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Após uma longa discussão na Praia do Francês, empresário agrediu garçons, foi empurrado, caiu na areia, sacou a arma e abriu fogo contra “tudo que se mexia”; felizmente ele não matou ninguém

Polícia foi até a casa dele, no Aldebaran

CENAS DE FILME
EMPRESÁRIO QUE ABRIU FOGO NO FRANCÊS ESTÁ NO PRESÍDIO

Em poucas horas ,  o 
empresário Cícero Andrade 
de Souza escreveu um 
péssimo capítulo de sua 
vida. De uma pessoa bem 
relacionada, passou rapi-
dinho à condição – pelo 
menos por enquanto – de 
uma péssima companhia 
para farras, principalmente 

se ele estiver armado. Ele 
tem porte de arma, conce-
dido pela Polícia Federal em 
2018 e, assim, dificilmente 
se afastará do trabuco. 
Ocorre que, em poucas 
horas, após se envolver 
numa tentativa de homi-
cídio, na Praia do Francês, 
no final de tarde sexta-feira 

passada, ele foi preso, com 
ações enérgicas da Polícia 
Civil no entorno da casa 
dele, no Aldebaran (Condo-
mínio Ômega),  depois, 
transferência da Central de 
Flagrantes, no Farol, para 
a sede da Deic, na Santa 
Amélia e, por último, para 
um presídio. A determina-

ção de transferência para 
uma unidade prisional é da 
Justiça, acatando sugestão 
do Ministério Público que 
considerou o empresário 
uma pessoa de alta pericu-
losidade. Ele confessou ter 
feito 12 disparos na confu-
são que criou na Praia do 
Francês.

LUTO

Família, PM 
e amigos se  
despedem do 
Cel. Aurélio

O coronel Aurélio morreu 
em consequência da Covid-
19. Ele estava internado, teve 
morte cerebral anunciada, 
mas reagiu, ainda no coma. 
Horas depois, foi confir-
mado o falecimento. 

De fácil acesso e com limite, 
geralmente, superior à renda 
do portador, muitas vezes 
o cartão acaba sendo usado 
sem planejamento, trazendo 
uma dívida com juros altos e 
difícil de ser quitada. 54

SOBRE COVARDIA

Bancada federal reage  
a ataque de deputado

A votação que manteve 
a prisão do deputado Daniel 
Silveira (PSL-RJ) da Câmara 
Federal continua repercutindo. 
A bancada federal de Alagoas 
divulgou nota de repúdio à 
fala do deputado estadual 
Antônio Albuquerque (PTB), 

que chamou de “covardes” os 
parlamentares que votaram 
pela manutenção da prisão de 
Silveira. Da bancada de Alagoas 
na Câmara, apenas o deputado 
federal Nivaldo Albuquerque – 
filho de Antônio Albuquerque 
- votou a favor da liberdade de 

Silveira. Na nota distribuída 
à imprensa, a bancada fede-
ral não só discorda da fala de 
Albuquerque, como critica 
sua postura intimidadora, ao 
chamar de “covardes” os depu-
tados que votaram pela prisão 
de Silveira. 
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Ansioso para ser o candi-
dato de Jair Bolsonaro para o 
Senado Federal em 2022, o sena-
dor Fernando Collor passou a 
usar as redes sociais de forma 
quase compulsiva.

Sua constante presença em 
aplicativos como Twitter, Insta-
gram e Facebook demonstram 
a clara intenção do novo “amigo 
de infância” de Jair Messias.

Nas redes, parece mais um 
menino que ganhou um brin-
quedo novo e quer aparecer 
com ele para todos.

Em cada postagem se apre-
senta cristalinamente como um 
bolsonarista quase raíz.

Criticado pelo ator Bruno 
Gagliasso, ele disparou de 
volta: “Vai para Noronha e para 
encher o saco”. As respostas 
contra quem o critica são disso 
para lá.

Collor se aproximou de 
Bolsonaro e agora é da base, 
mesmo já tendo sido chamado 
de “mentiroso” pelo Capitão, 
entre outros adjetivos impubli-
cáveis.

Quem levou Collor para a 
base bolsonarista foi o deputado 
Arthur Lira, hoje presidente da 
câmara. Os dois estão alinhados 
numa relação política que tem a 
ver com a disputa eleitoral em 
Alagoas no próximo ano.

Mas, a exposição demasiada 
de Collor com impulsionamen-
tos nas redes sociais, despertou 
o interesse de ex-funcionários 
da Organização Arnon de 
Mello (OAM) que há mais de 
dois anos foram desligados das 

empresas e ainda não recebe-
ram os valores das rescisões 
trabalhistas a que têm direito.

“Os demitidos” da OAM 
passaram a monitorar as redes 
sociais de Collor e até interagir 
com cobranças de pagamento, 
via Twitter, Instagram e outros. 
A estratégia é não deixar o sena-
dor livre, leve e solto nas redes 
por duas razões claras:

Primeiro por que deve e não 
paga aos seus trabalhadores. 
Segundo por que é réu no STF, 
via Operação Lava Jato, e além 
disso suas empresas deram  
calote, até então, em mais de R$ 
24 milhões de débitos trabalhis-
tas.

No total, as empresas do 
senador respondem na Justiça, 
desde 2019, por uma dívida 

superior a R$ 217 milhões.  
Cerca de R$ 191 milhões corres-
pondem a débitos com forne-
cedores sem garantias; R$ 24,5 
milhões são débitos trabalhistas 
e R$ 1,4 milhão referente a débi-
tos com pequenas empresas.

Mas, enquanto isso, o sena-
dor navega nas redes sociais 
como o mais sorridente político 
brasileiro, num deboche escan-
carado aos trabalhadores que 
sustentavam suas empresas e 
que foram demitidos sem direi-
tos.

Collor, claro, que ser reeleito 
senador. Já os credores  querem 
que ele pague o que deve e 
procure outro lavado de roupa.

Não é por outra razão que 
hoje ele é unha e cutícula com 
Bolsonaro.

Jair Bolsonaro colocou em 
marcha  um plano ousado, 
apostando no populismo para 
se cacifar para 2022. Deixou as 
elites perplexas e os mercados 
de cabelos em pé ao demitir o 
presidente da Petrobras para 
interferir em sua política de 
preços e agora anuncia que 
vai botar o dedo na tomada 
do setor elétrico. Não dá para 
negar que, aos olhos de quem 
pagas as contas do combustí-
vel, da passagem a da luz, são 
medidas populares. São duvi-
dosas, porém, as chances disso 
dar certo.

Dificilmente Bolsonaro 
conseguirá trocar, a esta altura, 
o apoio do establishment e dos 
mercados, com o qual se elegeu 
e pelo qual tem sido sustentado, 
pelo apoio das classes médias 
e baixas que, teoricamente, 
seriam beneficiadas pelas novas 
medidas — o que parece ser o 
que pretende. Antes de tudo, 
porque é preciso dar tudo certo. 
Alguém acredita nisso, vindo 
de um presidente que não agiu 
como precisava na pandemia, 
na vacina, no aumento do preço 
dos alimentos? Até agora, feli-
zes, mesmo, parece que só os 
caminhoneiros.

A perda do apoio dos merca-
dos e de boa parte das elites, por 
sua vez, tem um custo alto para 
um presidente que erigiu seu 
governo sobre as fundações de 
uma agenda liberal, coman-
dada por um ministro com o 
perfil de Paulo Guedes.

O edifício nunca subiu, e 
essa agenda vinha perdendo 
paulatinamente a credibilidade 

junto ao establishment. Mas o 
que era um processo gradativo, 
levado na base do “me engana 
que eu gosto”, ficou agudo. 
Bolsonaro dinamitou essas 
fundações. O prédio só não caiu 
porque nunca existiu, mas a 
ideia de que, com ele, só restará 
um imenso vazio — de projeto, 
de esperança — se propagou 
entre quem estava ali.

A primeira consequência 
política que se desenha é que 
Jair Bolsonaro perderá a ajuda 
dessa turma do mercado e 
dos expoentes do pensamento 
liberal para a reeleição.  Muito 
provavelmente, esse pessoal 
buscará outra solução no 
campo da direita ou da centro-
-direita. João Dória? Luciano 
Huck? Sabe-se lá.

Valeria a pena, para o 
presidente, se ele se tornasse 
um candidato das massas, 
depois de baixar os preços dos 
combustíveis, da eletricidade e 
injetar mais algumas parcelas 
do auxílio emergencial na veia 
dos mais pobres. Não o será.

Num país em que as mortes 
pela Covid-19 estacionaram 
numa média móvel de mais 
de 1.000 pessoas por dia, os 
sistemas de saúde entram 
em colapso e a vacinação da 
população anda a passos de 
tartaruga, porém, vai ser muito 
difícil criar um clima de boa 
vontade. A imagem de um 
governo inepto e incompetente, 
grudada a um presidente insen-
sível com as mortes e com a dor 
da população, fica cada vez 
mais difícil de apagar. Donald 
Trump que o diga.

Collor faz pose sorridente nas redes sociais 
e é cobrado por não pagar trabalhadores

Bolsonaro perde elites 
e não ganha povão

Os  g r e g o s 
c u n h a r a m 
uma expres-

são, depois adotada pelos 
romanos, para classificar 
os povos estrangeiros e não 
“civilizados”, chamavam 
a estes de bárbaros. Assim, 
além fronteira do império 
estavam, de acordo com essa 
visão estereotipada, povos 
cruéis, rudes, grosseiros, inci-
vis. Utilizando deste conceito 
e fazendo um paralelo com a 
realidade política brasileira é  
possível enquadrar muitos de 
seus membros nessa classifi-
cação greco-romana. Assim, 
quando se verifica o compor-

tamento de um parlamen-
tar com ataques violentos e 
grosseiros contra o sistema 
democrático e seus represen-
tantes, de imediato sugere-se 
que este pertença a algum 
bando selvagem e não a um 
parlamento constituído sob 
a égide do direito e da civi-
lidade. O deputado federal 
pelo Rio de Janeiro, Daniel 
Silveira está muito mais para 
este tipo de personagem do 
que para um congressista. 
Após destilar todo o ódio 
represado pela extrema 
direita, em vídeo divul-
gado em suas redes sociais, 
Silveira teve a prisão decre-

tada por ordem do STF. No 
vídeo o parlamentar ameaça 
os membros da Corte e faz 
apologia à Ditadura. 

Sua ascenção ao estrelato 
da “grosseria” teve início 
quando em campanha, nas 
últimas eleições, demons-
trou o quão agressivo pode 
ser ao depredar uma placa 
que homenageava a verea-
dora assassinada Marielle 
Franco. A atitude repulsiva 
de Daniel Silveira lhe deu 
visibilidade nacional, o que 
lhe permitiu embarcar na 
onda bolsonarista de apelar 
para ações truculentas, mobi-
lizando significativa parcela 

da extrema direita. É dessa 
forma, sempre interpretando 
personagens com vínculos 
ao dantesco e grosseiro, que 
estes pretensos defensores da 
moral e dos bons costumes 
buscam ocupar espaço no 
cenário político. Agressivi-
dade, desrespeito aos direitos 
humanos, incitação ao ódio e 
a violência, essas são as únicas 
linguagens que possuem.  

Desrespeitar a boa convi-
vência, atropelar as regras 
que impõem civil idade, 
são apenas detalhes dessa 
turma que quer impor a todo 
custo seu “código” de mau 
conduta, como se normal 

fosse a linguagem da violên-
cia. Daniel Silveira é, dessa 
forma, um estrangeiro em 
um ambiente de civilidade. 
Não conhece a linguagem da 
política e da justiça. Seu histó-
rico como policial militar já 
demonstra que foi  adepto da 
transgressão e da desordem, 
lembrando em muito outro 
grande personagem da repú-
blica atual. Traço comum dos 
representantes da extrema 
direita que vazios, truculen-
tos  e ignorantes tão somente 
buscam atingir interesses 
pessoais disfarçados de 
reinvindicações em prol da 
comunidade.

Bárbaros



A Delegacia de Narcóticos 
(DNARC), da Polícia Civil de 
Alagoas, incinerou cerca de 
700 quilos de drogas apreen-
didas em recentes operações 
policiais.

Entre os entorpecentes 
destruídos estavam maco-
nha, crack, cocaína e sintéticos 
apreendidos em operações da 
própria Especializada e em 
conjunto com outras forças 
de segurança, como Polícia 
Rodoviária Federal, Polícia 
Penal e Polícia Militar.

Também foram incinera-
das aproximadamente 300 
kg de drogas apreendidas 
pela Delegacia do 1º Distrito 

Policial da Capital (1º DP), 
Delegacia da Criança e do 
Adolescente e Divisão Espe-
cial de Investigação e Captu-
ras (DEIC), perfazendo um 
total de quase uma tonelada 
de entorpecente destruído.

A incineração aconte-
ceu em uma usina e contou 
com as presenças do dele-
gado Marcos Lins, titular da 
DNARC, delegada Bárbara 
Arraes, da Delegacia Espe-
cializada da Criança e do 
Adolescente, pela Polí-
cia Civil, e pelo Ministério 
Público a promotora Cintia 
Calumby e o promotor 
Hamilton Carneiro.

VIROU CINZAS

700kg de drogas 
são incineradas

O empresário 
agropecua-
rista Cícero 

Andrade de Souza foi levado 
ontem para o sistema prisio-
nal de Alagoas, na Cidade 
Universitária. Ele teve a prisão 
em flagrante convertida em 
prisão preventiva pela juíza 
plantonista Marclí Guimarães 
de Aguiar.

Cícero estava detido na 
sede da Divisão Especial 
de Investigações e Captu-
ras (Deic), na Santa Amélia, 
desde que foi preso no sábado 
(20). O delegado coordena-
dor da Deic, Gustavo Xavier, 
disse que a arma usada pelo 
empresário para atirar contra 
garçons na Praia do Francês 
na sexta-feira (19) era legali-
zada. “Ele tinha porte de arma 
concedido pela Polícia Fede-
ral desde 2018, mas está claro 
que ele não tinha condições 
de estar armado”, afirmou o 
delegado.

Cícero foi preso durante 
uma megaoperação realizada 
pelas forças de segurança do 
Estado no condomínio de 
luxo Aldebaran, localizado na 

parte alta de Maceió. Um heli-
cóptero foi usado para impe-
dir a fuga do homem.

Um vídeo divulgado na 
mídia mostra o empresário 
junto de outras pessoas em um 
bar na areia da Praia do Fran-
cês, quando levanta cambale-
ando e agride um dos garçons. 
Após revidar, o funcionário 
do bar foi atingido por um 
disparo de arma de fogo e 
outro trabalhador também foi 
atingido de raspão. A polícia 
informou que Cícero atirou 
pelo menos 17 vezes, colo-
cando a vida de todos que 
estavam no local em risco.

Os funcionários foram 
socorridos e não correm risco 
de morte.

Cícero Andrade de Souza 
confessou em depoimento 
para a juíza Marclí Guima-
rães que ainda no bar (praia) 
desferiu dois tiros em direção 
às vítimas e, já no estaciona-
mento, cerca de dez tiros. De 
acordo com ela, tudo para 
engrenar sua fuga do local 
dos fatos. A juíza ponderou 
que isso evidencia “uma peri-
culosidade incompatível com 

o convívio em sociedade e 
nítida sensação de impuni-
dade”.

A magistrada cita ainda 
em sua decisão que nos autos 
é revelada uma tentativa do 
empresário de conseguir 
livrar-se da prisão. “O flagran-
teado, ao tomar conhecimento 
de que equipes policiais dili-
genciavam para efetuar sua 
prisão em flagrante, evadiu-se 
de sua residência localizada 
no Condomínio Aldebaran 
Ômega, utilizando-se de outro 
veículo (que não a Toyota SW4 
cuja placa foi anotada no local 
do crime, mas, sim, um Toyota 
Corolla), em nítida tentativa 
de cravar sua apresentação 

espontânea, transmudando o 
que seria a lavratura de Auto 
de Prisão em Flagrante em 
mero Auto de Apresentação”.

A juíza diz ainda que as 
testemunhas foram “unísso-
nos” em afirmar que Cícero 
Andrade de Souza, “por 
reiteradas vezes, assediou 
as garçonetes e humilhou os 
garçons” e que um dos donos 
do estabelecimento ao tentar 
contornar a situação também 
foi vítima de “tentativa de 
homicídio”.

A argumentação do MPAL
A manutenção “da ordem 

pública” foi um dos princi-
pais argumentos apresentados 
pelo Ministério Público. “A 
ordem pública não pode servir 
como fundamento abstrato 
para segregação cautelar de 
qualquer pessoa. Todavia, 
diante do grau de periculo-
sidade do autuado, devida-
mente comprovado pelos fatos 
narrados, as circunstâncias 
indicam que solto continuará 
a delinquir e trazer caos social, 
e o Poder Judiciário não pode 
fechar os olhos para a violência 
e a sensação de impunidade – 

tanto da sociedade quanto do 
autor dos fatos – numa even-
tual soltura. Sobreleve-se que 
em todos os depoimentos, os 
funcionários e proprietários 
do restaurante afirmam que 
sentiram alívio com a prisão 
do flagranteado, pois estavam 
assustados com este solto”, 
disse a promotora Jheise Gama.

OUTRAS ALEGAÇÕES
“Ademais, o crime foi 

cometido em plena luz do dia 
em um dos principais pontos 
turísticos de Alagoas, após 
o flagranteado perturbar o 
trabalho de duas mulheres 
que estavam a ganhar seu 
salário honestamente, tendo 
as vítimas sido alvejadas por 
tentar defende-las da impor-
tunação”, acrescentou Jheise 
Gama. “Ele não poderia se 
achar no direito de ceifar a 
vida de ninguém”, condenou 
a promotora.

Com base em tudo isso, 
o MPAL apontou a conduta 
do autor dos disparos como 
tentativa de homicídio, prática 
de delito tipificada no artigo 
121§2°, I do Código Penal.

3O DIA DIGITAL  l 22 de fevereiro  I  2021

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

Após preventiva, ‘atirador do 
Francês’ é levado para presídio

FLAGRANTE FOI CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA a pedido do MP, que reconheceu periculosidade do acusado

A Polícia Militar registrou 
ontem três homicídios em 
União dos Palmares. O primeiro 
ocorreu na por volta de 1h, no 
Conjunto Nova Esperança. O 
IML confirmou o recolhimento 
de um corpo do sexo mascu-
lino, vítima de disparos de 
arma de fogo. O jovem chegou 
a ser socorrido, mas morreu no 
Hospital da Mata. 

O segundo homicídio ocor-
reu por volta das 5h, também 
no Conjunto Nova Esperança, 
e teve como vítima José Lean-
dro dos Santos Silva, 22 anos. 
A vítima foi alvejada a tiros 
próximo a um mercadinho.

O último assassinato ocor-
reu na zona rural da cidade, no 
Povoado Rocha Cavalcante. 
Neste caso, a PM registrou 
apenas como vítima de arma 
de fogo, sexo masculino, sem 
qualquer informação sobre 
identidade ou circunstâncias 
do crime.

VIOLÊNCIA

Três mortes 
em 24 horas 
na cidade 
de União

Divulgação

Ascom/pC

Cícero está numa unidade prisional

Drogas foram incineradas em fornos da uma usina; quase uma tonelada

Deraldo Francisco
Repórter

O Comando de Policia-
mento da Capital (CPC) Itine-
rante está dando resultados 
na Cidade Universitária. Até 
o próximo dia 5 de março, a 
base comunitária que fica no 
Residencial Jardim Royal será 
a base do CPC. No final de 
semana, duas guarnições da 
Força Tática estouraram uma 
“boca de fumo”, prenderam 
um casal suspeito de tráfico 
de apreenderam armas, 
munições e drogas.

Conforme relatório do 
CPC Itinerante, o fato envol-
veu crime de tráfico de drogas 
majorado por emprego de 
arma de fogo. A PM rece-
beu, de forma anônima, uma 
informação dando conta da 
existência de um ponto de 
venda de drogas no Conjunto 
Maceió I. No patrulhamento 
para checar a informação, os 
policiais chegaram ao ende-

reço e observaram que uma 
mulher fechava o imóvel 
para sair. No entanto, quando 
percebeu a presença das guar-
nições, voltou para dentro de 
casa.

A mulher foi abordada e 
permitiu a entrada dos poli-
ciais para uma revista na casa. 
Um homem já estava na casa 
e, quando observaram muni-
ções espalhadas no chão da 
sala, os policiais iniciaram a 
revista geral no interior do 
imóvel. Conforme relatório, 
foram encontrados: 1,6kg 
de maconha prensada; uma 
espingarda calibre 28; um 
revólver 38; um simulacro de 
pistola Beretta; munições para 
as duas armas; uma balança 
de precisão e dois telefones 
celulares.

Com a apreensão desse 
material, o casal foi levado 
à Central de Flagrantes I, no 
Farol, para as providências a 
serem adotadas pela Polícia 
Civil. 

CPC ITINERANTE...

...estoura boca de 
fumo no Maceió I



Ricardo Rodrigues
Repórter

A votação que 
manteve  a 
p r i s ã o  d o 

deputado Daniel Silveira 
(PSL-RJ), na sessão da noite de 
sexta-feira (19/02), da Câmara 
Federal, continua repercutindo. 
No sábado (20/02), a bancada 
federal de Alagoas divulgou 
nota de repúdio à fala do depu-
tado estadual Antônio Albu-
querque (PTB), que chamou de 
“covardes” os parlamentares 
que votaram pela manutenção 
da prisão de Silveira.

Dos nove deputados 
que integram a bancada de 
Alagoas na Câmara, apenas 
o deputado federal Nivaldo 
Albuquerque  (PTB/AL) 
votou a favor da liberdade 
de Silveira, preso por deter-
minação do Supremo Tribu-
nal Federal, depois de ter 
divulgado um vídeo, aten-
tando contra a democracia, 
ao defender a volta do AI-5; 
e detratando os ministros do 
STF, com palavras chulas e 
ameaças. 

Para o deputado estadual 
Antônio Albuquerque, pai 
de Nivaldo, a bancada fede-

ral alagoana se acovardou ao 
defender a prisão de Silveira. 
Em sua fala, Albuquerque 
diz que o deputado preso 
teve o seu direito de expres-
são violentado, ao ser preso 
em flagrante delito, por ter 
emitido opinião defendendo 
a ditadura militar e criticando 
o comportamento dos minis-
tros do STF. 

Na nota distribuída à 
imprensa, a bancada federal 
não só discorda da fala de 
Albuquerque, como critica 
sua postura intimidadora, 
ao chamar de “covardes” os 
deputados que votaram pela 

prisão de Silveira. Para eles, 
“tais críticas e questionamen-
tos não podem resvalar para 
o tom intimidador, calunioso, 
violento, injurioso, ameaça-
dor, difamatório ou mesmo 
coercitivo”.

VOTAÇÃO
D o s  4 9 7  d e p u t a d o s 

presentes à sessão, 364 vota-
ram favoráveis à manutenção 
da prisão, 130 votaram contra 
e três se abstiveram. Entre 
os que decidiram manter o 
deputado preso, 68 teriam 
traíram seus partidos. Pelo 
menos é o que apontam os 

observadores parlamentares, 
que estava de olho na vota-
ção e viram os votos de cada 
deputado cravado no painel 
eletrônico. 

Para o deputado federal 
Paulão (PT/AL), a postura 
antidemocrática do preso fere 
completamente o decoro parla-
mentar, por isso ele deve conti-
nuar privado da liberdade e ter 
o mandato cassado. Tramitam 
na Comissão de Constituição e 
Justiça da Câmara vários pedi-
dos de cassação do deputado 
Daniel Silveira, que faz parte 
da “bancada da bala” de Bolso-
naro, no Congresso Nacional. 
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Apenas Nivaldo Albuquerque 
votou a favor de Silveira, em AL

DEPUTADOS FAVORÁVEIS à prisão repudiam fala de Antônio Albuquerque que os chamou de “covardes” 

VEJA A ÍNTEGRA DA NOTA

Nota – Bancada Federal de Alagoas 
reage à fala de Antônio Albuquerque

Os deputados federais Marx Beltrão (PSD), Isnaldo 
Bulhões Jr. (MDB), Paulão (PT), Arthur Lira (PP), 
Pedro Vilela (PSDB), Sergio Toledo (PL), Severino 
Pessoa (Republicanos) e Tereza Nelma (PSDB) 
repudiam a fala do deputado estadual Antônio Albu-
querque (PTB), que classificou como “covardes” os 
parlamentares alagoanos que votaram em favor da 
manutenção da prisão do deputado federal Daniel 
Silveira (PSL/RJ), frente às afirmações antidemocrá-
ticas proferidas pelo parlamentar do Rio de Janeiro.
A bancada reafirma que rechaça, e sempre recha-
çará, quaisquer ameaças à Democracia e ao Estado 
Democrático de Direito e que é integralmente contrá-
ria ao retorno de qualquer regime ditatorial no Brasil. 
A bancada entende que a liberdade de expressão é 
um direito do cidadão brasileiro e que todos os pode-
res constituídos são passíveis a críticas e questio-
namentos – o Legislativo, o Judiciário, o Executivo e 
também os Ministérios Públicos. Porém, tais críticas 
e questionamentos não podem resvalar para o tom 
intimidador, calunioso, violento, injurioso, ameaça-
dor, difamatório ou mesmo coercitivo.
Por fim, os deputados federais signatários desta nota 
reforçam seu compromisso com a inviolabilidade da 
atividade parlamentar e com a liberdade de voto de 
cada detentor de mandato legislativo, repudiando 
com veemência as acusações de covardia e defen-
dendo o amplo debate de ideias, saudável, constru-
tivo, emancipador e republicano.

Maceió, 20 de fevereiro de 2020
Bancada Federal Alagoana

Votação: 68 deputados traíram seus partidos
Como a votação foi aberta, 

os votos de cada parlamentar 
ficaram expostos no placar 
eletrônico da Câmara Federal. 
Com isso, quem votou contra 
a orientação do partido, traiu 
a sua organização partidária. 
No entanto, infidelidade parti-
dária continua sendo um tabu 
na política brasileira, pois as 
traições ocorrem entre parti-
dos de várias tendências ideo-
lógicas, da direita à esquerda. 

Na votação que manteve 
a prisão do deputado Daniel 
Silveira (PSL-RJ), pelo menos 
68 parlamentares contraria-
ram a orientação de seus parti-
dos. O número representa 
quase 14% dos 497 deputados 
presentes na sessão da última 
sexta-feira. E o que é pior: a 
maioria das traições foi em 
favor do parlamentar flumi-

nense.
Dos 68 deputados traidores, 

53 discordaram da orientação 
da bancada e votaram contra 
a prisão de Silveira. Entre esses 
deputados, dos mais diversos 
partidos, estavam os parami-
litares que fecharam questão 
pela liberdade do preso, como 
Capitão Alberto Neto (Repu-
blicanos-AM) e Sargento Fahur 
(PSD-PR).

Houve também 15 parla-
mentares que ignoraram a 
ordem do partido para vota-
rem contra a prisão, mas acaba-
ram votando sim para libertar 
Silveira. Entre esses, estão 11 
deputados do PSL, aliados 
do presidente Jair Bolsonaro 
– considerado por Silveira um 
“verdadeiro mito”. 

O presidente do PSL, o 
deputado federal pernam-

bucano Luciano Bivar, que 
rompeu com Bolsonaro, votou 
a favor da manutenção da 
prisão de Silveira e prometeu 
expulsá-lo do partido. Joice 
Hasselmann (PSL-SP), outra 
rompida com Bolsonaro, 
também votou para manter 
preso seu colega de partido.

A deputada federal Magda 
Mofatto (PL/GO), relatora do 
caso, defendeu a manutenção 
da prisão de Daniel Silveira. 
O presidente da Casa, depu-
tado federal Artur Lira (PP/
AL), também votou a favor da 
prisão e defendeu o Supremo 
Tribunal Federal (STF) dos 
ataques desferidos por seu 
comandado. Na eleição para 
presidência da Câmara, 
seguindo a orientação de 
Bolsonaro, Silveira votou em 
Arthur Lira. 

Prisão de Daniel Silveira: veja como cada deputado votou
Votaram SIM para a perda de 
mandato, contra os partidos

André Ferreira (PSC-PE)
Euclydes Pettersen (PSC-MG)
Glaustin da Fokus (PSC-GO)

Abou Anni (PSL-SP)
Bozzella (PSL-SP)

Delegado Marcelo (PSL-MG)
Delegado Waldir (PSL-GO)
Felício Laterça (PSL-RJ)

Felipe Francischini (PSL-PR)
Joice Hasselmann (PSL-SP)

Julian Lemos (PSL-PB)
Lourival Gomes (PSL-RJ)
Luciano Bivar (PSL-PE)

Professora Dayane (PSL-BA)
Pedro A Bezerra (PTB-CE)

Pedro Lucas Fernan (PTB-MA)

Votaram NÃO para a perda de 
mandato, contra os partidos

Afonso Hamm (PP-RS)
Alan Rick (DEM-AC)

Alceu Moreira (MDB-RS)
Alex Santana (PDT-BA)

Angela Amin (PP-SC)
Cap. Alberto Neto (REPUBLICANOS-AM)

Cap. Fábio Abreu (PL-PI)
Capitão Augusto (PL-SP)

Da Vitória (CIDADANIA-ES)
Daniel Trzeciak (PSDB-RS)

Danilo Forte (PSDB-CE)
Danrlei (PSD-RS)

Deleg. Éder Mauro (PSD-PA)
Dr. Jaziel (PL-CE)

Eli Borges (SOLIDARIEDADE-TO)
Enrico Misasi (PV-SP)
Francisco Jr. (PSD-GO)

Guilherme Derrite (PP-SP)
Hélio Costa (REPUBLICANOS-SC)

Hildo Rocha (MDB-MA)
Hugo Leal (PSD-RJ)

Jefferson Campos (PSB-SP)
Jerônimo Goergen (PP-RS)

Joaquim Passarinho (PSD-PA)
José Rocha (PL-BA)

Kim Kataguiri (DEM-SP)
Leda Sadala (AVANTE-AP)
Lincoln Portela (PL-MG)
Liziane Bayer (PSB-RS)

Lucas Redecker (PSDB-RS)
Lucio Mosquini (MDB-RO)
Luiz Antônio Corrêa (PL-RJ)

Mara Rocha (PSDB-AC)
Marlon Santos (PDT-RS)

Neucimar Fraga (PSD-ES)
Norma Ayub (DEM-ES)
Osmar Terra (MDB-RS)

Pastor Gil (PL-MA)
Paula Belmonte (CIDADANIA-DF)

Pedro Cunha Lima (PSDB-PB)
Pedro Lupion (DEM-PR)

Pedro Westphalen (PP-RS)
Policial Sastre (PL-SP)

Pr Marco Feliciano (REPUBLICANOS-SP)
Ricardo Barros (PP-PR)

Rodrigo Coelho (PSB-SC)
Rogério Peninha (MDB-SC)

Rosana Valle (PSB-SP)
Sargento Fahur (PSD-PR)

Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ)
Stefano Aguiar (PSD-MG)

Stephanes Junior (PSD-PR)
Subtenente Gonzaga (PDT-MG).
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Agência Alagoas

Mãe de duas 
crianças e 
no terceiro 

mês de gestação, Renata 
Ferreira Araújo, 18 anos, abriu 
o sorriso quando foi à agência 
da Caixa Econômica Fede-
ral, no último dia 17, em São 
Miguel dos Campos, e cons-
tatou que havia R$ 100 a mais 
na conta. O valor era prove-
niente da primeira parcela do 
Cartão CRIA, investimento do 
Governo de Alagoas destinado 
à primeira infância. “Para mim 
foi até uma surpresa. Eu sabia 
que o programa havia sido 
lançado, mas não imaginava 
que ia ser pago tão rapida-
mente”, comemorou.

Os depósitos foram inicia-
dos em 11 de fevereiro, quatro 
dias antes da data prevista 
originalmente. A informa-
ção é da Secretaria de Estado 
da Assistência e Desenvolvi-
mento Social (Seades), respon-
sável pela gestão do cartão. O 
recurso visa melhorar a quali-
dade nutricional em gestantes 
e crianças entre 0 e 6 anos de 
idade que vivem na pobreza ou 
extrema pobreza.

“Vai ajudar bastante para eu 
poder comprar as coisas para 
elas”, reconhece Renata. Ao 
lado do filho Ezequiel, 5, e da 
pequena Maitê Vitória, 2, a estu-

dante planeja retornar à vida 
escolar com o fim da pandemia 
do novo coronavírus. “O meu 
filho mora com o pai e só fica 
comigo nos fins de semana. 
Com a vacinação, eu vou colo-
car Maitê numa creche para 
terminar os estudos”, revela.

Pensar no futuro é cuidar 
do presente. Eis o espírito do 
Programa CRIA – Criança 
Alagoana, iniciativa maior 
e mais abrangente a qual o 
cartão está inserido. Lançado 
oficialmente em 1º de fevereiro, 
o Cartão CRIA alcançou de 
maneira ágil e eficaz o objetivo 
da primeira fase: entregar 9 mil 

cartões com valor mensal de 
100 reais para mães e gestan-
tes em 101 municípios alagoa-
nos. A meta final é atender 180 
mil famílias ainda no primeiro 
semestre de 2021. É o maior 
programa de transferência de 
renda da história de Alagoas e o 
segundo maior do país.

Em Arapiraca, o amparo 
chega em boa hora. “As coisas 
aumentaram muito. Só um 
pacote pequeno de leite custa 
entre 6 e 8 reais. E não dá para 
passar nem três dias”, reclama 
Rafaela Maria dos Santos, 22 
anos, que decidiu investir na 
compra da bebida láctea para a 

filha Ana Beatriz, 5. Portadora 
de síndrome por Zika vírus, a 
menina nasceu com microce-
falia e paralisia. “É uma ajuda 
muito boa. Com os 100 reais, eu 
já posso comprar o leite dela”, 
aponta a dona de casa, segunda 
pessoa a receber o cartão direta-
mente das mãos do governador 
Renan Filho, durante o lança-
mento na cidade, no último dia 
9 de fevereiro.

CALENDÁRIO
A partir de hoje, é a vez de 

Maceió iniciar o cadastramento 
das beneficiárias. A capital é a 
última a ingressar em função 

da capacitação das equipes 
que realizarão o registro nos 
Centros de Referência da Assis-
tência Social (CRAS).

Nas demais cidades de 
Alagoas, os novos cadastros 
para crianças acometidas por 
síndrome decorrente de Zika 
vírus e gestantes já começa-
ram. O período para inserir 
novas crianças entre 0 e 2 anos 
tem início em 1º de abril, e para 
crianças de até 5 anos, no dia 1º 
de maio.

Em março, o calendário de 
pagamento passará a obede-
cer ao Número de Identifica-
ção Social (NIS) das usuárias. 
“Ao dia 15 de cada mês, o 
pagamento será efetuado 
para as pessoas com nume-
ração final 1. No dia 16, para 
quem tiver a numeração final 
2 e assim sucessivamente”, 
explica Daniela Gazzaneo, 
superintendente de Avaliação 
e Gestão da Informação da 
Seades.

Para a gestora, a contri-
buição conjunta e afinada 
entre todos os protagonistas 
têm sido fundamental para o 
sucesso inicial do programa. 
“É um momento novo, vamos 
acertando, mas o trabalho 
próximo entre Estado, muni-
cípios e Caixa Econômica vem 
dando o suporte para que as 
coisas fiquem ajustadas neste 
começo”, comenta.

CRIA: beneficiárias recebem 
primeira parcela do auxílio

RECURSO DE R$ 100 por mês já atende a 9 mil famílias e alcançará 180 mil em todo o estado; cadastro em Maceió começou hoje

Internado com Covid-19, 
o coronel da Polícia Militar 
de Alagoas, Marco Auré-
lio Costa, 53 anos, morreu 
na noite do sábado (20), em 
Maceió. O sepultamento foi 
realizado domingo à tarde, 
no Campo Santo Parque das 
Flores. Ele é o sétimo PM a 
morrer em decorrência da 
doença.

Segundo a assessoria 
de comunicação da Polí-
cia Militar, o coronel teve 
morte cerebral declarada 
na quinta-feira (18), mas no 
dia seguinte, os médicos 
constataram atividades das 
funções cerebrais. Mesmo 
com a melhora, ele perma-
neceu em coma. O quadro se 

agravou na noite do sábado e 
o oficial faleceu.

“O coronel, que foi incor-
porado à PM-AL em 24 de 
janeiro de 1992, serviu à 
instituição e à sociedade 
alagoana por quase três 
décadas, sempre atuando de 
forma abnegada nas missões 
confiadas, lutou bravamente 
pela vida e através de sua 
força e a fé de familiares e 
amigos, desafiou o diagnós-
tico clínico, surpreendendo 
a todos diante de um quadro 
aparentemente irreversível”, 
diz a nota da PM.

Marco Aurélio Costa 
passou por diversas unida-
des da PM, como Comando 
de Policiamento da 3ª Área 

do Interior (CPAI-III), Bata-
lhão de Polícia de Radio-
patrulha (BPRp), Batalhão 
de Polícia Ambiental, 4ª 
Companhia Independente 
(CPM/I)  e  4ª  Seção do 
Estado-Maior Geral (EMG), 
se destacando na área de 
orçamento e finanças.

“A Polícia Militar de 
Alagoas, por meio do seu 
comandante-geral, coro-
nel Wellington Bittencourt, 
manifesta condolências aos 
familiares e amigos neste 
momento  de  profunda 
consternação, ao tempo em 
que destaca a lição de luta 
pela vida, que ficará marcada 
para sempre em nossas 
memórias”, diz a nota.

SAÚDE

Internado com Covid-19, Coronel 
Aurélio, da PM-AL, morre em Maceió

Arquivo pessoal

Coronel Aurélio era um oficial da operacionalide e do diálogo com a tropa

A mãe Renata Ferreira, 
grávida de 3 meses, 
ao lado da filha Maitê 
Vitória, de 2 anos

Ricardo Rodrigues
Repórter

A votação que 
manteve  a 
p r i s ã o  d o 

deputado Daniel Silveira 
(PSL-RJ), na sessão da noite de 
sexta-feira (19/02), da Câmara 
Federal, continua repercutindo. 
No sábado (20/02), a bancada 
federal de Alagoas divulgou 
nota de repúdio à fala do depu-
tado estadual Antônio Albu-
querque (PTB), que chamou de 
“covardes” os parlamentares 
que votaram pela manutenção 
da prisão de Silveira.

Dos nove deputados 
que integram a bancada de 
Alagoas na Câmara, apenas 
o deputado federal Nivaldo 
Albuquerque  (PTB/AL) 
votou a favor da liberdade 
de Silveira, preso por deter-
minação do Supremo Tribu-
nal Federal, depois de ter 
divulgado um vídeo, aten-
tando contra a democracia, 
ao defender a volta do AI-5; 
e detratando os ministros do 
STF, com palavras chulas e 
ameaças. 

Para o deputado estadual 
Antônio Albuquerque, pai 
de Nivaldo, a bancada fede-

ral alagoana se acovardou ao 
defender a prisão de Silveira. 
Em sua fala, Albuquerque 
diz que o deputado preso 
teve o seu direito de expres-
são violentado, ao ser preso 
em flagrante delito, por ter 
emitido opinião defendendo 
a ditadura militar e criticando 
o comportamento dos minis-
tros do STF. 

Na nota distribuída à 
imprensa, a bancada federal 
não só discorda da fala de 
Albuquerque, como critica 
sua postura intimidadora, 
ao chamar de “covardes” os 
deputados que votaram pela 

prisão de Silveira. Para eles, 
“tais críticas e questionamen-
tos não podem resvalar para 
o tom intimidador, calunioso, 
violento, injurioso, ameaça-
dor, difamatório ou mesmo 
coercitivo”.

VOTAÇÃO
D o s  4 9 7  d e p u t a d o s 

presentes à sessão, 364 vota-
ram favoráveis à manutenção 
da prisão, 130 votaram contra 
e três se abstiveram. Entre 
os que decidiram manter o 
deputado preso, 68 teriam 
traíram seus partidos. Pelo 
menos é o que apontam os 

observadores parlamentares, 
que estava de olho na vota-
ção e viram os votos de cada 
deputado cravado no painel 
eletrônico. 

Para o deputado federal 
Paulão (PT/AL), a postura 
antidemocrática do preso fere 
completamente o decoro parla-
mentar, por isso ele deve conti-
nuar privado da liberdade e ter 
o mandato cassado. Tramitam 
na Comissão de Constituição e 
Justiça da Câmara vários pedi-
dos de cassação do deputado 
Daniel Silveira, que faz parte 
da “bancada da bala” de Bolso-
naro, no Congresso Nacional. 
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Apenas Nivaldo Albuquerque 
votou a favor de Silveira, em AL

DEPUTADOS FAVORÁVEIS à prisão repudiam fala de Antônio Albuquerque que os chamou de “covardes” 

VEJA A ÍNTEGRA DA NOTA

Nota – Bancada Federal de Alagoas 
reage à fala de Antônio Albuquerque

Os deputados federais Marx Beltrão (PSD), Isnaldo 
Bulhões Jr. (MDB), Paulão (PT), Arthur Lira (PP), 
Pedro Vilela (PSDB), Sergio Toledo (PL), Severino 
Pessoa (Republicanos) e Tereza Nelma (PSDB) 
repudiam a fala do deputado estadual Antônio Albu-
querque (PTB), que classificou como “covardes” os 
parlamentares alagoanos que votaram em favor da 
manutenção da prisão do deputado federal Daniel 
Silveira (PSL/RJ), frente às afirmações antidemocrá-
ticas proferidas pelo parlamentar do Rio de Janeiro.
A bancada reafirma que rechaça, e sempre recha-
çará, quaisquer ameaças à Democracia e ao Estado 
Democrático de Direito e que é integralmente contrá-
ria ao retorno de qualquer regime ditatorial no Brasil. 
A bancada entende que a liberdade de expressão é 
um direito do cidadão brasileiro e que todos os pode-
res constituídos são passíveis a críticas e questio-
namentos – o Legislativo, o Judiciário, o Executivo e 
também os Ministérios Públicos. Porém, tais críticas 
e questionamentos não podem resvalar para o tom 
intimidador, calunioso, violento, injurioso, ameaça-
dor, difamatório ou mesmo coercitivo.
Por fim, os deputados federais signatários desta nota 
reforçam seu compromisso com a inviolabilidade da 
atividade parlamentar e com a liberdade de voto de 
cada detentor de mandato legislativo, repudiando 
com veemência as acusações de covardia e defen-
dendo o amplo debate de ideias, saudável, constru-
tivo, emancipador e republicano.

Maceió, 20 de fevereiro de 2020
Bancada Federal Alagoana

Votação: 68 deputados traíram seus partidos
Como a votação foi aberta, 

os votos de cada parlamentar 
ficaram expostos no placar 
eletrônico da Câmara Federal. 
Com isso, quem votou contra 
a orientação do partido, traiu 
a sua organização partidária. 
No entanto, infidelidade parti-
dária continua sendo um tabu 
na política brasileira, pois as 
traições ocorrem entre parti-
dos de várias tendências ideo-
lógicas, da direita à esquerda. 

Na votação que manteve 
a prisão do deputado Daniel 
Silveira (PSL-RJ), pelo menos 
68 parlamentares contraria-
ram a orientação de seus parti-
dos. O número representa 
quase 14% dos 497 deputados 
presentes na sessão da última 
sexta-feira. E o que é pior: a 
maioria das traições foi em 
favor do parlamentar flumi-

nense.
Dos 68 deputados traidores, 

53 discordaram da orientação 
da bancada e votaram contra 
a prisão de Silveira. Entre esses 
deputados, dos mais diversos 
partidos, estavam os parami-
litares que fecharam questão 
pela liberdade do preso, como 
Capitão Alberto Neto (Repu-
blicanos-AM) e Sargento Fahur 
(PSD-PR).

Houve também 15 parla-
mentares que ignoraram a 
ordem do partido para vota-
rem contra a prisão, mas acaba-
ram votando sim para libertar 
Silveira. Entre esses, estão 11 
deputados do PSL, aliados 
do presidente Jair Bolsonaro 
– considerado por Silveira um 
“verdadeiro mito”. 

O presidente do PSL, o 
deputado federal pernam-

bucano Luciano Bivar, que 
rompeu com Bolsonaro, votou 
a favor da manutenção da 
prisão de Silveira e prometeu 
expulsá-lo do partido. Joice 
Hasselmann (PSL-SP), outra 
rompida com Bolsonaro, 
também votou para manter 
preso seu colega de partido.

A deputada federal Magda 
Mofatto (PL/GO), relatora do 
caso, defendeu a manutenção 
da prisão de Daniel Silveira. 
O presidente da Casa, depu-
tado federal Artur Lira (PP/
AL), também votou a favor da 
prisão e defendeu o Supremo 
Tribunal Federal (STF) dos 
ataques desferidos por seu 
comandado. Na eleição para 
presidência da Câmara, 
seguindo a orientação de 
Bolsonaro, Silveira votou em 
Arthur Lira. 

Prisão de Daniel Silveira: veja como cada deputado votou
Votaram SIM para a perda de 
mandato, contra os partidos

André Ferreira (PSC-PE)
Euclydes Pettersen (PSC-MG)
Glaustin da Fokus (PSC-GO)

Abou Anni (PSL-SP)
Bozzella (PSL-SP)

Delegado Marcelo (PSL-MG)
Delegado Waldir (PSL-GO)
Felício Laterça (PSL-RJ)

Felipe Francischini (PSL-PR)
Joice Hasselmann (PSL-SP)

Julian Lemos (PSL-PB)
Lourival Gomes (PSL-RJ)
Luciano Bivar (PSL-PE)

Professora Dayane (PSL-BA)
Pedro A Bezerra (PTB-CE)

Pedro Lucas Fernan (PTB-MA)

Votaram NÃO para a perda de 
mandato, contra os partidos

Afonso Hamm (PP-RS)
Alan Rick (DEM-AC)

Alceu Moreira (MDB-RS)
Alex Santana (PDT-BA)

Angela Amin (PP-SC)
Cap. Alberto Neto (REPUBLICANOS-AM)

Cap. Fábio Abreu (PL-PI)
Capitão Augusto (PL-SP)

Da Vitória (CIDADANIA-ES)
Daniel Trzeciak (PSDB-RS)

Danilo Forte (PSDB-CE)
Danrlei (PSD-RS)

Deleg. Éder Mauro (PSD-PA)
Dr. Jaziel (PL-CE)

Eli Borges (SOLIDARIEDADE-TO)
Enrico Misasi (PV-SP)
Francisco Jr. (PSD-GO)

Guilherme Derrite (PP-SP)
Hélio Costa (REPUBLICANOS-SC)

Hildo Rocha (MDB-MA)
Hugo Leal (PSD-RJ)

Jefferson Campos (PSB-SP)
Jerônimo Goergen (PP-RS)

Joaquim Passarinho (PSD-PA)
José Rocha (PL-BA)

Kim Kataguiri (DEM-SP)
Leda Sadala (AVANTE-AP)
Lincoln Portela (PL-MG)
Liziane Bayer (PSB-RS)

Lucas Redecker (PSDB-RS)
Lucio Mosquini (MDB-RO)
Luiz Antônio Corrêa (PL-RJ)

Mara Rocha (PSDB-AC)
Marlon Santos (PDT-RS)

Neucimar Fraga (PSD-ES)
Norma Ayub (DEM-ES)
Osmar Terra (MDB-RS)

Pastor Gil (PL-MA)
Paula Belmonte (CIDADANIA-DF)

Pedro Cunha Lima (PSDB-PB)
Pedro Lupion (DEM-PR)

Pedro Westphalen (PP-RS)
Policial Sastre (PL-SP)

Pr Marco Feliciano (REPUBLICANOS-SP)
Ricardo Barros (PP-PR)

Rodrigo Coelho (PSB-SC)
Rogério Peninha (MDB-SC)

Rosana Valle (PSB-SP)
Sargento Fahur (PSD-PR)

Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ)
Stefano Aguiar (PSD-MG)

Stephanes Junior (PSD-PR)
Subtenente Gonzaga (PDT-MG).
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Voo com 2 milhões de doses 
de vacinas decola da Índia

AS DOSES foram produzidas pelo Instituto Serum, parceiro da AstraZeneca na Índia e maior produtor mundial de vacinas

Agência Brasil

Um avião da 
companhia 
E m i r a t e s , 

com remessa de 2 milhões de 
doses da vacina Oxford/Astra-
Zeneca contra covid-19 deco-
lou na madrugada de hoje (22) 
de Mumbai, na Índia, e deve 
chegar a São Paulo às 6h55 
desta terça-feira.

A aeronave deixou a cidade 
indiana por volta das 10h30 da 
manhã (horário local), o que 
equivale a 2h da madrugada 
de hoje no horário de Brasília. 
A carga fará escala em Dubai, 
nos Emirados Árabes, de onde 
decolará para São Paulo às 
22h40 (horário local) - 15h40 
de hoje (horário de Brasília).

O voo chegará a São Paulo 
amanhã de manhã e as vaci-
nas seguirão para o Rio de 
Janeiro, onde serão levadas 
para o Instituto de Tecnolo-
gia em Imunobiológicos (Bio-
-Manguinhos/Fiocruz).

As doses foram produzidas 
pelo Instituto Serum, parceiro 
da AstraZeneca na Índia e 
maior produtor mundial de 
vacinas. Mesmo prontas, as 
vacinas precisarão passar 
primeiro por Bio-Manguinhos 
para que possam ser rotuladas 
antes de serem distribuídas ao 
Programa Nacional de Imuni-
zações.

A importação de doses 

prontas é uma estratégia para-
lela à produção de vacinas 
acertada entre a AstraZeneca 
e a Fiocruz. Para acelerar a 
disponibilidade de vacinas à 
população, 2 milhões de doses 
já foram trazidas da Índia em 
janeiro e está previsto um 
total de 10 milhões de doses 
prontas a serem importa-
das. Além dos 2 milhões que 
chegam amanhã ao país, mais 
8 milhões estão previstas para 
os próximos dois meses. 

E n q u a n t o  n e g o c i a  a 
chegada das doses prontas, 

a Fiocruz trabalha na produ-
ção local das vacinas Oxford/
AstraZeneca. Segundo o 
acordo com a farmacêu-
tica anglo-sueca, a Fiocruz 
vai produzir 100,4 milhões 
de doses de vacinas até 
julho, a partir de um ingre-
diente farmacêutico ativo 
(IFA) importado. A primeira 
remessa desse insumo já 
chegou ao Bio-Manguinhos 
e o primeiro milhão de doses 
produzido na Fiocruz tem 
entrega prevista para o perí-
odo de 15 a 19 de março.

De acordo com a fundação, 
os dois primeiros lotes estarão 
liberados internamente nos 
próximos dias. Esses lotes são 
destinados a testes para o esta-
belecimento dos parâmetros 
de produção.

“Com esses resultados, 
a instituição produzirá os 
três lotes de validação, cuja 
documentação será subme-
tida à Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa). 
Esses lotes somarão cerca de 1 
milhão de doses e seus resul-
tados serão enviados à Anvisa 

até meados de março”.
Também está em anda-

mento na Fiocruz o processo 
de transferência de tecnologia 
para a produção do IFA no 
Brasil, o que tornará a funda-
ção autossuficiente na produ-
ção das vacinas. A previsão é 
que as primeiras doses com 
IFA nacional sejam entregues 
ao Ministério da Saúde em 
agosto, e, até o fim de 2021, 
seja possível entregar 110 
milhões de doses, elevando o 
total produzido no ano pela 
Fiocruz para 210,4 milhões.

As ações da Petrobras 
começaram a semana com 
queda de 20%, puxando o 
Ibovespa, principal índice 
da Bolsa brasileira,  que 
recua mais 5%, e também 
os papéis de outras estatais, 
como Eletrobras e Banco do 
Brasil. A forte queda é uma 
reação do mercado financeiro 
à interferência do presidente 
da República, Jair Bolsonaro, 
no comando da petroleira.

Na sexta-feira, ele indi-
cou o general e ex-ministro 
da Defesa Joaquim Silva e 
Luna, atualmente diretor-
-geral brasileiro de Itaipu 
Binacional, para assumir a 
presidência da Petrobras e 

um assento no Conselho de 
Administração da estatal. 
Na mesma sexta-feira, após 
declarações de Bolsonaro, 
as ações tiveram queda de 
quase 8% e a empresa perdeu 
R$ 28,2 bilhões em valor de 
mercado.

Às 11h14 desta segunda-
-feira, as ações ON da Petro-
bras tinham queda de 20,63% e 
as PN, 20,71%. Eletrobras ON 
caía 7,11% e as ações do Banco 
do Brasil recuavam 12,29%.

O Ibovespa registrava 
perdas de 5,50%.

O dólar, em alta desde a 
abertura dos negócios, avan-
çava 2,35%, cotado a R$ 5,5121.

Na Bolsa de Nova York, 

o  American Depositary 
Receipts (ADR) da Petrobras, 
recibos de ações negociadas 
por lá, despencava mais de 
16% no pré-mercado.

Para membros do conselho 
de administração da Petro-
bras, a mudança no comando 
da empresa é vista como inevi-
tável. Alguns conselheiros da 

estatal estudam votar pela 
recondução do presidente 
Roberto Castello Branco, mas 
o estatuto dá poder à União 
para fazer a troca.

O  m e r c a d o  t a m b é m 
acompanha novas mudanças 
prometidas por Bolsonaro. 
No sábado, ele disse que fará 
trocas no governo envol-
vendo o primeiro escalão. “Eu 
não tenho medo de mudar, 
não. Semana que vem deve 
ter mais mudança aí para... 
E mudança comigo não é de 
bagrinho, não, é tubarão”, 
disse a apoiadores. “Vamos 
meter o dedo na energia 
elétrica, que é outro problema 
também”, completou.

INTERFERÊNCIA 

Efeito Bolsonaro faz ações da Petrobras 
despencarem 20%; Ibovespa recua 5%

Divulgação

Jair indicou o general Joaquim Silva e Luna para a presidência da Petrobras
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Os consultores 
e c o n ô m i -
cos sempre 

orientam aos consumidores 
cautela no uso do cartão de 
crédito. De fácil acesso e com 
limite geralmente superior 
à renda do portador, muitas 
vezes o cartão acaba sendo 
usado sem planejamento, 
trazendo uma dívida com 
juros altos e difícil de ser 
quitada. Em Maceió, 97,8% 
dos consumidores que se 
endividaram, em janeiro, utili-
zaram este recurso de crédito, 
segundo dados da Pesquisa de 
Endividamento e Inadimplên-
cia do Consumidor (PEIC) 
realizada pelo Instituto Feco-
mércio AL em parceria com 
a Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC).

Apesar de ser um percen-
tual alto, o comprometimento 
médio da renda com dívi-
das ficou dentro do aceitá-
vel, marcando 28% quando 
o máximo aconselhado é de 
30%. Além disso, no contexto 
geral houve redução no 
nível de endividamento das 
famílias. Se em novembro e 
dezembro de 2020 o percen-
tual ficou estacionado em 

64,1%, seguindo uma trajetó-
ria de queda desde julho – mês 
que apresentou o patamar 
máximo de endividamento da 
capital em todo ano de 2020, 
chegando a 72,5% -, em janeiro 
de 2021 o endividamento ficou 
em 63,1%.

A capital alagoana também 
apresentou indicadores de 
endividamento menores do 
que a média nacional, pois 
enquanto 63,1% dos maceio-
enses estão com algum tipo 
dívida, a média das capitais 
brasileiras é de 66,3% (dezem-
bro de 2020). Percentual abaixo 
da média nacional também em 
relação às contas em atraso, já 
que 18,5% dos maceioenses 
declararam estar nessa situa-
ção, enquanto nas outras capi-
tais brasileiras o percentual 
médio é de 25,2%.

Para o assessor econômico 
da Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo 
do Estado de Alagoas (Feco-
mércio AL), Victor Hortencio, 
a queda da inadimplência 
talvez se deva a um conjunto 
de fatores que agiram criando, 
mantendo e potencializando 
a renda dos maceioenses, 
como o auxílio emergencial 
e os programas federais de 

manutenção dos postos de 
trabalhos. “Por outro lado, o 
surgimento de uma segunda 
onda da pandemia do coro-
navírus atrelada às incerte-
zas quanto a renovação dos 
benefícios e à celeridade da 
vacinação em massa impactou 
nas decisões do consumo da 
população da capital”, avalia.

Em termos absolutos, na 
variação mensal, o número 
de endividados saiu de 194 
mil, em dezembro, para 190 
mil, em janeiro. Já o número 
de endividados com contas 
em atraso, que em dezem-
bro contabilizava mais 60 
mil pessoas, caiu para 56 mil; 
queda de aproximadamente 

-6,61%. “É o menor número 
de inadimplentes, em valores 
absolutos, dos últimos 9 anos 
da capital alagoana”, ressalta 
o economista com base em 
dados da PEIC de fevereiro de 
2012, quando existiam quase 
55 mil pessoas endividadas 
com contas em atraso em 
Maceió naquele período.

Na variação anual,  o 
volume de endividados com 
contas em atraso diminuiu 
-34,4%. Traduzindo para 
números absolutos, o número 
de pessoas nessa situação saiu 
de 85 mil pessoas (janeiro de 
2020) para 56 mil em 2021, 
refletindo uma queda de 29 mil 
inadimplentes na capital.

Além do cartão de crédito, 
os consumidores adotaram 
outras modalidades de endivi-
damento de curto prazo, como 
os carnês (16,7%) e o crédito 
pessoal (3%). Dentre os endivi-
dados, 30,6% das pessoas com 
renda até 10 salários-mínimos 
disseram possuir alguma 
dívida atrasada, contra 10,6% 
dos que recebem mais de 10 
salários. Quanto ao tempo de 
atraso, os dois grupos salariais 
têm uma média similar de um 
pouco mais de 70 dias, sendo 
que mais de 60% dos dois 
níveis de renda demoram entre 
3 e 6 meses no pagamento das 
dívidas.

“Os números mostrados 
acima trazem duas conclu-
sões, uma boa e não tão boa. 
A primeira é que os residentes 
em Maceió estão mais pruden-
tes com o consumo, se endivi-
dando menos e pagando suas 
dívidas. A segunda, é que o 
consumo se caracteriza como 
o principal causador do endi-
vidamento”, observa, mas 
ressalva que nem toda dívida é 
ruim. “A compra de bens durá-
veis, automóveis e imóveis, se 
dá pelo endividamento, o que 
é normal e saudável para a 
economia”, complementa.

Cartão de crédito representa 
98% na aquisição de dívidas

APESAR DO PERCENTUAL ALTO, o comprometimento médio da renda marcou 28%, dentro do limite aconselhado de 30%
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Voo com 2 milhões de doses 
de vacinas decola da Índia

AS DOSES foram produzidas pelo Instituto Serum, parceiro da AstraZeneca na Índia e maior produtor mundial de vacinas

Agência Brasil

Um avião da 
companhia 
E m i r a t e s , 

com remessa de 2 milhões de 
doses da vacina Oxford/Astra-
Zeneca contra covid-19 deco-
lou na madrugada de hoje (22) 
de Mumbai, na Índia, e deve 
chegar a São Paulo às 6h55 
desta terça-feira.

A aeronave deixou a cidade 
indiana por volta das 10h30 da 
manhã (horário local), o que 
equivale a 2h da madrugada 
de hoje no horário de Brasília. 
A carga fará escala em Dubai, 
nos Emirados Árabes, de onde 
decolará para São Paulo às 
22h40 (horário local) - 15h40 
de hoje (horário de Brasília).

O voo chegará a São Paulo 
amanhã de manhã e as vaci-
nas seguirão para o Rio de 
Janeiro, onde serão levadas 
para o Instituto de Tecnolo-
gia em Imunobiológicos (Bio-
-Manguinhos/Fiocruz).

As doses foram produzidas 
pelo Instituto Serum, parceiro 
da AstraZeneca na Índia e 
maior produtor mundial de 
vacinas. Mesmo prontas, as 
vacinas precisarão passar 
primeiro por Bio-Manguinhos 
para que possam ser rotuladas 
antes de serem distribuídas ao 
Programa Nacional de Imuni-
zações.

A importação de doses 

prontas é uma estratégia para-
lela à produção de vacinas 
acertada entre a AstraZeneca 
e a Fiocruz. Para acelerar a 
disponibilidade de vacinas à 
população, 2 milhões de doses 
já foram trazidas da Índia em 
janeiro e está previsto um 
total de 10 milhões de doses 
prontas a serem importa-
das. Além dos 2 milhões que 
chegam amanhã ao país, mais 
8 milhões estão previstas para 
os próximos dois meses. 

E n q u a n t o  n e g o c i a  a 
chegada das doses prontas, 

a Fiocruz trabalha na produ-
ção local das vacinas Oxford/
AstraZeneca. Segundo o 
acordo com a farmacêu-
tica anglo-sueca, a Fiocruz 
vai produzir 100,4 milhões 
de doses de vacinas até 
julho, a partir de um ingre-
diente farmacêutico ativo 
(IFA) importado. A primeira 
remessa desse insumo já 
chegou ao Bio-Manguinhos 
e o primeiro milhão de doses 
produzido na Fiocruz tem 
entrega prevista para o perí-
odo de 15 a 19 de março.

De acordo com a fundação, 
os dois primeiros lotes estarão 
liberados internamente nos 
próximos dias. Esses lotes são 
destinados a testes para o esta-
belecimento dos parâmetros 
de produção.

“Com esses resultados, 
a instituição produzirá os 
três lotes de validação, cuja 
documentação será subme-
tida à Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa). 
Esses lotes somarão cerca de 1 
milhão de doses e seus resul-
tados serão enviados à Anvisa 

até meados de março”.
Também está em anda-

mento na Fiocruz o processo 
de transferência de tecnologia 
para a produção do IFA no 
Brasil, o que tornará a funda-
ção autossuficiente na produ-
ção das vacinas. A previsão é 
que as primeiras doses com 
IFA nacional sejam entregues 
ao Ministério da Saúde em 
agosto, e, até o fim de 2021, 
seja possível entregar 110 
milhões de doses, elevando o 
total produzido no ano pela 
Fiocruz para 210,4 milhões.

As ações da Petrobras 
começaram a semana com 
queda de 20%, puxando o 
Ibovespa, principal índice 
da Bolsa brasileira,  que 
recua mais 5%, e também 
os papéis de outras estatais, 
como Eletrobras e Banco do 
Brasil. A forte queda é uma 
reação do mercado financeiro 
à interferência do presidente 
da República, Jair Bolsonaro, 
no comando da petroleira.

Na sexta-feira, ele indi-
cou o general e ex-ministro 
da Defesa Joaquim Silva e 
Luna, atualmente diretor-
-geral brasileiro de Itaipu 
Binacional, para assumir a 
presidência da Petrobras e 

um assento no Conselho de 
Administração da estatal. 
Na mesma sexta-feira, após 
declarações de Bolsonaro, 
as ações tiveram queda de 
quase 8% e a empresa perdeu 
R$ 28,2 bilhões em valor de 
mercado.

Às 11h14 desta segunda-
-feira, as ações ON da Petro-
bras tinham queda de 20,63% e 
as PN, 20,71%. Eletrobras ON 
caía 7,11% e as ações do Banco 
do Brasil recuavam 12,29%.

O Ibovespa registrava 
perdas de 5,50%.

O dólar, em alta desde a 
abertura dos negócios, avan-
çava 2,35%, cotado a R$ 5,5121.

Na Bolsa de Nova York, 

o  American Depositary 
Receipts (ADR) da Petrobras, 
recibos de ações negociadas 
por lá, despencava mais de 
16% no pré-mercado.

Para membros do conselho 
de administração da Petro-
bras, a mudança no comando 
da empresa é vista como inevi-
tável. Alguns conselheiros da 

estatal estudam votar pela 
recondução do presidente 
Roberto Castello Branco, mas 
o estatuto dá poder à União 
para fazer a troca.

O  m e r c a d o  t a m b é m 
acompanha novas mudanças 
prometidas por Bolsonaro. 
No sábado, ele disse que fará 
trocas no governo envol-
vendo o primeiro escalão. “Eu 
não tenho medo de mudar, 
não. Semana que vem deve 
ter mais mudança aí para... 
E mudança comigo não é de 
bagrinho, não, é tubarão”, 
disse a apoiadores. “Vamos 
meter o dedo na energia 
elétrica, que é outro problema 
também”, completou.

INTERFERÊNCIA 

Efeito Bolsonaro faz ações da Petrobras 
despencarem 20%; Ibovespa recua 5%

Divulgação

Jair indicou o general Joaquim Silva e Luna para a presidência da Petrobras
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