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5COVID-19: EM ALAGOAS, ARAPIRACA TEM A MAIOR CONTAMINAÇÃO POR HABITANTE; SATUBA LIDERA RANKING DE ÓBITOS

AGORA É R$ 3,35!
Após reduzir o valor da 

tarifa de transporte urbano em 
R$ 0,30, o prefeito JHC esteve 
hoje pela manhã no Terminal 
Rodoviário do Benedito Bentes 
para afixar no vidro dos ônibus 
o novo valor da passagem: R$ 
3,35. Assim, em Maceió, a 
tarifa passa a ser a mais baixa 
entre as capitais brasileiras. 
Amanhã, os empresários do 
setor de transporte coletivo 
feito por ônibus terão uma 
reunião com o pessoal do 
“comitê da tarifa”.

Edvan Ferreira
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Acompanhado de secretários e vereadores, prefeito João Henrique Caldas cola em vidro de ônibus adesivo com novo valor da tarifa do transporte urbano em Maceió
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Se estivesse 
vivo, Leonel  
Brizola faria 

hoje 99 anos

Por decreto, JHC reduz valor da tarifa nos ônibus em Maceió

Mulher tem  
surto e mata  
a filha em  
Maravilha

Dupla ataca 
garoto no 
Corredor  
Vera Arruda

Jovem é  
presa no 
‘Biu’ com   
maconhaO governador Renan 

Filho e o secretário de Estado 
da Saúde, Alexandre Ayres, 
anunciaram, durante entre-
vista coletiva, que Alagoas 
recebe mais um lote de vacinas 
contra a Covid-19, hoje à tarde. 
São 12.500 doses da Corona-
Vac, que serão utilizadas na 
continuação da campanha de 
imunização dos profissionais 
de saúde, priorizando aqueles 
que lidam na linha de frente 
do combate à pandemia. “O 

primeiro envio do Ministério 
da Saúde foi para que imuni-
zássemos 34% dos profissio-
nais de saúde. Nós o fizemos 
perto disso. Recebemos 87 mil 
doses, distribuímos 43 mil, 
incluindo indígenas e idosos 
em abrigos de longa perma-
nência, e já vacinamos mais 
de 16 mil pessoas até ontem. 
Hoje, isso deve crescer para 
algo em torno de 20 mil. Esta-
mos vacinando rapidamente”, 
avaliou Renan Filho.

Renan Filho anunciou hoje, em coletiva, a chegada do novo lote da CoronaVac

5

Alagoas recebe 3ª 
remessa de vacinas

LINHA DE FRENTE
Ascom/Exército

4

Militares do Exército 
fazem a desinfecção
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Leonel Brizola foi um dos 
melhores homens públicos do 
país na segunda metade do 
Século XX e início deste Século. 
Não só pelos fatos marcantes que 
gerou ou em que se envolveu, 
mas, acima de tudo, pelo seu 
discernimento político, pela 
compreensão dos problemas do 
Brasil e sua posição no mundo e 
pela defesa dos mais humildes e 
mais sofridos. Até dos adversários 
recebia este reconhecimento. O 
General Figueiredo dele disse: 
“temos divergências, mas ele é um 
patriota”. 

Quando Brizola desapropriou 
as companhias de energia elétrica, 
a americana-canadense Bond & 
Share, e a de telefonia, a poderosa 
ITT, mostrou ao mundo sua 
capacidade de colocar as empresas 
estrangeiras submetidas ao 
interesse nacional e sua coragem 
cívica de subjugá-las à nossa 
soberania. Construiu mais de 
6.500 escolas no Rio Grande do 
Sul, pequenas, e fez reforma 
agrária, organizou os camponeses 
no MASTER, antecessor do MST. 
Tinha identidade, sentimento de 
pele para com os mais humildes 
e despossuídos. Isto se revelou 
patente quando, no Rio de Janeiro, 
construiu mis de 500 escolas 
integrais, em terrenos de 10.000m2, 
para que as crianças tivessem 
locais de estudos, lazer, esporte, 
médico, dentista. E comessem três 
refeições, café da manhã, almoço e 
jantar. E ali ficassem o dia todo.

Seu discernimento político 

era algo notável, às vezes não 
compreendido. Sua firmeza 
e resistência na defesa dos 
interesses do nosso povo levavam 
a campanhas brutais contra ele, na 
mídia e na intriga política.

Para Brizola, o fim da ditadura 
e a implantação da democracia 
só viriam com as eleições diretas. 
Outra solução seria continuar 
servindo aos grupos econômicos e 
aos interesses internacionais, como 
muitos queriam e conseguiram. 
Não queria ir ao Colégio Eleitoral. 
Chegou a propor mais dois anos de 
mandato para Figueiredo em troca 
da garantia das eleições diretas em 
1986. Criticaram-no. As eleições só 
vieram em 1989. Tiveram tempo 
de se preparar para as eleições: 
fabricaram o Collor como caçador 
de Marajás.

Criticou o Plano Cruzado 
como simples arranjo eleitoral. 
Dizia: “Estão apertando uma 
mola contra a inflação. Quando 
tirarem a mão, ela volta”. Nas 
eleições fizeram ampla maioria 
para dominar a Constituinte. 
Mas com a participação popular e 
resistência de bravos constituintes 
fizemos uma Constituição mais 
nossa do que deles. Depois das 
eleições, acabou-se o plano.

Br izo la  f i cou  contra  a 
derrubada do Collor. Para ele 
a investidura popular era coisa 
sagrada, que só podiam ser 
violadas em caso de extrema 
gravidade. Achava que Collor já 
estava contido, devíamos aguardar 
as eleições. Foi massacrado pela 

mídia e pela classe política. O 
conservadorismo teve tempo 
de preparar o Plano Real e de 
fabricar o Fernando Henrique. 
Assim, o neoliberalismo pôde ser 
implantado, tome privatizações, 
desmonte do Estado nacional, 
restrições de direitos, o que já não 
dava mais com o Collor.

Mais tarde, com a Dilma, 
a investidura popular estava 
abalada. Com imensa campanha 
de mídia e alguma gente na rua 
foi mais fácil dar o golpe. Sem 
outra solução, o conservadorismo 
agarrou-se ao Bolsonaro e retoma 
o neoliberalismo a todo vapor.

Agora ,  querem t i rar  o 
Bolsonaro para se lavarem, pois 
a incompetência e o primarismo 
revelados são estorvos, e encontrar 
solução eleitoral mais conveniente 
e recompor a unidade deles para 
as eleições.

Hoje, se estivesse aqui conosco 
celebrando seus 99 anos, Brizola 
nos diria: nossa única salvação 
é o povo nas eleições, pois só a 
Democracia e a República nos 
valem, o resto são arranjos. Vamos 
respeitar a investidura dada pelo 
povo para que façamos respeitar 
a investidura que o povo vai nos 
conferir. Vamos derrotar todos eles 
juntos nas eleições, dos herdeiros 
da ditadura aos executores do 
neoliberalismo, da TV Globo 
ao Bispo Macedo, da maioria 
desses políticos ao Bolsonaro. Só 
assim triunfará nossa soberania 
e os direitos do nosso povo serão 
respeitados.

Assim que o coronavírus 
desembarcou no Brasil, um 
programa eficaz de comunicação 
deveria imediatamente ter sido 
elaborado, contemplando as 
diferentes ferramentas disponíveis, 
para alertar a população sobre os 
perigos e cuidados necessários. 
Mortes e contaminação teriam sido 
evitadas!

Números são frios, mesmo se 
expressivos, não têm alma, não 
contam histórias de vida. Talvez 
por essa razão não sensibilizem a 
todos. Fosse o contrário, os mais 
de 200 mil brasileiros mortos 
e os mais de oito milhões de 
infectados pelo coronavírus 
seriam mais do que suficientes 
para inibir as aglomerações de 
compras de Natal e as baladas da 
virada do ano. Centros comerciais 
ficaram lotados e festas para lá 
de animadas foram realizadas 
no campo, litoral e cidade. 

Especialistas dizem que o vírus 
também “comemorou” e que o 
tamanho da sua “alegria” será 
demonstrado nas estatísticas de 
fechamento de infectados e mortos 
no mês de janeiro. Esperam-se 
números assustadores. O quadro 
que se desenha é complexo: 
hospitais de grandes centros 
revelam capacidade esgotada 
em suas UTIs. E os hospitais de 
campanha, vale lembrar, já foram 
desmobilizados!

A agitação de final de ano, não 
se pode negar, já era esperada e as 
suas consequências previsíveis. 
Porém, pouco ou nada foi feito 
para inibi-las. Nesse momento, 
as diferentes ferramentas de 
comunicação, se utilizadas (e da 
forma correta), com frequência 
e ênfase necessárias, por certo 
ajudariam a mitigar os danos que 
já estamos vendo e os que estão 
sendo aguardados. Informação 

verdadeira e oportuna, não é 
segredo, salva vidas!

Os veículos de comunicação, 
cada um a seu jeito e de acordo 
com suas preferências políticas, 
têm cumprido, é verdade, o seu 
papel de informar. Mas será que 
o formato jornalístico alcança e 
impacta a todos como se deve e 
precisa? Será que este formato tem 
o poder de mudar atitudes? Pelo 
que se viu até o momento, não, 
sobretudo neste período de final 
de ano.

É fato que o governo federal 
não tem grande apreço pela 
comunicação de  serviços , 
principalmente se voltada para 
ações relacionadas à pandemia. 
Para ele, a Covid-19 não passa 
de uma gripezinha. Mas não é, já 
está mais do que provado que se 
trata de uma enfermidade grave 
e que a sua “segunda onda” 
aparenta ser mais agressiva do 

que a primeira. Por essa razão, a 
população precisa ser alertada 
e de forma incisiva, apesar da 
proximidade da vacinação, de 
que ainda não dá para relaxar e 
dispensar o uso dos aparatos de 
proteção (máscara e higienização 
das mãos) assim como do 
isolamento social  (quando 
possível) e do distanciamento 
físico. Aglomerações nem pensar!

Discursos políticos e análises 
jornalísticas de profundidade não 
conseguiram tocar os corações 
e mentes dos cidadãos. Muitos 
seguem dando de ombros para 
os perigos já comprovados. Já 
passou da hora das autoridades, 
as Estaduais na falta da Federal, 
convocarem o  ta lento  de 
profissionais para desenvolverem 
campanhas de comunicação, 
utilizando os diferentes meios para 
sensibilizar a população, sobretudo 
a parcela mais jovem, que ainda 

se imagina imune aos efeitos do 
coronavírus.

Campanhas comunicacionais 
com o intuito de sensibilizar e alertar 
a população foram realizadas 
no passado e com excelentes 
resultados: de prevenção a AIDS, 
pelo uso do cinto de segurança, 
de economia de água durante 
períodos de seca prolongada, 
dentre outras. É certo que uma 
campanha bem feita e criativa 
produziria o efeito desejado, além, 
é claro, de fortalecer a importância 
da vacinação.

Até que se vacine a maior 
parte da população brasileira, 
com qualquer uma das vacinas 
disponíveis, a melhor forma 
de combater o coronavírus 
é consumir informações de 
qualidade (verdadeiras!), e seguir 
sem resistência as orientações 
preventivas oferecidas pela ciência. 
A vida vale este esforço!

A Educação é um pilar tão 
importante para o desenvolvimento 
de um país, de um povo, de 
uma vida mais digna, que 
requer planejamento plurianual, 
estruturado como projeto de Estado 
e não de governo. Só assim será 
assegurada sua independência 
ideológica, que precisa ser blindada 
de alterações temporais e efêmeras. 
Esse debate não é de hoje é pauta 
agenda antiga da sociedade. Mas 
a falta de planejamento da atual 
gestão é algo que joga por terra 
todas as luzes já acesas pelo poder 
executivo e nos coloca na escuridão.

Nos  ú l t imos  2  anos  o 
“planejamento” do MEC se expressa 
pela falta de consistência e objetivos 
em todas as frentes. Inicialmente, 
se considerou até hilário a tentativa 
de desqualificar toda e qualquer 
ação dos governos anteriores. Um 
exemplo disso foi o questionamento 
sobre o legado dos pensadores 
da educação que construíram os 
modelos pedagógicos, mas até 
então sem propor nada novo e 
plausível para substituí-los.

A largada desta gestão se 
deu com o filósofo Ricardo Vellez 
Rodrigues, que não conseguiu 
construir nem uma frente de 
proposta, permanecendo no cargo 
3 meses e 8 dias, ainda no período 
de total normalidade dos idos de 
2019. E a chegada do polêmico 
economista Abraham Weintraub 
não significou qualquer mudança 
positiva ao já inoperante MEC. Foi 
considerado o período mais bélico 
e destrutivo para a educação pelos 
interlocutores e atores do setor.

Sua substituição não poderia ter 
sido mais dantesca, tendo à frente 
da pasta por 4 dias como ministro, 
o professor Carlos Alberto Decotelli, 
que chegou a ser nomeado, mas 
não assumiu depois de diversas 
divergências e questionamentos 
quanto ao seu currículo.

Na sequência, o professor e 
pastor, Milton Ribeiro, assume 
o papel de quarto ministro da 
educação da gestão presidencial de 
Jair Bolsonaro no início da segunda 
quinzena de julho de 2020, em meio a 
pandemia e ao isolamento social que 
devastou os estudos de mais de 40 
milhões de brasileiros matriculados 
em programas de educação, desde o 
infantil até o ensino superior.

Até agora, mais preocupado em 
mostrar a sua obediência ao senhor 
presidente, apoiando a retomada da 
educação presencial sem construir 
qualquer proposta de apoio a 
partir de recursos tecnológicos 
ou de inovação metodológica 
já aplicadas nas redes privadas, 
nada foi estruturado de positivo 
para a educação a partir de 2021. O 
quadro se repete no INEP, órgão 
responsável pelo ENEM, que teve 
4 presidentes neste mesmo período, 
e todos sem qualquer relação de 
continuidade.

Tal é a inoperância desta pasta 
e tantas são as mudanças que fica 
difícil saber quais ações poderão 
vir a acontecer mesmo diante do 
interesse provocado pela reeleição. 
Será uma triste história a ser 
contada, com muitos personagens 
desconexos, sem enredo e sem 
clareza do que se desenha no final.

Leonel Brizola: hoje faria 99 
anos. Que falta nos faz

A comunicação pode ajudar a combater 
o coronavírus e salvar vidas!

Pasta da Educação segue sem 
rumo desde o início do governo



Deraldo Francisco
Com Agências

A dona de casa 
J o s i m a r e 
G o m e s  d a 

Silva, de 30 anos, está presa sob 
a acusação de ter cometido um 
crime brutal. Ela teria matado 
a filha, Brenda Caroline 
Pereira da Silva, de 5 anos, 
e ainda mutilado o corpo, 
arrancando olhos e língua da 
menina. O crime aconteceu 
ontem, no interior da casa 
onde mãe e filha moravam, 
no Povoado São Cristóvão, 
nos arredores da cidade de 
Maravilha. Quando foi presa, 
a mulher estava sentada, 

rezando o terço, perto do 
corpo da menina.

Viz inhos  da  mulher 
disseram que ela sofre de 
depressão e tem problemas 
psiquiátricos.  Foram os 
vizinhos que chamaram a 
polícia, após constatarem o 
crime brutal. Hoje pela manhã, 
Josimare deveria ser ouvida 
pela polícia, mas se negou a 
prestar depoimento. Disse que 
só falaria diante “de um juiz”. 

As circunstâncias em que 
ocorreu o crime ainda são 
desconhecidas. No entanto, 
o laudo cadavérico é que vai 
determinar como a menina foi 
morta. As suspeitas, mesmo 
sem perícia, são de que uma 

tesoura foi usada para matar e 
mutilar o corpo da criança.

Conforme informações 
da guarnição do Grupo de 
Policiamento Militar (GPM) 
de Maravilha – pertencente 
ao 7º Batalhão, a mulher não 
reagiu à prisão, nem assumiu 
o crime. Quando foi presa, ela 
também não disse que não 
tinha assassinado a filha. 

O corpo da pequena 
Brenda deu entrada no 
Instituto Médico Legal (IML) 
de Arapiraca na madrugada de 
hoje. É de lá que sairá o laudo 
atestando como a menina foi 
assassinada. 

Hoje, com a recusa de 
prestar depoimento sobre o 

caso e diante dos riscos que a 
mulher corria na 1ª Delegacia 
de Polícia Regional, uma 
vez que houve revolta da 
população, a Polícia Civil 
tentava transferi-la para um 
local mais seguro. 

N e s t e s  c a s o s ,  o 
procedimento é a transferência 
para o Manicômio Judiciário, 
em Maceió, onde a mulher 
seria submetida a exames 
psiquiátricos.

A literatura policial ensina 
que esse tipo de caso não se 
encaixa simplesmente numa 
situação de violência. Pela 
relação de parentesco entre 
vítima e suspeita e pelo quadro 
de mutilação do corpo da 

menina, as suspeitas são de 
que – se realmente foi ela quem 
cometeu esse crime – Josimare 
teve um grave surto psicótico 
que pode ter sido provocado 
por uma série de fatores, desde 
a depressão aos problemas 
pelos  quais  e la  estar ia 
passando no momento. O caso 
parece muito mais de saúde 
mental do que de polícia. Mas, 
só as investigações policiais 
vão constatar ou desmentir 
essa versão. O depoimento 
dos vizinhos será de grande 
importância para, no âmbito 
policial, o caso começar a ser 
esclarecido. Uma pergunta a 
ser respondida é: como a mãe 
tratava a menina?
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Mulher é acusada de matar e 
mutilar a filha de cinco anos

DONA DE CASA ESTAVA sentada, rezando ao lado do corpo da menina, quando foi presa pela Polícia Militar

Dois criminosos assaltaram 
uma criança no corredor Vera 
Arruda, na Jatiúca. Um vídeo 
que circula nas redes sociais 
mostra a ação dos assaltantes.

As imagens da ação também 
foram divulgadas no Instagram 
do delegado Leonam Pinheiro, 
da Delegacia de Roubos, onde 
é possível ver os criminosos 
abordando a vítima, em seguida 
puxam algum objeto de sua 
mão. A vítima começa a gritar 
por socorro.

Os criminosos pegam o 
objeto e fogem em seguida, 
em uma motocicleta. Não há 
informações se a vítima noticiou 
o fato à polícia por meio do 
Boletim de Ocorrência (BO).

Uma operação conjunta 
desencadeada na última 
sexta-feira pelas polícias Penal 
e Civil de Alagoas prendeu, 
nas imediações do complexo 
residencial Benedito Bentes, 
parte alta de Maceió, uma 
mulher suspeita de tráfico de 

drogas.
A suspeita tem 24 anos e foi 

abordada nas proximidades 
de um shopping center. Ela 
foi flagrada com 5 quilos 
de maconha. Conforme a 
investigação, o material 
entorpecente tinha como 

destinatário um reeducando 
do sistema prisional alagoano.

Após a prisão, a suspeita 
foi encaminhada à sede da 
Delegacia de Narcóticos 
(Denarc), em Bebedouro, a 
fim de prestar depoimento à 
autoridade policial competente.

A operação mobilizou 
policiais penais da Chefia 
E s p e c i a l  d e  G e s t ã o 
Penitenciária e do Comando 
de Operações Penitenciárias, 
além de policiais civis da 
Denarc.

Fonte: Emergência 190

VERA ARRUDA

TRÁFICO...

Bandidos 
atacam 
criança
na Jatiúca

Jovem é presa com 5kg de 
maconha no Benedito Bentes

Pol ic ia is  c iv is  da  6ª 
Delegacia Regional de Polícia 
(6ª DRP), de São Miguel dos 
Campos, deflagraram mais 
uma operação policial no 
município com o objetivo 
de intensificar o trabalho de 
combate à criminalidade na 
região.

A ação, coordenada pelo  
delegado João Marcello, da 6ª 
Delegacia Regional de Polícia 
(DRP) resultou na prisão 
em flagrante de um casal no 
Loteamento Washington, 
Coité de Cima, em São Miguel 
dos Campos.

Na casa onde os acusados 
moram, foram encontrados 
1,5 Kg de cocaína; 3,5 kg de 
maconha prensada, e 800 g de 
Crack, além de 10 munições de 
calibre 22.

“Segundo informações 
levantadas pelo setor de 
inteligência da 6ª DRP, as 
drogas haviam acabado 
de chegar à residência do 
casal, onde seria cortada e 
distribuída para venda em São 
Miguel dos Campos”, disse o 
delegado.

Ambos foram autuados por 
tráfico de drogas e posse ilegal 
de munição, sendo recolhidos ao 
xadrez da 6ªDRP, onde ficarão à 
disposição da Justiça. Ainda esta 
semana, devem ser transferidos 
para o sistema prisional

...DE DROGAS

PC prende 
casal em
São Miguel
dos Campos

Reprodução

Crime foi registrado em vídeo; dois homens assaltam e fogem na motocicleta enquanto a criança pede socorro
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JHC fixa tarifa de ônibus em
R$ 3,35: a menor nas capitais

PREFEITO E EQUIPE estiveram no Terminal do Benedito Bentes para colocar em vigor o novo valor da passagem

O novo valor 
da passagem 
d e  ô n i b u s 

em Maceió passa a valer a 
partir de hoje. Os usuários do 
transporte público pagam R$ 
3,35 pela tarifa, a menor entre 
as capitais brasileiras. Durante 
a manhã, o prefeito JHC 
participou de uma solenidade, 
no Terminal Integrado do 
Benedito Bentes, que marcou 
a mudança tarifária.

Na sexta-feira (22), o 
prefeito assinou decreto 
em que baixava o valor 
da passagem em R$ 0,30. 
A medida só foi possível, 
segundo JHC, após estudos 
feitos por uma comissão 
técnica  que  anal isou o 
funcionamento do sistema.

“Havia um entendimento 
em torno da  passagem 
e  c h e g a m o s  a o  v a l o r 
estabelecido em R$ 3,35, o 
menor valor praticado entre 
as capitais do Brasil. Assim, 
a gente pode cumprir, de 
imediato, o que destacamos. 

F a l a m o s  n a  m u d a n ç a , 
que iríamos enfrentar as 
discussões, e assim fizemos”, 
destacou o prefeito,  em 
entrevista à imprensa.

Para o  vice-prefei to , 
Ronaldo Lessa, esse é um 

dia de alegria. “Hoje, no 
terminal do Benedito Bentes, 
comemoramos a redução da 
tarifa do transporte público 
em Maceió. Uma importante 
ação para a mobilidade de 
Maceió”, disse.

Integrante da Comissão 
q u e  f e z  a s  a n á l i s e s ,  o 
superintendente da SMTT, 
André Costa, afirmou que 
o trabalho eficaz do grupo 
formado pela Prefeitura 
permitiu que a redução fosse 

concretizada.
“É uma satisfação muito 

grande estar participando 
deste momento. Agradeço 
o trabalho da Comissão, 
resultado de uma parceria e 
de debates proveitosos para 
a elaboração deste estudo 
f inanceiro.  Este  foi  um 
compromisso firmado pelo 
prefeito JHC e sentamos, 
apenas, para viabilizá-lo e 
fazer com que as empresas 
cumprissem as diretrizes. O 
prefeito e a população estão 
de parabéns”, ressaltou André 
Costa.

Para o secretário municipal 
de Governo, Francisco Sales, 
a segunda-feira inicia com 
o marco de seriedade e 
responsabilidade da gestão 
JHC. “A gente se compromete 
e faz. A vitória é do povo, 
de todos os usuários do 
transporte coletivo de Maceió. 
Vamos continuar trabalhando 
nesta comissão, para melhorar 
o transporte público”, afirmou 
Francisco Sales.

Edvan Ferreira

Para auxiliar os estudantes 
e  d e m a i s  u s u á r i o s  d o 
transporte público de Maceió, 
teve início hoje um reforço em 
dez linhas de ônibus. O reforço 
ocorrerá em horários de pico 
para garantir maior fluidez no 
trânsito e evitar aglomerações 
em pontos de ônibus.

E m  u m a  a n á l i s e 
realizada por técnicos da 
Superintendência Municipal 
de Transportes e Trânsito 
(SMTT), foi verificada a 
necessidade de ampliar a 
oferta de ônibus e o incremento 
nas viagens entre 5h e 8h, e 16h 

e 19h, a depender do percurso 
e onde for identificado o maior 
número de passageiros. A 
SMTT continuará analisando 
as linhas para verificar a 
necessidade de reforço e assim 
atender, cada vez melhor, aos 
usuários em nossa cidade.

L e m b r a n d o  a i n d a , 
a  n e c e s s i d a d e  d o 
recadastramento dos estudantes 
para uso do Cartão Bem Legal 
Escolar, já que benefício da 
meia passagem estava suspenso 
devido ao cancelamento das 
aulas presenciais de escolas e 
faculdades.

MAIOR FLUIDEZ

SMTT reforça as 
linhas de ônibus

Linhas que serão reforçadas

36 – Dubeaux Leão / Centro
604 – Eustáquio Gomes / Terminal Cruz das Almas
223 – Ipioca / Mercado via Ponta Verde
57 – Rio Novo / Centro via Farol
65 – Rosane Color / Centro
69 – Clima Bom / Centro
716 – Clima Bom / Ponta Verde
53 – Graciliano Ramos / Centro
230 – Forene / Trapiche
906 – Pontal / Ufal

Tarifa em Maceió passa a ser a mais baixa entre as capitais do Brasil; empresários se reúnem amanhã com comitê da tarifa

Como parte do combate ao 
novo Coronavírus (COVID-
19), hoje, o 59º Batalhão 
de Infantaria Motorizado 
(59º BI Mtz) iniciou o apoio 
ao mutirão de limpeza 
do Mercado Público da 
Produção, em Maceió. Na 
ocasião, militares do batalhão 
realizaram a desinfecção 
do local, contribuindo com 
a Prefeitura, através do seu 
Gabinete de Gestão Integrada 
para o Enfrentamento da 
COVID-19.  

Com a Pandemia, o 59 
BIMtz vem colaborando com 
os municípios alagoanos 
na desinfecção de prédios 
públicos e locais de grande 
circulação de pessoas, com 
ações realizadas em Arapiraca, 
Marechal Deodoro, Rio Largo, 
São Miguel dos Campos, Porto 
Real do Colégio e Palmeira 
dos Índios, além da capital 
alagoana, totalizando mais de 
1.200 trabalhos de desinfecção.

 Para a higienização dos 
locais, a tropa utiliza um 
produto à base de cloro e 

água sanitária na lavagem 
e pulverização de hospitais, 
terminais  rodoviár ios , 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBS), praças, pontos de 
ô n i b u s ,  c o m u n i d a d e s 
indígenas, entre outros. 
Durante os trabalhos de 
desinfecção, são usados 
equipamentos de proteção 

individual (EPI) apropriados 
para o manuseio dos produtos 
químicos.

 O 59º BI Mtz é integrante 
do Comando Conjunto 
Nordeste, com sede no 
Recife-PE, e atua na Operação 
COVID-19, coordenada pelo 
Ministério da Defesa, desde o 
mês de abril de 2020.

MERCADO DA PRODUÇÃO

Militares do Exército 
realizam desinfecção 

Ascom/Exército

Militares do EB estão nas ações de combate à Covid-19 desde março/2020                        
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Agência Tatu

Co m  u m a 
e s t i m a t i v a 
p o p u l a c i o -

nal de pouco mais de 233 mil 
moradores, a segunda maior 
cidade de Alagoas aparece 
como o  munic íp io  que 

acumula a maior quantidade 
de casos confirmados do 
novo coronavírus por habi-
tante. As informações foram 
obtidas por meio do Monitor 
da Covid-19. Confira.

Localizada no Agreste 
alagoano, Arapiraca conta 
com 6.315 pessoas infecta-

das pelo vírus a cada 100 mil 
habitantes. No total já foram 
confirmados  14.717 casos do 
novo coronavírus até sábado 
(23). Na sequência aparece 
Palestina, com 6.114 a cada 
100 mil habitantes, e Mare-
chal Deodoro, com 6073.

Com relação aos óbitos, 

Satuba é o que apresenta a 
maior incidência, que é de 
136 a cada 100 mil habitantes. 
Em segundo, aparece Roteiro 
(135) e, depois, Messias (116).

Os dados foram coleta-
dos na plataforma da Agên-
cia Tatu, que extrai de forma 
automatizada do Brasil.IO 

as informações registradas 
pela Secretaria de Estado da 
Saúde. No monitor, é possí-
vel ainda ver o número abso-
luto de casos e mortes pela 
doença nos 102 municípios 
alagoanos, registros das últi-
mas 24h, evolução da doença, 
entre outras informações.

Arapiraca tem maior incidência 
do novo coronavírus no Estado

JÁ FORAM CONFIRMADOS quase 15 mil casos de Covid-19 na cidade; em se tratando de óbitos, Satuba lidera ranking em Alagoas

Com o início do ano, 
a procura dos alagoanos 
p a r a  t i r a r  a  p r i m e i r a 
C a r t e i r a  N a c i o n a l  d e 
Habilitação (CNH) aumenta 
consideravelmente e muitos 
candidatos acabam tendo 
dúvidas sobre onde começar 
seu processo de habilitação. 
Por isso, o Departamento 
Estadual de Trânsito de 
Alagoas (Detran/AL) dá 
algumas dicas para auxiliar 
na escolha do Centro de 
Formação de Condutores 
(CFC) ideal para não cair em 
golpes e alcançar os melhores 
resultados.

Há mais de dez anos, o 
órgão disponibiliza o ranking 
das autoescolas credenciadas 
no estado para acesso público, 
com informações sobre a taxa 
de aprovação dos alunos nos 
exames teórico e prático. No 
site (detran.al.gov.br.br), o 
futuro candidato pode verificar 
a porcentagem de aprovação 
de acordo com a quantidade 
de exames realizados por 
autoescola e usar esse critério 
para escolher a instituição 
desejada.

Além disso, o site também 
mostra a lista de empresas 
credenciadas pelo Detran de 
Alagoas, disponível na área 
de “Serviços” e “Habilitação”. 
Atualmente, há 115 CFCs ativos 
no estado, credenciados pelo 
Detran após um rígido controle 
e fiscalização da documentação 
de instrutores de trânsito, 
diretores e veículos dos CFCs.

“Foi uma maneira de a 
população ter conhecimento 

sobre os CFCs que estão 
dando aula, a quantidade de 
alunos, a taxa de aprovação nos 
exames, e outras informações 
importantes. Tendo essa 
informação fica mais claro para 
o candidato conhecer o CFC 
desejado”, explica a subchefe 
de fiscalização e controle dos 
CFCs, Carla Cabús.

Carla ressalta que o ranking 
também é útil para a própria 
autarquia, uma vez que, caso 

alguma autoescola apresente 
um índice de reprovação muito 
alto, o Detran pode interferir. 
“O Detran pode avaliar o índice 
de aprovação e saber como 
esse CFC está funcionando. 
Se o índice está muito baixo, 
o Detran chega junto com a 
equipe de educação para saber 
qual o motivo e o que está 
acontecendo para a aprovação 
estar caindo, então é uma 
maneira de também avaliar os 

CFCs que auxilia no processo 
de credenciamento”, diz.

Já o chefe de educação 
para o trânsito da autarquia, 
Antonio Monteiro, destaca 
a importância da autoescola 
para um trânsito mais seguro. 
Segundo ele, a qualidade da 
formação do condutor é o 
primeiro passo para a redução 
de acidentes e para que os 
futuros condutores sejam 
formados tendo como base uma 
direção segura, responsável e 
que respeita as leis de trânsito.

Algumas dicas para a 
escolha de um centro de 
formação devem ser seguidas, 
como verificar se o preço 
cobrado pelo serviço está de 
acordo com o mercado, checar 
a estrutura física da empresa 
e dos veículos, além de buscar 
opiniões de alunos e ex-alunos.

Caso o candidato queira 
registrar queixa sobre alguma 
autoescola após ter se sentido 
prejudicado ou desconfia 
de possíveis fraudes, deve 
formalizar a denúncia por 
meio da ouvidoria do órgão, 
de forma presencial, on-line ou 
pelo telefone (82) 98833-9437.

DETRAN

Ranking das autoescolas auxilia os 
candidatos à 1ª habilitação em Alagoas 

Lays Peixoto

Avaliação dos índice de aprovação por Centro Formador e Condutores é feita pelo Detran de Alagoas há mais de dez anos
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JHC fixa tarifa de ônibus em
R$ 3,35: a menor nas capitais

PREFEITO E EQUIPE estiveram no Terminal do Benedito Bentes para colocar em vigor o novo valor da passagem

O novo valor 
da passagem 
d e  ô n i b u s 

em Maceió passa a valer a 
partir de hoje. Os usuários do 
transporte público pagam R$ 
3,35 pela tarifa, a menor entre 
as capitais brasileiras. Durante 
a manhã, o prefeito JHC 
participou de uma solenidade, 
no Terminal Integrado do 
Benedito Bentes, que marcou 
a mudança tarifária.

Na sexta-feira (22), o 
prefeito assinou decreto 
em que baixava o valor 
da passagem em R$ 0,30. 
A medida só foi possível, 
segundo JHC, após estudos 
feitos por uma comissão 
técnica  que  anal isou o 
funcionamento do sistema.

“Havia um entendimento 
em torno da  passagem 
e  c h e g a m o s  a o  v a l o r 
estabelecido em R$ 3,35, o 
menor valor praticado entre 
as capitais do Brasil. Assim, 
a gente pode cumprir, de 
imediato, o que destacamos. 

F a l a m o s  n a  m u d a n ç a , 
que iríamos enfrentar as 
discussões, e assim fizemos”, 
destacou o prefeito,  em 
entrevista à imprensa.

Para o  vice-prefei to , 
Ronaldo Lessa, esse é um 

dia de alegria. “Hoje, no 
terminal do Benedito Bentes, 
comemoramos a redução da 
tarifa do transporte público 
em Maceió. Uma importante 
ação para a mobilidade de 
Maceió”, disse.

Integrante da Comissão 
q u e  f e z  a s  a n á l i s e s ,  o 
superintendente da SMTT, 
André Costa, afirmou que 
o trabalho eficaz do grupo 
formado pela Prefeitura 
permitiu que a redução fosse 

concretizada.
“É uma satisfação muito 

grande estar participando 
deste momento. Agradeço 
o trabalho da Comissão, 
resultado de uma parceria e 
de debates proveitosos para 
a elaboração deste estudo 
f inanceiro.  Este  foi  um 
compromisso firmado pelo 
prefeito JHC e sentamos, 
apenas, para viabilizá-lo e 
fazer com que as empresas 
cumprissem as diretrizes. O 
prefeito e a população estão 
de parabéns”, ressaltou André 
Costa.

Para o secretário municipal 
de Governo, Francisco Sales, 
a segunda-feira inicia com 
o marco de seriedade e 
responsabilidade da gestão 
JHC. “A gente se compromete 
e faz. A vitória é do povo, 
de todos os usuários do 
transporte coletivo de Maceió. 
Vamos continuar trabalhando 
nesta comissão, para melhorar 
o transporte público”, afirmou 
Francisco Sales.

Edvan Ferreira

Para auxiliar os estudantes 
e  d e m a i s  u s u á r i o s  d o 
transporte público de Maceió, 
teve início hoje um reforço em 
dez linhas de ônibus. O reforço 
ocorrerá em horários de pico 
para garantir maior fluidez no 
trânsito e evitar aglomerações 
em pontos de ônibus.

E m  u m a  a n á l i s e 
realizada por técnicos da 
Superintendência Municipal 
de Transportes e Trânsito 
(SMTT), foi verificada a 
necessidade de ampliar a 
oferta de ônibus e o incremento 
nas viagens entre 5h e 8h, e 16h 

e 19h, a depender do percurso 
e onde for identificado o maior 
número de passageiros. A 
SMTT continuará analisando 
as linhas para verificar a 
necessidade de reforço e assim 
atender, cada vez melhor, aos 
usuários em nossa cidade.

L e m b r a n d o  a i n d a , 
a  n e c e s s i d a d e  d o 
recadastramento dos estudantes 
para uso do Cartão Bem Legal 
Escolar, já que benefício da 
meia passagem estava suspenso 
devido ao cancelamento das 
aulas presenciais de escolas e 
faculdades.

MAIOR FLUIDEZ

SMTT reforça as 
linhas de ônibus

Linhas que serão reforçadas

36 – Dubeaux Leão / Centro
604 – Eustáquio Gomes / Terminal Cruz das Almas
223 – Ipioca / Mercado via Ponta Verde
57 – Rio Novo / Centro via Farol
65 – Rosane Color / Centro
69 – Clima Bom / Centro
716 – Clima Bom / Ponta Verde
53 – Graciliano Ramos / Centro
230 – Forene / Trapiche
906 – Pontal / Ufal

Tarifa em Maceió passa a ser a mais baixa entre as capitais do Brasil; empresários se reúnem amanhã com comitê da tarifa

Como parte do combate ao 
novo Coronavírus (COVID-
19), hoje, o 59º Batalhão 
de Infantaria Motorizado 
(59º BI Mtz) iniciou o apoio 
ao mutirão de limpeza 
do Mercado Público da 
Produção, em Maceió. Na 
ocasião, militares do batalhão 
realizaram a desinfecção 
do local, contribuindo com 
a Prefeitura, através do seu 
Gabinete de Gestão Integrada 
para o Enfrentamento da 
COVID-19.  

Com a Pandemia, o 59 
BIMtz vem colaborando com 
os municípios alagoanos 
na desinfecção de prédios 
públicos e locais de grande 
circulação de pessoas, com 
ações realizadas em Arapiraca, 
Marechal Deodoro, Rio Largo, 
São Miguel dos Campos, Porto 
Real do Colégio e Palmeira 
dos Índios, além da capital 
alagoana, totalizando mais de 
1.200 trabalhos de desinfecção.

 Para a higienização dos 
locais, a tropa utiliza um 
produto à base de cloro e 

água sanitária na lavagem 
e pulverização de hospitais, 
terminais  rodoviár ios , 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBS), praças, pontos de 
ô n i b u s ,  c o m u n i d a d e s 
indígenas, entre outros. 
Durante os trabalhos de 
desinfecção, são usados 
equipamentos de proteção 

individual (EPI) apropriados 
para o manuseio dos produtos 
químicos.

 O 59º BI Mtz é integrante 
do Comando Conjunto 
Nordeste, com sede no 
Recife-PE, e atua na Operação 
COVID-19, coordenada pelo 
Ministério da Defesa, desde o 
mês de abril de 2020.

MERCADO DA PRODUÇÃO

Militares do Exército 
realizam desinfecção 

Ascom/Exército

Militares do EB estão nas ações de combate à Covid-19 desde março/2020                        



A Fiocruz pretende importar 
mais 10 milhões de doses de 
vacinas prontas como forma de 
contornar o atraso da chegada 
dos insumos para a produção 
da vacina da Oxford no Brasil. 

Prevista inicialmente para 
chegar ao País ainda este mês, a 
matéria-prima vinda da China 
só deverá estar à disposição da 
Fundação na segunda semana 
de fevereiro.

As 10 milhões de novas 
doses se juntarão aos dois 
milhões que chegaram da Índia 
na sexta-feira passada, dia 22. O 
novo lote do imunizante ainda 
está em negociação, e por isso 

ainda não há uma data definida 
de quando ele chegará ao Brasil.

A falta de vacinas é um 
desafio para a campanha de 
imunização no País. Apesar de 
a previsão mais recente apontar 

que a chegada dos insumos à 
Fiocruz aconteça a partir de 8 de 
fevereiro, a fundação só poderá 
liberar as vacinas cerca de três 
semanas depois, já que existe a 
necessidade de se fazerem testes.

6 O DIA DIGITAL  l  25 de janeiro  I  2021

BRASIL redação 82 3023.2092
e-mail redacao@odia-al.com.br

Quem furou fila da vacina no 
AM não tomará a segunda dose

SECRETÁRIA E SUBSECRETÁRIO DE SAÚDE de Manaus terão que justificar porque tomaram a vacina

De c i s ã o 
a s s i n a d a 
n o  ú l t i m o 

sábado pela da juiza Jaiza 
Maria Pinto Fraxe, da Primeira 
Vara Federal Cívil da Secretaria 
de Justiça do Amazonas, 
reconhece os inúmeros desvios 
na distribuição e aplicação 
das vacinas contra a covid-19 
que vem ocorrendo na cidade 
de Manaus. Empresários, 
médicos residentes, advogados 
e a própria secretária de saúde 
estão no grupo dos que estão 
sendo questionados por 
tomarem a vacina mesmo sem 
ter prioridade.

De acordo com o processo, 
a secretária municipal de 
saúde e seu subsecretário, Luís 
Cláudio Lima Cruz, deverão 
justificar porque tomaram 
a vacina. Dessa maneira, até 
que sobrevenha justificativa 

plausível, não poderão receber 
a segunda dose até que chegue 
a sua vez e sem privilégios. 
“Somente por ser Secretária de 
Saúde, não possui ela o direito 
à vacina se não estiver na linha 
de frente de combate à covid-19. 
Visitar unidades de saúde não é 
estar na linha de frente”, diz o 
documento.

O município fica ainda 
obrigado a publicar os nomes 
das pessoas vacinadas e a 
respeitar a fila prioritária de 
imunização. A pena, que recai 
sob o prefeito, David Almeida, 
e sob a secretária de saúde do 
município, Shádia Hussami 
Fraxe, tem o valor de R$100 mil 
por dia. Para evitar fraudes e 
privilégios, as vacinas ficarão 
sob guarda da Fundação de 
Vigilância em Saúde (FVS) do 
Amazonas.

Os advogados Thamyres 

Kutchma de Albuquerque e 
Stenio Holanda Alves, que hoje 
são alvo de denúncias públicas, 
devem também explicar 
porque foram enquadrados 
na fila 1.  Até que exista uma 
explicação com” transparência, 
publicidade e plausibilidade”, 
não poderão receber a segunda 
dose até que chegue a sua vez e 
sem privilégios.

Os donos da empresa de 
alimentação hospitalar, Bento 

Martins de Souza e a esposa 
Jane Soares Pereira, também 
tomaram a vacina de forma 
irregular e deverão esperar pela 
segunda dose como qualquer 
cidadão. “Se todo proprietário 
de empresa de alimento tiver 
o mesmo direito, nenhum 
profissional de saúde terá mais 
vacina”, diz a ação.

O documento diz ainda que 
a juiza Jaiza Fraxe, por meio de 
inspeções judiciais realizadas 
em unidades hospitalares que 
atendem 24 horas pacientes 
acometidos pela covid-19, 
detectou “irregularidades 
inadmissíveis” na aplicação dos 
imunizantes.

Alguns exemplos são o 
recebimento de dose menor do 
que o necessário para imunizar 
os profissionais da saúde, 
ou dose alguma em certos 
hospitais.  E complementa: 

“Nenhum hospital privado 
recebeu a vacina e lá existem 
milhares de profissionais 
linhas de frente. Mais, até agora 
os profissionais do SAMU, 
que transportam e realizam 
primeiros socorros a paciente-
passageiros quase asfixiados e 
completamente contaminados 
não foram vacinados”.

O  p r o c e s s o  s e r á 
acompanhado pelo deputado 
federal e advogado, Marcelo 
Ramos (PL-AM), que ficará 
responsável pela efetivação 
da norma.  Ele também 
denunciou a ocorrência de 
desvio das vacinas devido 
a “incompatibilidade de 
informações em documentos 
oficiais”. Assim, a determinação  
prevê garantir o respeito 
ao princípio constitucional 
de transparência e direito à 
informação.

Fiocruz pretende importar mais 10 milhões de doses de vacinas 

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Quem furou fila vai ficar sem a 2a dose
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Vacina de Oxford: doses serão 
para idosos a partir de 85 anos
Nigel Santana
Repórter

A chegada de 
novas doses 
d a  v a c i n a 

contra a Covid-19 em Alagoas 
representa mais esperança no 
enfrentamento à pandemia 
do novo coronavírus. Este 
sentimento se renovou no 
início da madrugada de ontem, 
quando uma nova remessa de 
27.500 imunizantes da Oxford/
AstraZeneca, carga vinda 
Índia, chegou ao Aeroporto 
Internacional Zumbi dos 
Palmares, em Maceió. A 
aplicação deve ser direcionada 
a todos os idosos a partir de 85 
anos de idade. No estado, são 
cerca de 23.600 incluídos nessa 
faixa etária.

Os imunizantes foram 
recebidos pelo governador 
Renan Filho e pelo secretário 
de Estado da Saúde, Alexandre 
Ayres. As vacinas que chegaram 

ao Brasil já passaram por 
um processo de análise por 
exigência da Agência Nacional 
de  Vigi lância  Sani tár ia 
(Anvisa) e seguiram para 
armazenamento no Programa 
Nacional de Imunização (PNI) 
em Alagoas.

Com as vacinas já em 
solo alagoano, o governador 
Renan Filho informou que 
a distribuição das doses 
acontece nesta segunda-feira 
(25). A decisão em dar início 
à imunização dos idosos a 
partir dos 85 anos de idade está 
relacionada ao quantitativo 
de vacinas enviadas pelo 
Ministério da Saúde ao Estado 
de Alagoas.

“A part ir  de amanhã 
[segunda-feira, 25] o Governo 
inicia a distribuição do novo lote 
de vacina para os municípios. A 
prioridade agora é dar início à 
imunização das pessoas com 
mais de 85 anos. Esta quantidade 
de vacinas que chegou ao Estado 

nos permite realizar a vacinação 
deste público. Se você conhece 
alguém com mais de 85 anos, 
basta procurar a Secretaria de 
Saúde do seu município para 
se informar. Entregaremos as 
vacinas nas quantidades certas, 
de acordo com as projeções do 
IBGE [Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística]. Em 
paralelo, seguiremos vacinando 
os profissionais de saúde”, 
afirmou o governador Renan 
Filho.

Segundo o secretário 
A l e x a n d r e  A y r e s ,  o 
planejamento do Governo de 
Alagoas é continuar agindo com 
rapidez para que a população 
seja imunizada. Ele destacou, 
também, que cada frasco da 
vacina Oxford/AstraZeneca 
equivale a dez doses.

“As vacinas da Oxford/
A s t r a Z e n e c a  j á  e s t ã o 
a r m a z e n a d a s  n o  P N I 
[Programa Nacional  de 
Imunização] aqui em Maceió 

e o Governo de Alagoas 
continua agindo celeremente na 
logística da distribuição para os 
municípios. As vacinas, sejam 
elas CoronaVac ou Oxford/
AstraZeneca, representam 
esperança neste combate à 
Covid-19. Teremos uma maior 
possibilidade de vacinar este 
público tão importante que são 
os idosos a partir dos 85 anos. 
Seguimos preparados para 
vencer essa guerra”, destacou o 
secretário Alexandre Ayres.

Após o recebimento, as 
vacinas foram colocadas em 
um caminhão da Secretaria 
de Estado da Saúde (Sesau) 
e levadas para o devido 
armazenamento e refrigeração 
na estrutura do PNI. A Secretaria 
de Estado da Segurança Pública 
(SSP), por meio de agentes 
da Polícia Militar (PM), faz a 
escolta e segurança tanto no 
trajeto até o local, quanto na 
saída para distribuição junto aos 
municípios.

OXFORD E CORONAVAC
As vacinas de Oxford farão 

parte do Programa Nacional de 
Imunização, que é coordenado 
pelo Ministério da Saúde e teve 
início em 17 de janeiro com a 
distribuição de 6 milhões de 
doses da CoronaVac para os 
Estados. Na última sexta-feira 
(22), outras 4,8 milhões de doses 
da CoronaVac foram aprovadas 
para uso emergencial no Brasil.

Imunização em Alagoas – 
Os 102 municípios de Alagoas 
receberam, na última semana, 
da Secretaria de Estado da 
Saúde, 25.130 doses da vacina 
CoronaVac. A divisão das doses 
ocorreu de forma equânime, 
com base em um cálculo que 
seguiu a representatividade dos 
trabalhadores da saúde de cada 
uma das cidades. Até o final da 
tarde de sábado (23), mais de 
12.121 profissionais de saúde já 
haviam recebebido a primeira 
dose das vacinas em todo o 
Estado.

GOVERNADOR RENAN FILHO e secretário Alexandre Ayres receberam os imunizantes ontem no Aeroporto de Maceió

A Fiocruz pretende importar 
mais 10 milhões de doses de 
vacinas prontas como forma de 
contornar o atraso da chegada 
dos insumos para a produção 
da vacina da Oxford no Brasil. 

Prevista inicialmente para 
chegar ao País ainda este mês, a 
matéria-prima vinda da China 
só deverá estar à disposição da 
Fundação na segunda semana 
de fevereiro.

As 10 milhões de novas 
doses se juntarão aos dois 
milhões que chegaram da Índia 
na sexta-feira passada, dia 22. O 
novo lote do imunizante ainda 
está em negociação, e por isso 

ainda não há uma data definida 
de quando ele chegará ao Brasil.

A falta de vacinas é um 
desafio para a campanha de 
imunização no País. Apesar de 
a previsão mais recente apontar 

que a chegada dos insumos à 
Fiocruz aconteça a partir de 8 de 
fevereiro, a fundação só poderá 
liberar as vacinas cerca de três 
semanas depois, já que existe a 
necessidade de se fazerem testes.
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Quem furou fila da vacina no 
AM não tomará a segunda dose

SECRETÁRIA E SUBSECRETÁRIO DE SAÚDE de Manaus terão que justificar porque tomaram a vacina

De c i s ã o 
a s s i n a d a 
n o  ú l t i m o 

sábado pela da juiza Jaiza 
Maria Pinto Fraxe, da Primeira 
Vara Federal Cívil da Secretaria 
de Justiça do Amazonas, 
reconhece os inúmeros desvios 
na distribuição e aplicação 
das vacinas contra a covid-19 
que vem ocorrendo na cidade 
de Manaus. Empresários, 
médicos residentes, advogados 
e a própria secretária de saúde 
estão no grupo dos que estão 
sendo questionados por 
tomarem a vacina mesmo sem 
ter prioridade.

De acordo com o processo, 
a secretária municipal de 
saúde e seu subsecretário, Luís 
Cláudio Lima Cruz, deverão 
justificar porque tomaram 
a vacina. Dessa maneira, até 
que sobrevenha justificativa 

plausível, não poderão receber 
a segunda dose até que chegue 
a sua vez e sem privilégios. 
“Somente por ser Secretária de 
Saúde, não possui ela o direito 
à vacina se não estiver na linha 
de frente de combate à covid-19. 
Visitar unidades de saúde não é 
estar na linha de frente”, diz o 
documento.

O município fica ainda 
obrigado a publicar os nomes 
das pessoas vacinadas e a 
respeitar a fila prioritária de 
imunização. A pena, que recai 
sob o prefeito, David Almeida, 
e sob a secretária de saúde do 
município, Shádia Hussami 
Fraxe, tem o valor de R$100 mil 
por dia. Para evitar fraudes e 
privilégios, as vacinas ficarão 
sob guarda da Fundação de 
Vigilância em Saúde (FVS) do 
Amazonas.

Os advogados Thamyres 

Kutchma de Albuquerque e 
Stenio Holanda Alves, que hoje 
são alvo de denúncias públicas, 
devem também explicar 
porque foram enquadrados 
na fila 1.  Até que exista uma 
explicação com” transparência, 
publicidade e plausibilidade”, 
não poderão receber a segunda 
dose até que chegue a sua vez e 
sem privilégios.

Os donos da empresa de 
alimentação hospitalar, Bento 

Martins de Souza e a esposa 
Jane Soares Pereira, também 
tomaram a vacina de forma 
irregular e deverão esperar pela 
segunda dose como qualquer 
cidadão. “Se todo proprietário 
de empresa de alimento tiver 
o mesmo direito, nenhum 
profissional de saúde terá mais 
vacina”, diz a ação.

O documento diz ainda que 
a juiza Jaiza Fraxe, por meio de 
inspeções judiciais realizadas 
em unidades hospitalares que 
atendem 24 horas pacientes 
acometidos pela covid-19, 
detectou “irregularidades 
inadmissíveis” na aplicação dos 
imunizantes.

Alguns exemplos são o 
recebimento de dose menor do 
que o necessário para imunizar 
os profissionais da saúde, 
ou dose alguma em certos 
hospitais.  E complementa: 

“Nenhum hospital privado 
recebeu a vacina e lá existem 
milhares de profissionais 
linhas de frente. Mais, até agora 
os profissionais do SAMU, 
que transportam e realizam 
primeiros socorros a paciente-
passageiros quase asfixiados e 
completamente contaminados 
não foram vacinados”.

O  p r o c e s s o  s e r á 
acompanhado pelo deputado 
federal e advogado, Marcelo 
Ramos (PL-AM), que ficará 
responsável pela efetivação 
da norma.  Ele também 
denunciou a ocorrência de 
desvio das vacinas devido 
a “incompatibilidade de 
informações em documentos 
oficiais”. Assim, a determinação  
prevê garantir o respeito 
ao princípio constitucional 
de transparência e direito à 
informação.

Fiocruz pretende importar mais 10 milhões de doses de vacinas 

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Quem furou fila vai ficar sem a 2a dose
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“Quando eu não tinha DAP, 
não era inserida em programa 
nenhum”. Essas são as palavras 

d a  a g r i c u l t o r a 
Maria Angela do 
N a s c i m e n t o ,  d o 

povoado Salgado do Lino, na 
zona rural de Mata Grande, 
Sertão de Alagoas, que contou 
como a Declaração de Aptidão 
ao Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf) mudou a 
vida dela. “A DAP me trouxe 
conforto dentro dos projetos 
rurais”.

O Instituto de Inovação 
para o Desenvolvimento 
Rural Sustentável de Alagoas 
(Emater) realiza a emissão 
desse documento, que é a única 
porta de entrada do agricultor 
familiar às diversas políticas 
públicas do setor, entre elas, 
serviços realizados pela própria 
Emater, como Programa Dom 
Helder Câmara, Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA), 
Fomento às Atividades Rurais e 
Assistência Técnica e Extensão 
Rural (ATER).

A assistente social da Emater 
na regional do Alto Sertão, 
Tanihely Barbosa, explica que 
essa declaração serve como 
identidade do agricultor, uma 
vez que contém todos os dados 
pessoais, como os territoriais, do 
imóvel e da renda. “É essencial 
para todo agricultor, uma vez 
que ele vai melhorar de vida por 
meio dos projetos de incentivo à 
produção e geração de renda”.

Em 2020, milhares de 
famílias rurais alagoanas 
foram beneficiadas com a 
emissão da DAP. Só no ano 
em questão, a Emater emitiu 
16.701 declarações, sendo 
16.564 para agricultores 
familiares dos grupos B (com 
renda anual de até R$ 23 mil) 
e V (com renda anual de até 

R$ 415 mil); e 137 para pessoas 
jurídicas (empreendimentos 
rurais familiares que possuem 
CNPJ).

Para Maria Angela, a 
importância foi além do acesso 
às políticas públicas, das quais 
ela participa do programa de 
Fomento e Garantia-Safra. 
“Hoje, posso comprovar que 
sou agricultora e trabalhadora 
rural, porque, até então, não 
tinha nada que me desse 
essa visibilidade. Graças à 
chamada de ATER específica 
para mulheres, realizada pela 
Emater, consegui emitir o 
documento que mudou minha 
vida”, afirmou.

Dos 102 municípios do 
estado, 95 emitiram a DAP por 
meio da Emater nas sete regiões, 
sendo 1.927 no Agreste I, em 13 
cidades; 2.736 no Agreste II, em 
18 cidades; 2.289 no Alto Sertão, 
em 8 cidades; 3.504 no Médio 
Sertão, em 12 cidades; 2.666 
no Baixo São Francisco, em 10 
cidades; 3.497 na Grande Mata 
Alagoana, em 28 cidades; e 82 
na Metropolitana, em 6 cidades.

“O acesso a esse documento 
e, posteriormente, todas as 
políticas públicas que ele 
possibilita, transforma a vida 
das famílias que dependem 
da agricultura para viver, 
melhorando as condições, 

fazendo com que consigam 
investir na propriedade, para 
ter um retorno efetivo e, ao 
mesmo tempo, dinamizar a 
economia. A Emater leva essa 
transformação ao agricultor 
familiar, por meio da DAP”, 
ressaltou o presidente da 
Emater Alagoas, Adalberon Sá 
Júnior.

COMO EMITIR A DAP?
O processo de emissão 

da declaração é totalmente 
gratuito. Além dos agricultores 
familiares, também podem 
solicitar o documento os 
p e s c a d o r e s  a r t e s a n a i s , 
aquicultores, maricultores, 

silvicultores, extrativistas, 
quilombolas,  indígenas, 
assentados da reforma agrária 
e beneficiários do Programa 
Nacional de Crédito Fundiário 
(PNCF).

Para obter a declaração via 
Emater, é necessário ir a um 
dos escritórios regionais do 
instituto com os seguintes itens: 
documento de identificação 
com foto dos titulares da DAP, 
documento que comprove 
o estado civil, comprovante 
de residência, comprovante 
de uso e posse da terra, 
cadastro ambiental rural 
(CAR) e o cadastro nacional de 
informações sociais (CNIS).

Emater emitiu 16 mil DAPs aos 
agricultores familiares em 2020

DECLARAÇÃO DE APTIDÃO ao Pronaf (DAP) é a única porta de entrada do agricultor familiar às políticas públicas

Divulgação


