
ção,  o trecho foi interditado às 
8h. Assim, quem for trafegar 
pela Avenida Assis Chateau-
briand para sair de Maceió, ou 
seja, em direção à Barra Nova 
e Massagueira, deve entrar 
à direita na Travessa Zaca-
rias de Azevedo, na esquina 
do BPTran, à esquerda na 
Travessa Assis Chateaubriand, 
novamente a esquerda na Rua 
Sargento Jayme Pantaleão, até 
a esquina com a Santa Casa de 
Misericórdia,  encontrando a 
Avenida Assis Chateaubriand 
e seguindo o fluxo normal.

PRADO

CASAL faz sondagem
na coletora de esgoto

Assessoria

Reunião na Semscs nesta manhã definiu últimos detalhes das duas interdições
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Severino Carvalho
Repórter

A v a c i n a ç ã o 
c o n t r a  a 
Covid-19 em 

Alagoas começa amanhã às 8h. 
O anúncio foi feito pelo gover-
nador Renan Filho, hoje pela 
manhã, após participar, em São 
Paulo, da cerimônia do Minis-
tério da Saúde que marcou 
o início da distribuição dos 
imunizantes aos Estados brasi-
leiros. Tanto a imunização em 
Maceió, quanto a distribuição 
das vacinas aos demais municí-
pios alagoanos começa amanhã 
cedo.

Neste primeiro lote, Alagoas 
receberá 71.080 doses da Coro-
naVac. A previsão é de que o 
carregamento chegue ao Aero-
porto Internacional Zumbi dos 
Palmares às 16h45 de hoje e 
será recebido pelo governador 
Renan Filho e o secretário de 
Estado da Saúde, Alexandre 
Ayres.

“Eu estarei presente no 
Aeroporto para receber as 
vacinas. Assim que chegarem, 

vamos acondicioná-las da 
maneira que manda o regula-
mento do Ministério da Saúde, 

em câmaras frias, e iniciar a 
distribuição para já amanhã, 
às 8 horas da manhã, iniciar 

o Plano Estadual de Vacina-
ção. Vamos enviar, também, 
os imunizantes para os muni-
cípios que tenham o público 
prioritário a ser vacinado neste 
primeiro momento”, enfatizou 
Renan Filho.

Serão vacinados, inicial-
mente, os profissionais da 
saúde que atuam na linha de 
frente de combate ao novo coro-
navírus em Alagoas, indígenas 
aldeados e pessoas com mais de 
75 anos de idade.

“Vamos receber, nesse 
primeiro lote, 71.080 doses da 
vacina. A cada alagoano a ser 
vacinado teremos de destinar 
duas doses do imunizante, 
o que significa que teremos 
condições de vacinar, nesta 
primeira leva, 35.540 pessoas. 
Esse é o compromisso inicial e 
nós esperamos que, o quanto 
antes, recebamos novos lotes 
das vacinas para dar sequência 
a imunização da nossa gente”, 
afirmou Renan Filho.

Vacinação contra a Covid-19 
começa amanhã em Alagoas

GOVERNADOR RENAN FILHO vai recepcionar o primeiro lote dos imunizantes que chega hoje ao Aeroporto Zumbi dos Palmares

Márcio Ferreira 

Renan Filho participou, em SP, da cerimônia do Ministério da Saúde que marcou o início da distribuição dos imunizantes

Agência Tatu

O Ministério da Saúde 
começou, nesta segunda-
-feira (18), a distribuir as seis 
milhões de doses da vacina 
CoronaVac para todos os esta-
dos e o Distrito Federal. Os 
nove estados do Nordeste vão 
receber, no total, 1.200.560 de 
vacinas deste volume e esta-
rão liberados para começar a 
vacinação a partir das 17h de 
hoje (horário de Brasília).

Aviões da Força Aérea 
Brasileira (FAB) e caminhões 
refrigerados farão a distri-
buição das vacinas contra a 
Covid-19. As companhias 
aéreas (Gol, Azul, Latam e 
Voepass) também darão apoio 
gratuito no transporte aéreo 
das vacinas para os estados 
que precisarem.

VACINAS FORAM 
APROVADAS NESSE DOMINGO
A vacina CoronaVac teve 

o seu uso emergencial apro-
vado nesse domingo (17) pela 
Anvisa (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária). Ela foi 
desenvolvida pelo laboratório 
chinês Sinovac e será produ-
zida no Brasil pelo Instituto 
Butantan. A Anvisa também 
aprovou o uso emergencial 
da vacina da Universidade de 
Oxford.

Confira abaixo o volume 
de vacinas que será destinado 
para cada estado do Nordeste:

CORONAVAC

NE vai receber 1,2 milhão 
de doses no primeiro lote
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Tanque Cheio e New Cervejaria 
são interditados em Maceió

ESTABELECIMENTOS desobedeceram Decreto Municipal para funcionamento com segurança sanitária contra a Covid-19

Os bares New 
Cerve jar ia 
e  Ta n q u e 

Cheio, ambos localizados na 
parte alta de Maceió, foram 
interditados hoje à tarde, em 
uma ação conjunta das secre-
tarias de Segurança Comu-
nitária e Convívio Social 
(Semscs), Desenvolvimento 
Territorial (Sedet) e Vigilância 
Sanitária.

A interdição segue deter-
minação do decreto munici-
pal 9.032, que liberou música 
ao vivo nos bares e restauran-
tes, com a condição de que 
não houvesse aglomerações e 
desrespeito aos protocolos de 
segurança contra a covid-19.

Em uma blitz realizada na 
sexta-feira (15), pela Semscs, os 
dois estabelecimentos foram 
flagrados desrespeitando as 
regras determinadas pelo 
Município.

“Fomos pessoalmente 
aos locais e tratamos com os 
proprietários. Eles já foram 
notificados em razão de outras 
infrações e, após constatar-
mos o descumprimento do 
decreto, com pessoas de pé, 
sem máscara e aglomeradas, 
deliberamos em conjunto pela 
interdição”, afirmou o secretá-
rio Thiago Prado.

A partir de hoje, os esta-
belecimentos ficam interdita-
dos por 7 dias. O período foi 

redefinido em reunião com as 
secretarias pela manhã. Além 
disso, fica proibida a execu-
ção de música ao vivo nos 
locais por 30 dias.

De acordo com Nelson 
Menezes, da Vigilância Sanitá-
ria, além do termo de interdi-
ção, os bares receberão um auto 
de infração, e terão que apre-
sentar defesa, podendo ao final 
da apuração ser multados em 
até R$ 19 mil, conforme prevê 
o Código Sanitário de Maceió. 
Caso descumpram a interdição 
e voltem a funcionar antes dos 
sete dias, os estabelecimentos 
podem ter o alvará cassado 
pela Sedet, segundo reforçou o 
engenheiro Galvaci de Assis.

Equipes da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura 
(Seminfra) iniciaram hoje a 
manutenção na rede de drena-
gem da região do Mercado da 
Produção, na parte baixa da 
capital. O serviço está sendo 
feito de maneira preventiva 
naquela área para diminuir os 
danos que podem ser causa-
dos durante a quadra chuvosa.

Os técnicos do órgão estão 
atuando na recuperação estru-
tural e limpeza das galerias 
de águas pluviais. Se estive-
rem quebradas, as placas que 
tamponam as bocas de lobo 
também serão substituídas 
neste trabalho.

Segundo o assessor do gabi-
nete da Seminfra, Fernando 
Henrique Oliveira, as equipes 
se dividiram entre as tarefas a 

serem executadas. A previsão 
é que o serviço dure até 20 dias, 
levando em consideração o 
cronograma a ser executado.

A manutenção da rede 
de drenagem na região do 
Mercado da Produção não 
estava sendo executada. Por 
determinação do secretário 
municipal de Infraestrutura, 
Nemer Ibrahim, os trabalhos 
neste sentido se tornarão peri-
ódicos a partir de agora, para 
evitar os inúmeros transtor-
nos naquela área sempre que 
chove.

No fim de semana, as equi-
pes se reuniram e definiram 
um calendário de atividades a 
serem executadas para recupe-
ração e limpeza de galerias em 
diversos pontos da cidade até o 
mês de fevereiro.

REGIÃO DO MERCADO

Manutenção de 
galerias e limpeza

A Companhia de Sane-
amento de Alagoas (Casal) 
iniciou hoje pela manhã, uma 
sondagem na Avenida Assis 
Chateaubriand, no Prado. No 
asfalto do local, próximo do 
prédio da Santa Casa de Mise-
ricórdia, há afundamentos que 
podem estar relacionados a 
danos no coletor de esgoto que 
passa no trecho.

Técnicos da Companhia e 
de uma empresa prestadora 
de serviços, a LEF Construções 
LTDA, farão uma escavação 
para ter acesso ao coletor e, 
assim, confirmar ou refutar a 
suspeita. Caso haja danos, será 
feito um trabalho de recupera-
ção. Assim, ao final do traba-
lho haverá um melhor fluxo 

do esgoto no coletor, que liga a 
Praça 13 de Maio, no Poço, ao 
Emissário Submarino.

Como a escavação terá mais 
de cinco metros de profundi-
dade e cerca de 30 metros de 
extensão e o coletor de esgoto 
em concreto armado possui 
diâmetro de 1.200 milíme-
tros, o trabalho é considerado 
complexo.

Por isso, a previsão inicial é 
que tudo dure em torno de 30 
dias, porém, esse prazo pode 
ser ampliado, a depender 
do que for encontrado após 
a escavação e das condições 
climáticas durante esse perí-
odo. Ao final, além do melhor 
fluxo do efluente pelo coletor, 
garantindo melhores condi-

ções operacionais ao sistema 
de esgotamento sanitário, os 
afundamentos do asfalto serão 
corrigidos.

Devido a essa interven-
ção,  o trecho foi interditado às 
8h. Assim, quem for trafegar 
pela Avenida Assis Chateau-
briand para sair de Maceió, ou 
seja, em direção à Barra Nova 
e Massagueira, deve entrar 
à direita na Travessa Zaca-
rias de Azevedo, na esquina 
do BPTran, à esquerda na 
Travessa Assis Chateaubriand, 
novamente a esquerda na Rua 
Sargento Jayme Pantaleão, até 
a esquina com a Santa Casa de 
Misericórdia,  encontrando a 
Avenida Assis Chateaubriand 
e seguindo o fluxo normal.

PRADO

CASAL faz sondagem
na coletora de esgoto

Assessoria

Reunião na Semscs nesta manhã definiu últimos detalhes das duas interdições



A derrota do governo fede-
ral na queda de braço pelo início 
da vacinação contra o coronaví-
rus aumentou o apoio de mili-
tares da atual gestão para que 
o ministro da Saúde, general 
Eduardo Pazuello, se afaste do 
comando da pasta responsável 
pelo combate à pandemia.

Para integrantes das Forças 
Armadas de alta patente, a vitó-
ria do governador de São Paulo, 
João Doria (PSDB), que conse-
guiu sair na frente do presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) 
na imunização da população, 
vinculou ao general da ativa 
uma imagem de negligência 
com a saúde da população, colo-
cando em risco a aprovação das 
Forças Armadas.

O diagnóstico feito à Folha 
de S.Paulo, em caráter reser-
vado, é de que, ao ter começado 
a encampar, desde o final do 
ano passado, o discurso nega-
cionista do presidente, o militar 
compromete a postura insti-
tucional de independência do 
Exército.

A avaliação no Exército e 
de militares que integram o 
Executivo é de que o ministro 
resolveria a questão passando 
para a reserva, como os demais 
militares do primeiro escalão da 
gestão federal. Ele, assim, teria 
mais liberdade para defender 
posições políticas.

Desde o ano passado, 
quando era pressionado por 
não conseguir conter o cres-
cente número de infectados 
e mortos com a Covid-19, no 
entanto, Pazuello tem resistido 
a essa alternativa e, de acordo 
com assessores do presidente, 
já disse que prefere deixar o 
governo a passar para a reserva. 
A postura resoluta tem feito 
com que parte do núcleo verde-
-oliva considere que a única 
alternativa se tornou realmente 
a sua saída da pasta.

O desgaste na imagem do 
Pazuello também levou inte-
grantes do centrão a retomarem 
pressão para uma mudança no 
comando da Saúde. O bloco de 
partidos aliado à atual gestão 
tem interesse no comando da 
pasta.

Desde o ano passado, 
porém, ministros palacianos já 
avaliavam o timing ideal para 
que Pazuello deixasse a pasta. 
Segundo relato feito à Folha, 
em dezembro, em uma reunião 
no Palácio do Planalto, o nome 
do líder do governo na Câmara 
dos Deputados, Ricardo Barros 
(PP-PR), foi defendido para 
substituir o general no final do 
primeiro semestre deste ano.

A incapacidade do Minis-
tério da Saúde em adquirir 
doses da vacina e o fracasso 
da pasta na negociação com a 
Índia, porém, foram episódios 
considerados pelo braço mili-
tar a gota d’água para que a 
mudança no comando da pasta 
seja antecipada.

A insatisfação com Pazuello 
entre os militares do governo 
não se deve apenas às trapa-
lhadas do ministro relaciona-
das à imunização. A avaliação 
é também de que ele não tem 
feito uma defesa enfática das 
Forças Armadas no transporte 
de insumos a cidades em situa-

ção de emergência por causa da 
doença.

O último mal-estar ocorreu 
na crise recente em Manaus. 
No dia 8, o Ministério da Defesa 
iniciou operação de transporte 
de cilindros de oxigênio para o 
Amazonas. No dia 11, Pazuello 
visitou Manaus e, na opinião de 
militares do governo, não deu 
o devido destaque à operação 
iniciada quatro dias antes.

O incômodo é tamanho que 
militares palacianos costumam 
se contrariar com matérias 
jornalísticas que lembrem da 
patente militar do ministro da 
Saúde. Para evitar uma vincu-
lação com o Exército, preferem 
que jornalistas se refiram a ele 
apenas como ministro, não 
como general.

No domingo (17), outro 
episódio gerou mais desgate 
na imagem de Pazuello. A PGR 
(Procuradoria-Geral da Repú-
blica) deu 15 dias para o minis-
tro explicar por que não agiu 
para garantir o fornecimento 
de oxigênio aos hospitais de 
Manaus. O pedido foi feito com 
base em reportagem publicada 
pela Folha no sábado (16).

Na semana passada, com o 
aumento das críticas a Pazuello, 
Bolsonaro fez uma defesa enfá-
tica do ministro e disse que não 
tem motivos de ele deixar o 
governo. “Pazuello está fazendo 
um trabalho excepcional. Não 
vai sair de lá. Não tem motivo 
de sair de lá”, disse.

Com a derrota do domingo 
(17) que, segundo aliados do 
presidente, o deixou irritado, 
a aposta é de que, em busca de 
culpados, Bolsonaro possa ser 
convencido a rifar o general da 
ativa, deslocando-o para outro 
cargo no governo.

Auxiliares civis do presi-
dente e parlamentares do 
centrão, contudo, não acredi-
tam em uma troca agora. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Militares veem desgaste e 
defendem saída de Pazuello
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Grupos protestam e pedem 
impeachment de Bolsonaro

MOVIMENTO SUPRAPARTIDÁRIO realiza ato pró-impeachment do presidente Jair Bolsonaro em Brasília

Um  g r u p o 
p r o m o v e u 
n a  t a r d e 

deste domingo, 17, um ato pró-
-impeachment do presidente 
Jair Bolsonaro e pela vacina 
contra covid-19, na Praça dos 
Três Poderes, em Brasília, em 

frente ao Palácio do Planalto. 
O ato “Impeachment na Rua” 
foi organizado por um movi-
mento suprapartidário e 
consistiu numa performance 
artística, em que uma pessoa 
vestida de “morte”, carre-
gando uma foice nas mãos, ia 

“matando” outros participan-
tes do protesto.

Na última sexta-feira, 15, 
os partidos de oposição da 
Câmara anunciaram a intenção 
de protocolar um pedido cole-
tivo de impeachment contra o 
presidente Bolsonaro, assinado 

por Rede, PSB, PT, PCdoB e 
PDT. Juntos eles reúnem 119 
deputados. A pressão nas redes 
sociais para que autoridades 
tomem providências contra o 
presidente também cresceu nos 
últimos dias, com a repercussão 
do colapso no sistema de saúde 

em Manaus. Na noite de sexta, 
foi realizado em vários pontos 
do País um panelaço contra o 
presidente.

Ainda neste domingo uma 
carreata pró-impeachment 
aconteceu pelas ruas de Belo 
Horizonte.

Tânia Rêgo / Agência Brasil

General sofre pressão de militares

COVID-19

Diversos governado-
res brasileiros reunidos 
na manhã desta segunda-
-feira, 18, com o ministro da 
Saúde, Eduardo Pazuello, 
entraram em um acordo 
para que a vacinação contra 
a covid-19 tenha início no 
País já nesta segunda-feira 
às 17h. Eles participam de 
ato simbólico em Guaru-
lhos (SP) para a distribui-
ção das doses da Coronavac 
- imunizante desenvolvido 
pelo Instituto Butantan 
contra o novo coronavírus 
- do Ministério da Saúde 
aos Estados.

Mais cedo, governado-
res haviam entrado em um 
acordo para que a vacina-
ção tivesse início na terça-
-feira (19) às 14h, porém o 
ministro adiantou o prazo 
para que as doses fossem 
entregues ainda hoje e 
aplicadas ao fim da tarde. 
Inicialmente, a largada 
para a vacinação nacio-
nal estava planejada pelo 
ministério para quarta-
-feira, dia 20, às 10h.

O  g o v e r n a d o r  d o 
Estado de São Paulo, João 
Doria (PSDB), não compa-
receu ao evento. O Estado 
foi representado no evento 
pelo vice Rodrigo Garcia. 
No domingo, Doria parti-
cipou de cerimônia para 
a aplicação da primeira 
dose da vacina no Brasil, 
logo depois que a Agên-
cia Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) apro-
vou, por unanimidade, o 
uso emergencial do imuni-
zante.

Para o governador de 
Goiás, Ronaldo Caiado, a 
inauguração promovida 
por Doria “é um gesto que 
coloca os governadores 
numa posição de segunda 

categoria”. “Não tínhamos 
sequer vacinas no nosso 
Estado”, completou.

D u r a n t e  o  e ve n t o , 
Pazuel lo  falou que “a 
lealdade federativa será 
mantida”, em uma crítica 
ao Doria, e destacou que 
o Brasil é referência em 
vacinação “e continuará 
sendo”. Além de Caiado, 
participaram do evento 
governadores de Minas 
Gerais, Rio Grande do Sul, 
Pará, Rio Grande do Norte, 
Rio de Janeiro, entre outros.

De acordo com infor-
mações  do Minis tér io 
da Saúde, começa nesta 
manhã a distribuição de 
4,6 milhões de doses da 
vacina. Os imunizantes 
estão no Departamento de 
Logística em Saúde, em 
São Paulo, e serão trans-
portados para cada um dos 
Estados pela Força Aérea 
Brasileira (FAB).

A Anvisa aprovou neste 
domingo o uso emergen-
cial de 6 milhões de doses 
da vacina desenvolvida 
pela chinesa Sinovac em 
parceria com o Instituto 
Butantan. Com a divisão 
das doses entre os Estados, 
cerca de 1,3 milhão perma-
necem em São Paulo.

Segundo o ministério, 
a logística contará com 
aviões e caminhões prepa-
rados para a refrigeração 
dos imunizantes. Além dos 
aviões da FAB, aeronaves 
das companhias aéreas 
Azul, Gol, Latam e Voepass 
farão o transporte gratuito 
da vacina para as capitais 
brasileiras. Após a chegada 
dos imunizantes às capi-
tais, a distribuição passa a 
ser feita por cada Estado, 
com apoio do Ministério 
da Defesa.

Vacinação inicia 
hoje, após acordo
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Ouvido, nariz e garganta pedem 
mais cuidados durante o verão

O verão é a esta-
ção marcada 
p o r  a l t a s 

temperaturas, dias longos e 
noites curtas. Durante esse perí-
odo, é necessário tomar alguns 
cuidados para evitar problemas 
de saúde que costumam ser 
comuns nesta época do ano. 

O otorrinolaringologista 
do Hapvida Maceió, Dr. 
Gleydson Lima, explica que a 
mudança de hábitos, como o 
uso prolongado do ar-condi-
cionado e exposição repetida 
à água da piscina ou mar, 
podem favorecer o apareci-
mento de doenças relacio-
nadas aos ouvidos, nariz e 
garganta. 

“Todo cuidado é pouco. 
O aumento da temperatura 
causa problemas respirató-
rios, como gripes, resfriados, 
rinites e sinusites. Por isso, a 
higiene nasal deve ser reali-
zada com soro fisiológico que 
remove impurezas e agen-
tes agressores, como vírus e 
bactérias, além de auxiliar na 

diluição e remoção de secre-
ções”, explica. 

OTITES
Além do nariz, outro órgão 

que pede cuidados extras são 
os ouvidos. A otite externa, 
por exemplo, é responsável 
por até 20% do número total 
de consultas em otorrinola-
ringologia neste período. Ela 
é uma infecção que atinge 
o pavilhão auricular e o 
tímpano, sendo mais comum 
em crianças e jovens. 

“A otite é ocasionada pela 
exposição prolongada e repe-
tida à água da piscina ou do 
mar. A pele do canal audi-
tivo, assim como os dedos das 
mãos e dos pés, ficam enru-
gados e macerados, o que 
gera microfissuras e permite 
a proliferação de bactérias no 
ouvido. A dor costuma ser tão 
intensa que alguns pacientes 
relatam como a pior dor da 
vida”, diz Dr. Gleydson. 

O especialista destaca, 
ainda, que a garganta também 

costuma sofrer com a ingestão 
de bebidas geladas e alcoó-
licas, isotônicos, sorvetes e 
picolés. Com isso, o apareci-
mento de casos de faringite, 

laringite e amigdalite. 

AUMENTO DO CONSUMO 
DE ÁGUA E PROTEÇÃO LABIAL 
Para evitar essas doenças 

e manter uma vida saudável, 
alguns hábitos devem ser 
adotados, segundo o médico 
do Hapvida. Um deles é beber 
muita água. “A água é capaz 
de auxiliar no equilíbrio do 
pH da boca e também auxilia 
na manutenção da umidade 
e resistência da mucosa da 
pele das bochechas, garganta, 
língua, gengivas e lábios, que 
são muito agredidos pelas 
altas temperaturas dos dias de 
sol”, destaca o otorrino. 

Outro hábito diz respeito 
ao uso do protetor labial, que 
ainda é negligenciado por 
algumas pessoas. A secura 
abre caminho para micro-
-organismos nocivos e pode 
diminuir a imunidade do 
organismo. A imunidade, 
por sua vez, pode favorecer 
o aparecimento de herpes e 
outras infecções orais. 

“Ao menor sinal, procure 
ajuda médica para que o 
sintoma seja corretamente 
diagnosticado e tratamento 
corretamente”, conclui.

ESTAÇÃO MAIS QUENTE DO ANO favorece o aparecimento de doenças respiratórias, amigdalites e otites

Ana Paula Tenório
Ascom HEHA

O surgimento da pandemia 
de Covid-19 causou mudanças 
na forma de trabalho da maio-
ria dos profissionais de saúde. 
No Hospital Escola Dr. Helvio 
Auto, unidade assistencial 
da Universidade Estadual de 
Ciências da Saúde de Alagoas 
(Uncisal), os profissionais que 
cuidam da saúde mental absor-
veram mais uma responsabili-
dade: além dos atendimentos 
aos pacientes que já estavam em 
situação de isolamento, tiveram 
que trabalhar as próprias equi-
pes de profissionais.

“Antes de recebermos os 
primeiros pacientes de Covid-
19, realizamos várias rodas de 
conversa com todas as equi-
pes do hospital, para escuta, 
preparação emocional, além 
de oferecer um lugar seguro, 
onde os servidores pudessem 
demonstrar seus medos, pois 
eles deveriam estar prepa-
rados para acolher pessoas 

adoecidas, o que demandava 
uma estabilidade emocional”, 
explicou o psicólogo Yugo 
Torquato, facilitador das rodas 
de conversa.

Por outro lado, alguns 
pacientes apresentaram muitas 
dificuldades de adaptação, pois 
já vinham fragilizados devido 
ao período de isolamento. Com 
a impossibilidade de ver a famí-
lia, os sintomas de transtornos 
psíquicos aceleram em alguns 
casos. Nessas ocorrências, a 
intervenção da Psiquiatria foi 
fundamental para avaliar a 
ajuda medicamentosa para 
tratamento pontual.

A pandemia também 
trouxe novas práticas ao 
contexto da saúde mental no 
ambiente hospitalar. Uma 
delas foi a adequação da tecno-
logia disponível às necessida-
des dos pacientes e familiares. 
“Ajustamos nossa prática com 
os atendimentos via tecnolo-
gia da informação e comuni-
cação (TICs ), de acordo com a 
resolução 04/2020 do Conselho 

Federal de Psicologia (CFP). 
Implementamos nossa abor-
dagem com as TICs por meio 
do atendimento individual 
por telefone, vídeos chamadas 
com pacientes e familiares e 
visitas virtuais para amenizar 
os efeitos emocionais do isola-
mento e da ausência dos fami-
liares durante o internamento”, 
pontuou Karina Vasconcellos, 
coordenadora do Núcleo de 
Psicologia do HEHA.

Ainda segundo Karina 
Vasconcellos, “essa forma de 
atendimento deve permanecer 
após a pandemia, pois pode-
mos beneficiar os pacientes 
oriundos do interior que têm 
dificuldade de transporte, ou 
ainda oferecer atendimento 
de forma híbrida, intercalando 
atendimentos presenciais e por 
chamada de vídeo”.

A pandemia trouxe apren-
dizado e novas formas de 
trabalho. O profissional da 
Psicologia Hospitalar teve que 
lidar com seus próprios medos 
e angústias para cumprir com 

eficiência seu compromisso 
laboral. Tudo isso lembra 
que a manutenção da saúde 
mental começa em cada um, 
com os cuidados com o estado 
emocional, que devem ser um 
compromisso assumido com a 
mesma seriedade com que se 
lida com a saúde física na reali-
zação de check-ups e consultas 
médicas.  

Núcleo de Psicologia no 
HEHA - O Hospital Escola 
Dr. Helvio Auto foi um dos 
primeiros hospitais do estado 
de Alagoas a efetivar o serviço 
de psicologia hospitalar e 
cuidado com a saúde mental de 
pacientes hospitalizados ainda 
nos anos de 1980, com o perfil 
do paciente atendido à época, 
no início da epidemia de HIV/
AIDS. Com o passar dos anos 
foi evidenciada a necessidade 
de ter profissionais psicólo-
gos nos quadros hospitala-
res e a Psicologia Hospitalar 
desenvolveu-se como área de 
conhecimento da ciência da 
Psicologia, culminando com a 

organização das instituições de 
saúde que conhecemos hoje.

O manejo utilizado por 
psicólogos agentes da Psico-
logia Hospitalar são técnicas 
de Psicologia breve de base 
focal, uma vez que os pacientes 
ficam sob internação em perí-
odos diversos e a intervenção 
deve ser mais pontual, a fim de 
amenizar o sofrimento psíquico 
ou emocional causado pelo 
adoecimento, hospitalização 
ou até pelo recebimento de um 
diagnóstico.

Atualmente, o Hospital 
Escola Dr. Helvio Auto tem 
um Núcleo de Psicologia, com 
profissionais que trabalham 
cobrindo as unidades de inter-
nação, ambulatório de doenças 
infectocontagiosas, Centro de 
Testagem e Aconselhamento, 
UTI,  Pronto Atendimento, 
além de algumas interven-
ções, quando necessário, para 
atender servidores no Serviço 
Especializado em Engenharia 
de Segurança e Medicina do 
Trabalho (SESMT).

PACIENTES E PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Pandemia evidenciou a necessidade 
dos cuidados com a saúde mental

Divulgação

Médico alerta para os cuidados necessários para evitar problemas de saúde

A derrota do governo fede-
ral na queda de braço pelo início 
da vacinação contra o coronaví-
rus aumentou o apoio de mili-
tares da atual gestão para que 
o ministro da Saúde, general 
Eduardo Pazuello, se afaste do 
comando da pasta responsável 
pelo combate à pandemia.

Para integrantes das Forças 
Armadas de alta patente, a vitó-
ria do governador de São Paulo, 
João Doria (PSDB), que conse-
guiu sair na frente do presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) 
na imunização da população, 
vinculou ao general da ativa 
uma imagem de negligência 
com a saúde da população, colo-
cando em risco a aprovação das 
Forças Armadas.

O diagnóstico feito à Folha 
de S.Paulo, em caráter reser-
vado, é de que, ao ter começado 
a encampar, desde o final do 
ano passado, o discurso nega-
cionista do presidente, o militar 
compromete a postura insti-
tucional de independência do 
Exército.

A avaliação no Exército e 
de militares que integram o 
Executivo é de que o ministro 
resolveria a questão passando 
para a reserva, como os demais 
militares do primeiro escalão da 
gestão federal. Ele, assim, teria 
mais liberdade para defender 
posições políticas.

Desde o ano passado, 
quando era pressionado por 
não conseguir conter o cres-
cente número de infectados 
e mortos com a Covid-19, no 
entanto, Pazuello tem resistido 
a essa alternativa e, de acordo 
com assessores do presidente, 
já disse que prefere deixar o 
governo a passar para a reserva. 
A postura resoluta tem feito 
com que parte do núcleo verde-
-oliva considere que a única 
alternativa se tornou realmente 
a sua saída da pasta.

O desgaste na imagem do 
Pazuello também levou inte-
grantes do centrão a retomarem 
pressão para uma mudança no 
comando da Saúde. O bloco de 
partidos aliado à atual gestão 
tem interesse no comando da 
pasta.

Desde o ano passado, 
porém, ministros palacianos já 
avaliavam o timing ideal para 
que Pazuello deixasse a pasta. 
Segundo relato feito à Folha, 
em dezembro, em uma reunião 
no Palácio do Planalto, o nome 
do líder do governo na Câmara 
dos Deputados, Ricardo Barros 
(PP-PR), foi defendido para 
substituir o general no final do 
primeiro semestre deste ano.

A incapacidade do Minis-
tério da Saúde em adquirir 
doses da vacina e o fracasso 
da pasta na negociação com a 
Índia, porém, foram episódios 
considerados pelo braço mili-
tar a gota d’água para que a 
mudança no comando da pasta 
seja antecipada.

A insatisfação com Pazuello 
entre os militares do governo 
não se deve apenas às trapa-
lhadas do ministro relaciona-
das à imunização. A avaliação 
é também de que ele não tem 
feito uma defesa enfática das 
Forças Armadas no transporte 
de insumos a cidades em situa-

ção de emergência por causa da 
doença.

O último mal-estar ocorreu 
na crise recente em Manaus. 
No dia 8, o Ministério da Defesa 
iniciou operação de transporte 
de cilindros de oxigênio para o 
Amazonas. No dia 11, Pazuello 
visitou Manaus e, na opinião de 
militares do governo, não deu 
o devido destaque à operação 
iniciada quatro dias antes.

O incômodo é tamanho que 
militares palacianos costumam 
se contrariar com matérias 
jornalísticas que lembrem da 
patente militar do ministro da 
Saúde. Para evitar uma vincu-
lação com o Exército, preferem 
que jornalistas se refiram a ele 
apenas como ministro, não 
como general.

No domingo (17), outro 
episódio gerou mais desgate 
na imagem de Pazuello. A PGR 
(Procuradoria-Geral da Repú-
blica) deu 15 dias para o minis-
tro explicar por que não agiu 
para garantir o fornecimento 
de oxigênio aos hospitais de 
Manaus. O pedido foi feito com 
base em reportagem publicada 
pela Folha no sábado (16).

Na semana passada, com o 
aumento das críticas a Pazuello, 
Bolsonaro fez uma defesa enfá-
tica do ministro e disse que não 
tem motivos de ele deixar o 
governo. “Pazuello está fazendo 
um trabalho excepcional. Não 
vai sair de lá. Não tem motivo 
de sair de lá”, disse.

Com a derrota do domingo 
(17) que, segundo aliados do 
presidente, o deixou irritado, 
a aposta é de que, em busca de 
culpados, Bolsonaro possa ser 
convencido a rifar o general da 
ativa, deslocando-o para outro 
cargo no governo.

Auxiliares civis do presi-
dente e parlamentares do 
centrão, contudo, não acredi-
tam em uma troca agora. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Militares veem desgaste e 
defendem saída de Pazuello
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Grupos protestam e pedem 
impeachment de Bolsonaro

MOVIMENTO SUPRAPARTIDÁRIO realiza ato pró-impeachment do presidente Jair Bolsonaro em Brasília

Um  g r u p o 
p r o m o v e u 
n a  t a r d e 

deste domingo, 17, um ato pró-
-impeachment do presidente 
Jair Bolsonaro e pela vacina 
contra covid-19, na Praça dos 
Três Poderes, em Brasília, em 

frente ao Palácio do Planalto. 
O ato “Impeachment na Rua” 
foi organizado por um movi-
mento suprapartidário e 
consistiu numa performance 
artística, em que uma pessoa 
vestida de “morte”, carre-
gando uma foice nas mãos, ia 

“matando” outros participan-
tes do protesto.

Na última sexta-feira, 15, 
os partidos de oposição da 
Câmara anunciaram a intenção 
de protocolar um pedido cole-
tivo de impeachment contra o 
presidente Bolsonaro, assinado 

por Rede, PSB, PT, PCdoB e 
PDT. Juntos eles reúnem 119 
deputados. A pressão nas redes 
sociais para que autoridades 
tomem providências contra o 
presidente também cresceu nos 
últimos dias, com a repercussão 
do colapso no sistema de saúde 

em Manaus. Na noite de sexta, 
foi realizado em vários pontos 
do País um panelaço contra o 
presidente.

Ainda neste domingo uma 
carreata pró-impeachment 
aconteceu pelas ruas de Belo 
Horizonte.

Tânia Rêgo / Agência Brasil

General sofre pressão de militares

COVID-19

Diversos governado-
res brasileiros reunidos 
na manhã desta segunda-
-feira, 18, com o ministro da 
Saúde, Eduardo Pazuello, 
entraram em um acordo 
para que a vacinação contra 
a covid-19 tenha início no 
País já nesta segunda-feira 
às 17h. Eles participam de 
ato simbólico em Guaru-
lhos (SP) para a distribui-
ção das doses da Coronavac 
- imunizante desenvolvido 
pelo Instituto Butantan 
contra o novo coronavírus 
- do Ministério da Saúde 
aos Estados.

Mais cedo, governado-
res haviam entrado em um 
acordo para que a vacina-
ção tivesse início na terça-
-feira (19) às 14h, porém o 
ministro adiantou o prazo 
para que as doses fossem 
entregues ainda hoje e 
aplicadas ao fim da tarde. 
Inicialmente, a largada 
para a vacinação nacio-
nal estava planejada pelo 
ministério para quarta-
-feira, dia 20, às 10h.

O  g o v e r n a d o r  d o 
Estado de São Paulo, João 
Doria (PSDB), não compa-
receu ao evento. O Estado 
foi representado no evento 
pelo vice Rodrigo Garcia. 
No domingo, Doria parti-
cipou de cerimônia para 
a aplicação da primeira 
dose da vacina no Brasil, 
logo depois que a Agên-
cia Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) apro-
vou, por unanimidade, o 
uso emergencial do imuni-
zante.

Para o governador de 
Goiás, Ronaldo Caiado, a 
inauguração promovida 
por Doria “é um gesto que 
coloca os governadores 
numa posição de segunda 

categoria”. “Não tínhamos 
sequer vacinas no nosso 
Estado”, completou.

D u r a n t e  o  e ve n t o , 
Pazuel lo  falou que “a 
lealdade federativa será 
mantida”, em uma crítica 
ao Doria, e destacou que 
o Brasil é referência em 
vacinação “e continuará 
sendo”. Além de Caiado, 
participaram do evento 
governadores de Minas 
Gerais, Rio Grande do Sul, 
Pará, Rio Grande do Norte, 
Rio de Janeiro, entre outros.

De acordo com infor-
mações  do Minis tér io 
da Saúde, começa nesta 
manhã a distribuição de 
4,6 milhões de doses da 
vacina. Os imunizantes 
estão no Departamento de 
Logística em Saúde, em 
São Paulo, e serão trans-
portados para cada um dos 
Estados pela Força Aérea 
Brasileira (FAB).

A Anvisa aprovou neste 
domingo o uso emergen-
cial de 6 milhões de doses 
da vacina desenvolvida 
pela chinesa Sinovac em 
parceria com o Instituto 
Butantan. Com a divisão 
das doses entre os Estados, 
cerca de 1,3 milhão perma-
necem em São Paulo.

Segundo o ministério, 
a logística contará com 
aviões e caminhões prepa-
rados para a refrigeração 
dos imunizantes. Além dos 
aviões da FAB, aeronaves 
das companhias aéreas 
Azul, Gol, Latam e Voepass 
farão o transporte gratuito 
da vacina para as capitais 
brasileiras. Após a chegada 
dos imunizantes às capi-
tais, a distribuição passa a 
ser feita por cada Estado, 
com apoio do Ministério 
da Defesa.

Vacinação inicia 
hoje, após acordo
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