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5NA OPERAÇÃO LAVA JATO, POLÍCIA FEDERAL REGISTROU DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA QUE NUNCA OUVIU

Quando a gasolina passa 
dos R$ 5,00 o litro e o diesel 
ultrapassa os R$ 4,00, os 
consumidores  aceleram 
ao passar por um posto de 
combustíveis. Mas, quando as 
placas com os preços mostram 
um valor abaixo daquele que 
se pratica, ele reduz a velo-
cidade, “abre” a seta e vai, 
desconfiado, para a bomba. 
Muitos mandam completar 
o tanque e são surpreendi-
dos com o verdadeiro valor 
do combustível. Isso porque 
o preço que ele viu na placa 
com numerais gigantescos 
são, na verdade, para o abas-
tecimento de quem tem em 
seu celular algum aplicativo 
para descontos. 

Cícero Andrade aguarda julgamento

Foram dez cédulas falsas de R$ 100

Glock 380, 16 tiros, foi apreendida

POSTOS USAM O “ME 
ENGANA QUE EU GOSTO” 

PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS PARA QUEM TEM ALGUM TIPO DE APLICATIVO CONFUNDEM OS CONSUMIDORES

6

FOGO NA GERALDO MELO

Parte de Maceió parou hoje pela manhã devido ao bloqueio da Ladeira Geraldo Melo, 
trecho que fica no Poço. Carroceiros instalados numa área que será desocupada 

pela Prefeitura de Maceió para uma obra de urbanização do Vale do Reginaldo fizeram 
o protesto, interditando a pista com fogo em pneus, mobília velha e galhos de árvores. 
O trânsito ficou caótico entre as 10h e 12h na principal via de acesso à orla de Maceió 
e Centro. A ocupação do local feita pelos carroceiros ocorreria de forma ilegal. Para os 
casos de moradias naquela área, a Prefeitura está disponibilizando o aluguel social. 

...Está no Cyridião Durval 
O empresário Cícero 

Andrade, preso no final de 
semana após abrir fogo na 
Praia do Francês, está no 
Presídio Professor Cyridião 
Durval, por determinação 
judicial. Ele é acusado de 
tentativa de homicídio após 
ter feito 12 disparos de pistola 
Glock 380, durante uma 
discussão numa barraca de 
praia, no Francês. No episó-
dio, uma pessoa ficou ferida.

O governador Renan Filho 
e o secretário de Estado da 
Segurança Pública, Alfredo 
Gaspar de Mendonça, autori-
zam, amanhã, às 10 horas, o 
início das obras de construção 
da Base Descentralizada do 
Samu/Corpo de Bombeiros. 
A unidade será instalada sob 
o Viaduto da Polícia Rodovi-
ária Federal (PRF), no entron-
camento entre as BRs 316 e 
104, Tabuleiro do Martins, em 
Maceió. No local, será reali-
zada a solenidade de assi-
natura da ordem de serviço, 
que terá transmissão pelos 
canais oficiais do Governo 
de Alagoas no Facebook 
(Governo de Alagoas) e Insta-
gram (@governodealagoas).

NO TABULEIRO

Sede do 
Samu/CBM 
ficará sob
o viaduto

Co
rte

sia
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“IRREAL”

PF apreende 
dinheiro falso 
com motorista 
por aplicativo
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A mesada é uma ótima ferra-
menta para inserir as crianças e 
jovens no universo financeiro. No 
entanto, há alguns erros cometi-
dos pelos pais/responsáveis nessa 
hora que podem fazer com que 
tenha o efeito contrário, dando 
maus exemplos à nova geração.

Se bem aplicada, ao invés de 
ser um incentivo ao consumo, se 
torna um meio de educar finan-
ceiramente os jovens, que, em um 
futuro próximo, fará esses jovens 
mais consciente e sustentável. 
Porém, se a mesada for oferecida 
de forma errônea pode causar 
impactos negativos. Listo abaixo 
os sete principais erros na imple-
mentação da mesada, que retirei 
do livro Mesada não é só dinheiro 
- Conheça os 8 tipos e construa um 
novo futuro (Editora DSOP):

1. DESEQUILÍBRIO
A criança não deve guar-

dar todo o seu dinheiro para os 
sonhos. Ela precisa separar 50% 
de sua mesada para o consumo 
cotidiano e se dar o direito de 
comprar algo que deseja - sem 
excessos. Por incrível que pareça, 
a disciplina rígida que alguns 
pais impõem dentro de casa pode 
acabar transformando seus filhos 
em crianças obsessivas com o 
dinheiro e, consequentemente, 
em futuras pessoas avarentas.

2. VIOLAÇÃO
Os pais não podem, de forma 

alguma, usar o dinheiro que a 
criança vem guardando para os 
seus sonhos como empréstimo. 
Essa recomendação pode pare-
cer absurda, mas existem muitos 
casos, no âmbito familiar, em que 
os pais ou responsáveis mexem 
no cofrinho do filho ou retiram 
algum valor da caderneta de 
poupança da criança para paga-
mento de uma conta da casa ou 
mesmo para uso particular.

3. RUPTURA
Nunca atravesse as etapas de 

esforço e crescimento de seu filho. 
Jamais compre o objeto de sonho 
dele antes que a criança consiga 
juntar o dinheiro para conquistá-
-lo. Isso fará com que ele registre 
na mente, para o resto da vida, a 
ideia de que não precisa lutar para 
conquistar as coisas que deseja.

4. PERMISSÃO
Aprenda a dizer não, é para o 

bem da criança. Durante a imple-
mentação da mesada, você vai 
se deparar com a seguinte situ-
ação: a criança vai gastar todo o 
dinheiro antes de o mês terminar. 
É natural, ela está aprendendo e 
vai pedir mais quando isso acon-
tecer. Mas ela deve vivenciar as 
consequências de seus atos.

5. DESMEDIDA
A mesada não pode ser 

usada nem como prêmio, 
nem como castigo. Há pais 
que, por impulso, decidem 
não dar mesada por um perí-
odo de tempo ao filho, por 
mau comportamento ou notas 
baixas, por exemplo. Ou então, 
dão a mesada porque o filho fez 
alguma atividade doméstica. 
A mesada deve ser respeitada 
e jamais virar uma moeda de 
troca ou “barganha” entre pais 
e filhos.

6. REMUNERAÇÃO
A mesada não é salário. Salá-

rios são pagos para quem traba-
lha e criança não pode e não 
deve trabalhar. Esse é um dos 
conceitos que nunca é demais 
reforçar, para que as coisas 
fiquem realmente claras. Salário 
é salário, mesada é mesada!

7. SONEGAÇÃO
Os adultos devem ensi-

nar as suas crianças, desde 
cedo, que tudo que compra-
mos deve vir com nota fiscal, 
desde um chocolate até uma 
bicicleta. Portanto, não deem 
o exemplo errado para os 
seus filhos, negociando uma 
compra sem nota fiscal para 
obter desconto.

De acordo com o colunista 
de O Globo, Merval Pereira, o 
estopim para a demissão de 
Roberto Castello Branco da 
Petrobrás teria sido a recusa 
do ex-presidente da Petrobrás 
de alocar R$ 100 milhões em 
publicidade na Record, do 
bispo Macedo, e SBT, de Silvio 
Santos.

Diz ele  que os preços 
dos combustíveis não foram 
o motivo para a mudança. 
Castello Branco teria peitado a 
investida das duas emissoras 
que apoiam o governo para 
levar dos cofres da estatal os 
R$ 100 milhões.

Silvio Santos, dono do SBT, 
e o Pastor Edir Macedo, da 
Record, queixaram-se a Bolso-
naro que não estavam sendo 
atendidos no pleito pelo presi-
dente da empresa.

O presidente, já pressio-
nado com a alta dos preços 
dos combustíveis, tomou essa 
questão do dinheiro para SBT 
e Record como a gota d’água 
e decidiu demitir Castello 
Branco, homem indicado pelo 
ministro Paulo Guedes.

Segundo a informação, 
Silvio e Macedo queriam o 
dinheiro para juntar um grupo 
de empresas e comprar vaci-
nas contra a Covid-19.

Castello Branco disse-lhes 
que não iria financiar vacinas 
para o setor privado, por que 
seria um ato de injustiça com 
o SUS.

Isso é o que se pode chamar 
de tentativa milionária de 
furar a fila da vacina contra o 
Covid.

E com o dinheiro dos 
outros.

Como uma última cartada 
para tentar agradar sua base 
ideológica composta por cami-
nhoneiros, evangélicos e mili-
tares saudosos da ditadura, o 
presidente brasileiro Jair Bolso-
naro levou a maior empresa 
nacional a perder em valor de 
mercado R$ 102,5 bilhões.

Bolsonaro, agindo como um 
ditador implacável e irrespon-
sável resolveu demitir o presi-
dente da Petrobras, Roberto 
Castello Branco, substituindo-
-o pelo general, Silva e Luna. 
Pronto, cenário catastrófico, 
onde neoliberais de todas as 
matizes, em especial os colunis-
tas da Rede Globo, passaram a 
dar opiniões as mais alarmistas 
possíveis, muito semelhante ao 
que aconteceu com a presidente 
Dilma Rousseff.

Sabemos que o castelo de 
areia de Bolsonaro, ‘construído 

durante delírios de uma noite 
de verão’ cedo ou tarde desmo-
ronaria, implacavelmente.

Não passa um único dia 
ou semana que não tenhamos 
crise e mais crise desde que o 
tenente reformado do Exército 
Brasileiro foi eleito presidente 
da República, numa trama que 
envolveu uma suposta facada, 
auxílio das maiores empresas 
de comunicação e conluio com 
um juiz, juntamente com seus 
procuradores adestrados. Tudo 
isso com dinheiro dos grandes 
conglomerados empresariais 
nacionais e internacionais.

Jair Bolsonaro, que nunca 
trabalhou na vida de forma 
normal, foi alçado ao maior 
cargo da República através de 
uma promessa: ser mais libe-
ral na economia do que FHC , 
Serra e Aécio juntos. Para isso, 
o tal mercado apoiou a indica-

ção como ministro da Economia 
de um cidadão que nunca teve 
nenhuma chance no espectro 
econômico nacional ou interna-
cional. Paulo Guedes, que não 
passa de uma ave de rapina no 
mercado financeiro, passou a 
gerenciar um ‘superministério’, 
mas falhou miseravelmente ao 
não colocar à venda as valiosas 
estatais brasileiras, entre elas 
a Petrobras, Banco do Brasil e 
Caixa Econômica Federal. Isso 
na visão dos neoliberais tupi-
niquins que adoram vender 
empresa nacional, garantindo 
lucro polpudo.

Agora, com a água na linha 
da cintura do governo do capi-
tão reformado, a economia 
brasileira está em frangalhos. 
Milhões de pessoas desem-
pregadas, falta de incentivo à 
produção, inflação começando 
a dar sinais que veio para ficar 

e a total inoperância gover-
namental em agir durante a 
pandemia do novo coronavírus 
fazem do Brasil um país total-
mente quebrado.

Soma-se ainda o fato do 
presidente passar maior parte 
do seu tempo, que deveria ser 
dedicado a impedir os efeitos 
da pandemia na sociedade, em 
praias paradisíacas país a fora, 
com suas tiradas sem nenhuma 
graça, mostrando ao Brasil que 
temos um imbecil completo no 
comando.

O Brasil que já foi conside-
rado até pouco tempo atrás a 
sétima economia do mundo, 
passou a ser a piada no mundo.

As consequências  das 
ações nefastas de Bolsonaro e 
seu ministro da Economia são 
sentidas diariamente pelo povo 
brasileiro. Cada vez menos 
gente no mercado formal de 

trabalho, transformado o país 
em um grande camelódromo, 
com milhares de vendedores de 
bugigangas. Isso sem falar nos 
milhares de jovens que vivem 
de alugar carro para passar 
de 12 a 16 horas atrás de um 
volante para ganhar pouco mais 
de R$ 1500.

Estamos diante do maior 
colapso social da nossa história, 
caso esse governo continue. Fica 
cada vez mais claro que Bolso-
naro não tem a mínima condi-
ção de ser chamado de gestor, 
muito menos de presidente.

É meus amigos e minhas 
amigas. Estamos sendo gover-
nados por alguém sem qualquer 
capacidade administrativa, 
movido única e exclusivamente 
por seus interesses pessoais e 
dos seus filhos.

O fundo do poço nunca foi 
tão fundo.

Sete erros que os pais cometem 
na hora de dar mesada

Silvio Santos e Edir Macedo 
queriam R$ 100 milhões da 

Petrobras para comprar vacina

Enlouquecido, Bolsonaro irrita neoliberais 
e faz Petrobras perder R$ 102,5 bilhões
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Graziela França
Ascom SMS

Momento de 
e m o ç ã o , 
e x p e c t a -

tiva e felicidade. Foi assim 
que definiu Cecília Calhei-
ros, enfermeira da Unidade 
de Referência em Saúde João 
Paulo II, no Jacintinho, a 
respeito do início da vacina-
ção nas unidades. Ela foi uma 
das primeiras profissionais 
vacinadas contra a Covid-19 
da Atenção Primária, porta 

de entrada para os usuários 
do Sistema Único de Saúde.

“A gente esperava há muito 
tempo por este momento. Está-
vamos com muita expectativa, 
até porque não paramos o nosso 
atendimento aqui na unidade e 
temos recebido a comunidade 
normalmente. O fluxo não é 
igual ao de um hospital, mas 
a primeira demanda a gente 
recebe aqui, então, foi exce-
lente”, frisou a enfermeira.

Além dos trabalhado-
res da Unidade João Paulo 
II, mais 32 unidades foram 

contempladas. Nesta etapa 
receberão a primeira dose 
da Coronavac as unidades 
dos 1º, 2º, 3º, 5º e 8º Distritos 
Sanitários, que apresentaram 
maior incidência do novo 
coronavírus.

O secretário municipal de 
saúde, Pedro Madeiro, acom-
panhou o início da vacinação 
na unidade e destacou que o 
trabalho tem sido intensivo 
e com a intenção de imuni-
zar, o mais rápido possível, a 
todos os profissionais da Rede 
Municipal.

“Esses trabalhadores 
são essenciais para ofertar o 
atendimento para a popula-
ção maceioense. Então, esse 
momento é muito importante, 
porque nos permite garantir 
que os nossos profissionais 
estejam disponíveis à medida 
que a população precise. É 
fundamental passar por esse 
processo e a nossa intenção é 
ampliar para os outros distri-
tos o quanto antes”, reforçou 
o secretário.

A previsão é que essa 
etapa da vacinação seja 

concluída até amanhã. Os 
imunizantes serão aplicados 
pelas próprias salas de vacina 
das unidades, que receberam 
da Gerência de Imunização 
da SMS o quantitativo de 
doses equivalente ao número 
exato de profissionais da 
saúde em atividade em cada 
unidade. Já os que estão afas-
tados devido aos decretos 
municipais serão contempla-
dos quando forem disponibi-
lizadas vacinas para todos os 
trabalhadores de saúde.

UBS: Profissionais de Maceió 
começam a ser vacinados

NESTA ETAPA, FORAM DISPONIBILIZADAS 1.149 doses da Coronavac para cinco distritos sanitários da capital

Michelle de almeida, 
nutricionista da unidade, 
também foi vacinada 
contra a Covid-19

Enfermeira Cecília Calheiros 
foi uma das primeiras 
vacinadas na unidade

Foram disponibilizadas 
1.149 doses da vacina 
para esta etapa

Fotos: Polyanna Monteiro/ Ascom SMS

Divulgação
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Com o surgi-
m e n t o  d a 
variante da 

Covid-19, Alagoas se tornou 
mais um Estado brasileiro a 
ter o registro da nova cepa 
do vírus em circulação. Para 
a identificação da variante P1 
do novo coronavírus, o Labo-
ratório Central de Alagoas 
(Lacen/AL) realiza a análise 
da amostra e, confirmando o 
caso, utiliza métodos de sele-
ção antes de enviar o material 
para a Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), no Rio de 
Janeiro, laboratório de refe-
rência nacional indicado pelo 
Ministério da Saúde (MS).

Um dos critérios é a busca 
ativa de pacientes que viaja-
ram para algum dos estados 
em que a nova cepa está em 
circulação ou que tiveram 
contato com alguém que 
esteve em alguma dessas 
localidades. De acordo com 
Anderson Brandão, gerente 
do Lacen/AL, outra frente 
de trabalho feita pelo órgão 
é a busca aleatória, no qual 

alguns diagnósticos feitos 
pelo laboratório alagoano são 
selecionados e enviados para 
a Fiocruz.

“Esses exames são encami-
nhados para a Fiocruz, local 
onde será feito o sequencia-
mento genético para indicar 
quais variantes estão presen-
tes naquelas amostras. Nos 
exames da busca ativa vamos 
confirmar ou não da suspeita 
da infecção daquele paciente 
pela nova cepa. E na busca 
aleatória, nós vamos conhecer, 
de uma forma amostral, quais 
são as variantes que estão em 
circulação no Estado”, explica 
o gerente do Lacen/AL.

A seleção dessas amos-
tras enviadas pelo Lacen/AL 
à Fiocruz é feita com base na 
carga viral, que deve ser alta 
para que o sequenciamento 
genético aconteça de maneira 
eficaz. “Quando os exames 
para a detecção da Covid-19 
chegam até o Lacen/AL, todas 
as amostras são processadas, 
e separadas seguindo alguns 
critérios, e a identificação 
dessa variante só acontece 
quando é possível isolar esse 
vírus, e para isso é preciso que 

a carga viral do paciente esteja 
alta. E nos casos em que os 
pacientes positivos apresenta-
rem uma carga viral baixa, não 
será possível isolar o vírus e o 
sequenciamento não poderá 
ser feito”, explicou Anderson 
Brandão.

O Ministério da Saúde defi-
niu o laboratório da Fiocruz 
como referência para fazer 
esse monitoramento. Todas 
as amostras são processadas 
seguindo um mesmo crité-
rio, passando pelos mesmos 

profissionais e utilizando os 
mesmos equipamentos. A 
estratégia do ministério foi 
utilizada para evitar qual-
quer tipo de divergência no 
resultado de identificação das 
variantes.

PACIENTES MANAUARAS
O Lacen/AL também soli-

citou a análise para a detecção 
da nova cepa da Covid-19 em 
todos os pacientes que vieram 
de Manaus (AM) para serem 
tratados em Maceió, após o 

colapso da rede hospitalar 
da capital amazonense.“Vale 
ressaltar, que esses pacientes 
já estavam em um período 
mais avançado da doença e 
muitos deles já não possuíam 
partículas virais ativas, que 
pudessem contaminar outras 
pessoas. Mas, apesar disso, 
o Estado de Alagoas buscou 
fazer o sequenciamento gené-
tico para saber se esses pacien-
tes possuíam ou não a nova 
variante da covid-19”, disse o 
gerente do Lacen/AL.

SINTOMAS IGUAIS
De acordo com Anderson 

Brandão a variante P.1 da 
Covid-19 possui os mesmos 
sintomas clínicos da antiga 
cepa do vírus. “A única dife-
rença que estamos notando 
até agora é a transmissibili-
dade do vírus, que está tendo 
um poder de disseminação 
maior, com isso ele consegue 
se espalhar muito mais rápido 
do que a variante anterior. Por 
isso precisamos reforçar os 
cuidados de higiene, do uso 
da máscara e manter o distan-
ciamento social, respeitando o 
isolamento social”, finalizou.

Covid: Lacen explica métodos 
para identificar nova variante

LABORATÓRIO realiza a análise e, confirmando o caso, utiliza métodos de seleção antes de enviar o material para a Fiocruz

Thiago Duarte

Antes de enviar amostra à Fiocruz, Lacen faz o sequenciamento genético

Uma mulher foi ontem 
pela Polícia Federal em 
Alagoas, após receber pelos 
C o r r e i o s  u m  e n ve l o p e 
contendo R$ 1.000,00 em 
cédulas falsas. O flagrante 
aconteceu depois uma inves-
tigação sobre o envio de uma 
correspondência contendo o 

dinheiro falso procedente de 
Belo Horizonte (MG).

A partir das informações 
a Polícia Federal em Brasília 
alertou a equipe de Alagoas 
que a encomenda tinha como 
destino a cidade de Maceió. 
De acordo com informações 
da assessoria de comunica-

ção da PF, a correspondência 
foi monitorada e as equipes 
aguardaram a entrega para 
fazer o flagrante do destina-
tário.

A mulher foi abordada 
pelos policiais federais que 
solicitaram a abertura do 
envelope e ficou constatado 

que havia dez cédulas de R$ 
100,00 falsas, totalizando R$ 
1.000,00. A dona do dinheiro, 
que não teve o nome reve-
lado, recebeu voz de prisão 
em flagrante pela prática de 
crime de moeda e foi condu-
zida para a Sede da Polícia 
Federal, em Jaraguá.

Ainda segundo a asses-
soria, a mulher confessou 
que adquiriu as cédulas e 
agora ficará à disposição da 
Justiça Federal, sujeitando-
-se à pena de até 12 anos de 
reclusão. A PF ainda inves-
tiga a pessoa que enviou as 
cédulas falsas.

EM FLAGRANTE

Mulher é presa pela Polícia Federal após 
receber envelope contendo dinheiro falso
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PF registrou depoimento de 
testemunha que não ouviu

O DIÁLOGO, de 26 de janeiro de 2016, foi enviado pela defesa do ex-presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal

Folhapress

Procuradores da 
força-tarefa da 
Operação Lava 

Jato de Curitiba afirmaram, em 
diálogos hackeados, que uma 
delegada da Polícia Federal 
lavrou o termo de depoimento 
de uma testemunha sem que 
ela fosse ouvida.

“Como expõe a Erika: ela 
entendeu que era pedido nosso 
e lavrou termo de depoimento 
como se tivesse ouvido o cara, 
com escrivão e tudo, quando 
não ouviu nada... DPFs [dele-
gado da polícia federal] são 
facilmente expostos a proble-
mas administrativos”, afirmou 
Deltan Dallagnol em uma 
conversa por mensagens com 
o procurador Orlando Martello 
Júnior.

O diálogo, de 26 de janeiro 
de 2016, foi enviado pela 

defesa do ex-presidente Lula 
ao Supremo Tribunal Federal 
(STF) ontem.

Autorizado pela Corte, 
o escritório Teixeira Zanin 
Martins Advogados, que 
representa o petista, está 
analisando as mensagens 
interceptadas ilegalmente por 
um hacker que invadiu os tele-
fones celulares de autorida-
des. O material foi recolhido 
pela Operação Spoofing, que 
investiga a invasão dos apare-
lhos, e disponibilizado para a 
defesa do ex-presidente.

Na resposta a Dallagnol, o 
procurador Orlando Martello 
diz, segundo os diálogos 
transcritos pelo perito Cláu-
dio Wagner, contratado pelos 
advogados de Lula:

“Podemos combinar com 
ela [Erika] de ela nos provocar 
diante das notícias do jornal 
para reinquiri-lo ou algo 

parecido. Podemos conver-
sar com ela e ver qual estra-
tégia ela prefere. Talvez até, 
diante da notícia, reinquiri-
-lo de tudo. Se não fizermos 
algo, cairemos em descrédito. 
O mesmo ocorreu com padi-
lha e outros. Temos q chamar 
esse pessoal aqui e reinquiri-
-los. Já disse, a culpa maior é 
nossa. Fomos displicentes!!! 
Todos nós, onde me incluo. 
Era uma coisa óbvia q não 
vimos. Confiamos nos advs 
e nos colaboradores. Erramos 
mesmo!”. O texto foi mantido 
com a grafia original.

Deltan Dallagnol, mais 
adiante, pondera: “Concordo. 
Mas se o colaborador e a defesa 
revelarem como foi o procedi-
mento, a Erika pode sair muito 
queimada nessa... pode dar 
falsidade contra ela... isso que 
me preocupa”.

Os procuradores se refe-

rem à delegada apenas pelo 
primeiro nome. Na Lava Jato 
atuava uma delegada, Erika 
Marena, que trabalhou nela 
desde seus primórdios e de 
forma estreita com a equipe de 
procuradores.

Coordenadora das investi-
gações, a policial chegou a ser 
apontada como responsável 
por batizar a operação. Não é 
possível, no entanto, saber se os 
diálogos se referem a ela.

Em 2018, Marena foi convi-
dada por Sergio Moro para inte-
grar sua equipe no Ministério 
da Justiça. Depois da saída dele, 
acabou exonerada.

A coluna procurou a poli-
cial, mas não conseguiu contato.

Na petição encaminhada ao 
STF, a defesa de Lula diz que os 
diálogos revelam uma “gravís-
sima realidade”.

“Além de terem praticado 
inúmeras ilegalidades contra 

o aqui reclamante [Lula], a 
construção de um cenário em 
que ele ocuparia a liderança 
máxima de uma afirmada orga-
nização criminosa envolveu o 
uso contumaz de depoimentos 
que jamais existiram”, dizem os 
advogados.

O s  p r o c u r a d o r e s  d a 
Lava Jato não reconhecem a 
autenticidade das conversas 
e dizem que elas podem ter 
sido manipuladas, além de 
terem sido obtidas por meios 
criminosos.

Em nota enviada à reporta-
gem, afirmam que “os proce-
dimentos e atos da força-tarefa 
da Lava Jato sempre seguiram 
a lei e estiveram embasados em 
fatos e provas”. Também dizem 
não reconhecer “as supostas 
mensagens, que foram editadas 
ou deturpadas para fazer falsas 
acusações que não têm base na 
realidade.”

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
concedeu hoje o registro 
definitivo à vacina contra a 
covid-19 desenvolvida pela 
farmacêutica norte-ameri-
cana Pfizer em parceria com 
a empresa de biotecnologia 
alemã BioNtech. A conces-
são do registro foi anunciada 
pelo diretor-presidente da 
agência reguladora, Antônio 
Barra Torres, que destacou 
que a análise para a liberação 
do imunizante levou 17 dias.

“O imunizante do Labo-
ratório Pfizer/Biontech teve 
sua segurança, qualidade 
e eficácia aferidas e atesta-
das pela equipe técnica de 
servidores da Anvisa, que 
prossegue no seu trabalho 
de proteger a saúde do cida-
dão brasileiro”, disse Barra 
Torres ao anunciar o regis-
tro. “Esperamos que outras 
vacinas estejam, em breve, 
sendo avaliadas e aprova-
das”, acrescentou.

A vacina é a primeira a 
obter o registro definitivo 
no Brasil .  O imunizante 
se chama Cominarty.  A 
empresa entrou no dia 6 de 
fevereiro com o pedido de 

registro definitivo da vacina 
contra a covid-19. O imuni-
zante, entretanto, ainda não 
está disponível no país.

Em dezembro, a Pfizer 
já  havia anunciado que 
não faria pedido para uso 
emergencial da sua vacina 
no Brasil, e que seguiria 
o processo de submissão 
diretamente para um regis-

tro definitivo. À época, a 
empresa disse considerar o 
procedimento “mais célere”, 
além de mais amplo.

Segundo a Pfizer, 2,9 mil 
voluntários participaram 
dos testes clínicos de sua 
vacina no Brasil. No mundo 
todo, foram 44 mil partici-
pantes em 150 centros de seis 
países, incluindo África do 

Sul, Alemanha, Argentina, 
Estados Unidos e Turquia. 
Os resultados da terceira 
e última fase de testes do 
imunizante, divulgados em 
novembro, apontaram eficá-
cia de 95% contra o novo 
coronavírus (covid-19).

De acordo com a Anvisa, o 
registro “abre caminho para 
a introdução no mercado 

de uma vacina com todas 
as salvaguardas, controles e 
obrigações resultantes dessa 
concessão”. Até então, as 
vacinas aprovadas no Brasil 
são para uso emergencial: 
a CoronaVac, produzida 
pelo Instituto Butantan em 
parceria com a farmacêutica 
chinesa Sinovac, e a vacina 
produzida pela Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) em 
parceria com a Universidade 
de Oxford e o laboratório 
inglês AstraZeneca.

De acordo com a Anvisa, 
entre as autoridades refe-
rendadas pela Organização 
Pan-Americana da Saúde 
(Opas), a agência regula-
dora brasileira é a primeira 
a conceder o registro de uma 
vacina contra a covid-19.

O pedido de registro 
definitivo é o segundo que 
a Anvisa recebe para uma 
vacina contra a covid-19. O 
primeiro foi feito em 29 de 
janeiro e é relativo à vacina 
desenvolvida pela farma-
cêutica AstraZeneca em 
parceria com a Universidade 
de Oxford, que já tem autori-
zação para uso emergencial 
no país.

PIONEIRA

Anvisa concede registro definitivo 
para a vacina da Pfizer/Biontech

Dado Ruvic/Reuters
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Com o surgi-
m e n t o  d a 
variante da 

Covid-19, Alagoas se tornou 
mais um Estado brasileiro a 
ter o registro da nova cepa 
do vírus em circulação. Para 
a identificação da variante P1 
do novo coronavírus, o Labo-
ratório Central de Alagoas 
(Lacen/AL) realiza a análise 
da amostra e, confirmando o 
caso, utiliza métodos de sele-
ção antes de enviar o material 
para a Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), no Rio de 
Janeiro, laboratório de refe-
rência nacional indicado pelo 
Ministério da Saúde (MS).

Um dos critérios é a busca 
ativa de pacientes que viaja-
ram para algum dos estados 
em que a nova cepa está em 
circulação ou que tiveram 
contato com alguém que 
esteve em alguma dessas 
localidades. De acordo com 
Anderson Brandão, gerente 
do Lacen/AL, outra frente 
de trabalho feita pelo órgão 
é a busca aleatória, no qual 

alguns diagnósticos feitos 
pelo laboratório alagoano são 
selecionados e enviados para 
a Fiocruz.

“Esses exames são encami-
nhados para a Fiocruz, local 
onde será feito o sequencia-
mento genético para indicar 
quais variantes estão presen-
tes naquelas amostras. Nos 
exames da busca ativa vamos 
confirmar ou não da suspeita 
da infecção daquele paciente 
pela nova cepa. E na busca 
aleatória, nós vamos conhecer, 
de uma forma amostral, quais 
são as variantes que estão em 
circulação no Estado”, explica 
o gerente do Lacen/AL.

A seleção dessas amos-
tras enviadas pelo Lacen/AL 
à Fiocruz é feita com base na 
carga viral, que deve ser alta 
para que o sequenciamento 
genético aconteça de maneira 
eficaz. “Quando os exames 
para a detecção da Covid-19 
chegam até o Lacen/AL, todas 
as amostras são processadas, 
e separadas seguindo alguns 
critérios, e a identificação 
dessa variante só acontece 
quando é possível isolar esse 
vírus, e para isso é preciso que 

a carga viral do paciente esteja 
alta. E nos casos em que os 
pacientes positivos apresenta-
rem uma carga viral baixa, não 
será possível isolar o vírus e o 
sequenciamento não poderá 
ser feito”, explicou Anderson 
Brandão.

O Ministério da Saúde defi-
niu o laboratório da Fiocruz 
como referência para fazer 
esse monitoramento. Todas 
as amostras são processadas 
seguindo um mesmo crité-
rio, passando pelos mesmos 

profissionais e utilizando os 
mesmos equipamentos. A 
estratégia do ministério foi 
utilizada para evitar qual-
quer tipo de divergência no 
resultado de identificação das 
variantes.

PACIENTES MANAUARAS
O Lacen/AL também soli-

citou a análise para a detecção 
da nova cepa da Covid-19 em 
todos os pacientes que vieram 
de Manaus (AM) para serem 
tratados em Maceió, após o 

colapso da rede hospitalar 
da capital amazonense.“Vale 
ressaltar, que esses pacientes 
já estavam em um período 
mais avançado da doença e 
muitos deles já não possuíam 
partículas virais ativas, que 
pudessem contaminar outras 
pessoas. Mas, apesar disso, 
o Estado de Alagoas buscou 
fazer o sequenciamento gené-
tico para saber se esses pacien-
tes possuíam ou não a nova 
variante da covid-19”, disse o 
gerente do Lacen/AL.

SINTOMAS IGUAIS
De acordo com Anderson 

Brandão a variante P.1 da 
Covid-19 possui os mesmos 
sintomas clínicos da antiga 
cepa do vírus. “A única dife-
rença que estamos notando 
até agora é a transmissibili-
dade do vírus, que está tendo 
um poder de disseminação 
maior, com isso ele consegue 
se espalhar muito mais rápido 
do que a variante anterior. Por 
isso precisamos reforçar os 
cuidados de higiene, do uso 
da máscara e manter o distan-
ciamento social, respeitando o 
isolamento social”, finalizou.

Covid: Lacen explica métodos 
para identificar nova variante

LABORATÓRIO realiza a análise e, confirmando o caso, utiliza métodos de seleção antes de enviar o material para a Fiocruz

Thiago Duarte

Antes de enviar amostra à Fiocruz, Lacen faz o sequenciamento genético

Uma mulher foi ontem 
pela Polícia Federal em 
Alagoas, após receber pelos 
C o r r e i o s  u m  e n ve l o p e 
contendo R$ 1.000,00 em 
cédulas falsas. O flagrante 
aconteceu depois uma inves-
tigação sobre o envio de uma 
correspondência contendo o 

dinheiro falso procedente de 
Belo Horizonte (MG).

A partir das informações 
a Polícia Federal em Brasília 
alertou a equipe de Alagoas 
que a encomenda tinha como 
destino a cidade de Maceió. 
De acordo com informações 
da assessoria de comunica-

ção da PF, a correspondência 
foi monitorada e as equipes 
aguardaram a entrega para 
fazer o flagrante do destina-
tário.

A mulher foi abordada 
pelos policiais federais que 
solicitaram a abertura do 
envelope e ficou constatado 

que havia dez cédulas de R$ 
100,00 falsas, totalizando R$ 
1.000,00. A dona do dinheiro, 
que não teve o nome reve-
lado, recebeu voz de prisão 
em flagrante pela prática de 
crime de moeda e foi condu-
zida para a Sede da Polícia 
Federal, em Jaraguá.

Ainda segundo a asses-
soria, a mulher confessou 
que adquiriu as cédulas e 
agora ficará à disposição da 
Justiça Federal, sujeitando-
-se à pena de até 12 anos de 
reclusão. A PF ainda inves-
tiga a pessoa que enviou as 
cédulas falsas.

EM FLAGRANTE

Mulher é presa pela Polícia Federal após 
receber envelope contendo dinheiro falso
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Ao transitar 
por Maceió, é 
possível iden-

tificar que diversos postos de 
combustível anunciam preços 
inferiores à média. No entanto, 
ao abastecer o veículo, o consu-
midor verifica que os valores 
para pagamento à vista são 
superiores aos apresentados 
nas grandes placas dos postos 
de combustível.

Nos postos da bandeira 
BR,  o suposto desconto, na 
verdade, é um cálculo consi-
derando o cashback – dinheiro 
de volta após alguns dias – 
quando a compra é realizada 
dentro de um determinado 
aplicativo. Já nos postos de 
bandeira Ipiranga, os preços 
anunciados consideram o 
maior desconto possível a ser 
obtido no app da marca. Mas, 
ainda assim, o cliente nem 
sempre obtém um retorno 
equivalente ao valor anun-
ciado nas propagandas.

Ontem, o preço médio da 
gasolina está em R$5,24 nas 
bombas da capital, chegando 

a custar R$5,79 em alguns 
postos da cidade. O maior 
valor já identificado em toda a 
série histórica, de acordo com 
dados do Litrômetro, ferra-
menta criada pela Agência 
Tatu em 2018, no período da 
Greve dos Caminhoneiros. 

De acordo com Daniel 
Sampaio, diretor-presidente 
do Procon/AL, os postos de 

combustível só podem anun-
ciar os valores com desconto 
por meio de aplicativo se o 
material publicitário estiver ao 
lado da placa, com os preços 
convencionais e com a fonte 
de texto de mesmo tamanho. 
Entretanto, não é isso que se 
verifica na prática.

Sampaio alerta ainda que 
os consumidores sempre 

podem recorrer ao órgão. 
“Caso o consumidor se sinta 
lesado ou enganado, o Procon 
Alagoas está de portas aber-
tas para evitar possíveis 
fraudes na hora da compra. 
Ele pode acionar o órgão por 
meio do 151, pelo WhatsApp 
98876-8297, ou pode agendar 
o atendimento presencial”, 
reitera.

O OUTRO LADO
Em nota, a BR DISTRI-

BUIDORA informou que sua 
parceria com o aplicativo AME 
tem como benefício ao consu-
midor um cashback dentro do 
app, mas que não se trata de 
desconto. Diz ainda que tem 
reforçado a orientação para que 
os postos da bandeira conti-
nuem seguindo o padrão das 
peças e demais materiais de 
divulgação disponibilizados 
nos canais de relacionamento 
da empresa, para garantir que 
a informação chegue para o 
consumidor final de maneira 
clara.

A bandeira Ipiranga infor-
mou, também em nota, que está 
atenta à correta comunicação 
dos preços através de seu apli-
cativo e diz que orienta os reven-
dedores para o uso adequado 
do material publicitário, que 
está disponível no Portal Rede 
Ipiranga. A empresa ressaltou 
ainda que, em contato com 
Procons de diversos estados 
do país, os órgãos entenderam 
sua publicidade como legítima 
e que entraria em contato com 
a superintendência local para 
esclarecer eventuais dúvidas.

Postos de gasolina oferecem 
descontos que não existem

ESTABELECIMENTOS ANUNCIAM um valor de combustível que só é válido em aplicativo ou como ‘cashback’

Posto de combustível dá destaque apenas para preços no aplicativo; valores na bomba diferem das placas publicitárias

Diretor-presidente do Procon-AL, Daniel Sampaio alerta que os consumidores que se sentirem lesados podem procurar o órgão para evitar possíveis fraudes na hora da compra de combustível

Fotos: Lucas Maia
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Colaboração para VivaBem, em Maceió

Aos 8 anos, João Vitor 
consegue finalmente 
andar sem se segurar 

nas paredes ou precisar do auxílio de 
um adulto. Isso é possível por conta de 
uma invenção feita por funcionários 
do Hospital Escola Hélvio Auto, em 
Maceió, que constrói objetos de aces-
sibilidade com tubos de PVC e doa a 
pacientes pobres.

O andador desenvolvido sob 
medida para João Vitor foi apenas o 
primeiro de sete peças já criadas no 
hospital, que faz parte da Uncisal 
(Universidade de Ciências da Saúde de 
Alagoas).

A ideia veio da Marcia Mendes 
Porangaba, terapeuta ocupacional do 
hospital, que atuava no tratamento 
de João Vitor. Em novembro de 2020, 
quando ele estava encerrando o trata-
mento e iria voltar para casa, a profissio-
nal pensou em uma forma de ajudá-lo.

“Ele não estava andando e brin-
cando adequadamente; não se deslo-
cava da maneira necessária. Se ele 
saísse do hospital daquela maneira não 
iria funcionar”, conta.

João é órfão e mora em Paripueira, 
na Grande Maceió, com a avó. Ele tem 
paraparesia (déficit parcial de força dos 
membros inferiores).

Para ajudar a criança na volta para 
casa, ela contou com apoio das estagi-
árias (que arru-
maram os 

tubos) e de um funcionário da manu-
tenção do hospital, que fez a peça sob 
medida. “A partir daí nasceu esse 
processo e passamos a fazer essa 
tecnologia assistiva de baixo custo sob 
medida”, conta.

RESULTADO FOI UM SUCESSO
Segundo Marcus Costa, fisiotera-

peuta do hospital, João Vitor chegou 
no internamento, no ano passado, 
apresentando sequelas motoras impor-
tantes. “Como foi uma criança que não 
teve o devido acompanhamento na sua 
fase de desenvolvimento, ficou bem 
sequelado, com limitações de motrici-
dade. Ele é de uma família pobre, que 
não teve condições de dar seguimento 
ao tratamento e acompanhamento de 
reabilitação e médico”, relata.

O fisioterapeuta conta que quando 
começou a acompanhá-lo no hospital, 
percebeu que ele tinha potencial de 
reabilitação, inclusive para andar —
mesmo com um aparelho auxiliar.

“No hospital, havia um andador 
infantil, e eu o coloquei à disposição da 
criança. João se adaptou muito bem, 
conseguiu se locomover dentro do 
hospital. Ele ficou bastante animado 
e alegre. Mas chegou o momento em 
que precisava voltar para casa, mas não 
tinha condições de comprar um anda-
dor. Foi aí que veio essa adaptação. E foi 
um sucesso extraordinário: ele se adap-
tou fácil e rápido”, diz.

A família também contou a Viva-
Bem que a vida da criança mudou com 
a peça. “Ajudou bastante. Ele agora 

não está mais andando segurando 
nas paredes e nos móveis. Vai 

para todo lugar da casa agar-
rado no andador, vai no 

banheiro direto. Sem 
dúvida foi uma ideia 
que ajudou bastante”, 
af irma Valdi lene 
Tenório da Silva 
Santos, 54, avó de 
João.

OUTRAS PEÇAS
O andador  de 

João Vitor foi apenas 
uma das peças já feitas 

no hospital. Algumas 
foram doadas, outras aten-

dem a pacientes internados na 
unidade.

Segundo Márcia Poran-
gaba, são vários os recur-
sos possíveis que 
podem ser desen-
volvidos para 
ajudar pacien-
tes com peças 
de PVC. “Isso 
pode servir 
para engros-
samento de 
um cabo de 
colher para 
quem tem 
dificuldade 
de movimen-
tação da mão. 
D e p e n d e n d o 
das necessidades 
que compõem o 
dia a dia, a gente pode 
fazer a peça para ajudar”, 
explica.

Uma das peças feitas com os 
tubos de PVC sob medida assistiu uma 
mulher de 76 anos que havia tido seque-
las por conta de um AVC (Acidente 
Vascular Cerebral).

“Ela teve um AVC isquêmico e ficou 
com sequela de movimento: perdeu 
os movimentos do lado esquerdo e 
ficou com o restante dos movimen-
tos também muito limitados. Ela não 
conseguia sentar nem sustentar 
o pescoço. Então, para que 
ela não ficasse deitada 
o tempo todo, a 
cadeira começou 
a ser usada nos 
deslocamen-
tos. Com as 
sessões de 
fisiotera-
pia, ela 
c o m e -
ç o u  a 
t e r  o 

controle 
d o 
tronco, 
levantar 
a cabeça 
e  a p o i a r 
os braços”, 
conta a filha 
da paciente, que 
pediu para não ser 
identificada.

Inven-
ções como 

e s s a  p o d e m 
ajudar muitos pacientes com diver-
sos tipos de dificuldades motoras. 
“Isso depende da necessidade de 
cada pessoa. É sempre viável pensar-
mos em soluções assim para atender 
esses pacientes que não conseguem 
comprar um equipamento”, finaliza 

Porangaba.

Hospital faz 
equipamentos 

de acessibilidade 
com tubos de PVC

INVENÇÃO FEITA 
por funcionários do Hospital 
Hélvio Auto contribui com 
o desenvolvimento motor 
de pacientes pobres 
através de doações

Fotos: Divulgação
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Ao transitar 
por Maceió, é 
possível iden-

tificar que diversos postos de 
combustível anunciam preços 
inferiores à média. No entanto, 
ao abastecer o veículo, o consu-
midor verifica que os valores 
para pagamento à vista são 
superiores aos apresentados 
nas grandes placas dos postos 
de combustível.

Nos postos da bandeira 
BR,  o suposto desconto, na 
verdade, é um cálculo consi-
derando o cashback – dinheiro 
de volta após alguns dias – 
quando a compra é realizada 
dentro de um determinado 
aplicativo. Já nos postos de 
bandeira Ipiranga, os preços 
anunciados consideram o 
maior desconto possível a ser 
obtido no app da marca. Mas, 
ainda assim, o cliente nem 
sempre obtém um retorno 
equivalente ao valor anun-
ciado nas propagandas.

Ontem, o preço médio da 
gasolina está em R$5,24 nas 
bombas da capital, chegando 

a custar R$5,79 em alguns 
postos da cidade. O maior 
valor já identificado em toda a 
série histórica, de acordo com 
dados do Litrômetro, ferra-
menta criada pela Agência 
Tatu em 2018, no período da 
Greve dos Caminhoneiros. 

De acordo com Daniel 
Sampaio, diretor-presidente 
do Procon/AL, os postos de 

combustível só podem anun-
ciar os valores com desconto 
por meio de aplicativo se o 
material publicitário estiver ao 
lado da placa, com os preços 
convencionais e com a fonte 
de texto de mesmo tamanho. 
Entretanto, não é isso que se 
verifica na prática.

Sampaio alerta ainda que 
os consumidores sempre 

podem recorrer ao órgão. 
“Caso o consumidor se sinta 
lesado ou enganado, o Procon 
Alagoas está de portas aber-
tas para evitar possíveis 
fraudes na hora da compra. 
Ele pode acionar o órgão por 
meio do 151, pelo WhatsApp 
98876-8297, ou pode agendar 
o atendimento presencial”, 
reitera.

O OUTRO LADO
Em nota, a BR DISTRI-

BUIDORA informou que sua 
parceria com o aplicativo AME 
tem como benefício ao consu-
midor um cashback dentro do 
app, mas que não se trata de 
desconto. Diz ainda que tem 
reforçado a orientação para que 
os postos da bandeira conti-
nuem seguindo o padrão das 
peças e demais materiais de 
divulgação disponibilizados 
nos canais de relacionamento 
da empresa, para garantir que 
a informação chegue para o 
consumidor final de maneira 
clara.

A bandeira Ipiranga infor-
mou, também em nota, que está 
atenta à correta comunicação 
dos preços através de seu apli-
cativo e diz que orienta os reven-
dedores para o uso adequado 
do material publicitário, que 
está disponível no Portal Rede 
Ipiranga. A empresa ressaltou 
ainda que, em contato com 
Procons de diversos estados 
do país, os órgãos entenderam 
sua publicidade como legítima 
e que entraria em contato com 
a superintendência local para 
esclarecer eventuais dúvidas.

Postos de gasolina oferecem 
descontos que não existem

ESTABELECIMENTOS ANUNCIAM um valor de combustível que só é válido em aplicativo ou como ‘cashback’

Posto de combustível dá destaque apenas para preços no aplicativo; valores na bomba diferem das placas publicitárias

Diretor-presidente do Procon-AL, Daniel Sampaio alerta que os consumidores que se sentirem lesados podem procurar o órgão para evitar possíveis fraudes na hora da compra de combustível

Fotos: Lucas Maia
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