
A primeira alagoana a 
receber a dose inicial da 
vacina CoronaVac contra 
a Covid-19 foi a assistente 
social Marta Antônia de 
Lima, 50 anos, que atua na 
supervisão assistencial do 

Hospital da Mulher (HM), 
em Maceió. Vacinada hoje 
pela manhã, ela agradeceu 
aos voluntários e pesquisa-
dores que desenvolveram o 
imunizante, bem como ao 
governador de Alagoas e 

ao secretário de Estado da 
Saúde, Alexandre Ayres, 
pela  condução “compe-
tente, assertiva e corajosa” 
das políticas públicas de 
enfrentamento à pandemia 
no estado.
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PARA FICAR NA HISTÓRIA

Assistente social do HM é 
a primeira a ser vacinada

Márcio Ferreira
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Marta, 50 anos, assistente social do Hospital da Mulher, foi a primeira em Alagoas a ser vacinada contra a Covid-19

PAZUELLO:
um pesadelo para o Brasil

Após promover uma série de pataqua-
das, o ministro da Saúde, General Eduardo 
Pazuello, está prestes a ser responsabilizado 
cível e criminalmente pela sua desastrosa 
atuação na pasta. Cumprindo ordens do 
chefe [Presidente Bolsonaro] e executando 
outras por conta própria, o general foi aos 
poucos se transformando num pesadelo para 
a população brasileira. Hoje, para se livrar 
da responsabilidade, ele nega tudo. Diz 
que não recomendou o tratamento precoce e 

que não foi informado de que Manaus fica-
ria desabastecida de oxigênio médico. No 
entanto, já foi desmentido nas duas situa-
ções. O Supremo Tribunal Federal (STF) está 
seguindo os rastros do ministro. A Procura-
doria Geral da República (PGR) também 
questiona Pazuello. A ala militar quer 
descartá-lo do Governo. Como já anunciava 
há meses a posição de sua máscara: Pazuello 
iria colocar o Brasil e o Sistema Único de 
Saúde (SUS) de “pernas pro ar”. 5

C o m  a  c h e g a d a  d a 
primeira remessa de 87.760 
doses da vacina Coronavac 
a Alagoas, a Campanha de 
Vacinação contra a Covid-19 
foi iniciada pelos trabalha-
dores da saúde que atuam 
no enfrentamento à pande-
mia, 7.599 indígenas e 1.246 
idosos institucionalizados, 
que residem em albergues e 
asilos, com 60 anos ou mais. 
Além deste público, a Sesau 
dividirá, de forma equânime, 
21.510 doses para os 102 
municípios alagoanos, com o 
intuito de vacinar os profis-
sionais de saúde que atendem 
pessoas com suspeita ou que 
testaram positivo para o novo 
coronavírus. Com relação aos 
profissionais de saúde que 
atuam no enfrentamento da 
pandemia da Covid-19, serão 
vacinados inicialmente todos 
os que trabalham no Hospi-
tal da Mulher (HM), Hospital 
Metropolitano de Alagoas 
(HMA), Hospital Geral do 
Estado (HGE),  Hospital 
de Emergência do Agreste 
(HEA),  Hospital  Escola 
Helvio Auto (HEHA) e Hospi-
tal Regional do Norte (HRN).

COVID-19 MOBILIDADE

Como será a 
campanha 
de vacinação 
em Alagoas

Avenida 
Fernandes 
Lima terá
ciclovia
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JHC e representantes dos ciclistas
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Denise Assis  * 

“Apesar da vacina” (um 
lamento seu, não nosso) … 
Apesar de todas as ameaças… 
Apesar de ter o ministro da 
Saúde que temos… Apesar de 
todos os ataques do seu chan-
celer à China… Apesar de todos 
os arroubos dos seus filhos 
contra a China… Apesar de 
suas mentiras sobre a compra 
de vacinas na Índia… Apesar do 
cancelamento por ordem do seu 
ministro, de aviões que supriam 
Manaus com cilindros de oxigê-
nio…

Apesar da FAB mandar 
para os Estados Unidos o seu 
melhor avião, para participar 
de “manobras” com os amigui-
nhos americanos, quando falta-
vam aeronaves apropriadas 
para o transporte de oxigênio 
aqui… Apesar de você estar 
perdendo o mentor, Donald 
Trump, nesta quarta-feira… 
Apesar de você não ter ido 
ao lançamento da “vacina do 
Brasil”, em São Paulo… Apesar 
do seu desprezo pelos 210 mil 
brasileiros mortos…Apesar da 
Anvisa… (em suas palavras, ela 
aprovou, não há o que fazer) …

Apesar da perspectiva de 
novos 17 milhões de pobres, no 
país, graças à sua má vontade 
em encontrar recursos para 
manter o auxílio emergen-
cial… Apesar do seu ministro 
obscuro, da Educação, reali-
zar o Enem na pandemia, atin-
gindo a marca inédita de 51% de 
abstenções… Apesar da vacina 
ser insuficiente até para cobrir o 
grupo de profissionais de saúde, 
prioridade das prioridades… A 
apesar do risco de não termos 
insumos para continuar produ-
zindo as novas doses… Apesar 
do seu chamamento às Forças 
Armadas, para nos tirar a liber-
dade… Apesar das suas amea-
ças de golpe… Apesar de você…

Amanhã há de ser outro dia…
* Membro do Jornalistas pela 

Democracia

Apesar de você

Aldo Fornazieri  *Cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política (FESPSP)

Nenhum governo cometeu 
tantos crimes contra a Consti-
tuição como o governo Bolso-
naro. Nenhum governo orientou 
tanto suas ações para uma polí-
tica de morte como o governo 
Bolsonaro. Nenhum governo 
degradou tanto a dignidade da 
nação e do povo como o governo 
Bolsonaro. Nenhum governo 
destruiu tanto a imagem do 
Brasil no mundo como o governo 
Bolsonaro. No entanto, nenhum 
governo foi tão pouco enfren-
tado pelo Congresso Nacional 
como o governo Bolsonaro. A 
omissão do Congresso Nacional, 
além de conivente, é criminosa. 

O Brasi l  vive sob duas 
excepcionalidades. A excepcio-
nalidade da pandemia e a excep-
cionalidade de um governo de 
extrema direita que age contra o 
país e seu povo. Tempos e acon-
tecimentos excepcionais exigem 
medidas e atitudes excepcionais 
para enfrenta-los. No entanto, o 
Congresso Nacional está agindo 
aquém e abaixo do normal. Em 
dois anos deste governo destru-
tivo, sequer uma CPI foi insta-
lada. Sequer uma CPI da Saúde 
para investigar a criminosa polí-
tica do governo nesta área foi 
instalada. 

É certo que o PSOL tem uma 
bancada combativa que propôs 
várias ações. É certo que o PT, o 
PDT, o PCdoB, a Rede e o PSB, 
além de setores de outros parti-
dos, têm deputados combativos. 
Mas nada foi feito de excepcio-
nal para enfrentar esse governo 
e estancar o agravamento das 
tragédias do povo. 

Não  é  ace i táve l  que  o 
Congresso, a Câmara e o Senado, 
estejam há tanto tempo sem se 
reunir presencialmente. Não 
é aceitável que os deputados e 
senadores não estejam em Brasí-
lia para por limites ao governo. 
Não é aceitável que os partidos, 
os deputados e senadores não 

tenham enviado comissões para 
Manaus e outras cidades para 
averiguar a situação de morte do 
povo, cobrar medidas e impor 
providências. No mínimo, os 
parlamentares dos partidos 
de oposição deveriam ter se 
amotinado contra a covardia e 
conivência de Rodrigo Maia e 
Alcolumbre, com sua ida a Brasí-
lia para a retomada presencial 
dos trabalhos do Congresso à 
revelia das presidências. 

Quase todos os partidos de 
oposição, excetuando o PSOL, 
definiram apoio à candidatura de 
Baleia Rossi para a presidência da 
Câmara dos Deputados. Mas não 
tiveram a dignidade de negociar 
a instalação de uma CPI da Saúde 
e de uma comissão para exami-
nar os pedidos de processos de 
impeachment contra Bolsonaro. 
No Senado, apoiam o governista 
Rodrigo Pacheco sem contrapar-
tidas. A forma como a oposição 
atua contribui para normalizar 
as políticas criminosas de Bolso-
naro e naturalizar a inaceitável 
condução criminosa da política 
da Saúde em relação à pandemia.

O Congresso Nacional, depu-
tados e senadores, preferiam 
ficar no conforto de seus lares e 
terceirizar a tarefa de enfrentar 
Bolsonaro ao STF. Se hoje existe 
alguma trava ao autoritarismo e 
ao golpismo de Bolsonaro, isto se 
deve a Alexandre de Moraes e ao 
STF. Se existem algumas travas 
em relação à política criminosa 
no enfrentamento da pande-
mia, também se deve ao STF. O 
Congresso Nacional não está 
cumprindo seu dever constitu-
cional de fiscalizar, acompanhar, 
controlar e investigar de forma 
efetiva as atitudes do governo. 

Não há saída no enfrenta-
mento das duas excepcionalida-
des se os partidos de oposição 
não mudarem de atitude. Preci-
sam sair do comodismo, propor 
um caminho, assumir suas 

responsabilidades dirigentes 
e agir ativamente, levando a 
sociedade civil e os movimentos 
populares para mobilizações. 

Para mudar atitudes, não 
basta ter ideias justas e linha 
política correta. Em si, elas são 
impotentes se não forem ativas. 
Na raiz da ação política existe 
uma virtude básica, primária 
e fundante que é a coragem. 
A coragem, ao contrário do 
que dizem alguns doutos da 
esquerda, não é uma categoria 
masculina. Ela é uma atitude 
de mulheres e homens e não 
depende de orientação sexual. 
Sem coragem e sem o exemplo 
da liderança, não há luta. 

Os partidos não conseguirão 
mobilizar ninguém se os seus 
deputados e senadores perma-
necerem no conforto dos lares e 
sequer se dignarem fazer pressão 
em Brasília. Senadores, deputa-
dos e dirigentes dos partidos de 
oposição precisam estar onde o 
povo está sofrendo, enfrentando 
dificuldades para sobreviver.

Se os dirigentes, senadores 
e deputados não derem exem-
plos de luta ativa, desestimula-
rão a militância, os movimentos 
sociais, as lutas e mobilizações. Os 
partidos precisam ser os canais de 
mediação para estimular e convo-
car as mobilizações para romper a 
ordem da morte, das tragédias e 
do desgoverno que está instalada 
no país. É preciso atitude e cora-
gem para desarrumar essa ordem 
perversa. 

Não se enfrenta as excep-
cionalidades do momento com 
medidas normais. Pior: com 
medidas aquém do normal. As 
vias ordinárias não funcionam 
em momentos como este que o 
Brasil está vivendo. Os partidos 
de oposição têm o dever de cons-
truir vias extraordinárias para a 
ação. As medidas ordinárias do 
desgoverno, do autoritarismo 
e da morte precisam ser enfren-

tadas com medidas extraordi-
nárias propostas e comandadas 
pelos líderes políticos da oposi-
ção. 

Não é com esta ordem legal 
de Rodrigo Maia, de Alcolumbre, 
de Baleia Rossi, de Arthur Lira, 
de Rodrigo Pacheco, de Simone 
Tebet que as oposições consegui-
rão deter a destruição do Brasil e 
a tragédia do povo. Para que se 
encontre um caminho é preciso 
dissipar a ilusão da união com as 
linhas auxiliares desse governo 
e com as elites que o apoiam. 
Ou esses aqui nomeados não 
representam os banqueiros, o 
agronegócio e o grande capital, 
apoiadores de Bolsonaro? O 
que tem essa elite predatória a 
dizer sobre as mortes por falta 
de oxigênio? Nada! Porque essa 
elite é cúmplice desses crimes.

Sob uma absurda e equi-
vocada análise de conjunta, a 
maior parte das nossas oposições 
semeiam essa ilusão da união e 
abandonam o conflito social e 
as mobilizações. As oposições 
precisam abandonar o partido 
da ilusão e assumir o partido do 
povo. Assumir o partido do povo 
significa enfrentar essa polí-
tica da morte, do abandono, da 
desassistência, do desemprego, 
da fome, da desigualdade, da 
opressão e da falta de liberdade 
concreta com ações autônomas, 
mobilizações e organização 
popular.

É preciso negar essa negativi-
dade. Dessa negatividade fazem 
parte Maia, Rossi, Lira, Pacheco 
e tantos outros, que são escudo 
das elites e linha auxiliar de 
Bolsonaro. Nesses momentos de 
excepcionalidade é preciso agir 
com desmedida, apresentando-
-se com fisionomia própria, 
programa próprio,  atitude 
própria, autonomia na ação. Não 
fazer isso é degradar-se na ilusão 
da união que acoberta o massa-
cre do povo.

A covardia do Congresso Nacional

O a l a g o a n o 
d a  c i d a d e 
de Penedo, 

Carlinhos Maia se transfor-
mou em um dos mais segui-
dos influenciadores em redes 
sociais, notadamente no 
Youtube e Instagram. Suas 
falas sinceronas ganharam 
uma legião de pessoas que 
se veem nele, com seu jeito 
interiorano, passando uma 
certa autenticidade, rara 
nestes tempos plastificados 
de subcelebridades. Acontece 
que muitas dessas ‘sacadas’ 
que o levaram ao olimpo das 
redes sociais reverbera na 

vida real em forma de polê-
mica, levando muitas pessoas 
a cancelarem o alagoano.

Agora famoso, rico e cheio 
de contradições, o influencia-
dor digital Carlinhos Maia vive 
se enfurnando em polêmicas. 
A última dele foi de que teria 
sido ‘convidado’ por uma auto-
ridade de Alagoas para ser um 
dos que vai receber uma dose 
da vacina Coronavac contra a 
Covid-19. Logo ele, que bem 
recentemente foi acusado de 
realizar uma festa de arromba 
com vários subfamosos, onde 
dezenas de pessoas teriam 
sido contaminadas pelo coro-

navírus, exatamente por que 
na festa não foram seguidos os 
protocolos mínimos de segu-
rança sanitária.

Por meio de nota publicada 
no Facebook, o Governo de 
Alagoas negou ter feito qual-
quer convite para pessoas que 
não estejam no grupo que será 
vacinado. Esta primeira fase da 
vacinação é destinada a profis-
sionais de saúde que atuam 
na linha de frente, indígenas, 
quilombolas e idosos residentes 
em abrigos.

Segundo o próprio Carli-
nhos Maia, o tal convite para 
tomar a vacina teria partido 

do prefeito eleito de Maceió, 
João Henrique Caldas, também 
conhecido como JHC, mas que 
foi recusado por ele por não 
pertencer a nenhum grupo apto 
a tomar a vacina e ainda ter um 
histórico de péssimos exemplos 
durante a pandemia.

Por esta e outras falas sem 
noção, Carlinhos Maia tem 
colecionado avaliações negati-
vas cada vez maiores. Artistas 
e seguidores de famosos meio 
que estão torcendo o nariz para 
ele, devido as tiradas sem graça, 
no circo digital que ele transfor-
mou a própria vida, num reality 
show cada vez mais forçado.

Quem sou eu para dar 
conselho, mas se pudesse diria 
para Carlinhos rever seus 
conceitos. Ele não está mais na 
varanda da sua casa humilde 
em Penedo contracenando 
com sua mãe situações engra-
çadas do dia-a-dia da vila. 
Agora, ele fala para milhões, 
influencia milhões e poderia 
muito bem ter um senso de se 
mancol mais apurado. Cala-te 
Carlinhos. Menos, menos. Há 
espaço para tudo nessa grande 
rede global que se transformou 
as redes sociais, mas um pouco 
de humildade e conhecimento 
social cairia bem.

Por que não te calas, Carlinhos Maia?
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Obras da ciclovia na Avenida 
Fernandes Lima têm início

O PROJETO DE MOBILIDADE urbana inteligente, capitaneado pela prefeitura, permite o progresso de Maceió de maneira sustentável

A A v e n i d a 
F e r n a n d e s 
L i m a  v a i 

ganhar uma ciclovia. É um 
sonho antigo dos ciclistas que 
começa a se tornar realidade 
por meio de um projeto de 
mobilidade urbana inteligente, 
capitaneado pela Prefeitura, 
permitindo o progresso da 
cidade de maneira sustentável, 
com a preservação do meio 
ambiente. Somente com este 
equipamento, a malha ciclo-
viária da capital vai aumentar 
em 30%.

O prefeito JHC participou 
da cerimônia de início das 
obras, que aconteceu hoje pela 
manhã. A solenidade foi reali-
zada na Praça do Centenário, 
próximo à estrutura que home-
nageia o chapéu do Guerreiro, 
onde será o trecho inicial. A 
ciclovia se estenderá até a 
Faculdade Cidade de Maceió 
(Facima), na Avenida Durval 
de Góes Monteiro, utilizando 
o canteiro central.

O prefeito JHC disse que 
a obra é um presente que 

Maceió vai receber, após anos 
de espera e sem a devida aten-
ção do poder público. “É uma 
forma de mobilidade que o 
mundo inteiro busca, dando 
mais segurança aos ciclistas e 
também aos pedestres. Atual-
mente, as bicicletas e os pedes-
tres competem com os carros, 
deixando os trabalhadores sem 
alternativa para ir ao serviço 
e impedindo os ciclistas de 
praticarem esportes”, disse o 
prefeito.

Segundo ele, os recursos 
na ordem de R$ 2,6 milhões 
para a construção estão 
assegurados e o Municí-
pio, por meio da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura 
(Seminfra), terá um papel 
preponderante de gestão 
e fiscalização para que os 
recursos públicos sejam bem 
aplicados. “Vamos atuar com 
seriedade, cobrando o crono-
grama físico-financeiro desta 
obra para que a gente possa 
entregá-la o quanto antes”.

JHC adiantou, durante 
entrevista à imprensa, que 

outras ciclovias estão previs-
tas para a capital. Há previsão, 
conforme o prefeito, de cons-
truir uma faixa exclusiva para 
ciclistas na Via Expressa e na 
Eco Via Norte, que não estava 
previsto no projeto. Os estudos 
estão adiantados e, em breve, 
a Prefeitura fará o anúncio do 
modelo a ser adotado nestas 
importantes vias.

 “É um conjunto de ações 
a serem implementadas para 
conseguirmos alavancar a 
cidade da melhor forma possí-

vel. Não podemos perder 
tempo, enquanto arrumamos 
a casa, colocamos o carro para 
rodar. Agora, estamos impri-
mindo um novo ritmo de 
trabalho”.

De acordo com o secretá-
rio de Infraestrutura, Nemer 
Ibrahim, a obra será execu-
tada dentro de um planeja-
mento que cabe no orçamento 
da Prefeitura e no desejo 
da nova gestão em deixar a 
cidade mais bonita, acessível 
e com maior prática de mobi-

lidade urbana de modo que 
possa envolver o máximo de 
pessoas possível.

“Todas as licenças já foram 
emitidas e o projeto prevê 
uma política de compensação 
das árvores, com arborização 
máxima, para garantir a preser-
vação ambiental e o cresci-
mento sustentável”, detalhou. 
Ele explicou que há previsão 
de a ciclovia ser sequenciada 
ao longo da Avenida Durval de 
Góes Monteiro, sob a respon-
sabilidade do Departamento 
Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (DNIT).

Para o presidente da Asso-
ciação Alagoana de Ciclismo, 
Antôniio Facchinetti, a ciclovia 
na Avenida Fernandes Lima é 
uma obra importantíssima e 
vem sendo cobrada há muito 
tempo pela categoria. “Há mais 
de 10 anos estamos lutando 
para que aconteça esta obra. 
Recebemos a promessa de que 
a ciclovia estará pronta em 19 
de julho, e isso é muito bom, 
porque Maceió tem pressa”, 
destaca.

Debora Rodrigues (estagiária)
Ascom Semtel

A Secretaria Municipal 
de Turismo, Esporte e Lazer 
(Semtel) reabriu, ontem o 
Centro de Atendimento ao 
Turista (CAT) instalado no 
Terminal Rodoviário João 
Paulo II. Viabilizado por meio 
de parceria com a Sociedade 
Nacional de Apoio Rodoviá-
rio e Turístico (Sinart), admi-
nistradora do terminal, o 
espaço conta com uma equipe 
da Semtel à disposição de 
turistas para informar sobre 
os atrativos de Maceió, indi-
car serviços úteis na capital 
alagoana, entregar materiais 
informativos como o mapa 
do destino e o guia de bares 
e restaurantes da Associação 
Brasileira de Bares e Restau-
rantes (Abrasel) em Alagoas.

Com o crescimento do 
turismo regional, segmento 
que se destaca na retomada 
do setor a nível nacional, a 
rodoviária passou a concen-

trar boa parte dos turistas que 
chegam para aproveitar os 
atrativos do destino Maceió.

Para o secretário Muni-
cipal de Turismo, Esporte e 
Lazer, Ricardo Santa Ritta, a 
reabertura do CAT é funda-
mental para a percepção dos 
turistas sobre a receptivi-
dade, organização e segu-
rança do destino. “Os CATs 
são importantes equipamen-
tos turísticos neste processo 
de retomada gradual, onde 
orientamos os visitantes 
sobre os protocolos de bios-
segurança e os serviços turís-
ticos em funcionamento”, 
afirmou. “Começamos pela 
Rodoviária, de forma estraté-
gica, já que o turismo regional 
está em alta, e vamos debater 
a reabertura das outras unida-
des em breve. Somos um dos 
destinos mais procurados do 
Brasil nesta retomada e esta-
mos preparados para receber 
os turistas da melhor maneira 
possível”.

O  C AT  R o d o v i á r i a 

funciona desde 2005 ofere-
cendo informações turísti-
cas sobre atrativos naturais, 
culturais e gastronômicos, 
bem como meios de hospeda-
gem e agências de receptivo. 
O Centro de Atendimento 
funciona de  segunda a 
domingo, de 8h às 17h, e é 
administrado em parceria 
com a Sinart.

Além do CAT Rodoviá-
ria, a Semtel é responsável 
por outros dois CATs fixos, 
localizados no Aeroporto 
Internacional Zumbi dos 
Palmares e na Praia de Paju-
çara, além da sede da secre-
taria, na Praia da Avenida, 
que também presta o atendi-
mento turístico.

A Semtel conta ainda com 
o CAT Móvel, furgão climati-
zado e interativo preparado 
para atender turistas em 
eventos locais ou em cidades 
circunvizinhas, e o CAT itine-
rante, estrutura montada em 
eventos realizados no Centro 
de Convenções em Maceió.

RODOVIÁRIA

Reaberto o centro de 
atendimento ao turista

Edvan Ferreira

Ciclovia na avenida é um sonho antigo dos ciclistas que começa a ser realizado 

Os bares Tanque Cheio e 
New Choperia, na parte alta 
de Maceió, foram interdita-
dos, ontem, em virtude do 
descumprimento das medi-
das de segurança e preven-
ção ao coronavírus, previstas 
em decreto. A medida foi 
tomada durante operação 
quem envolveu as secretarias 
de Segurança Comunitária 
e Convívio Social (Semscs), 
Desenvolvimento Territorial 
(Sedet), além da Vigilância 
Sanitária.

Durante a ação, os fiscais 
de postura verificaram 
excesso de pessoas nas mesas, 
desrespeitando o distancia-
mento adequado, sem uso de 
máscaras de proteção indi-
vidual, além de muita gente 
dançando aglomerada.

Estas fiscalizações têm 
como objetivo averiguar o 
cumprimento dos protocolos 
de segurança estabelecidos 
pelos decretos municipais 
vigentes, além de orientar e 
dispersar possíveis aglome-
rações, em razão da piora nos 
indicadores relacionados à 

pandemia do novo coronaví-
rus.

O secretário de Segu-
rança Comunitária e Conví-
vio Social, Thiago Prado, que 
esteve presente na operação, 
esclarece que a penalidade aos 
dois bares foi deliberada de 
maneira integrada. A medida 
serve para que outros esta-
belecimentos se adequem às 
regras e evitem o fechamento.

Thiago Prado informa que 
a interdição tem prazo de sete 
dias, mas o direito de se ter 
música ao vivo vai durar um 
mês. Os proprietários poderão 
apresentar uma defesa, infor-
mando as readequações. “Se 
algum deles violar o lacre, será 
crime, podendo, inclusive, ter 
a licença cassada, havendo a 
possibilidade se ter o alvará 
cassado pela Sedet”, comple-
tou.

Os fiscais da Semscs conti-
nuarão fazendo a ronda para 
verificar se o estabelecimento 
não violou o lacre e abriu ao 
público, além de seguir com a 
fiscalização de rotina em todos 
os estabelecimentos da cidade.

POR DESCUMPRIR PROTOCOLO

Prefeitura interdita 
bares na parte alta
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Denise Assis  * 

“Apesar da vacina” (um 
lamento seu, não nosso) … 
Apesar de todas as ameaças… 
Apesar de ter o ministro da 
Saúde que temos… Apesar de 
todos os ataques do seu chan-
celer à China… Apesar de todos 
os arroubos dos seus filhos 
contra a China… Apesar de 
suas mentiras sobre a compra 
de vacinas na Índia… Apesar do 
cancelamento por ordem do seu 
ministro, de aviões que supriam 
Manaus com cilindros de oxigê-
nio…

Apesar da FAB mandar 
para os Estados Unidos o seu 
melhor avião, para participar 
de “manobras” com os amigui-
nhos americanos, quando falta-
vam aeronaves apropriadas 
para o transporte de oxigênio 
aqui… Apesar de você estar 
perdendo o mentor, Donald 
Trump, nesta quarta-feira… 
Apesar de você não ter ido 
ao lançamento da “vacina do 
Brasil”, em São Paulo… Apesar 
do seu desprezo pelos 210 mil 
brasileiros mortos…Apesar da 
Anvisa… (em suas palavras, ela 
aprovou, não há o que fazer) …

Apesar da perspectiva de 
novos 17 milhões de pobres, no 
país, graças à sua má vontade 
em encontrar recursos para 
manter o auxílio emergen-
cial… Apesar do seu ministro 
obscuro, da Educação, reali-
zar o Enem na pandemia, atin-
gindo a marca inédita de 51% de 
abstenções… Apesar da vacina 
ser insuficiente até para cobrir o 
grupo de profissionais de saúde, 
prioridade das prioridades… A 
apesar do risco de não termos 
insumos para continuar produ-
zindo as novas doses… Apesar 
do seu chamamento às Forças 
Armadas, para nos tirar a liber-
dade… Apesar das suas amea-
ças de golpe… Apesar de você…

Amanhã há de ser outro dia…
* Membro do Jornalistas pela 

Democracia

Apesar de você

Aldo Fornazieri  *Cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política (FESPSP)

Nenhum governo cometeu 
tantos crimes contra a Consti-
tuição como o governo Bolso-
naro. Nenhum governo orientou 
tanto suas ações para uma polí-
tica de morte como o governo 
Bolsonaro. Nenhum governo 
degradou tanto a dignidade da 
nação e do povo como o governo 
Bolsonaro. Nenhum governo 
destruiu tanto a imagem do 
Brasil no mundo como o governo 
Bolsonaro. No entanto, nenhum 
governo foi tão pouco enfren-
tado pelo Congresso Nacional 
como o governo Bolsonaro. A 
omissão do Congresso Nacional, 
além de conivente, é criminosa. 

O Brasi l  vive sob duas 
excepcionalidades. A excepcio-
nalidade da pandemia e a excep-
cionalidade de um governo de 
extrema direita que age contra o 
país e seu povo. Tempos e acon-
tecimentos excepcionais exigem 
medidas e atitudes excepcionais 
para enfrenta-los. No entanto, o 
Congresso Nacional está agindo 
aquém e abaixo do normal. Em 
dois anos deste governo destru-
tivo, sequer uma CPI foi insta-
lada. Sequer uma CPI da Saúde 
para investigar a criminosa polí-
tica do governo nesta área foi 
instalada. 

É certo que o PSOL tem uma 
bancada combativa que propôs 
várias ações. É certo que o PT, o 
PDT, o PCdoB, a Rede e o PSB, 
além de setores de outros parti-
dos, têm deputados combativos. 
Mas nada foi feito de excepcio-
nal para enfrentar esse governo 
e estancar o agravamento das 
tragédias do povo. 

Não  é  ace i táve l  que  o 
Congresso, a Câmara e o Senado, 
estejam há tanto tempo sem se 
reunir presencialmente. Não 
é aceitável que os deputados e 
senadores não estejam em Brasí-
lia para por limites ao governo. 
Não é aceitável que os partidos, 
os deputados e senadores não 

tenham enviado comissões para 
Manaus e outras cidades para 
averiguar a situação de morte do 
povo, cobrar medidas e impor 
providências. No mínimo, os 
parlamentares dos partidos 
de oposição deveriam ter se 
amotinado contra a covardia e 
conivência de Rodrigo Maia e 
Alcolumbre, com sua ida a Brasí-
lia para a retomada presencial 
dos trabalhos do Congresso à 
revelia das presidências. 

Quase todos os partidos de 
oposição, excetuando o PSOL, 
definiram apoio à candidatura de 
Baleia Rossi para a presidência da 
Câmara dos Deputados. Mas não 
tiveram a dignidade de negociar 
a instalação de uma CPI da Saúde 
e de uma comissão para exami-
nar os pedidos de processos de 
impeachment contra Bolsonaro. 
No Senado, apoiam o governista 
Rodrigo Pacheco sem contrapar-
tidas. A forma como a oposição 
atua contribui para normalizar 
as políticas criminosas de Bolso-
naro e naturalizar a inaceitável 
condução criminosa da política 
da Saúde em relação à pandemia.

O Congresso Nacional, depu-
tados e senadores, preferiam 
ficar no conforto de seus lares e 
terceirizar a tarefa de enfrentar 
Bolsonaro ao STF. Se hoje existe 
alguma trava ao autoritarismo e 
ao golpismo de Bolsonaro, isto se 
deve a Alexandre de Moraes e ao 
STF. Se existem algumas travas 
em relação à política criminosa 
no enfrentamento da pande-
mia, também se deve ao STF. O 
Congresso Nacional não está 
cumprindo seu dever constitu-
cional de fiscalizar, acompanhar, 
controlar e investigar de forma 
efetiva as atitudes do governo. 

Não há saída no enfrenta-
mento das duas excepcionalida-
des se os partidos de oposição 
não mudarem de atitude. Preci-
sam sair do comodismo, propor 
um caminho, assumir suas 

responsabilidades dirigentes 
e agir ativamente, levando a 
sociedade civil e os movimentos 
populares para mobilizações. 

Para mudar atitudes, não 
basta ter ideias justas e linha 
política correta. Em si, elas são 
impotentes se não forem ativas. 
Na raiz da ação política existe 
uma virtude básica, primária 
e fundante que é a coragem. 
A coragem, ao contrário do 
que dizem alguns doutos da 
esquerda, não é uma categoria 
masculina. Ela é uma atitude 
de mulheres e homens e não 
depende de orientação sexual. 
Sem coragem e sem o exemplo 
da liderança, não há luta. 

Os partidos não conseguirão 
mobilizar ninguém se os seus 
deputados e senadores perma-
necerem no conforto dos lares e 
sequer se dignarem fazer pressão 
em Brasília. Senadores, deputa-
dos e dirigentes dos partidos de 
oposição precisam estar onde o 
povo está sofrendo, enfrentando 
dificuldades para sobreviver.

Se os dirigentes, senadores 
e deputados não derem exem-
plos de luta ativa, desestimula-
rão a militância, os movimentos 
sociais, as lutas e mobilizações. Os 
partidos precisam ser os canais de 
mediação para estimular e convo-
car as mobilizações para romper a 
ordem da morte, das tragédias e 
do desgoverno que está instalada 
no país. É preciso atitude e cora-
gem para desarrumar essa ordem 
perversa. 

Não se enfrenta as excep-
cionalidades do momento com 
medidas normais. Pior: com 
medidas aquém do normal. As 
vias ordinárias não funcionam 
em momentos como este que o 
Brasil está vivendo. Os partidos 
de oposição têm o dever de cons-
truir vias extraordinárias para a 
ação. As medidas ordinárias do 
desgoverno, do autoritarismo 
e da morte precisam ser enfren-

tadas com medidas extraordi-
nárias propostas e comandadas 
pelos líderes políticos da oposi-
ção. 

Não é com esta ordem legal 
de Rodrigo Maia, de Alcolumbre, 
de Baleia Rossi, de Arthur Lira, 
de Rodrigo Pacheco, de Simone 
Tebet que as oposições consegui-
rão deter a destruição do Brasil e 
a tragédia do povo. Para que se 
encontre um caminho é preciso 
dissipar a ilusão da união com as 
linhas auxiliares desse governo 
e com as elites que o apoiam. 
Ou esses aqui nomeados não 
representam os banqueiros, o 
agronegócio e o grande capital, 
apoiadores de Bolsonaro? O 
que tem essa elite predatória a 
dizer sobre as mortes por falta 
de oxigênio? Nada! Porque essa 
elite é cúmplice desses crimes.

Sob uma absurda e equi-
vocada análise de conjunta, a 
maior parte das nossas oposições 
semeiam essa ilusão da união e 
abandonam o conflito social e 
as mobilizações. As oposições 
precisam abandonar o partido 
da ilusão e assumir o partido do 
povo. Assumir o partido do povo 
significa enfrentar essa polí-
tica da morte, do abandono, da 
desassistência, do desemprego, 
da fome, da desigualdade, da 
opressão e da falta de liberdade 
concreta com ações autônomas, 
mobilizações e organização 
popular.

É preciso negar essa negativi-
dade. Dessa negatividade fazem 
parte Maia, Rossi, Lira, Pacheco 
e tantos outros, que são escudo 
das elites e linha auxiliar de 
Bolsonaro. Nesses momentos de 
excepcionalidade é preciso agir 
com desmedida, apresentando-
-se com fisionomia própria, 
programa próprio,  atitude 
própria, autonomia na ação. Não 
fazer isso é degradar-se na ilusão 
da união que acoberta o massa-
cre do povo.

A covardia do Congresso Nacional

O a l a g o a n o 
d a  c i d a d e 
de Penedo, 

Carlinhos Maia se transfor-
mou em um dos mais segui-
dos influenciadores em redes 
sociais, notadamente no 
Youtube e Instagram. Suas 
falas sinceronas ganharam 
uma legião de pessoas que 
se veem nele, com seu jeito 
interiorano, passando uma 
certa autenticidade, rara 
nestes tempos plastificados 
de subcelebridades. Acontece 
que muitas dessas ‘sacadas’ 
que o levaram ao olimpo das 
redes sociais reverbera na 

vida real em forma de polê-
mica, levando muitas pessoas 
a cancelarem o alagoano.

Agora famoso, rico e cheio 
de contradições, o influencia-
dor digital Carlinhos Maia vive 
se enfurnando em polêmicas. 
A última dele foi de que teria 
sido ‘convidado’ por uma auto-
ridade de Alagoas para ser um 
dos que vai receber uma dose 
da vacina Coronavac contra a 
Covid-19. Logo ele, que bem 
recentemente foi acusado de 
realizar uma festa de arromba 
com vários subfamosos, onde 
dezenas de pessoas teriam 
sido contaminadas pelo coro-

navírus, exatamente por que 
na festa não foram seguidos os 
protocolos mínimos de segu-
rança sanitária.

Por meio de nota publicada 
no Facebook, o Governo de 
Alagoas negou ter feito qual-
quer convite para pessoas que 
não estejam no grupo que será 
vacinado. Esta primeira fase da 
vacinação é destinada a profis-
sionais de saúde que atuam 
na linha de frente, indígenas, 
quilombolas e idosos residentes 
em abrigos.

Segundo o próprio Carli-
nhos Maia, o tal convite para 
tomar a vacina teria partido 

do prefeito eleito de Maceió, 
João Henrique Caldas, também 
conhecido como JHC, mas que 
foi recusado por ele por não 
pertencer a nenhum grupo apto 
a tomar a vacina e ainda ter um 
histórico de péssimos exemplos 
durante a pandemia.

Por esta e outras falas sem 
noção, Carlinhos Maia tem 
colecionado avaliações negati-
vas cada vez maiores. Artistas 
e seguidores de famosos meio 
que estão torcendo o nariz para 
ele, devido as tiradas sem graça, 
no circo digital que ele transfor-
mou a própria vida, num reality 
show cada vez mais forçado.

Quem sou eu para dar 
conselho, mas se pudesse diria 
para Carlinhos rever seus 
conceitos. Ele não está mais na 
varanda da sua casa humilde 
em Penedo contracenando 
com sua mãe situações engra-
çadas do dia-a-dia da vila. 
Agora, ele fala para milhões, 
influencia milhões e poderia 
muito bem ter um senso de se 
mancol mais apurado. Cala-te 
Carlinhos. Menos, menos. Há 
espaço para tudo nessa grande 
rede global que se transformou 
as redes sociais, mas um pouco 
de humildade e conhecimento 
social cairia bem.

Por que não te calas, Carlinhos Maia?
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As vacinas que 
vão garantir 
a imuniza-

ção da população alagoana 
contra a Covid-19 serão 
transportadas de forma ágil 
e segura pelas forças de segu-
rança do estado. Os detalhes 
da logística foram divulgados 
pelo governador Renan Filho. 
O transporte será realizado 
por meio das aeronaves do 
Grupamento Aéreo. Segundo 
o secretário da Segurança 
Pública, Alfredo Gaspar de 
Mendonça Neto, o governa-
dor determinou que as forças 
de segurança atuem direta-
mente na distribuição das 
doses de vacina aos municí-
pios alagoanos.

Coube à Segurança Pública, 
no primeiro momento, a 
escolta do lote de vacinas entre 

o Aeroporto Zumbi dos Palma-
res, ontem à noite, até o prédio 
do Programa Nacional de 
Imunização (PNI), localizado 
no Farol. No estado, a ação 
contará com equipes da Polícia 
Federal e Polícia Rodoviária 
Federal (PRF).

“Nós vamos iniciar amanhã 

[hoje] a distribuição das doses 
para todo o estado utilizando 
nossas aeronaves para garantir 
ainda mais segurança e agili-
dade na imunização dos alago-
anos”, garantiu.

O secretário explicou que 
os pontos de vacinação conta-
rão com vigilância permanente 

das forças de segurança e que 
haverá efetivo de prontidão 
tanto em Maceió, quanto em 
Arapiraca para realizar o trans-
porte das doses até os locais 
onde haverá vacinação em 
Alagoas.

Em entrevista coletiva no 
Aeroporto Zumbi dos Palma-

res, o governador Renan Filho 
destacou que o processo de 
imunização da população 
deverá levar alguns meses, 
devido à demanda de todo o 
país. Neste primeiro momento, 
Alagoas recebeu 71.080 doses 
da vacina, que serão destinadas 
prioritariamente aos profissio-
nais de saúde que atuam na 
linha de frente no combate à 
Covid-19, aos indígenas e aos 
idosos acima de 75 anos que 
residem em abrigos.

“A expectativa é que a gente 
passe, a partir de agora, a rece-
ber vacinas com regularidade. 
Espera-se que a Fiocruz e o 
Instituto Butantan produzam 
entre 100 e 150 milhões de 
doses no Brasil pelos próximos 
quatro meses”, disse o gover-
nador. “A chegada da vacina 
é um alento. É uma esperança, 
porque é o principal caminho 
para que a gente possa voltar à 
normalidade”.

Segurança Pública fará escolta 
na distribuição das vacinas

DETALHES da logística foram divulgados pelo governador Renan Filho; transporte contará com o Grupamento Aéreo

Márcio Ferreira

Governador Renan Filho disse que pontos de vacinação contarão com vigilância permanente das forças de segurança

Thiago Tarelli
Repórter

Em um ano marcado por 
desafios impostos pela pande-
mia, o turismo em Alagoas 
seguiu crescendo e celebrando 
importantes conquistas. A mais 
recente delas é que o Destino 
Maceió foi o mais vendido do 
Nordeste e o terceiro colocado 
do Brasil no ranking de vendas 
da Decolar em 2020. A informa-
ção foi compartilhada hoje pela 
empresa.

Desbancando concorrentes 
diretos como Fortaleza (CE), 
Natal (RN) e Porto de Galinhas 
(PE), a capital alagoana assume 
a liderança do mercado nacio-
nal no Nordeste e cresce duas 
posições em relação ao mesmo 
ranking de 2019, quando esteve 
na quinta colocação. Em 2020, 
a o primeiro lugar no mercado 
nacional foi do Rio de Janeiro 
(RJ), seguido de São Paulo (SP).

Para o secretário de Estado 
do Desenvolvimento Econô-
mico e Turismo, Rafael Brito, a 
conquista é fruto de um intenso 
trabalho de promoção e forta-
lecimento do Destino Alagoas 
como um todo.

“Com apoio irrestrito do 

governador Renan Filho, colo-
camos o estado na vitrine do 
turismo no mundo e, conse-
quentemente, conquistamos a 
liderança do mercado brasileiro, 
aquecido neste cenário pós-
-quarentena. A Decolar, assim 
como outros grandes players 
do setor, é uma grande parceira 
do governo do Estado, tocando 
campanhas e ações em prol do 
destino durante todo o ano que, 
certamente, foram essenciais 
para essa importante conquista. 
Seguiremos em 2021 traba-
lhando com afinco na consoli-
dação do turismo como grande 
celeiro de emprego, renda e 
oportunidade para o povo 
alagoano”, ressalta Rafael Brito.

PARCERIA
Com mais de 20 anos de 

mercado, a Decolar atua em 
20 países da  região e trabalha 
em parceria com o Governo de 
Alagoas, por meio da Secretaria 
de Estado do Desenvolvimento 
Econômico e Turismo (Sedetur), 
desde 2017, em ações promo-
cionais e de marketing promo-
vendo o Destino Alagoas junto 
a seus operadores e clientes, 
fomentando a vinda de turistas 
para o estado.

TURISMO

Alagoas lidera 
ranking da Decolar

Tatyane Barbosa
Repórter

A Secretaria de Fazenda 
de Alagoas (Sefaz-AL) 
pagou ontem a dívida de 
R$ 304,5 milhões contraída 
pelos governos alagoanos 
até 1991 e renegociada por 
Geraldo bulhões. O Estado 
antecipou em três anos a 
quitação da dívida refe-
rente ao contrato da Lei nº 
8.727/93.

Com base nessa Lei, 
Alagoas procedeu à assun-
ção e ao refinanciamento de 
dívidas relativas à carteira 
de crédito imobiliário do 
Instituto de Previdência e 
Assistência dos Servidores 
do Estado (Ipaseal) e da 
Companhia de Habitação 
Popular (Cohab).

“ E n q u a n t o  a l g u n s 
governos não pagam suas 
dívidas no prazo e conse-
guem liminar para isso, 
Alagoas quita suas dívidas 
antecipadamente com a 
União. O Estado de Alagoas 
construiu uma solidez 

fiscal, melhorando suas 
contas e permitindo fazer 
grandes investimentos em 
hospitais, escolas, segu-
rança pública e estradas”, 
destaca o secretário da 
Fazenda, George Santoro.

“A quitação antecipada 
dessa dívida é mais um 
exemplo do processo de 
organização das finanças 
de Alagoas visando uma 
sustentabil idade fiscal 
de longo prazo. Um dos 
pontos principais,  que 
estamos adotando desde o 
início do governo, é a gestão 
de ativos e passivos com 
vistas sempre às oportuni-
dades que tragam ganhos 
financeiros para o Estado”, 
completa a Secretária Espe-
cial do Tesouro Estadual, 
Renata dos Santos.

A Gerência Especial 
da Dívida Pública, que é 
responsável por efetuar a 
gestão de dívida do Estado 
de Alagoas, tem monito-
rado constantemente as 
oportunidades de refi-
nanciamentos. De acordo 

com o assessor especial 
da Chefia de Acompa-
nhamento e Controle da 
Dívida Pública,  Victor 
Farias, a realização desse 
gerenciamento de risco 
das dívidas tem proporcio-
nado alguns benefícios ao 
longo dos anos, um deles 
é a liquidação antecipada 
da Lei 8.727/93, uma dívida 
que vem desde 1993 até o 
presente momento.

“A oportunidade em 
liquidar essa dívida traz 
benefícios financeiros para 
o Estado de Alagoas, como 
a economia de juros que 
deveriam ser pagos até 
2023, por ser uma dívida 
a qual seus créditos foram 
adquiridos pela União, e 
que alterações previstas 
em lei poderiam modificar 
seus indicadores e prazos. 
Desta forma, o setor tem 
se empenhado em propor-
cionar melhorias no perfil 
da dívida do Estado, o que 
resulta em economia finan-
ceira no custo das dívidas”, 
enfatiza.

LIQUIDAÇÃO

Governo paga dívida
de R$ 304,5 milhões
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o Aeroporto Zumbi dos Palma-
res, ontem à noite, até o prédio 
do Programa Nacional de 
Imunização (PNI), localizado 
no Farol. No estado, a ação 
contará com equipes da Polícia 
Federal e Polícia Rodoviária 
Federal (PRF).

“Nós vamos iniciar amanhã 

[hoje] a distribuição das doses 
para todo o estado utilizando 
nossas aeronaves para garantir 
ainda mais segurança e agili-
dade na imunização dos alago-
anos”, garantiu.

O secretário explicou que 
os pontos de vacinação conta-
rão com vigilância permanente 

das forças de segurança e que 
haverá efetivo de prontidão 
tanto em Maceió, quanto em 
Arapiraca para realizar o trans-
porte das doses até os locais 
onde haverá vacinação em 
Alagoas.

Em entrevista coletiva no 
Aeroporto Zumbi dos Palma-

res, o governador Renan Filho 
destacou que o processo de 
imunização da população 
deverá levar alguns meses, 
devido à demanda de todo o 
país. Neste primeiro momento, 
Alagoas recebeu 71.080 doses 
da vacina, que serão destinadas 
prioritariamente aos profissio-
nais de saúde que atuam na 
linha de frente no combate à 
Covid-19, aos indígenas e aos 
idosos acima de 75 anos que 
residem em abrigos.

“A expectativa é que a gente 
passe, a partir de agora, a rece-
ber vacinas com regularidade. 
Espera-se que a Fiocruz e o 
Instituto Butantan produzam 
entre 100 e 150 milhões de 
doses no Brasil pelos próximos 
quatro meses”, disse o gover-
nador. “A chegada da vacina 
é um alento. É uma esperança, 
porque é o principal caminho 
para que a gente possa voltar à 
normalidade”.

Segurança Pública fará escolta 
na distribuição das vacinas

DETALHES da logística foram divulgados pelo governador Renan Filho; transporte contará com o Grupamento Aéreo

Márcio Ferreira

Governador Renan Filho disse que pontos de vacinação contarão com vigilância permanente das forças de segurança

Thiago Tarelli
Repórter

Em um ano marcado por 
desafios impostos pela pande-
mia, o turismo em Alagoas 
seguiu crescendo e celebrando 
importantes conquistas. A mais 
recente delas é que o Destino 
Maceió foi o mais vendido do 
Nordeste e o terceiro colocado 
do Brasil no ranking de vendas 
da Decolar em 2020. A informa-
ção foi compartilhada hoje pela 
empresa.

Desbancando concorrentes 
diretos como Fortaleza (CE), 
Natal (RN) e Porto de Galinhas 
(PE), a capital alagoana assume 
a liderança do mercado nacio-
nal no Nordeste e cresce duas 
posições em relação ao mesmo 
ranking de 2019, quando esteve 
na quinta colocação. Em 2020, 
a o primeiro lugar no mercado 
nacional foi do Rio de Janeiro 
(RJ), seguido de São Paulo (SP).

Para o secretário de Estado 
do Desenvolvimento Econô-
mico e Turismo, Rafael Brito, a 
conquista é fruto de um intenso 
trabalho de promoção e forta-
lecimento do Destino Alagoas 
como um todo.

“Com apoio irrestrito do 

governador Renan Filho, colo-
camos o estado na vitrine do 
turismo no mundo e, conse-
quentemente, conquistamos a 
liderança do mercado brasileiro, 
aquecido neste cenário pós-
-quarentena. A Decolar, assim 
como outros grandes players 
do setor, é uma grande parceira 
do governo do Estado, tocando 
campanhas e ações em prol do 
destino durante todo o ano que, 
certamente, foram essenciais 
para essa importante conquista. 
Seguiremos em 2021 traba-
lhando com afinco na consoli-
dação do turismo como grande 
celeiro de emprego, renda e 
oportunidade para o povo 
alagoano”, ressalta Rafael Brito.

PARCERIA
Com mais de 20 anos de 

mercado, a Decolar atua em 
20 países da  região e trabalha 
em parceria com o Governo de 
Alagoas, por meio da Secretaria 
de Estado do Desenvolvimento 
Econômico e Turismo (Sedetur), 
desde 2017, em ações promo-
cionais e de marketing promo-
vendo o Destino Alagoas junto 
a seus operadores e clientes, 
fomentando a vinda de turistas 
para o estado.

TURISMO

Alagoas lidera 
ranking da Decolar

Tatyane Barbosa
Repórter

A Secretaria de Fazenda 
de Alagoas (Sefaz-AL) 
pagou ontem a dívida de 
R$ 304,5 milhões contraída 
pelos governos alagoanos 
até 1991 e renegociada por 
Geraldo bulhões. O Estado 
antecipou em três anos a 
quitação da dívida refe-
rente ao contrato da Lei nº 
8.727/93.

Com base nessa Lei, 
Alagoas procedeu à assun-
ção e ao refinanciamento de 
dívidas relativas à carteira 
de crédito imobiliário do 
Instituto de Previdência e 
Assistência dos Servidores 
do Estado (Ipaseal) e da 
Companhia de Habitação 
Popular (Cohab).

“ E n q u a n t o  a l g u n s 
governos não pagam suas 
dívidas no prazo e conse-
guem liminar para isso, 
Alagoas quita suas dívidas 
antecipadamente com a 
União. O Estado de Alagoas 
construiu uma solidez 

fiscal, melhorando suas 
contas e permitindo fazer 
grandes investimentos em 
hospitais, escolas, segu-
rança pública e estradas”, 
destaca o secretário da 
Fazenda, George Santoro.

“A quitação antecipada 
dessa dívida é mais um 
exemplo do processo de 
organização das finanças 
de Alagoas visando uma 
sustentabil idade fiscal 
de longo prazo. Um dos 
pontos principais,  que 
estamos adotando desde o 
início do governo, é a gestão 
de ativos e passivos com 
vistas sempre às oportuni-
dades que tragam ganhos 
financeiros para o Estado”, 
completa a Secretária Espe-
cial do Tesouro Estadual, 
Renata dos Santos.

A Gerência Especial 
da Dívida Pública, que é 
responsável por efetuar a 
gestão de dívida do Estado 
de Alagoas, tem monito-
rado constantemente as 
oportunidades de refi-
nanciamentos. De acordo 

com o assessor especial 
da Chefia de Acompa-
nhamento e Controle da 
Dívida Pública,  Victor 
Farias, a realização desse 
gerenciamento de risco 
das dívidas tem proporcio-
nado alguns benefícios ao 
longo dos anos, um deles 
é a liquidação antecipada 
da Lei 8.727/93, uma dívida 
que vem desde 1993 até o 
presente momento.

“A oportunidade em 
liquidar essa dívida traz 
benefícios financeiros para 
o Estado de Alagoas, como 
a economia de juros que 
deveriam ser pagos até 
2023, por ser uma dívida 
a qual seus créditos foram 
adquiridos pela União, e 
que alterações previstas 
em lei poderiam modificar 
seus indicadores e prazos. 
Desta forma, o setor tem 
se empenhado em propor-
cionar melhorias no perfil 
da dívida do Estado, o que 
resulta em economia finan-
ceira no custo das dívidas”, 
enfatiza.

LIQUIDAÇÃO

Governo paga dívida
de R$ 304,5 milhões
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Indício de homicídio por 
omissão imprória em Manaus

CHEFE DO MPF solicitou informações ao titular da pasta, Eduardo Pazuello, antes de decidir se investiga o general

A f a l t a  d e 
o x i g ê n i o 
h o s p i t a l a r 

para tratar pacientes inter-
nados com a covid-19 em 
Manaus, capital do Amazo-
nas, que levou pacientes à 
morte por asfixia na semana 
passada, acendeu as discus-
sões sobre a responsabilização 
de governos e gestores pelo 
saldo de vidas perdidas em 
razão da escassez do insumo.

Quatro dias após o sistema 
de saúde da cidade entrar em 
colapso, o procurador-geral 
da República, Augusto Aras, 
pediu ao Ministério da Saúde 
a abertura de um “inquérito 
epidemiológico e sanitário” 
para apurar causas e responsa-
bilidades pelos estoques, que 
chegaram a ficar zerados em 
alguns hospitais.

Em outra frente, o chefe do 
Ministério Público Federal soli-
citou informações ao titular da 
pasta, Eduardo Pazuello, antes 
de decidir se investiga o gene-
ral por prevaricação e impro-
bidade administrativa, como 
pede o Cidadania. Um inqué-
rito em curso no Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ) também teve 
o escopo alargado, por determi-
nação de Aras, para apurar se 

houve omissão dos governos 
estadual e municipal no caso.

Como mostrou o Esta-
dão, a Secretaria de Saúde do 
Amazonas sabia, pelo menos 
desde o dia 23 de novembro 
de 2020, que a quantidade de 
oxigênio hospitalar disponível 
seria insuficiente para atender 
a alta na demanda provocada 
pela nova escalada da pande-
mia no Estado. A informação 
consta de projeto básico, que 
foi elaborado pela própria 
pasta, para a última compra 
extra do insumo, realizada no 
fim do ano passado. Principal 
fornecedora do Estado, a White 
Martins informou que, se o 
contrato tivesse previsto um 
pedido maior na oportunidade, 
a empresa teria conseguido 
atendê-lo.

Ao Supremo Tribunal Fede-
ral, a Advocacia-Geral da União 
(AGU), que representa os inte-
resses do Planalto em ações 
judiciais, informou que o Minis-
tério da Saúde ficou sabendo 
da “crítica situação do esvazia-
mento de estoque de oxigênio 
em Manaus” no dia 8 de janeiro, 
seis dias antes do insumo se 
esgotar em vários hospitais da 
capital amazonense. No docu-
mento, o governo Jair Bolso-

naro alega que o colapso do 
estoque de oxigênio “foi infor-
mado de maneira tardia” aos 
órgãos federais.

O presidente afirmou já 
ter feito a sua parte. Segundo 
ele, foram enviados recursos 
e outros meios ao Amazo-
nas para o enfrentamento da 
covid-19. O vice-presidente, 
Hamilton Mourão, também 
saiu em defesa do governo 
federal, dizendo que não era 
possível prever a situação na 
capital e que estão fazendo 
“além do que podem”. Em 
coletiva de imprensa nesta 
segunda-feira, 18, o ministro da 
Saúde, Eduardo Pazuello, disse 
que a falta do insumo foi uma 

“surpresa” e que foi causada 
pelo aumento exponencial do 
volume de internações.

A reportagem ouviu espe-
cialistas para entender quem 
pode ser responsabilizado 
no caso e como funcionaria 
um eventual processo para 
apurar as condutas dos agen-
tes públicos. Na avaliação dos 
advogados criminalistas e cons-
titucionalistas, as investigações 
precisam demonstrar que os 
envolvidos sabiam do risco 
de esvaziamento dos estoques 
de oxigênio e não agiram para 
evitar ou minimizar as mortes.

“Em tese, é possível que 
advenha responsabilização 
criminal pelas mortes. Se os 

administradores do hospital ou 
agentes públicos sabiam que 
o oxigênio não era suficiente 
e, podendo agir para evitar a 
tragédia verificada, não o fize-
ram, poderão responder pela 
prática do crime de homicídio 
por omissão”, explica o advo-
gado criminalista e doutor em 
direito penal pela Universidade 
de São Paulo (USP), Conrado 
Gontijo. “Contudo, para que 
isso ocorra, as investigações 
precisarão demonstrar que 
eles sabiam do risco, tinham 
condições concretas de evitar 
a falta dos equipamentos, e, 
mesmo assim, deixaram de 
agir, omitindo-se ilegalmente”, 
acrescenta.

Na mesma linha, Claudio 
Bidino, mestre em Crimino-
logia e Justiça Criminal pela 
Universidade de Oxford, 
explica que a responsabiliza-
ção na esfera penal, por omis-
são, não é simples. “É preciso 
que se comprove desde logo 
que algum responsável por 
zelar pela saúde da população 
previu ou deveria ter previsto 
a situação de calamidade que 
acabou por se instalar naquele 
Estado. Além disso, é necessá-
rio que se demonstre que esse 
mesmo alguém tinha condições 

Documento do Ministério 
da Saúde contradiz afirma-
ção feita ontem pelo minis-
tro Eduardo Pazuello de que 
a pasta não tem protocolo 
sobre uso de medicamen-
tos como a hidroxicloquina 
contra a Covid-19. Ao contrá-
rio do que afirmou Pazuello, 
o ministério tem um guia 
oficial orientando a adminis-
tração da hidroxicloroquina 
e de outras substâncias que 
não têm eficácia comprovada 
contra o vírus.

“Nós defendemos, incen-
tivamos e orientamos que a 
pessoa doente procure imedia-
tamente o posto de saúde, 
procure o médico. E o médico 
faça o diagnóstico clínico do 
paciente. Este é o atendimento 
precoce. Que remédios o médico 
vai prescrever, isso foro íntimo 
do médico com seu paciente. 
O ministério [da Saúde] não 
tem protocolos sobre isso, nem 
poderia ter. Não é missão do 
ministério definir protocolo 
para o tratamento. Tratamento 
é uma coisa, atendimento é 

outra”, declarou Pazuello, em 
coletiva de imprensa ao lado 
do governador do Amazonas, 
Wilson Lima (PSC).

Apesar da fala do ministro, a 
Saúde tem em seu site um guia 
com orientação para “manu-
seio medicamentoso precoce 
de pacientes com diagnóstico 
da Covid-19”.

Na semana passada, o 
próprio Pazuello lançou em 
Manaus um aplicativo, restrito 
a profissionais de saúde, que 
estimula a prescrição de medi-
camentos sem eficácia compro-
vada contra o coronavírus.

O TrateCOV sugere a pres-
crição de hidroxicloroquina, 
cloroquina, ivermectina, azitro-
micina e doxiciclina, a partir de 
uma pontuação definida pelos 
sintomas do paciente após o 
diagnóstico de Covid.

Ta m b é m  n a  s e m a n a 
passada, em meio à falta de 
leitos e de oxigênio para pacien-
tes com Covid-19 em Manaus, 
a Saúde montou e financiou 
força-tarefa de médicos defen-
sores do “tratamento precoce” 

para visitarem Unidades Bási-
cas de Saúde na capital amazô-
nica, conforme revelou o Painel.

Um ofício do Ministério da 
Saúde, revelado pelo Painel, 
classificava como “inadmissí-
vel” a não-utilização de medi-
cações como o antimalárico 
cloroquina e o antiparasitário 
ivermectina para controlar a 
pandemia em Manaus.

O documento, disponível 
no site da pasta e atualizado 
em agosto, traz as recomen-
dações do governo para sinto-
mas leves, moderados e graves 
causados pelo coronavírus.

A Saúde orienta que nos 
casos leves seja adminis-
trado difosfato de cloroquina. 
Também traz recomendações 
com quantidades para azitro-
micina e sulfato de hidroxiclo-
roquina.

“O referido documento 
orienta a utilização de quatro 
medicamentos no tratamento 
da Covid-19, sendo a Azitro-
micina 500 mg associada à 
Cloroquina 150 mg ou à Hidro-
xicloroquina 400 mg e Oselta-

mivir”, afirma o ofício.
Uma das primeiras missões 

de Pazuello quando assumiu 
a Saúde interinamente foi 
ampliar o uso da cloroquina 
para o tratamento contra a 
Covid, o que havia levado à 
saída de seu antecessor, Nelson 
Teich.

A pasta também já divulgou 
um gráfico em que associava, 
de forma errônea, a redução 
de mortes por Covid a uma 
primeira versão do documento 
(de maio do ano passado), 
citando como “tratamento 
precoce”.

No sábado (16), o Twit-
ter marcou como enganosa 
e potencialmente prejudicial 
uma publicação do Ministério 
da Saúde que colocava o “trata-
mento precoce” como estraté-
gia de combate ao coronavírus.

“Não desistam do trata-
mento precoce. Não desistam, 
tá? A vacina é para quem não 
pegou ainda. E esta vacina que 
está aí [Coronavac] é 50% de 
eficácia. Ou seja, se jogar uma 
moedinha para cima, é 50% de 

eficácia. Então, está liberada 
a aplicação no Brasil”, disse 
Bolsonaro a apoiadores.

Na coletiva de imprensa de 
ontem, Pazuello se irritou com a 
pergunta de uma jornalista que 
lhe questionou sobre o trata-
mento precoce defendido pela 
pasta.

“Eu não falei isso, senhora. 
Eu não falei isso, senhora. Eu 
não usei esse termo nenhuma 
vez, a senhora não ouviu falar 
nada disso. A senhora não 
ouviu falar em nenhum remé-
dio. Então por que está dizendo 
que eu falei?”, reagiu Pazuello, 
em tom irritado.

“Senhora, a senhora nunca 
me viu, nunca me viu receitar 
ou dizer, colocar para as pessoas 
tomarem esse ou aquele remé-
dio. Nunca. Não aceito a sua 
posição.”

Questionado sobre se o 
governo continuaria distri-
buindo cloroquina para os 
demais entes federados, o 
ministro respondeu: “Quando 
solicitado pelos estados e muni-
cípios”.

Documento contradiz Pazuello, que nega ter recomendado cloroquina

Divulgação

General Pazuello pode ter que responder por ter cumprindo ordens do chefe
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Marcel Vital
Repórter

“Quem está nas 
trincheiras ao 
teu lado? – E 

isso importa? Mais do que a própria 
guerra”. Uma citação inspiradora, 
do escritor norte-americano Ernest 
Hemingway, que se tornou um verda-
deiro princípio para a supervisora 
Assistencial do Hospital da Mulher 
Dr.ª Nise da Silveira (HM), Marta 
Antônia de Lima, de 50 anos. Desde 
que o novo coronavírus pôs o mundo 
em alerta, os esforços da assistente 
social foram concentrados na defesa 
da vida dos seus colegas de profis-
são e, sobretudo, dos pacientes, a fim 
de amenizar os efeitos causados pela 
Covid-19 ao longo desses meses. Ela 
foi a primeira pessoa em Alagoas a 
tomar, hoje, a Coronavac, vacina do 
Instituto Butantan, produzida com o 
laboratório chinês Sinovac. A vacina-
ção aconteceu no Hospital Metropoli-
tano de Maceió.

Marta Antônia é a irmã mais velha 
de cinco irmãos. Viúva, ela mora com 
a filha Ana Flávia, de 24 anos. Pesando 
83 quilos, distribuídos em 1,62 metro 
de altura, a mulher de traços indígenas 
não apresenta nenhum tipo de comor-
bidade e, desde o início da pandemia, 
tem tomado as precauções necessárias 
para não se infectar com o vírus. Cuida-
dosa, ela não contraiu a Covid-19.

Ao chegar à sala de vacinação, 
montada pela equipe do Hospital 
Metropolitano, Marta Antônia foi 
recebida pelo governador Renan 
Filho, pelo secretário de Estado da 
Saúde, Alexandre Ayres, e pela equipe 
do Programa Nacional de Imuniza-
ção (PNI), da Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesau). De pé, ela não ficou 
nem um pouco nervosa quando rece-
beu a primeira dose do imunizante. Só 
fechou os olhos e agradeceu.

“Gratidão e esperança são as 
minhas únicas palavras para este 
momento histórico. A verdade é que 
estamos tendo a oportunidade de ter 
dias melhores daqui para frente. É 
como se rodasse um filme em câmera 
lenta na minha cabeça agora. Da feli-
cidade de eu ter passado no concurso 
público. Do meu primeiro trabalho 
num posto de saúde, que foi feito com 
muita dignidade e amor. De todo o 
trabalho que eu venho exercendo na 
Sesau e de como isso me certificou 
do que eu queria fazer para o resto da 
minha vida. O meu olhar sempre foi 
o de espírito de equipe, pois, a meu 
ver, ninguém consegue chegar a lugar 
algum sozinho. Sou feliz e realizada 
com meu ofício. Por isso, esta ocasião é 
de muito reconhecimento, perspectiva 
e concretização”, destacou ela, que 
atua no Sistema Único de Saúde (SUS) 
há 22 anos, sendo 11 deles dedicados 

à Sesau.
Formada em serviço social pela 

Universidade Federal de Alagoas 
(Ufal), Marta Antônia ingressou, em 
1998, por meio de concurso público, 
como assistente social na Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) de Maceió. 
Em 2003, atuou na Maternidade Escola 
Santa Mônica (MESM), contribuindo 
no processo de Educação Permanente 
de servidores e residentes de enfer-
magem, ministrando módulos tanto 
sobre o SUS, quanto da Santa Mônica 
no contexto da saúde pública em 
Alagoas. A sua intervenção profissio-
nal na maternidade vem abrangendo 
a participação em ações estratégicas, 
a exemplo das implantações da Lei do 
Acompanhante (Lei n° 11.108/2005), 
do Cartório de Registro Civil na Mater-
nidade e da revisão dos protocolos 
assistenciais, dentre outros.

Já em 2010, assumiu a Coordena-
ção do Núcleo de Educação Perma-
nente (NEP) da MESM e, além disso, 
passou a integrar a equipe da Assesso-
ria Técnica de Planejamento da Supe-
rintendência de Atenção à Saúde da 
Sesau, na qual trabalhou com os 
instrumentos do PlanejaSUS e 
nos processos de implantação 
das Redes Temáticas.

“Trabalhar na Sesau foi 
um divisor de águas em 
minha vida, visto que eu 
já era muito envolvida 
nessa questão da saúde 
pública. Atuar na pasta 
estadual me deu uma 
visão mais ampla do 
que é o SUS e de como a 
saúde está organizada 
em Alagoas”, reconhe-
ceu.

E m  s e t e m b r o 
de 2019, assumiu a 
Supervisão Assisten-
cial do Hospital da 
Mulher. Para ela, a 
unidade hospitalar, 
enquanto materni-
dade, foi um marco 

na saúde pública em Alagoas. “Um 
equipamento de saúde que eu alme-
java há muito tempo para que pudesse 
acolher as gestantes alagoanas de risco 
habitual”, disse.

Já no final de março de 2020, com a 
remodelação do hospital para atender 
pacientes com casos suspeitos ou testa-
dos positivos para a Covid-19, o desa-
fio para a assistente social foi ainda 
maior, pois, segundo ela, o momento 
era de apreensão em rela-
ç ã o  a  u m 
v í r u s 
c o m 

letalidade muito alta.
“Nunca passou pela minha cabeça 

parar de trabalhar por conta da pande-
mia. Queria fazer parte, dar minha 
contribuição para esse momento 
importante. Do ponto de vista pessoal, 
ficou claro que a gente não tem certeza 
de absolutamente nada. Ninguém 
esperava que um vírus fizesse com que 
as pessoas desacelerassem e olhassem 
mais para dentro. Em termos de saúde 
pública, houve um momento de forta-
lecimento do SUS. A Covid-19 veio 
mostrar para a gente que temos condi-
ções de fazer uma saúde pública com 
excelência e qualidade”, refletiu.

Ela acrescentou que superar o 
medo foi um dos desafios impostos na 
pandemia da Covid-19. “Você traba-
lhar num ambiente que é referência 
para a atenção de pacientes infecta-
dos pela Covid-19 gera certo receio, 
obviamente. Claro que, durante esse 
tempo, o cansaço físico e, em algumas 
vezes, a exaustão, chegaram ao limite. 
No entanto, a motivação de fazer parte 
de um momento tão especial sempre 
superou todo e qualquer receio que eu 
tivesse. Por outro lado, me senti segura 
todo o tempo. Porque eu tinha os EPIs 
[Equipamentos de Proteção Indivi-
dual], fui treinada para usá-los de 
forma correta e, além disso, existe uma 
gestão coesa e afinada no Hospital da 
Mulher, com o propósito de fazer o 

melhor, graças ao suporte do secretá-
rio da Saúde, Alexandre Ayres, e de 
toda a equipe que compõe a Sesau”, 
elogiou.

Primeira alagoana vacinada 
tem histórico na saúde pública

ASSISTENTE SOCIAL Marta Antônia de Lima, de 50 anos, atua no SUS há 22 anos, sendo 11 deles na Sesau

Nas trincheiras contra a Covid-19, a assistente social foi a primeira alagoana vacinada em AL

Gratidão e esperança são as 
minhas únicas palavras para 
este momento histórico”, 
disse Marta Antônia

Fotos: Felipe Brasil
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“Quem está nas 
trincheiras ao 
teu lado? – E 

isso importa? Mais do que a própria 
guerra”. Uma citação inspiradora, 
do escritor norte-americano Ernest 
Hemingway, que se tornou um verda-
deiro princípio para a supervisora 
Assistencial do Hospital da Mulher 
Dr.ª Nise da Silveira (HM), Marta 
Antônia de Lima, de 50 anos. Desde 
que o novo coronavírus pôs o mundo 
em alerta, os esforços da assistente 
social foram concentrados na defesa 
da vida dos seus colegas de profis-
são e, sobretudo, dos pacientes, a fim 
de amenizar os efeitos causados pela 
Covid-19 ao longo desses meses. Ela 
foi a primeira pessoa em Alagoas a 
tomar, hoje, a Coronavac, vacina do 
Instituto Butantan, produzida com o 
laboratório chinês Sinovac. A vacina-
ção aconteceu no Hospital Metropoli-
tano de Maceió.

Marta Antônia é a irmã mais velha 
de cinco irmãos. Viúva, ela mora com 
a filha Ana Flávia, de 24 anos. Pesando 
83 quilos, distribuídos em 1,62 metro 
de altura, a mulher de traços indígenas 
não apresenta nenhum tipo de comor-
bidade e, desde o início da pandemia, 
tem tomado as precauções necessárias 
para não se infectar com o vírus. Cuida-
dosa, ela não contraiu a Covid-19.

Ao chegar à sala de vacinação, 
montada pela equipe do Hospital 
Metropolitano, Marta Antônia foi 
recebida pelo governador Renan 
Filho, pelo secretário de Estado da 
Saúde, Alexandre Ayres, e pela equipe 
do Programa Nacional de Imuniza-
ção (PNI), da Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesau). De pé, ela não ficou 
nem um pouco nervosa quando rece-
beu a primeira dose do imunizante. Só 
fechou os olhos e agradeceu.

“Gratidão e esperança são as 
minhas únicas palavras para este 
momento histórico. A verdade é que 
estamos tendo a oportunidade de ter 
dias melhores daqui para frente. É 
como se rodasse um filme em câmera 
lenta na minha cabeça agora. Da feli-
cidade de eu ter passado no concurso 
público. Do meu primeiro trabalho 
num posto de saúde, que foi feito com 
muita dignidade e amor. De todo o 
trabalho que eu venho exercendo na 
Sesau e de como isso me certificou 
do que eu queria fazer para o resto da 
minha vida. O meu olhar sempre foi 
o de espírito de equipe, pois, a meu 
ver, ninguém consegue chegar a lugar 
algum sozinho. Sou feliz e realizada 
com meu ofício. Por isso, esta ocasião é 
de muito reconhecimento, perspectiva 
e concretização”, destacou ela, que 
atua no Sistema Único de Saúde (SUS) 
há 22 anos, sendo 11 deles dedicados 

à Sesau.
Formada em serviço social pela 

Universidade Federal de Alagoas 
(Ufal), Marta Antônia ingressou, em 
1998, por meio de concurso público, 
como assistente social na Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) de Maceió. 
Em 2003, atuou na Maternidade Escola 
Santa Mônica (MESM), contribuindo 
no processo de Educação Permanente 
de servidores e residentes de enfer-
magem, ministrando módulos tanto 
sobre o SUS, quanto da Santa Mônica 
no contexto da saúde pública em 
Alagoas. A sua intervenção profissio-
nal na maternidade vem abrangendo 
a participação em ações estratégicas, 
a exemplo das implantações da Lei do 
Acompanhante (Lei n° 11.108/2005), 
do Cartório de Registro Civil na Mater-
nidade e da revisão dos protocolos 
assistenciais, dentre outros.

Já em 2010, assumiu a Coordena-
ção do Núcleo de Educação Perma-
nente (NEP) da MESM e, além disso, 
passou a integrar a equipe da Assesso-
ria Técnica de Planejamento da Supe-
rintendência de Atenção à Saúde da 
Sesau, na qual trabalhou com os 
instrumentos do PlanejaSUS e 
nos processos de implantação 
das Redes Temáticas.

“Trabalhar na Sesau foi 
um divisor de águas em 
minha vida, visto que eu 
já era muito envolvida 
nessa questão da saúde 
pública. Atuar na pasta 
estadual me deu uma 
visão mais ampla do 
que é o SUS e de como a 
saúde está organizada 
em Alagoas”, reconhe-
ceu.

E m  s e t e m b r o 
de 2019, assumiu a 
Supervisão Assisten-
cial do Hospital da 
Mulher. Para ela, a 
unidade hospitalar, 
enquanto materni-
dade, foi um marco 

na saúde pública em Alagoas. “Um 
equipamento de saúde que eu alme-
java há muito tempo para que pudesse 
acolher as gestantes alagoanas de risco 
habitual”, disse.

Já no final de março de 2020, com a 
remodelação do hospital para atender 
pacientes com casos suspeitos ou testa-
dos positivos para a Covid-19, o desa-
fio para a assistente social foi ainda 
maior, pois, segundo ela, o momento 
era de apreensão em rela-
ç ã o  a  u m 
v í r u s 
c o m 

letalidade muito alta.
“Nunca passou pela minha cabeça 

parar de trabalhar por conta da pande-
mia. Queria fazer parte, dar minha 
contribuição para esse momento 
importante. Do ponto de vista pessoal, 
ficou claro que a gente não tem certeza 
de absolutamente nada. Ninguém 
esperava que um vírus fizesse com que 
as pessoas desacelerassem e olhassem 
mais para dentro. Em termos de saúde 
pública, houve um momento de forta-
lecimento do SUS. A Covid-19 veio 
mostrar para a gente que temos condi-
ções de fazer uma saúde pública com 
excelência e qualidade”, refletiu.
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tempo, o cansaço físico e, em algumas 
vezes, a exaustão, chegaram ao limite. 
No entanto, a motivação de fazer parte 
de um momento tão especial sempre 
superou todo e qualquer receio que eu 
tivesse. Por outro lado, me senti segura 
todo o tempo. Porque eu tinha os EPIs 
[Equipamentos de Proteção Indivi-
dual], fui treinada para usá-los de 
forma correta e, além disso, existe uma 
gestão coesa e afinada no Hospital da 
Mulher, com o propósito de fazer o 

melhor, graças ao suporte do secretá-
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toda a equipe que compõe a Sesau”, 
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