
No final de semana, a 
polícia alagoana atacou o 
tráfico de drogas. Em duas 
operações, sendo uma em 
Maceió e outra em Penedo. 
Foram apreendidos 113kg de 
maconha prensada. A droga 
estava pronta para ser entre-
gue nas bocas de fumo espa-
lhadas pelo Estado. Foram 
33kg apreendidos em Maceió 
e 80kg em Penedo. A droga 
apreendida  em Penedo 
pertencia a uma facção crimi-
nosa que está sendo rastre-
ada pela Polícia Civil e estava 
enterrada numa ilha.

U m a  m a n i f e s t a ç ã o 
promovida por apoiadores 
do Presidente Bolsonaro, 
contra o isolamento social, 
pela abertura do comércio 
e outras defesas prejudi-
cou o calendário de vacina-
ção de idosos acima de 75 
anos, ontem no Estaciona de 
Jaraguá. Algumas pessoas 
não puderam ser vacina-
das devido aos transtornos 
causados pela manifestação. 
O fato gerou uma discus-
são via rede social, entre o 
prefeito JHC e o vereador 
Leonardo Dias, bolsonarista 
de carteirinha. JHC criticou 
o fato de a manifestação ter 
prejudicado a vacinação e 
insinuou que o vereador 
teria organizado o protesto 
e mantido para aquele local. 
O vereador, que estava lá, 
fez ´arminha´, aglomerou 
e usou máscara no queixo, 
disse que só participou 
como um cidadão.

Alagoas l 15 de março I ano 08 I nº 185 l 2021 redação 82 3023.2092  I  e-mail redacao@odia-al.com.br

8CHEGADA DE RESPIRADORES GARANTE A ABERTURA DE MAIS 40 LEITOS DE UTI EM HOSPITAIS DE ALAGOAS
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TRÁFICO

Polícia 
apreende  
113kg de 
maconha

INCONSEQUENTES
MANIFESTAÇÃO NA ORLA PREJUDICA VACINAÇÃO DE IDOSOS

No acesso ao local da vacina para idosos, vereador Leonardo Dias, conversa com manifestante; muitos idosos deixaram de ser vacinados ontem

Um homem moreno, meio 
calvo, com idade entre 42 e 48 
anos, é o principal suspeito 
de ter estuprado uma turista 
francesa, crime ocorrido na 
semana passada, na Praia de 
Guaxuma. A Polícia Científica 
produziu um retrato-falado do 
criminoso, distribuiu a imagem 

e tenta prender o tarado com a 
ajuda da população. Quem o 
vir deve entrar em contato com 
o Disk-Denúncia, pelo número 
181, passar a informação da 
localização dele e pronto. Não 
precisa se identificar e o sigilo 
é garantido pela Secretaria de 
Segurança Pública (SSP).

Você viu esse rosto?  
ligue urgente: 181

DISK-DENÚNCIA

DETRAN

Suspenso o 
atendimento 
presencial 
em Arapiraca
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QUERO NÃO!

Médica recusa
ser a ministra 
da Saúde de 
Bolsonaro

6

Monitorar e acompanhar 
a vacinação contra a Covid-
19 nos municípios alagoanos. 
Este foi o tema principal da 
reunião promovida pela AMA 

com participação do secretário 
da Saúde, Alexandre Ayres, 
do Cosems/AL e o Consór-
cio Intermunicipal do Sul de 
Alagoas (Conisul).

“Vacina precisa 
acelerar no Estado”

FÔLEGO A HOSPITAIS

5
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São inegáveis os diversos 
impactos suportados por empre-
sas, dos mais diversos setores 
no Brasil, em razão da pande-
mia de Covid-19 nos últimos 12 
meses. Não obstante as centenas 
de milhares de mortes causa-
das pelo vírus, o país também se 
viu mergulhado em uma crise 
sem precedentes, resultando em 
desafios que transcendem, neste 
momento, a esfera da Saúde.

Nesse sentido, cerca de um 
ano após os registros dos primei-
ros casos de Coronavírus no Brasil, 
é preciso assegurar condições 
para o crescimento dos setores 
que contribuirão para a retomada 
econômica aguardada por todos. 
A partir do desenvolvimento e 
da aplicação em massa das vaci-
nas, o que se espera é que o país 
inicie novamente sua caminhada, 
em um cenário que ainda exigirá 
muita organização e resiliência.

O setor elétrico é fundamen-
tal para que esta retomada ocorra 
de maneira pujante, sustentá-
vel e segura. É preciso fomentar 
os segmentos que serão essen-
ciais, não somente no esforço de 
“fazer a roda da economia girar” 
novamente, mas também para 
mantê-la em funcionamento 
adequadamente.

Atualmente, o gasto com ener-
gia elétrica no Brasil representa 
entre 7% e 8% dos custos de uma 
empresa. Por isso, a demanda 
cada vez maior, de companhias 

dos mais diversos portes, por 
soluções inteligentes para promo-
ver um melhor aproveitamento 
energético em suas atividades, 
reduzindo ou otimizando essa 
despesa que representa uma 
parcela tão importante de seus 
orçamentos. É necessário também 
entender, e levar em consideração, 
o impacto direto da pandemia no 
próprio setor de energia. Relatório 
recente da Agência Internacional 
de Energia (AIE) apontou para 
uma previsão de queda de 6% na 
demanda global de energia em 
2020. O resultado representa um 
decréscimo sete vezes maior do 
que o registrado logo após a crise 
financeira global de 2008.

Ainda que o isolamento das 
pessoas em suas casas possa 
ter ampliado de forma tímida o 
consumo de energia, a balança 
ainda se revela negativa quando 
levado em consideração o tempo 
inativo de empresas por todo o 
país. 

Há um esforço neste momento, 
através da Câmara de Comerciali-
zação de Energia Elétrica (CCEE), 
para que o mercado de energia 
possa se recuperar de forma 
vivaz em 2021. No último mês de 
dezembro, por exemplo, houve a 
aprovação da Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel) para 
que a Câmara pudesse atuar no 
âmbito da judicialização do risco 
hidrológico. Trata-se de uma 
medida que poderá liberar apro-

ximadamente R$ 9 bilhões nos 
primeiros três meses deste ano, 
devolvendo liquidez ao setor e 
proporcionando um ambiente 
propicio a novos investimentos e 
geração de empregos.

Empresas e consumidores 
anseiam cada vez mais por solu-
ções que lhes tragam eficiência, 
segurança e, principalmente, 
despesas menores. O setor está 
atento a estas demandas, alinhado 
também às proposições relativas 
ao fortalecimento da chamada 
“energia verde”, por todo o país.

É premente às empresas no 
Brasil, diante de um cenário de 
profundos gargalos em infra-
estrutura estatal, que busquem 
soluções seguras, que permitam 
sua recuperação e a retomada 
do crescimento. Nesse sentido, a 
utilização de grupos geradores 
de energia, garante uma solução 
eficaz e imediata, às turbulências 
geradas pela falta de investimento 
público na infraestrutura nacional 
como um todo.

A recuperação da econo-
mia brasileira em 2021 caminha 
lado a lado com o fortalecimento 
e fomento de diversos setores. 
Players e entidades que represen-
tam o setor elétrico estão cientes 
de suas responsabilidades diante 
deste cenário, confiantes de que 
suas capacidades e lideranças 
mantiveram-se resistentes frente 
às adversidades enfrentadas no 
último ano.

A pandemia e a infla-
ção, hoje duas situações bem 
adversas no País, passaram a 
incomodar de fato o Palácio 
do Planalto.

Nas redes sociais há varie-
dades de vídeos que chamam 
o presidente de ‘Bolsocaro’ e  
têm perturbado os palacianos 
preocupados com a reeleição 
do chefe Jair Bolsonaro.

Segundo o jornal Estadão, 
o desconforto do presidente é 
cada vez maior, devido a combi-
nação explosiva de preços altos 
e desemprego no País.

Os vídeos fazem refe-
rências a alta dos preços do 
“Bolsocaro”, que envolvem 
o quilo da carne, do arroz, o 
botijão gás de cozinha e dos 
combustíveis.

E não apenas isso. Quem 
vai ao supermercado sabe 
bem o quanto gasta para fazer 
a feira nos dias de hoje.

Os preços assustam e redu-
zem o poder de compra da 
população. E reduzirá ainda 
mais, gracas a PEC 186 que 
congelou por anos os salários 
dos servidores públicos fede-
rais, estaduais e municipais.

Congelou até o salário 
mínimo e, graciosamente, 
recebeu apoio da maioria 
dos congressistas brasileiros, 
incluindo a maioria dos parla-

mentares alagoanos.
As prioridades da “gestão” 

brasileira  é fazer sorrir os 
homens que investem na bolsa 
de valores. Os banqueiros e os 
ricos deste País, ditos senhores 
do mercado financeiro.

Os demais estão visíveis 
nas repartições públicas, 
amuados com tudo e, sobre-
tudo, com os salários enco-
lhendo.

Mais visíveis ainda nas 
esquinas, limpando para brisas 
de automóveis, vendendo siri-
guelas e dormindo em pape-
lões sob marquises.

Isso é visto em cenário cada 
vez mais frequente. Mas, há os 
que não olham por achar que 
essa causa não lhes pertence.

O fato é que hoje a inflação 
bate à porta e assusta tal como 
o crescimento do número de 
desempregados.

E aí há que se perceber que 
o País se desacostumou a viver 
em conjuntura inflacionária. 
Há jovens que não nasceram 
com inflação alta e que sequer 
sabem o que isso representa.

Assim a bolha cresce. E vai 
estourar em meio à falta de 
gestão e de sensibilidade dos 
que deveriam cuidar do País 
com o viés altruístico.

Ou seja, o futuro incerto 
pode trazer o passado de volta.

A retomada da economia 
brasileira e o cenário energético

‘Bolsocaro’ é só um alerta, 
mas desemprego e inflação 

batem forte à porta

Antônio Pereira *Jornalista

Cansado de saber que bolso-
minions (apoiadores de Bolso-
naro) passam vergonha? Pois 
eles não cansam. Neste domin-
gão, dezenas de seguidores 
fanáticos do atual presidente do 
Brasil invadiram o local onde 
acontecia vacinação de pessoas 
idosas contra a Covid. O caso 
aconteceu em Maceió, mas pode-
ria ser em qualquer lugar do 
Brasil. Tais atitudes deixam claro 
o real propósito destas pessoas 
em renegarem a própria vida, 
sem qualquer empatia com seus 
compatriotas, muitos idosos, 
ávidos por uma dose de vacina 
para poderem continuar vivos.

Num mundo totalmente 
paralelo, esses seguidores de 
Bolsonaro ainda propagam 
‘tratamentos precoce’ a base 
de cloroquina e outros medica-
mentos que já foram totalmente 

descartados pela ciência. Medica-
mentos estes comprovadamente 
ineficazes em qualquer fase da 
doença.

Os bolsominions têm reali-
zado esse tipo de atividade 
de rua desde o final de 2016, 
sempre com camisetas da CBF 
e ostentando trios elétricos, que 
tocam hinos militares. Muitos 
desses seguidores do presidente 
clamam pelo fim da democracia, 
com o fechamento do Congresso 
Nacional, do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) e de todas as 
instituições da República. Eles 
querem ainda a instauração de 
uma nova ditadura militar, de 
preferência com Bolsonaro como 
ditador permanente, tendo seus 
filhos como ‘herdeiros’ coroados 
dessa republiqueta bananal.

Insensíveis, os seguidores 
do bolsonarismo tosco não se 

comovem com os quase 300 mil 
brasileiros mortos na pandemia. 
Afinal, como diz o presidente 
deles, ‘morra quem tiver que 
morrer’. O mais importante para 
estas pessoas é que seus negócios 
continuem funcionando, mesmo 
que seja por cima de uma pilha de 
milhares de cadáveres.

A insanidade não tem limite 
para esta gente. Desde o começo 
da pandemia, quando o mais 
correto a fazer era manter o isola-
mento para evitar a propaga-
ção do vírus, eles simplesmente 
clamaram pelo fim das restrições. 
Eles, mais uma vez seguindo seu 
líder máximo, berravam aos 
quatro ventos que era apenas 
uma gripezinha e que usar 
máscara ‘era coisa de maricas’.

O Brasil atualmente é o 
país com maior incidência da 
doença, levando centenas de 

outras nações a impedirem a 
entrada de brasileiros em seus 
territórios. O Brasil, com seu 
presidente amalucado, é rejei-
tado no mundo inteiro. Recen-
temente, o ministro das Relações 
Exteriores e o filho do presidente 
protagonizaram cenas revol-
tantes de uma vergonha alheia 
internacional. Eles foram a 
Israel, em voo da FAB com tudo 
pago com dinheiro do povo, 
para ver de perto um suposto 
spray que promete ser uma 
nova droga milagrosa contra a 
Covid. Acontece que essa comi-
tiva sequer saiu do hotel onde 
estavam hospedados, devido a 
forte possibilidade de contami-
nação, já que nenhum deles usa 
máscaras ou toma as medidas 
preventivas necessárias, que são 
o distanciamento social e hábitos 
de higiene pessoal.

O episódio de Maceió com 
os bolsominions atrapalhando 
idosos de se vacinarem é mais 
uma prova viva da insanidade 
que toma conta desse grupo 
cada vez menor de ativistas 
pelo negacionismo geral e irres-
trito. Essas pessoas, juntamente 
com seu líder maior, colaboram 
firmemente para o aumento 
cada vez maior do número de 
mortos pela pandemia. Eles 
são vetores da propagação da 
doença e da maior das pragas 
dos nossos dias, que é a difusão 
de notícias falsas.

O alento é que eles estão com 
os dias contatos. São pessoas 
nocivas, que propagam o ódio, a 
morte e o confronto permanente. 
Há de chegar o dia que sumiram, 
voltando para suas cavernas nos 
condomínios de luxo e dos seus 
carrões financiados.

‘Enlouquecidos’ com cloroquina, bolsominions 
passam vergonha e atrapalham vacinação



A Polícia Civil, 
p o r  m e i o 
da Delega-

cia Especializada de Defesa 
dos Direitos da Mulher 1 
(DEDDM1), coordenada pela 
delegada Paula Mercês,  dando 
sequência ao trabalho de inves-
tigação do estupro contra uma 
turista francesa, divulgou o 

retrato falado do suspeito.
“O objetivo da divulgação 

do retrato falado é para que as 
pessoas possam colaborar com 
a polícia visando prender o 
suspeito, tendo em vista que até 
o momento as diligências poli-
ciais ainda não conseguiram 
localizá-lo”, explicou a dele-
gada titular da DDM 1.

A Polícia Civil solicita que 
quem tiver informações que 
leve a prisão do suspeito, deve 
passar pelo disque denúncia da 
Secretaria de Segurança Pública 
(SSP), no número 181. O sigilo 
da informação é garantido.

O crime foi praticado 
entre as praias de Jacarecica e 
Guaxuma, no Litoral Norte da 

capital, e ocorreu no inicio da 
noite de quarta-feira (10).

Segundo informações do 
delegado Robervaldo Davino, 
do 6º Distrito Policial, que fez o 
primeiro atendimento do caso, 
por ser da área onde ocorreu o 
crime, a vítima foi estuprada na 
frente do marido. “O criminoso 
praticou a violência sexual com 

uma arma de fogo na cabeça da 
mulher, e dizia ao marido que 
se ele fizesse alguma coisa atira-
ria nela”, frisou a autoridade 
policial.

Pelo retrato falado, feito por 
um agente da PC, o suspeito é 
moreno claro (queimado do 
sol), tem entre 42 e 48 anos, e 
cerca de 1,70m de altura.

3O DIA DIGITAL  l 15 de março  I  2021

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

Polícia Civil tenta prender 
o estuprador de Guaxuma

ATRAVÉS DE RETRATO FALADO, policiais civis tentam localizar criminoso que atacou turista francesa em Guaxuma

Agentes do Tático Inte-
grado de Grupos de Resgates 
Especiais (TIGRE), da Polícia 
Civil de Alagoas, coordenados 
pelo delegado Gustavo Xavier, 
prenderam um homem pelo 
crime de estelionato praticado 
contra idoso.

O golpista de 39 anos foi 
preso no Benedito Bentes. De 
acordo com as informações 
policiais, o estelionatário apli-
cou um golpe num parente de 
uma pessoa que está internada 
com uma doença grave em um 
hospital de Pernambuco.

Segundo as investigações, 
ele telefonou de um número 
residencial para a vítima. O 
estelionatário fingiu ser o filho 
dela e pediu mil reais para 
pagar com urgência as despe-
sas hospitalares da mãe. A 
conversa tomou ares de veraci-
dade e a vítima se desesperou e 
realizou o depósito. Em seguida 
ela entrou em contato com o 
sobrinho para comunicar que já 
teria feito o depósito foi quando 
o mesmo disse que a mãe estava 
internada, mas não teria pedido 
nenhum dinheiro. Minutos 
depois o golpista voltou a ligar 
de um número com o DDD de 
Alagoas, dizendo que o banco 
tinha bloqueado a conta, mas 
que iria conseguir desbloquear 
e sacar o dinheiro. 

Assim que conseguiu sacar 
o dinheiro, ele voltou a ligar em 
tom de deboche e proferindo 
palavras de baixo calão, cons-
trangendo ainda mais a vítima.

De posse das informações a 
polícia iniciou as diligências e 
prendeu o estelionatário. Com 
ele, foi encontrado o compro-
vante de saque realizado em 
uma agência bancária de 
Maceió.

ESTELIONATO

PC prende
golpista no
Benedito
Bentes

A  P o l í c i a  C i v i l  d e 
Alagoas prendeu ontem 
mais um suspeito de parti-
cipar da execução do menor 
João Gabriel Olímpio Silva 
Pinheiro, morto a machada-
das numa mata localizada no 
bairro do Ouro Preto. 

As equipes coordenadas 
pelo delegado Fábio Costa já 
haviam efetuado as prisões 
de dois homens apontados 

como responsáveis pela morte 
da vítima e que aparecem 
nas imagens gravadas pelos 
próprios autores. 

Ciente de que estava sendo 
procurado, o terceiro suspeito 
de 22 anos, apresentou-se na 
Delegacia de Homicídios e 
Proteção à Pessoa (DHPP) de 
Maceió. A delegada, Rosimeire 
Vieira, cumpriu o mandado de 
prisão do suspeito.

Segundo o delegado Fábio 
Costa, a dívida de drogas 
que motivou o assassinato de 
João Gabriel foi em relação a 
esse terceiro acusado e o celu-
lar usado para gravar toda a 
ação dos executores também 
pertencia a esta acusado preso 
ontem. Ainda de acordo com 
o delegado, os demais envol-
vidos no crime seguem sendo 
procurados.

Um homem foi preso após 
trabalho integrado da Secreta-
ria de Segurança Pública (SSP), 
numa operação de combate ao 
tráfico de drogas em Maceió, 
na parte alta da cidade.

De acordo com o chefe de 
Operações da Delegacia de 
Narcóticos (DNARC), agente 
Antonio Neto, a prisão se deu 

em decorrência das atividades 
integradas de investigação e 
inteligência da Polícia Civil. 
Foram apreendidos 33Kg de 
maconha, prensada em 38 
tabletes.

Após as diligências de 
campo os policiais deram 
voz de prisão ao envolvido e 
o encaminharam a presença 

do delegado Marcos Lins, na 
sede da DNARC, em Bebe-
douro.

O delegado disse que o 
autuado estava cometendo 
os crimes previstos no Art. 
33 (tráfico de drogas), da Lei 
de Drogas, sendo autuado 
em flagrante delito, ficando à 
disposição da Justiça.

OURO PRETO

TRAFICANTE PRESO

Terceiro suspeito de 
morte de menor é preso

Ação da SSP apreende 
33 quilos de maconha

Agentes da Operação 
Policial Integrada Lito-
rânea (Oplit), em ação 
conjunta com o delegado 
Leonam Pinheiro, titular 
da Delegacia Especiali-
zada de Roubos da Capital 
(Derc), prenderam ontem 
um homem, de 24 anos, no 
centro de Maceió.

Considerado um dos 
maiores suspeitos de roubo 
e abusos contra homos-
sexuais, ele fez cerca de 
onze vítimas, somente na 
Capital. Seus alvos eram 
sempre homossexuais, que 
seduzidos num primeiro 
momento, passavam a dar 
confiança ao suspeito que, 
em seguida, anunciava o 
roubo, seguido de muita 
violência e ameaças.

Na semana passada, 
três vítimas do criminoso 
foram à delegacia para 
o registro de Boletins de 
Ocorrência (BOs), e noticia-
ram que uma quarta vítima 
ainda estaria internada no 
Hospital Geral do Estado 
(HGE), em razão das agres-
sões.

O preso foi conduzido 
à Central de Flagrantes 
e responsabilizado pelo 
crime de roubo qualifi-
cado que havia praticado 
na noite de sábado (13), 
ao roubar o celular de 
mais uma vítima se utili-
zando do mesmo “modus 
operandi”. Além deste, 
será responsabilizado 
pelos demais crimes que 
cometeu. O inquérito sobre 
os crimes terá sequência na 
Delegacia de Roubos da 
Capital.

VIOLÊNCIA

Homem é 
preso por 
crime de 
homofobia

Divulgação

Maconha apreendida com o traficante estava em tabletes e prensada, pronto para a entrega na bocas de fumo
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Carreata a favor de Bolsonaro 
atrapalha vacinação de idosos

PREFEITO JHC critica a manifestação, que teria sido organizada pelo vereador Leonardo Dias; ele nega tudo 

Ricardo Rodrigues
Repórter

A c a r r e a t a 
r e a l i z a d a 
ontem, por 

apoiadores do presidente 
Jair Bolsonaro e contra o 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), que começou na Jati-
úca, poderia ter encerrado no 
início da praia da Pajuçara, 
sem causar tumulto algum, 
no máximo o aborrecimento 
das pessoas que estavam 
no trajeto e não apoiam 
o governo federal. Mas a 
insensatez de seus organiza-
dores, entre eles o vereador 
Leonardo Dias, foi além e 
chegou ao limite da intole-
rância, ao passar pelo local 
da vacinação contra a Covid-
19, no bairro de Jaraguá. 

Além de atrapalhar a 
vacinação, a carreata pró-
-Bolsonaro causou tumulto 
no local, o que fez o prefeito de 
Maceió, João Henrique Caldas 
(PSB), criticar os manifestan-
tes, chamando a atenção dos 
organizadores para o desres-
peito que estavam cometendo 
contra os idosos, que estavam 
sendo imunizados. A mani-
festação atrapalhou a área da 
vacinação contra Covid-19. O 
estacionamento de Jaraguá, 
onde estão armadas as tendas 
da Prefeitura de Maceió para 
vacinação dos idosos na faixa 
dos 75 anos, ficou repleto de 
carros, fumaça e um barulho 
ensurdecedor.

Segundo informações 
de agentes municipais que 
trabalhavam no local, no 
apoio ao processo de imuni-

zação das pessoas contra o 
coronavírus, a manifestação 
terminou prejudicado a vaci-
nação, atrasando ainda mais 
o atendimento à população de 
risco. Entre aqueles que recla-
maram da zoada que a carreta 
em Jaraguá, atrapalhando a 
vacinação, um lamentou que 
por trás daquele tumulto esti-
vesse o vereador Leonardo 
Dias, apontado com um dos 
organizadores do ato e líder 
dos segmentos da direita em 
Maceió.

Nas redes sociais, a atitude 
dos manifestantes foi criticada 
até por eleitores de Bolsonaro. 
Para eles, as manifestações a 
favor do presidente podem 
continuar, desde que não atra-
palhem o enfrentamento da 
pandemia. Entre os comen-
tários, um pede ao vereador 
Leonardo Dias, que seja mais 
prudente no comando da 
manifestação: “Espera-se que 
o vereador esteja mais atento 
no planejamento para não 
prejudicar de novo as pessoas 
que dependem da vacina”.

PREFEITO LAMENTA TUMULTO
Afinal, o resultado da 

manifestação foi desastroso, 
pois a concentração de carros, 
no estacionamento de Jara-
guá, acabou prejudicando 
o fluxo da vacinação. Tanto 
foi assim que, pelo Twitter, 
o prefeito JHC lamentou 
tumulto e prometeu tomar 
providências, para que atos 
como aquele não se repitam. 
Ele não entrou no mérito da 
manifestação, quanto à ques-
tão política ou ideológica, mas 
disse que os organizadores 

poderiam ter evitado passar 
a carreata pelo local da vaci-
nação. 

JHC reconheceu que a 
manifestação pró-Bolsonaro 
terminou atrapalhando a 
corrida municipal pela imuni-
zação da população. Por isso, 
ele reclamou do ato no Twit-
ter, dizendo “que todos têm 
direito de se manifestar. Mas 
é absurdo invadir o estacio-
namento do posto de vacina-
ção do Jaraguá, aglomerar e 
bloquear a entrada de idosos 
que seriam imunizados. Não 
compactuamos com esse tipo 
de atitude. A vacina salva 
vidas. Só com ela vamos reto-
mar a economia”.

Para o prefeito, o mais 
lamentável é que por trás da 
carreata estava um represen-
tante do povo, vereador por 
Maceió. “Enquanto a Prefei-
tura de Maceió trabalha de 
domingo a domingo para 
salvar vidas, teve vereador 
patrocinando e marcando o 
ato que impediu a vacinação 
neste domingo em Jaraguá”, 
afirmou JHC.

RESPOSTA DO VEREADOR
Ao contrário do que foi 

informado pela imprensa 
a respeito do ato em apoio 
ao Presidente e contra o 
Lockdown ocorrido no dia 
de hoje [ontem] no estaciona-
mento do Jaraguá, esclareço:

1. Não fui o idealizador ou 
mesmo o organizador do ato;

2. Publiquei os banners 
como cidadão, assim como 
centenas de pessoas o fizeram;

3. Somente tomei conheci-
mento que a vacinação ocor-

reria nesse domingo, quando 
os Movimentos já haviam 
convocado para o ato;

4. Estive no local de 
concentração como cidadão. 
Não estive no trio elétrico e 
sequer acompanhei a carre-
ata;

5. Quando observei que o 
volume de carro estava mais 
alto do que o esperado pelos 
organizadores, entrei em 
contato com os agentes de 
trânsito e tentamos minimizar 
o problema.

No mais,  NENHUM 
órgão de imprensa me procu-
rou pra saber minha versão 
dos fatos.

NOTA DA PREFEITURA
A Prefeitura de Maceió 

vem a público lamentar  o 
fato ocorrido durante a mani-
festação no estacionamento 
do Jaraguá onde está sendo 
realizada a vacinação contra 
Covid-19.  Profissionais de 
saúde que trabalham ardua-
mente para vacinar a popu-
lação tiveram dificuldade de 
acessar o local e, mais grave 
ainda, idosos não consegui-
ram ser vacinados, num total 
desrespeito  à vida.

Em um momento grave 
como o que estamos vivendo, 
é lamentável que uma mani-
festação tenha sido marcada 
justamente para um local 
onde é realizada a vacinação.  
A vida está acima de tudo e 
este é o maior compromisso 
da Prefeitura de Maceió.  
Somente assim será possível 
retomar a  economia.  Não há 
outro caminho que não seja 
a vacina.

Manifestações fazem parte 
do processo democrático, mas 
não invadindo espaço público 
de vacinação. O trabalho da 
Prefeitura de Maceió  para 
conter este vírus tão letal é  
árduo e diário e é inadmissí-
vel que qualquer movimento 
contrário prejudique esse 
esforço coletivo pela vida do 
maceioense.

NOTA DA REDAÇÃO
O vereador Leonardo 

Dias tem se revelado um 
sonso. Agiu dessa forma 
com a polêmica da Praça 
Dandara e voltou a agir da 
mesma forma. Ele não orga-
niza nada, não sabe de nada 
e não é responsável por nada. 
Mas participa de tudo. Como 
ele percebeu o volume de 
carros, se não acompanhou 
a carreata? Ele não sabia da 
vacinação no Jaraguá? Vacina 
em pandemia tira folga, vere-
ador? Não há ́ lockdown´em 
Maceió, vereador. Para de 
brincar com as pessoas e 
de subestimar a inteligên-
cia alheia. Assuma o que 
faz. Fica feio para o senhor, 
um homem dessa altura se 
acovardando. O senhor não 
precisa ser organizador para 
ter responsabilidade sobre 
esse ato desastroso. O senhor 
é um político com mandato e 
tem as cores do bolsonarismo 
estampadas na sua cara. 
Portanto, é um garoto-propa-
ganda da manifestação. Espe-
ramos que os idosos que não 
foram vacinados ontem por 
causa da manifestação que o 
senhor estava tenham uma 
segunda chance.

A poucos metros do local da vacinação, vereador conversa com manifestante e depois faz selfie com ́arminha´e sem máscara com outro apoiador; ele disse que não sabia que  haveria vacinação                                                                                                   
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Vacinação precisa acelerar 
para dar fôlego a hospitais

IMUNIZAÇÃO: “Acelerar a vacinação contra a Covid-19 diminuirá a tensão na rede hospitalar”, diz secretário Alexandre Ayres

Nigel Santana
Repórter

Monitorar e 
a c o m p a -
nhar a vaci-

nação contra a Covid-19 nos 
municípios alagoanos. Este 
foi o tema principal da reunião 
promovida pela Associação 
dos Municípios Alagoanos 
(AMA) com participação do 
secretário de Estado da Saúde, 
Alexandre Ayres, do Conse-
lho de Secretarias Municipais 
de Saúde de Alagoas (Cosems/
AL) e o Consórcio Intermuni-
cipal do Sul de Alagoas (Coni-
sul).

Aos municípios, o secretá-
rio Alexandre Ayres destacou 
que a rede hospitalar exclusiva 

para atender os pacientes com 
a Covid-19 está com ocupação 
geral de 70% e, em relação aos 
leitos de UTI, a ocupação está 
em 83%, conforme o último 
boletim de ocupação de leitos 
divulgado pela Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesau).

“A interlocução com os 
municípios alagoanos tem 
sido constante e a vacinação 
precisa continuar, respeitando 
sempre os grupos prioritá-
rios que são os trabalhadores 
da saúde e idosos. Só iremos 
sentir o distensionamento da 
nossa rede hospitalar exclusiva 
para atender pacientes com a 
Covid-19 com aceleração da 
vacinação em Alagoas”, infor-
mou Alexandre Ayres durante 
a reunião que ocorreu de forma 

on-line.
Remessas aos municípios 
O Estado de Alagoas é o 4º 

no Ranking Nacional de Regis-
tro de Utilização das Vacinas 
contra a Covid-19, com os 

municípios aplicando 80,7% 
das doses recebidas do Minis-
tério da Saúde (MS). Neste 
sentido, segundo o secretário 
Alexandre Ayres, a logística de 
entrega e agendamentos para 

a retirada de vacinas não sofre 
modificações e o contato com as 
gestões municipais é contínuo.

Outro destaque apresen-
tado pelo secretário Alexandre 
Ayres diz respeito à última 
atualização sobre o cronograma 
de imunização. Até o último 
domingo (14), 152.122 doses 
das vacinas contra a Covid-19 
foram aplicadas.

Alagoas já recebeu, do 
Ministério da Saúde, 260.860 
vacinas desde janeiro. Ao todo 
foram seis remessas: 87.760 
doses da CoronaVac, 27.500 
doses da Oxford, 12.600 da 
CoronaVac, 34.800 da Coro-
naVac, 37.400 da CoronaVac e 
AstraZeneca, 28.800 da Coro-
naVac, e mais 32.000 da Coro-
naVac.

Thiago Duarte

Divulgação

Reunião ocorreu entre o secretário e assessores e gestores municipais

Janaína Ribeiro
Ascom/MPAL

O Ministério Público do 
Estado de Alagoas (MPAL) 
recomendou ao prefeito do 
município de Messias, Marcos 
José Herculano da Silva, que 
faça o pagamento dos venci-
mentos dos servidores públi-
cos dentro do prazo legal 
estipulado por lei. Além disso, 
o Poder Executivo também 
deve providenciar a quitação 
das folhas salariais anteriores 
que estão em atraso. O gestor 
tem oito dias para informar se 
cumprirá o que foi recomen-
dado pela promotora de Justiça 
Ilda Regina Reis.

A Recomendação nº 1/21 
foi expedida na última sexta-
-feira e foi motivada em razão 
de denúncias que chegaram 
à Promotoria de Justiça de 
Messias. Nelas, funcionários 
reclamaram dos salários atra-
sados e da falta de posição da 
prefeitura a respeito do paga-
mento das folhas que seguem 
em aberto. “O salário, diz a 
Constituição, tem natureza 
alimentar, é um direito legal do 
trabalhador e uma obrigação do 
poder público. Portanto, como 
ele é protegido constitucional-
mente, torna-se crime a sua 
retenção dolosa”, explicou Ilda 
Regina Reis.

“O gestor tem que entender 

que é com o salário que recebe 
mensalmente que o servidor 
vai manter as suas despesas. 
Além da comida na mesa, os 
vencimentos são necessários 
para manter moradia, educa-
ção, saúde, higiene, vestuário, 
transporte, previdência social e 
lazer”, acrescentou a promotora 
de Justiça.

Na recomendação, o MPAL 
lembrou também que cabe 
ao prefeito e sua equipe de 
secretários “assegurarem a 
continuidade dos atos da admi-
nistração pública, em especial, 
com a permanência dos servi-
ços essenciais prestados à popu-
lação e com a manutenção do 
seu quadro funcional necessá-
rio”, e que isso só é possível com 
os funcionários trabalhando 
normalmente, o que está amea-
çado, haja vista que parte deles 
está sem receber salário desde o 
mês de janeiro.

Além de pedir que os paga-
mentos passem a ocorrer dentro 
do prazo previsto em lei, Ilda 
Regina Reis quer que a Prefei-
tura de Messias informe ao 
Ministério Público de Alagoas a 
razão dos atrasos salariais, bem 
como a data que será adotada 
para pagamento dos vencimen-
tos a partir deste mês de março.

O município tem oito dias 
para dar as devidas explicações, 
sob pena de responder as medi-
das judiciais cabíveis.

MESSIAS

MP sugere quitação
de salários atrasados

Mácio Amaral
Ascom Detran/AL

Em razão do alto número 
de novos casos da Covid-19 
em Arapiraca e todo o estado, 
o Departamento Estadual de 
Trânsito de Alagoas (Detran/
AL) interrompeu os servi-
ços no município e o atendi-
mento presencial realizado 
na 5ª Circunscrição Regio-
nal de Trânsito (Ciretran). A 
mudança ocorre a partir de 
hoje.

Os exames teóricos e 
práticos para categoria “A” 
(moto) continuam sendo feitos 
normalmente caso não haja 
novas regulamentações esta-
duais ou municipais. A autar-
quia ressalta que o site detran.
al.gov.br já conta com mais 
de 40 serviços que podem ser 
feitos on-line, minimizando 

a necessidade do cidadão 
se deslocar ao atendimento 
presencial.

As vistorias veicula-
res, por se tratarem de um 
serviço realizado em ambiente 
aberto e com circulação de ar, 
também continuarão sendo 
feitas. Para a realização do 
atendimento torna-se neces-
sário o pagamento das guias 
antecipadamente e apresenta-
ção da documentação exigida 
conforme descrição dos proce-
dimentos detalhados no site. 
O usuário deverá comparecer 

atendimento somente no dia e 
horário agendados para evitar 
aglomerações, e o acesso ao 
local de vistoria será limitado a 
uma pessoa por veículo.

O Detran/AL informa 
que a suspensão do atendi-
mento foi tomada em caráter 
excepcional, prezando pela 
segurança dos servidores e de 
toda a população neste perí-
odo de pandemia. Qualquer 
mudança sobre os serviços 
será devidamente comunicada 
por meio dos canais oficiais do 
órgão.

ARAPIRACA

Suspensos serviços de 
atendimento no Detran

Contribuintes podem ter que devolver valor do auxílio emergencial

O programa TC News dehoje, entrevistou o delegado da 
Receita Federal em Alagoas, Reinaldo Alves. Além de 
esclarecer diversas dúvidas relacionadas à declaração 
do Imposto de Renda 2021, ano-base 2020, Reinaldo 
chamou a atenção para uma situação: contribuintes que 
receberam auxílio emergencial em 2020 e tiveram um 
total de rendimentos tributáveis (sem contar o auxílio) 
acima de R$ 22.847,76 no ano terão que devolver o 
valor do benefício.
A reportagem também entrevistou a contadora Roberta 

Alves sobre os erros mais comuns cometidos pelos 
contribuintes e qual a importância de contratar um 
profissional especializado para fazer a declaração. 
“Todos os anos há mudanças e os contadores se atuali-
zam sobre elas diariamente. Por falta de conhecimento, 
algumas pessoas acabam caindo na temida “malha 
fina” e o papel do contador é justamente evitar que isso 
aconteça”, afirmou.
Acompanhe a reportagem completa no canal 35.2 da tv 
aberta, no YouTube e no Facebook da TV Cidadã.
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Carreata a favor de Bolsonaro 
atrapalha vacinação de idosos

PREFEITO JHC critica a manifestação, que teria sido organizada pelo vereador Leonardo Dias; ele nega tudo 

Ricardo Rodrigues
Repórter

A c a r r e a t a 
r e a l i z a d a 
ontem, por 

apoiadores do presidente 
Jair Bolsonaro e contra o 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), que começou na Jati-
úca, poderia ter encerrado no 
início da praia da Pajuçara, 
sem causar tumulto algum, 
no máximo o aborrecimento 
das pessoas que estavam 
no trajeto e não apoiam 
o governo federal. Mas a 
insensatez de seus organiza-
dores, entre eles o vereador 
Leonardo Dias, foi além e 
chegou ao limite da intole-
rância, ao passar pelo local 
da vacinação contra a Covid-
19, no bairro de Jaraguá. 

Além de atrapalhar a 
vacinação, a carreata pró-
-Bolsonaro causou tumulto 
no local, o que fez o prefeito de 
Maceió, João Henrique Caldas 
(PSB), criticar os manifestan-
tes, chamando a atenção dos 
organizadores para o desres-
peito que estavam cometendo 
contra os idosos, que estavam 
sendo imunizados. A mani-
festação atrapalhou a área da 
vacinação contra Covid-19. O 
estacionamento de Jaraguá, 
onde estão armadas as tendas 
da Prefeitura de Maceió para 
vacinação dos idosos na faixa 
dos 75 anos, ficou repleto de 
carros, fumaça e um barulho 
ensurdecedor.

Segundo informações 
de agentes municipais que 
trabalhavam no local, no 
apoio ao processo de imuni-

zação das pessoas contra o 
coronavírus, a manifestação 
terminou prejudicado a vaci-
nação, atrasando ainda mais 
o atendimento à população de 
risco. Entre aqueles que recla-
maram da zoada que a carreta 
em Jaraguá, atrapalhando a 
vacinação, um lamentou que 
por trás daquele tumulto esti-
vesse o vereador Leonardo 
Dias, apontado com um dos 
organizadores do ato e líder 
dos segmentos da direita em 
Maceió.

Nas redes sociais, a atitude 
dos manifestantes foi criticada 
até por eleitores de Bolsonaro. 
Para eles, as manifestações a 
favor do presidente podem 
continuar, desde que não atra-
palhem o enfrentamento da 
pandemia. Entre os comen-
tários, um pede ao vereador 
Leonardo Dias, que seja mais 
prudente no comando da 
manifestação: “Espera-se que 
o vereador esteja mais atento 
no planejamento para não 
prejudicar de novo as pessoas 
que dependem da vacina”.

PREFEITO LAMENTA TUMULTO
Afinal, o resultado da 

manifestação foi desastroso, 
pois a concentração de carros, 
no estacionamento de Jara-
guá, acabou prejudicando 
o fluxo da vacinação. Tanto 
foi assim que, pelo Twitter, 
o prefeito JHC lamentou 
tumulto e prometeu tomar 
providências, para que atos 
como aquele não se repitam. 
Ele não entrou no mérito da 
manifestação, quanto à ques-
tão política ou ideológica, mas 
disse que os organizadores 

poderiam ter evitado passar 
a carreata pelo local da vaci-
nação. 

JHC reconheceu que a 
manifestação pró-Bolsonaro 
terminou atrapalhando a 
corrida municipal pela imuni-
zação da população. Por isso, 
ele reclamou do ato no Twit-
ter, dizendo “que todos têm 
direito de se manifestar. Mas 
é absurdo invadir o estacio-
namento do posto de vacina-
ção do Jaraguá, aglomerar e 
bloquear a entrada de idosos 
que seriam imunizados. Não 
compactuamos com esse tipo 
de atitude. A vacina salva 
vidas. Só com ela vamos reto-
mar a economia”.

Para o prefeito, o mais 
lamentável é que por trás da 
carreata estava um represen-
tante do povo, vereador por 
Maceió. “Enquanto a Prefei-
tura de Maceió trabalha de 
domingo a domingo para 
salvar vidas, teve vereador 
patrocinando e marcando o 
ato que impediu a vacinação 
neste domingo em Jaraguá”, 
afirmou JHC.

RESPOSTA DO VEREADOR
Ao contrário do que foi 

informado pela imprensa 
a respeito do ato em apoio 
ao Presidente e contra o 
Lockdown ocorrido no dia 
de hoje [ontem] no estaciona-
mento do Jaraguá, esclareço:

1. Não fui o idealizador ou 
mesmo o organizador do ato;

2. Publiquei os banners 
como cidadão, assim como 
centenas de pessoas o fizeram;

3. Somente tomei conheci-
mento que a vacinação ocor-

reria nesse domingo, quando 
os Movimentos já haviam 
convocado para o ato;

4. Estive no local de 
concentração como cidadão. 
Não estive no trio elétrico e 
sequer acompanhei a carre-
ata;

5. Quando observei que o 
volume de carro estava mais 
alto do que o esperado pelos 
organizadores, entrei em 
contato com os agentes de 
trânsito e tentamos minimizar 
o problema.

No mais,  NENHUM 
órgão de imprensa me procu-
rou pra saber minha versão 
dos fatos.

NOTA DA PREFEITURA
A Prefeitura de Maceió 

vem a público lamentar  o 
fato ocorrido durante a mani-
festação no estacionamento 
do Jaraguá onde está sendo 
realizada a vacinação contra 
Covid-19.  Profissionais de 
saúde que trabalham ardua-
mente para vacinar a popu-
lação tiveram dificuldade de 
acessar o local e, mais grave 
ainda, idosos não consegui-
ram ser vacinados, num total 
desrespeito  à vida.

Em um momento grave 
como o que estamos vivendo, 
é lamentável que uma mani-
festação tenha sido marcada 
justamente para um local 
onde é realizada a vacinação.  
A vida está acima de tudo e 
este é o maior compromisso 
da Prefeitura de Maceió.  
Somente assim será possível 
retomar a  economia.  Não há 
outro caminho que não seja 
a vacina.

Manifestações fazem parte 
do processo democrático, mas 
não invadindo espaço público 
de vacinação. O trabalho da 
Prefeitura de Maceió  para 
conter este vírus tão letal é  
árduo e diário e é inadmissí-
vel que qualquer movimento 
contrário prejudique esse 
esforço coletivo pela vida do 
maceioense.

NOTA DA REDAÇÃO
O vereador Leonardo 

Dias tem se revelado um 
sonso. Agiu dessa forma 
com a polêmica da Praça 
Dandara e voltou a agir da 
mesma forma. Ele não orga-
niza nada, não sabe de nada 
e não é responsável por nada. 
Mas participa de tudo. Como 
ele percebeu o volume de 
carros, se não acompanhou 
a carreata? Ele não sabia da 
vacinação no Jaraguá? Vacina 
em pandemia tira folga, vere-
ador? Não há ́ lockdown´em 
Maceió, vereador. Para de 
brincar com as pessoas e 
de subestimar a inteligên-
cia alheia. Assuma o que 
faz. Fica feio para o senhor, 
um homem dessa altura se 
acovardando. O senhor não 
precisa ser organizador para 
ter responsabilidade sobre 
esse ato desastroso. O senhor 
é um político com mandato e 
tem as cores do bolsonarismo 
estampadas na sua cara. 
Portanto, é um garoto-propa-
ganda da manifestação. Espe-
ramos que os idosos que não 
foram vacinados ontem por 
causa da manifestação que o 
senhor estava tenham uma 
segunda chance.

A poucos metros do local da vacinação, vereador conversa com manifestante e depois faz selfie com ́arminha´e sem máscara com outro apoiador; ele disse que não sabia que  haveria vacinação                                                                                                   
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Ludhmila diz a Bolsonaro que 
não aceita Ministério da Saúde

MINISTROS E PARLAMENTARES apoiadores do presidente defendiam o nome dela, mas não houve consenso

Mônica Bergamo
Folha de São Paulo

A c a r d i o l o -
gista Ludh-
mila Hajjar 

comunicou na manhã de hoje 
ao presidente Jair Bolsonaro 
que não aceita o convite dele 
para comandar o Ministério da 
Saúde.

Ela se reuniu ontem por 
quase três horas com o presi-
dente. O atual comandante da 
pasta, Eduardo Pazuello, parti-
cipou do encontro, em que a 
médica foi consultada se aceita-
ria suceder o general.

Depois que a coluna divul-
gou que os dois conversavam, 
Ludhmila passou a ser alvo de 
ataques ferozes de bolsonaris-
tas no próprio domingo. Eles 
não concordam com o apoio 
dela a medidas de isolamento 
social, à vacinação em massa 
de brasileiros e à constatação 
de que até hoje nenhum estudo 
confirmou a eficácia de medi-
camentos como a cloroquina no 
tratamento da doença.

Foram divulgadas também 
declarações críticas dela à 
condução da epidemia no país 
e um vídeo de uma live que ela 
fez com a ex-presidente Dilma 
Rousseff, além de um suposto 
áudio em que a médica teria 
se referido a Bolsonaro como 
“psicopata”. Ela nega a veraci-
dade do áudio.

Bolsonaro, por sua vez, 
resiste a aderir a um discurso 
a favor do isolamento. E segue 
insistindo que o tratamento 
precoce funciona.

Ministros, auxiliares do 
presidente e políticos que 
defendiam a cardiologista no 
Ministério da Saúde tentaram 
reverter a situação nesta manhã. 
Em vão.

Havia uma crença de que 
ela acabaria aceitando o convite, 
por ter se entusiasmado, num 
primeiro momento, com a 
possibilidade de ir para o 

governo quando foi convidada 
para conversar com Bolsonaro.

Ela teria projetos e clareza 
do que acredita ser necessá-
rio fazer para frear a epidemia 
e evitar um colapso geral no 
Brasil. Os ministros acreditam 
que o sonho de ser ministra 
pode acabar pesando mais do 
que as divergências abissais 
que ela tem com o presidente 
em relação ao combate à Covid-
19.

No diálogo de domingo, 
todos os temas da epidemia 
da Covid-19 foram tratados, 
especialmente a necessidade 
de apoio a medidas duras de 
isolamento social para frear a 
epidemia do novo coronaví-
rus, a urgência da vacinação em 
massa da população brasileira 
e tratamentos precoces, defen-
didos por Bolsonaro mas ainda 
não confirmados por estudos 
científicos.

A médica tem sido uma 
defensora da necessidade de 
vacinação urgente, participou 
de estudos que desmentiram 
a eficácia de algumas drogas e 
apoia o isolamento social.

Não houve, no encontro, 
consenso sobre como o Minis-

tério da Saúde poderia passar 
a tratar desses temas e gerir 
as políticas para o combate à 
Covid-19.

A conversa começou 
tranquila. Mas passou a ficar 
tensa na medida em que não 
se chegava a um consenso. E 
terminou de forma inconclu-
siva. Bolsonaro e Ludhmila 
ficaram de se encontrar nova-
mente nesta segunda (15).

Bolsonaro segue inflexível 
em suas críticas a medidas de 
isolamento social. E não dá 
sinais de que vai arrefecer na 
defesa de tratamentos precoces.

A decisão da cardiologista 
de não aceitar o convite já foi 
comunicada por ela a políticos 
que a apoiam.

O nome dela era defendido 
de forma enfática pelo presi-
dente da Câmara dos Depu-
tados, Arthur Lira, por outros 
parlamentares, por diversos 
ministros do governo Bolso-
naro e por magistrados do STF 
(Supremo Tribunal Federal).

 Ludhmila é cardiologista e 
se especializou no tratamento 
da Covid-19.

Na unidade da rede Vila 
Nova Star em Brasília, ela 

estreitou relacionamento com 
dezenas de autoridades que se 
trataram da Covid-19.

A cardiologista atendeu, por 
exemplo, o próprio Pazuello 
quando ele foi infectado pelo 
novo coronavírus.

Tratou também o atual 
presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira, o 
procurador-geral da República, 
Augusto Aras, o ministro Fábio 
Faria, das Comunicações, o 
ministro Tarcísio de Freitas, da 
Infraestrutura, ministros do STJ 
(Superior Tribunal de Justiça), 
o ministro Dias Toffoli quando 
presidia o Supremo, e também 
os ex-presidentes da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo Maia, 
e do Senado, Davi Alcolumbre.

Caso Ludhmila tivesse 
aceitado o cargo, reforçaria o 
discurso da necessidade de 
vacinação em massa no Brasil. 
E deixaria em segundo plano 
qualquer tipo de propaganda 
de tratamento precoce da 
doença — até hoje, nenhuma 
medicação testada contra a 
Covid-19 e acessível ao grande 
público teve resultados efetivos 
confirmados por estudos defi-
nitivos.

Os ataques de bolsonaris-
tas à cardiologista no domingo 
(14) irritaram ministros e auto-
ridades que apoiam o presi-
dente. Eles acreditavam que a 
médica poderia imprimir um 
novo tom e reverter o desgaste 
do governo, mal avaliado na 
condução da epidemia.

Ludhmila é graduada em 
medicina pela Universidade 
de Brasília (Unb), doutora 
em Ciências-Anestesiologia, 
professora associada de cardio-
logia da Faculdade de Medicina 
da USP e já coordenou a UTI 
cardiológica de diversos hospi-
tais de ponta do país.

Outros nomes estão no 
páreo para o cargo, como o do 
cardiologista Marcelo Quei-
roga, que também foi chamado 
para conversar. Ele é presidente 
da Sociedade Brasileira de 
Cardiologia (SBC).

O deputado federal Luiz 
Antonio Teixeira Jr. (PP-RJ), 
que é conhecido como “Dr. 
Luizinho”, também é lembrado 
e tem chance de ser escolhido 
por Bolsonaro.

Ele é aliado do presidente da 
Câmara dos Deputados, Arthur 
Lira. Preside a Comissão Espe-
cial da Covid-19 no parlamento 
e assumiu nesta semana a 
Comissão de Seguridade Social 
e Família da Câmara.

Ele é médico e foi secretário 
da Saúde do Rio de Janeiro.

Marce lo  Quei roga  é 
formado pela Universidade 
Federal da Paraíba e fez resi-
dência médica no Hospital 
Adventista Silvestre, do Rio de 
Janeiro, além de treinamento 
em Hemodinâmica e Cardiolo-
gia Intervencionista na Benefi-
cência Portuguesa, em SP.

Sempre teve atuação intensa 
em entidades representativas 
dos médicos, como a Associa-
ção Médica Brasileira (AMB) 
e na Sociedade Brasileira de 
Hemodinâmica e Cardiologia 
Intervencionista (SBHCI), que 
também presidiu.

Divulgação

Cardiologista conversou por quase três horas com o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Pazuello: não houve acordo
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Ci e n t e s  d a 
necessidade 
d e  a p l i c a r 

as medidas sanitárias como 
auxílio ao enfrentamento 
da pandemia de Covid-19 
e também alinhados com a 
necessidade de modernizar 
os procedimentos para aqui-
sição da Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH), de acordo 
com o Sindicato dos Centros 
de Formação de Condutores 
de Alagoas (SindCFC-AL), 
as 130 autoescolas do estado 
estão preparadas para execu-
tar suas atividades de forma 
segura mesmo em períodos 
mais críticos de restrições.

Desde o ano passado, a aber-
tura do processo, a matrícula, 
as aulas teóricas e a avaliação 
teórica agora são realizadas por 
acesso remoto. A presença do 
aluno só é necessária nas aulas 
práticas, que seguem rigorosa-
mente todo o protocolo sani-
tário. A inovação, disponível 
desde 30 de outubro de 2020, é 

um pleito da Câmara Empre-
sarial dos Centros de Forma-
ção de Condutores, instituída 
pela Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo do 
Estado de Alagoas (Fecomércio 
AL).

Para o SindCFC-AL, que 
representa um segmento 
que movimenta cerca de R$ 
2,6 milhões por mês, empre-
gando diretamente mais de 
1.000 pessoas, o momento é 
de preocupação com a saúde 
pública e a categoria buscou 
se adaptar para atender os 
alunos dentro dos protoco-
los sanitários recomendados. 
Diante desse contexto, o sindi-
cato defende que, mesmo se 
medidas mais restritivas de 
enfrentamento à pandemia 
se fizerem necessárias, não 
há motivo para suspender 
as atividades dos centros de 
formação de condutores de 
Alagoas, pois todos eles estão 
aptos para funcionar com 
segurança.

PROCEDIMENTO
O passo inicial para dar 

entrada no processo de 
primeira Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH) de 
forma online é realizado no 
site do Detran AL (www.
detran.al.gov.br). Ao acessar 
o endereço eletrônico, é neces-
sário clicar em “Habilitação”, 
na aba “Serviços”. Na sessão 
“Guias para Pagamento”, ao 
clicar em “1ª Habilitação”, 

o usuário é redirecionado a 
uma página com orientações 
sobre o procedimento. E, após 
confirmar que está ciente 
sobre as orientações, o usuá-
rio terá acesso ao formulário 
de solicitação da primeira 
habilitação.

“Esse é mais um proce-
dimento que o Detran de 
Alagoas oferece à sociedade 
de maneira direta e simpli-
ficada. O próprio candi-

dato poderá emitir a guia 
de primeira habilitação em 
nosso site, em pouquíssimo 
tempo e no conforto de casa. 
Certamente será um serviço, 
na área de habilitação, de 
referência nacional nos quesi-
tos segurança, eficiência, 
desburocratização e como-
didade para os candida-
tos, além de contar com um 
grande potencial de melho-
rias e ampliação”, afirma o 
diretor-presidente da autar-
quia, Adrualdo Catão.

O serviço está disponí-
vel para os candidatos que 
possuem documento de 
identidade (RG) expedido 
pela Secretaria de Segurança 
Pública do Estado de Alagoas 
(SSP/AL) e CPF válido. Para 
os demais, é necessário agen-
dar o atendimento presen-
cial para emissão da guia 
de 1ª habilitação por meio 
da página do Agendamento 
Já! (agendamento.seplag.
al.gov.br).

Autoescolas estão prontas para 
períodos críticos da pandemia

DESDE O ANO PASSADO, as aulas teóricas e todo o processo para dar entrada na primeira CNH podem ser realizados remotamente

Divulgação

As aulas práticas nos CFCs seguem rigorosamente todo o protocolo sanitário
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Ludhmila diz a Bolsonaro que 
não aceita Ministério da Saúde

MINISTROS E PARLAMENTARES apoiadores do presidente defendiam o nome dela, mas não houve consenso

Mônica Bergamo
Folha de São Paulo

A c a r d i o l o -
gista Ludh-
mila Hajjar 

comunicou na manhã de hoje 
ao presidente Jair Bolsonaro 
que não aceita o convite dele 
para comandar o Ministério da 
Saúde.

Ela se reuniu ontem por 
quase três horas com o presi-
dente. O atual comandante da 
pasta, Eduardo Pazuello, parti-
cipou do encontro, em que a 
médica foi consultada se aceita-
ria suceder o general.

Depois que a coluna divul-
gou que os dois conversavam, 
Ludhmila passou a ser alvo de 
ataques ferozes de bolsonaris-
tas no próprio domingo. Eles 
não concordam com o apoio 
dela a medidas de isolamento 
social, à vacinação em massa 
de brasileiros e à constatação 
de que até hoje nenhum estudo 
confirmou a eficácia de medi-
camentos como a cloroquina no 
tratamento da doença.

Foram divulgadas também 
declarações críticas dela à 
condução da epidemia no país 
e um vídeo de uma live que ela 
fez com a ex-presidente Dilma 
Rousseff, além de um suposto 
áudio em que a médica teria 
se referido a Bolsonaro como 
“psicopata”. Ela nega a veraci-
dade do áudio.

Bolsonaro, por sua vez, 
resiste a aderir a um discurso 
a favor do isolamento. E segue 
insistindo que o tratamento 
precoce funciona.

Ministros, auxiliares do 
presidente e políticos que 
defendiam a cardiologista no 
Ministério da Saúde tentaram 
reverter a situação nesta manhã. 
Em vão.

Havia uma crença de que 
ela acabaria aceitando o convite, 
por ter se entusiasmado, num 
primeiro momento, com a 
possibilidade de ir para o 

governo quando foi convidada 
para conversar com Bolsonaro.

Ela teria projetos e clareza 
do que acredita ser necessá-
rio fazer para frear a epidemia 
e evitar um colapso geral no 
Brasil. Os ministros acreditam 
que o sonho de ser ministra 
pode acabar pesando mais do 
que as divergências abissais 
que ela tem com o presidente 
em relação ao combate à Covid-
19.

No diálogo de domingo, 
todos os temas da epidemia 
da Covid-19 foram tratados, 
especialmente a necessidade 
de apoio a medidas duras de 
isolamento social para frear a 
epidemia do novo coronaví-
rus, a urgência da vacinação em 
massa da população brasileira 
e tratamentos precoces, defen-
didos por Bolsonaro mas ainda 
não confirmados por estudos 
científicos.

A médica tem sido uma 
defensora da necessidade de 
vacinação urgente, participou 
de estudos que desmentiram 
a eficácia de algumas drogas e 
apoia o isolamento social.

Não houve, no encontro, 
consenso sobre como o Minis-

tério da Saúde poderia passar 
a tratar desses temas e gerir 
as políticas para o combate à 
Covid-19.

A conversa começou 
tranquila. Mas passou a ficar 
tensa na medida em que não 
se chegava a um consenso. E 
terminou de forma inconclu-
siva. Bolsonaro e Ludhmila 
ficaram de se encontrar nova-
mente nesta segunda (15).

Bolsonaro segue inflexível 
em suas críticas a medidas de 
isolamento social. E não dá 
sinais de que vai arrefecer na 
defesa de tratamentos precoces.

A decisão da cardiologista 
de não aceitar o convite já foi 
comunicada por ela a políticos 
que a apoiam.

O nome dela era defendido 
de forma enfática pelo presi-
dente da Câmara dos Depu-
tados, Arthur Lira, por outros 
parlamentares, por diversos 
ministros do governo Bolso-
naro e por magistrados do STF 
(Supremo Tribunal Federal).

 Ludhmila é cardiologista e 
se especializou no tratamento 
da Covid-19.

Na unidade da rede Vila 
Nova Star em Brasília, ela 

estreitou relacionamento com 
dezenas de autoridades que se 
trataram da Covid-19.

A cardiologista atendeu, por 
exemplo, o próprio Pazuello 
quando ele foi infectado pelo 
novo coronavírus.

Tratou também o atual 
presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira, o 
procurador-geral da República, 
Augusto Aras, o ministro Fábio 
Faria, das Comunicações, o 
ministro Tarcísio de Freitas, da 
Infraestrutura, ministros do STJ 
(Superior Tribunal de Justiça), 
o ministro Dias Toffoli quando 
presidia o Supremo, e também 
os ex-presidentes da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo Maia, 
e do Senado, Davi Alcolumbre.

Caso Ludhmila tivesse 
aceitado o cargo, reforçaria o 
discurso da necessidade de 
vacinação em massa no Brasil. 
E deixaria em segundo plano 
qualquer tipo de propaganda 
de tratamento precoce da 
doença — até hoje, nenhuma 
medicação testada contra a 
Covid-19 e acessível ao grande 
público teve resultados efetivos 
confirmados por estudos defi-
nitivos.

Os ataques de bolsonaris-
tas à cardiologista no domingo 
(14) irritaram ministros e auto-
ridades que apoiam o presi-
dente. Eles acreditavam que a 
médica poderia imprimir um 
novo tom e reverter o desgaste 
do governo, mal avaliado na 
condução da epidemia.

Ludhmila é graduada em 
medicina pela Universidade 
de Brasília (Unb), doutora 
em Ciências-Anestesiologia, 
professora associada de cardio-
logia da Faculdade de Medicina 
da USP e já coordenou a UTI 
cardiológica de diversos hospi-
tais de ponta do país.

Outros nomes estão no 
páreo para o cargo, como o do 
cardiologista Marcelo Quei-
roga, que também foi chamado 
para conversar. Ele é presidente 
da Sociedade Brasileira de 
Cardiologia (SBC).

O deputado federal Luiz 
Antonio Teixeira Jr. (PP-RJ), 
que é conhecido como “Dr. 
Luizinho”, também é lembrado 
e tem chance de ser escolhido 
por Bolsonaro.

Ele é aliado do presidente da 
Câmara dos Deputados, Arthur 
Lira. Preside a Comissão Espe-
cial da Covid-19 no parlamento 
e assumiu nesta semana a 
Comissão de Seguridade Social 
e Família da Câmara.

Ele é médico e foi secretário 
da Saúde do Rio de Janeiro.

Marce lo  Quei roga  é 
formado pela Universidade 
Federal da Paraíba e fez resi-
dência médica no Hospital 
Adventista Silvestre, do Rio de 
Janeiro, além de treinamento 
em Hemodinâmica e Cardiolo-
gia Intervencionista na Benefi-
cência Portuguesa, em SP.

Sempre teve atuação intensa 
em entidades representativas 
dos médicos, como a Associa-
ção Médica Brasileira (AMB) 
e na Sociedade Brasileira de 
Hemodinâmica e Cardiologia 
Intervencionista (SBHCI), que 
também presidiu.

Divulgação

Cardiologista conversou por quase três horas com o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Pazuello: não houve acordo



Severino Carvalho
Repórter

O g o v e r n a -
dor Renan 
Filho anun-

ciou, na tarde do último 
sábado, que até a próxima 
quinta-feira serão abertos em 
Alagoas mais 40 novos leitos 
de UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva) exclusivos para o 
tratamento da Covid-19. A 
abertura será possível após 
o envio pelo Ministério da 
Saúde de 40 respiradores que 
chegaram ao estado na noite 
da última sexta-feira. Dessa 
forma, o Estado terá um total 
de 350 leitos deste tipo, cria-
dos exclusivamente para 
enfrentar a pandemia.

Acompanhado dos secre-
tários da Saúde, Alexandre 
Ayres; do Planejamento, 
Gestão e Patrimônio, Fabrí-
cio Marques; e da deputada 
federal Tereza Nelma, Renan 
Filho inspecionou os novos 
respiradores, armazenados no 
Almoxarifado da Assessoria 
Técnica em Equipamentos da 
Saúde e Patrimônio (ATESP), 
no bairro do Farol, em Maceió.

“Com esses 40 novos respi-

radores que recebemos e com 
os monitores multiparâme-
tros, que o Estado adquiriu 
com os próprios recursos, nós 
vamos, durante essa semana, 
até quinta-feira, abrir 40 novos 
leitos de UTI em Alagoas, 
chegando ao total de 350 leitos 
de UTI exclusivos para tratar 
Covid”, anunciou Renan 
Filho.

Os 40 novos leitos de UTI 
serão assim distribuídos: 11 
no Hospital Chama, em Arapi-
raca; 05 no Hospital Santa Rita, 
em Palmeira dos Índios; 05 no 
Hospital Clodolfo Rodrigues, 
em Santana do Ipanema; 10 no 

Hospital Metropolitano, em 
Maceió; e 09 distribuídos entre 
a Santa Casa de Misericórdia 
e o Hospital Veredas, também 
na capital.

“Para que o alagoano 
tenha noção do que isso repre-
senta, Alagoas tinha, antes 
da pandemia, 180 leitos de 
UTI. Agora tem os mesmos 
180 mais 350 que instalamos 
durante a pandemia do coro-
navírus, num trabalho gigan-
tesco feito pela Secretaria de 
Saúde”, ressaltou Renan Filho.

Alexandre Ayres afirmou 
que, com a chegada dos novos 
respiradores, o Governo do 

Estado vai acelerar ainda 
mais a assistência à popu-
lação. “O trabalho tem sido 
muito cansativo, exaustivo 
para todos os profissionais de 
saúde, mas a gente está firme 
no enfrentamento e conta com 
a colaboração da população: 
usando máscara e evitando as 
aglomerações”, disse o secre-
tário de Saúde.

Renan Filho agradeceu a 
interlocução junto ao Ministé-
rio da Saúde para a aquisição 
dos novos respiradores feita 
pela deputada Tereza Nelma 
e ao presidente da Câmara, 
Arthur Lira. “Nossa deputada 
é coordenadora da bancada 
federal alagoana em Brasí-
lia, uma coordenadora guer-
reira, batalhadora e defensora 
da saúde pública, que está 
nos ajudando e muito nesse 
momento”, destacou.

“A ação efetiva do Governo 
do Estado no combate à pande-
mia em Alagoas é notada em 
todo o Brasil. Parabéns, gover-
nador; parabéns, secretário 
pela sua agilidade, pelo seu 
compromisso com o povo 
alagoano”, declarou a depu-
tada, para depois reforçar o 
apelo aos cidadãos. “Fiquem 

em casa, usem máscara, usem 
o álcool gel; vamos nos prote-
ger para que a gente consiga 
continuar vivendo e comba-
tendo essa pandemia”, disse 
Tereza Nelma.

REUNIÃO
Mais cedo, Renan Filho 

se reuniu, por meio de vide-
oconferência, com os demais 
governadores do Nordeste. 
Eles decidiram que vão adqui-
rir 36,9 milhões de doses da 
vacina russa Sputnik V para 
reforçar Plano Nacional de 
Imunização contra a Covid-19.

“Ficou definido que os 
Estados vão, até quarta-feira 
(17), assinar o contrato para a 
compra da vacina russa Sput-
nik. O Ministério da Saúde 
garantiu que tem, também, 
interesse em comprar e que, 
até quarta, trabalhará firme 
para promover a compra. Se 
o Ministério estiver pronto 
até quarta, fará a compra 
diretamente; senão, os Esta-
dos vão comprar e o Minis-
tério fará a restituição. Essas 
vacinas serão utilizadas para 
fortalecer o Plano Nacional 
de Imunização”, explicou 
Renan Filho.
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Chegada de novos respiradores 
garante mais 40 leitos de UTI

RENAN FILHO e secretários da Saúde e do Planejamento inspecionam equipamentos enviados pelo MS ao estado

Márcio Ferreira

Governador Renan Filho inspecionou os novos respiradores no último sábado

Mariana Alves da Silva, 
prata pela Escola Alfredo 
Gaspar de Mendonça


