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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA APROVA PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO

USO DE MÁSCARA
É OBRIGATÓRIO!
A Assembleia Legislativa aprovou hoje projeto de lei ordinária nº
386/2020, de autoria do Poder Executivo, que dispõe, no âmbito do Estado
de Alagoas, sobre a obrigatoriedade do
uso de máscaras nos espaços que indica,
durante o período da pandemia causada
pela Covid-19. A proposição foi discutida e aprovada durante duas sessões
extraordinárias e recebeu 10 emendas,
sendo que uma foi rejeitada. Os deputados Cabo Bebeto (PTC), Antonio Albuquerque (PTB) e Bruno Toledo (PROS)
votaram contra a matéria. O tema gerou
debate no plenário. O primeiro a falar
foi o Cabo Bebeto (PTC), que levantou

a possibilidade de o projeto provocar atritos entre cidadãos e agentes de
segurança. Ele criticou o uso de máscaras em locais abertos, mas defendeu
o uso delas em ambientes fechados e
sem circulação natural de ar. “Acredito,
sim, que as medidas são para preservar
a vida, no entanto, o que me preocupa
são os exageros e os abusos”, disse. O
deputado Davi Maia (DEM) disse que
iria votar a favor, mas não por convicção política. “Infelizmente, não existe
outra forma de combater esse vírus,
senão usando máscaras, álcool em gel
e praticando o distanciamento social”,
afirmou.

CORUJÃO DA VACINAÇÃO

DIESEL E GASOLINA

Petrobras anuncia
redução no preço

A

Secretaria Municipal de Segurança Comunitária
e Convívio Social (SEMSCS) encaminhou agentes
da Guarda Municipal para garantir a segurança dos
maceioenses no primeiro dia de Corujão da Vacinação contra a Covid-19. Na ação, que ocorreu ontem,
o prefeito JHC também esteve presente no Jaraguá

para garantir o bom funcionamento do sistema. Os
pontos de drive-thru dos estacionamentos do Jaraguá e da Justiça Federal estão funcionando com horário estendido, até às 21h, até amanhã. No primeiro dia
com horário esticado até as 21h, não houve registro
de ocorrências.

A Petrobras anunciou hoje
uma redução de R$ 0,11 nos
preços do litro da gasolina e
do óleo diesel em suas refinarias. A partir de amanhã, o
preço médio do litro da gasolina passará a custar R$ 2,59,
uma queda de 4%. Já o litro
do diesel teve uma redução
de 3,8% e passará a custar,
a partir de amanhã, R$ 2,75,
segundo informações divul-

gadas pela empresa. A nota
da Petrobras reforça que a
companhia baseia os preços
dos combustíveis em variações no mercado internacional
e na taxa de câmbio. O preço
para o consumidor final, no
entanto, ainda sofre o acréscimo de impostos, da mistura
obrigatória de etanol e das
margens das distribuidoras e
postos de combustíveis.

BALAIADA

SEMANA SANTA

Vacinação em
Maceió pode
ser 24 horas e
todos os dias

Procon divulga
pesquisa de
preços para
os produtos

8

6

2

O DIA ALAGOAS l 24 de março I 2021

OPINIÃO

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

Marcelo Firmino *Jornalista

Depois de cloroquina e ozônio no reto, senador
receita solda elétrica contra Covid
Incrível. Mas, veja para
onde caminha o país do negacionismo histérico.
Um ex-governador, atual
senador, agora grava vídeo
“receitando” solda elétrica para
curar as pessoas da Covid-19.
O nome do sujeito é Ivo
Cassol (PP), ex-governador
de Rondônia e membro
da bancada do Centrão no
Congresso Nacional.
No vídeo publicado divul-

gado nesta terça-feira, 24, ele se
exibe, nu da cintura para cima,
usando uma solda elétrica como
suposto tratamento contra a
Covid. Segundo ele, por meio
da claridade/luz emitida pelo
aparelho o virus desaparece.
Uma invencionice histriônica, sem nenhuma comprovação da eficácia de tal
procedimento.
Repito: o Cassol é senador
e ex-governador. Olha o nível

Jorge Miklos * Analista Junguiano e sociólogo

A ferida e a cura dos homens
A Psicologia Analítica
fundada pelo psiquiatra suíço
Carl Gustav Jung (1875-1961)
procurou desvendar os aspectos mais significativos da
natureza e as motivações da
masculinidade, tanto consciente quanto inconsciente, e
explica como isso afetou e afeta
o desenvolvimento da personalidade subjetiva e social,
desafiando-nos a reexaminar
nossa compreensão contemporânea da masculinidade.
O analista junguiano James
Hollis, em seu livro Sob a
Sombra de Saturno, trouxe
com profundidade uma
abordagem acerca da dimensão psicológica e cultural da
masculinidade. O título faz
menção a Saturno, divindade
pagã perversa que devorava
seus filhos para impedi-los
de usurpar seu poder. O mito
demonstra que os homens
sofrem da violência, da corrupção pelo poder e são influenciados pelo medo de outros
homens.
O livro focaliza feridas
masculinas que regem muitos
comportamentos, apesar de
ocultas e de não reveladas
pelos homens, cujo silêncio é
imposto pela cultura patriarcal. Saturno está presente
de várias maneiras no cotidiano dos homens. Questões
relacionadas à corrupção do
poder, do medo, humilhação e
desvalorização causam feridas
profundas.
Hollis assevera que os
homens carregam milenarmente oito segredos em seu
coração. O primeiro pontua
que “A vida dos homens é
tão governada por expectativas restritivas com relação ao

papel que devem desempenhar quanto a vida das mulheres”.
Pode-se fazer um paralelo
ao mito de Procusto. Procusto
é um personagem da mitologia
grega. Os viajantes que iam de
Mégara a Atenas eram forçados
a se deitar em seu leito de ferro.
Se fossem menores, Procusto
esticava suas pernas. Se fossem
maiores, eram esquartejados
para se ajustar ao tamanho do
leito. O nome Procusto significa “o esticador”, em referência à punição que aplicava às
suas vítimas.
O leito de Procusto é a
metáfora para a performance
exigida aos homens pela
cultura machista. Para adaptarem-se ao padrão social, muitos
homens precisam amputar
aspectos significativos do
seu ser ou estender aspectos
estranhos para corresponder
às expectativas do machismo
cultural. A condição procrusteana imputa muito sofrimento
aos homens, prisioneiros do
patriarcado machista.
O leito de Procusto é
a normalidade prescrita
pela cultura patriarcal. “Ser
‘normal’ é alvo ideal do fracassado”, escreveu o psiquiatra suíço Carl Gustav Jung.
Performar-se aos estereótipos é, geralmente, processo
torturante para o homem cujo
padrão arquetípico desvia-se
da subjetividade.
Educar os homens para a
normalidade do machismo
representa para muitos deles
um pesadelo, pois a necessidade mais profunda de muitos
homens é, na verdade, poder
levar uma vida distante dessa
normopatia.

Para anunciar,
ligue 3023.2092

dos homens que comandam
o País?
DIZ ELE NO VÍDEO:
“Na semana passada, assisti
a um vídeo em que um cidadão
lá da BR-429, conhecido como
Santos, estava com coronavírus
e fez solda e, posteriormente,
foi fazer o teste e tinha matado
o vírus do ‘corona’. No dia
seguinte, ele pegou um funcionário dele, mais a esposa do

funcionário, fez a solda também
e automaticamente também
acabou eliminando o vírus do
corona no corpo deles”, afirmou.
Ainda no vídeo, o senador
apresenta um homem que,
segundo ele, estaria com a
doença e passaria pela “prova
dos nove”. “Vamos fazer o teste
aqui e amanhã ele vai fazer um
novo exame para ver como
está”, afirmou.

Cassol usa o equipamento
de solda, enquanto o homem
gira, para que as faíscas e a
fumaça possam atingir todo
o corpo dele. Pela “logica” do
senador, as faíscas e a fumaça
são os imunizantes.
Depois da cloroquina,
ozônio no reto e caroço de feijão
milagroso, agora é a vez da
solda elétrica do senador.
Pelo jeito, o vírus também
destrói o juízo de idiotas.

Antônio Pereira * Jornalista

Sérgio Moro precisa ser punido
pelos crimes que cometeu
Ao estabelecer que o
ex-juiz Sérgio Moro agiu
deliberadamente para punir
o ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, num complô
explícito com procuradores
da República, o Supremo
Tribunal Federal (STF) abre
o caminho para uma revisão
completa dos atos e ações do
ex-magistrado.
Sérgio Moro ganhou notoriedade nacional ao comandar a chamada Lava Jato,
uma investigação gigantesca
sobre corrupção na maior
empresa brasileira, que é a
Petrobras. Agora, passados
alguns anos, fica claro que o
ex-juiz utilizou do seu cargo
para fazer política da pior
forma possível. Sérgio Moro
e a sua ‘República de Curitiba’ atuaram decisivamente
para mudar os rumos do
Brasil. Foi a partir da decisão
do juiz, mesmo sem provas,
de condenar o ex-presidente
Lula que possibilitou a vitória do inexpressivo ex-militar
Jair Bolsonaro.
Ao interferir deliberadamente nos rumos eleitorais,
Sérgio Moro tem nas mãos a
sujeira de um país destruído,
comandado por uma pessoa
com ações que beiram o genocídio.
O ex-juiz agiu prontamente no tabuleiro político,
sendo até nomeado ministro da Justiça, uma espécie
de pagamento a posteriores
pelos seus ‘serviços’ na Lava
Jato. O cargo de ministro era
uma espécie de pedágio para
ser nomeado como ministro

EXPEDIENTE
ODiaAlagoas

Fátima Meira/Agência Estado

do STF pelo presidente que
ele ajudou a eleger.
Moro sai de cena como um
ex-juiz que rasgou a própria
toga para se beneficiar, inclusive economicamente, já que
ele agora trabalha para uma
empresa que lucra com o
desmonte da indústria nacional.
Muito ainda teremos que
saber sobre a atuação nada
convencional de Sérgio Moro
durante sua passagem pela
magistratura. Sua atuação é
motivo agora de forte reação
do mundo jurídico, condenando-o por ter se aproveitado do cargo para ganhar
dinheiro, fama e muitas
outras benesses do poder.
Os crimes cometidos por
ele precisam ser investigados
com a firmeza e determina-

ção que o momento requer.
Não dá para Sérgio Moro
sair impune desse processo.
As narrativas não podem ser
distorcidas pelas paixões políticas. Moro cometeu crimes,
muitos crimes. O devido
processo legal foi totalmente
desvirtuado para beneficiar
grupos políticos e econômicos, tudo com a anuência de
parte da sociedade, das instituições, inclusive o STF, e a
mídia corporativa.
Moro tem que ser punido.
Ninguém pode estar acima
da lei. A justiça precisa ser
feita, sob pena da barbárie judicial continuar. Resta
saber se o Judiciário brasileiro está disposto a cortar na
própria carne, desnudando
suas entranhas fétidas e extirpando a parte podre.
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5º CONCURSO DE FOTOGRAFIA AMBIENTAL: edição traz “Integração pessoa e meio ambiente” como narrativa

Narrativa do sururu, por Amanda
Sousa Costa; foto tirada no Vergel
do Lago para o IV Concurso de
Fotografia Ambiental, em 2019

Fotógrafos têm até 8 de abril
para se inscrever em concurso
Janderson Oliveira
Repórter

A

s inscrições do 5º
Concurso
de Fotografia Ambiental do
Instituto do Meio Ambiente
do Estado de Alagoas (IMA/

AL) estão abertas e os candidatos devem se atentar a
cumprir todas as etapas do
credenciamento, seguindo
o regulamento. O tema
“Integração pessoa e meio
ambiente” pretende provocar
a reflexão sobre as profundas
alterações sociais causadas
pelo período de pandemia. Portanto, as
fotos devem ser
inéditas e tiradas
em

Alagoas, no período de
janeiro de 2020 a abril de 2021.
Os fotógrafos têm até o dia
8 de abril para se inscrever através do endereço https://doity.
com.br/v-concurso-de-fotografia-ambiental. Importante
notar que o credenciamento é
feito em duas etapas. Primeiro
pelo preenchimento de dados
pessoais e depois a submissão
de trabalho, área de upload da
foto.
Cada inscrito só pode
concorrer com apenas uma
imagem,
sendo um
trabalho
individual, sem
a permissão de um
co-autor.
É necessário
preencher todos os
itens obrigatórios,
desde o nome da foto
até o equipamento
utilizado.
Às fotografias em
que há a exploração
da imagem/rosto
de alguma pessoa, é
preciso que o autor
assuma a responsabi-

lidade em relação ao uso da
imagem, por meio de apresentação de autorização por
parte da pessoa fotografada
ou carta justificativa sobre a
ausência da autorização do
uso de imagem.
Deve-se também apresentar cópia da nota fiscal e
do certificado de origem do
animal, caso a fotografia apresente animal em cativeiro.
EDIÇÃO DAS FOTOS
VIA SOFTWARE É LIMITADA
A fotografia inscrita poderá
ser colorida ou em preto e
branco e deverá ser enviada
em formato digital JPG ou
PNG, com 2500x1800px.
É livre o uso de qualquer
tipo de equipamento para a
captura da imagem, sendo
necessário descrevê-los no
ato de inscrição. No entanto,
a edição via software deve ser
limitada.
Ajustes de contraste,
brilhos, saturação, nitidez são
aceitos; apagar elementos,
mudar a composição original, inserir elementos, trocar
o fundo, fundir imagens e
outros retoques são expressamente proibidos.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
O prêmio total de R$
12.000,00 do 5º Concurso
de Fotografia Ambiental
será dividido entre quatros
ganhadores.
A categoria especial
“Mulher na Fotografia”,
novidade da edição, irá
premiar uma fotógrafa com
o valor em dinheiro de R$
3.000,00. A categoria geral
distribuirá R$ 4.000,00 para
o primeiro lugar, R$ 3.000,00
para o segundo lugar e R$
2.000,00 para o terceiro lugar.
Importante destacar que
a categoria especial, especificada em gênero, não impede
que mulheres sejam premiadas na categoria geral.
Mulheres estarão automaticamente incluídas na categoria prêmio especial.
As imagens serão avaliadas por uma banca de fotógrafos profissionais, através
dos critérios de originalidade; composição; e relevância e valor socioambiental.
Para saber mais atualizações do 5º Concurso de
Fotografia Ambiental, acompanhe o site e redes sociais
do IMA.
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DADOS DA ÚLTIMA SEMANA epidemiológica apontam que quantidade de casos só perde para junho: 6.751 contra 6.811

AL tem 2 semana com mais
casos desde o início pandêmico
a

Maria Luíza Ávila
Estagiária sob supervisão da Editoria

N

a semana que
compreende
os dias 14 a
21 de março, Alagoas registrou
6.751 novos casos de covid-19.
O número é o segundo maior
registrado desde o início da
pandemia, ficando atrás apenas
da semana referente aos dias 13
a 20 de junho de 2020, quando
foram registrados 6.811 novos
casos da doença.
A análise, feita pela Agência
Tatu, se deu a partir de informações do Monitor da Covid-19,
e abrange o período de 08 de
março de 2020 e 21 de março de
2021, contabilizando semanas
epidemiológicas já encerradas.

Esta foi a única semana de
2021 que aparece entre as dez

FINAL DE PLACAS 3 E 4

Prazo é até 31 para
pagamento do IPVA
Tatyane Barbosa
Repórter
A Secretaria de Estado da
Fazenda de Alagoas (Sefaz-AL) alerta sobre o fim do
prazo para parcelar ou quitar
o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2021 com
placas finais 3 e 4, que encerra
na próxima quarta-feira (31).
Para ter acesso ao boleto,
basta visitar o site da Sefaz-AL (sefaz.al.gov.br ), no
“Espaço do Contribuinte”,
escolhendo a opção “IPVA” e
depois “Emissão de Boletos”,
informando renavam e placa
do veículo.
Conforme o calendário
do IPVA, a regularização do

imposto pode ser feita em até
seis parcelas mensais e consecutivas. O valor mínimo para
essa opção é de R$ 100.
Vale ressaltar que cada
final de placa possui uma
data-limite para pagamento
da cota única ou da primeira
parcela. As placas de finais 5
e 6 têm até 30 de abril; as de
finais 7 e 8 têm até 28 de maio
e as de finais 9 e 0 têm até 30
de junho.
A tabela discriminativa
de valor médio de mercado
para veículos terrestres
usados – base de cálculo - e
prazos de pagamentos de
IPVA para o exercício de 2021
está disponível no Diário
Oficial do Estado (DOE) do
dia 22 de dezembro.
Ascom Sefaz

Boleto pode ser acessado pelo “Espaço do Contribuinte”no site da Sefaz

de maior número de novos
casos confirmados da pande-

mia em Alagoas.
As informações foram
extraídas do Monitor da Covid19, plataforma desenvolvida
pela Agência Tatu, que coleta
dados da Secretaria de Estado
da Saúde por meio do Brasil.
IO. Já as semanas epidemiológicas são contadas de domingo
a sábado, e a contagem é estabelecida à nível nacional. O
primeiro caso confirmado no
estado, por exemplo, ocorreu
na semana epidemiológica de
número 11.
Até essa terça-feira (23),
Alagoas registrou 148.422
casos de Covid-19, dos quais
3.378 foram à óbito. Somente
no último dia foram registrados 540 novos casos e 20 novos
óbitos.

O PANORAMA DA COVID-19
Na última segunda-feira
(22), o Brasil atingiu uma
média de 2.255 óbitos causados pela doença diariamente
nos últimos sete dias. O levantamento foi feito pelo Consórcio dos Veículos de Imprensa,
com base nos dados fornecidos pelas secretarias estaduais de saúde.
A média móvel de sete
dias é calculada através da
soma dos registros no dia e
nos seis dias anteriores e da
divisão do total por sete. Por
isso, os números divergem
daqueles apresentados pelo
Ministério da Saúde, que
apresenta apenas os óbitos
registrados em um dia específico.

FORÇAS DE SEGURANÇA

Salário para servidores
será no mês trabalhado
Agência Alagoas
Os agentes das forças de
segurança do Estado terão, já a
partir de março, o pagamento
da folha salarial inserido no
mês trabalhado. O anúncio
foi feito pelo governador
Renan Filho durante coletiva
à imprensa realizada no Palácio República dos Palmares,
na manhã desta terça-feira
(23). Com inclusão da categoria – excluindo-se delegados de Polícia Civil e oficiais
da Polícia Militar (PM) e do
Corpo de Bombeiros (CBM) –,
o Governo de Alagoas alcança
marca histórica ao contemplar
95% dos servidores públicos
com os salários em dia.
“É um momento de valorização do servidor. Depois
de muitos e muito anos, o
Estado reconhece o direto do
servidor que é receber no mês
trabalhado. Isso é a regra”,
aferiu o governador Renan
Filho. “O Estado de Alagoas
se planeja e tem condições
de cumprir o que acerta. No
próximo mês, garantiremos os salários em dia dos
5% restantes”, assegurou o
gestor, sobre o que considerou “uma cruzada iniciada
desde o mês de janeiro” para
que todos os servidores,

ativos e inativos, tenham a
remuneração disponível na
conta ao dia 30 de cada mês.
A primeira categoria
beneficiada foram os servidores da Saúde e da Universidade Estadual de Ciências
da Saúde (Uncisal). Em fevereiro, passaram a receber
os trabalhadores da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), incluindo os
da Universidade Estadual
de Alagoas (Uneal). Com
a inclusão da Secretaria de
Estado da Segurança Pública
(SSP) decretada nesta terça
(23), em abril, o Governo do
Estado vai alcançar 100% das
carreiras do funcionalismo
ao acrescentar os auditores
fiscais e procuradores de
Estado, além dos delegados
de polícia e oficiais da PM e
CBM.
A medida gera efeito
imediato na economia alagoana ao injetar de 266 milhões
de reais em 2021. Diante do
cenário de pandemia e crise
econômica, a antecipação
dos recursos se torna tão
simbólica quanto oportuna,
como atesta Renan Filho.
“Isso faz a economia girar
mais rapidamente, garante a
permanência das pessoas nos
empregos e, eventualmente,

estimula a geração de novos
empregos”, apontou o governador, ao lado dos secretários
de Estado da Fazenda (Sefaz),
George Santoro, e do Planejamento, Gestão e Patrimônio
(Seplag), Fabrício Marques.
“Os recursos ajudam a
economia a funcionar e a
manter emprego no estado.
Isso é muito importante
nesse momento. Ao ter mais
um grupo em dia, a gente
coloca a economia pra rodar
um pouco mais neste mês de
março”, assentiu o secretário
George Santoro.
Já o representante da
Seplag detalhou como o ajuste
no pagamento penhora segurança adicional na prestação
de contas com os servidores.
“Se, um dia, lá na frente, eventualmente, o Brasil viver uma
nova crise – a gente espera que
isso não aconteça –, e Alagoas
voltar a sofrer e, eventualmente, algum governante
precisa atrasar salário, ele vai
voltar para, no máximo, o dia
10. É mais uma garantia que
damos ao servidor”, explicou
o secretário, ao acrescentar
que todo o funcionalismo da
área administrativa com salário líquido de até 7 mil reais
também foi incluído na nova
resolução.
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A SEGUNDA TURMA do STF decidiu anular a ação do tríplex e julgar procedente o habeas corpus do petista

Entenda julgamento no STF
que declarou Moro parcial
FOLHAPRESS

E

m um dos
julgamentos
mais esperados dos últimos anos no STF
(Supremo Tribunal Federal), a
Segunda Turma da corte decidiu ontem, por um placar de 3
a 2, que o ex-juiz Sergio Moro
foi parcial na ação em que o
ex-presidente Lula (PT) foi
condenado pelo suposto recebimento de um tríplex como
forma de propina.
Ao final, votaram para
declarar Moro suspeito os
ministros Gilmar Mendes,
Ricardo Lewandowski e
Cármen Lúcia -que mudou o
voto que havia proferido em
dezembro de 2018, quando teve
início o julgamento. Os ministros Edson Fachin e Kassio
Nunes Marques votaram
contra a declaração de suspeição de Moro.
A Segunda Turma, porém,
restringiu-se à análise da atuação de Moro no caso do tríplex
de Guarujá (SP). Não foi discutida a situação do processo em
que Lula foi condenado referente ao sítio de Atibaia (SP).
Em dezembro de 2018, no
início do julgamento sobre
o tríplex, Fachin e Cármen
votaram a favor de Moro. Na
ocasião, Gilmar pediu mais
tempo para estudar o caso e
interrompeu a análise do tema.
Depois de Fachin anular as
condenações de Lula no último
dia 8, Gilmar retomou o julgamento da matéria da parcialidade com voto contra Moro.
Lewandowski o acompanhou.
Ao anular as condenações
do ex-presidente, Fachin considerou que a Vara de Curitiba
não tinha competência para
julgar o petista. Com isso, Lula
retomou seus direitos políticos e poderá se candidatar a
presidente em 2022. Fachin, no
entanto, não anulou as eventuais provas coletadas contra

o ex-presidente nos processos
comandados por Moro.
Para anular os atos do
ex-magistrado, a defesa de
Lula conta a seu favor com o
atual clima político de contestação aos métodos da Lava
Jato no Paraná, amplificado
com a divulgação nas últimas
semanas de mais mensagens
trocadas entre procuradores da
força-tarefa.
O QUE PEDIA A DEFESA DE LULA?
A defesa do ex-presidente
tentava anular as condenações impostas na Lava Jato do
Paraná por meio de um pedido
de habeas corpus no STF no
qual argumentava que o então
juiz Sergio Moro não tinha a
imparcialidade necessária para
julgá-lo.
O agora ex-juiz foi o responsável por uma das sentenças, a
do tríplex de Guarujá (SP), em
2017, e participou da tramitação
de outras duas ações penais: a
do sítio de Atibaia (SP), sentenciada pela colega Gabriela
Hardt, e o processo que trata
da compra de um terreno pela
Odebrecht para o Instituto
Lula, ainda em tramitação na
primeira instância.
Moro deixou a magistratura
em 2018 para ser ministro da
Justiça do presidente Jair Bolsonaro.

QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS
ARGUMENTOS DE LULA?
O pedido de habeas corpus
foi apresentado pela defesa de
Lula em 2018 logo depois de o
então juiz Moro anunciar que
pediria exoneração do Judiciário para assumir o cargo no
governo do recém-eleito presidente Jair Bolsonaro.
A adesão do magistrado à
gestão de um adversário político do petista era na ocasião o
principal motivo para os advogados argumentarem que não
teria havido a imparcialidade
necessária nos atos de Moro à
frente dos processos de Lula na
Lava Jato.
Naquela época, Lula estava
detido na sede da Polícia Federal em Curitiba em razão de
condenação imposta por Moro
no caso do tríplex, também
confirmada em segunda instância.
Na petição inicial, o advogado Cristiano Zanin Martins
e sua equipe diziam que Moro
agia na Lava Jato com motivação política e tratava o ex-presidente como inimigo.
O Código de Processo Penal
afirma que o juiz não pode atuar
em um caso se for amigo íntimo
ou inimigo capital de uma das
partes.
Em cerca de 70 páginas, os
advogados elencam episódios

polêmicos ocorridos na Lava
Jato.
Entre eles, a ocasião em
que Moro agiu para evitar que
Lula fosse solto por ordem
de um juiz plantonista de
segunda instância, em 2018,
e a decisão do então juiz de
dar publicidade a trechos da
delação do ex-ministro petista
Antonio Palocci quando
faltava menos de uma semana
para o primeiro turno da eleição presidencial.
Os advogados também
mencionam na petição original
a ordem de Moro para a condução coercitiva de Lula, em 2016,
a interceptação telefônica de
advogados e a decisão de tornar
públicas conversas do petista
com a então presidente Dilma
Rousseff (PT).
“O juiz, em vez de dissipar
fundadas suspeitas, colabora
com a consolidação da fama
que ostenta, retroalimentando uma percepção razoável da sociedade de que ele
se comporta como inimigo/
opositor do ex-presidente”,
escreveram os advogados na
ocasião.
E AS CONVERSAS DOS
PROCURADORES NO TELEGRAM?
Os diálogos obtidos pelo
site The Intercept Brasil e
publicados também por outros

veículos de imprensa vieram a
público em 2019, depois que
o pedido de habeas corpus já
tinha sido apresentado.
Logo após a divulgação das
mensagens, a defesa anexou
as reportagens que tratavam
do assunto para reforçar seus
argumentos de que o ex-juiz
não agiu com equidistância na
Lava Jato.
Paralelamente, em outro
procedimento em análise no
Supremo, sobre uma ação penal
ainda em tramitação no Paraná,
conseguiu ordem do ministro
Ricardo Lewandowski para ter
acesso ao conteúdo hackeado
de celulares de autoridades na
operação.
A determinação foi efetivamente cumprida em janeiro
e recebeu o aval de outros
ministros da corte em sessão da
Segunda Turma do tribunal no
início deste mês.
A defesa do ex-presidente,
porém, diz que não precisou
juntar mais elementos nesse
pedido de habeas corpus
para provar a parcialidade do
ex-magistrado.
AS MENSAGENS DA LAVA
JATO E A ATUAÇÃO DE MORO
As conversas no Telegram
indicam que houve colaboração dele com a força-tarefa, o
que comprometeria a chamada
“paridade de armas” entre a
acusação e a defesa.
Em relação especificamente
a Lula, há trechos que mostram
que Moro sugeriu uma pista
para a investigação antes da
abertura dos processos e combinou a estratégia de comunicação para rebater críticas dos
advogados após o primeiro
depoimento do ex-presidente
como réu, em 2017. Também há
diálogo de 2016 em que Deltan
antecipa em linhas gerais o teor
da denúncia contra Lula que
ainda estava sendo elaborada e
que só seria apresentada meses
depois.
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PESQUISA do Instituto Fecomércio apresenta percentual de 61,9%, menor patamar dos últimos doze meses

Endividamento em Maceió
o
diminui pelo 7 mês seguido
A

Pesquisa
de Endividamento e
Inadimplência do Consumidor (PEIC) sinaliza diminuição, pelo sétimo mês
consecutivo, no percentual de
endividamento dos maceioenses, ficando em 61,9% em
fevereiro; menor patamar dos
últimos doze meses. O estudo
é do Instituto Fecomércio AL,
em parceria com a Confederação Nacional do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo
(CNC).
Em termos comparativos,
nesse início de ano a capital
alagoana apresentou indicadores de endividamento
menores do que a média
nacional, já que o desempenho das capitais brasileiras
ficou em 66,7%. Em relação às
contas em atraso, o percentual
de Maceió é 17,5%, enquanto
a média das demais capitais
está em 24,5%.
O desempenho reflete
um contexto nacional, como
observa o assessor econômico

da Federação do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo
do Estado de Alagoas (Fecomércio AL), Victor Hortencio. Ele lembra que, mesmo
estando em meados do fim
do primeiro trimestre, o auxílio emergencial ainda não
foi retomado efetivamente,
assim como o Programa
Emergencial de Proteção de
Emprego e Renda (BEm).
Além disso, há um ambiente
de pressão inflacionária crescente, ligado ao aumento dos
preços dos insumos, e a uma
onda crescente nos casos de
Covid-19, batendo recordes
diários em números de mortes
e internações, enquanto a
campanha de vacinação
nacional não alcança percentuais expressivos.
Por todas estas incertezas,
os consumidores passaram a
adotar um comportamento
mais cauteloso. “Mesmo com
esse horizonte problemático,
os consumidores da capital
alagoana estão conseguindo
manter a organização dos

orçamentos domésticos,
honrando e quitando seus
compromissos financeiros
nesse início de 2021”, avalia
Victor.
DESEMPENHO
Na aquisição de bens e
serviços, o cartão de crédito
permanece como o principal fator gerador de dívidas,
sendo utilizado por 96,9%
dos consumidores; um recuo
de -0,92% na comparação
mensal. “É válido ressaltar, que esse percentual de
endividamento por meio de
cartão de crédito ultrapassou a média das demais capitais do Brasil, que é de 80%”,
pontua o economista.
Depois do cartão de
crédito, a busca é por modalidades de endividamento
de curto prazo são os carnês
(15,9%). O financiamento
de imóveis foi contratado
por 3,4% dos residentes em
Maceió.
Em termos absolutos, a
variação mensal dos endivi-

dados foi moderada, saindo
de 190 mil para 187 mil
pessoas, uma queda de -1,78%
quando comparado a janeiro.
Já o número de endividados
com contas em atraso, que
contabilizava mais 56 mil
pessoas, caiu para 53 mil, o
que percentualmente equivale a -5,42%.
Na perspectiva anual,
os indicadores de endividamento e inadimplência
mostram um panorama de
redução expressiva durante
o período de pandemia, em
Maceió, de maneira que todos
os indicadores estão, em sua
maioria, abaixo do mesmo
período no ano passado. No
que tange aos endividados
com contas em atraso, ou
seja, os inadimplentes, observou-se uma diminuição de
-42,81% com relação a fevereiro de 2020. Traduzindo
esses números percentuais
para números absolutos, o
montante de 92 mil pessoas
com contas em atraso, em
fevereiro de 2020, reduziu-se

para 53 mil, em 2021, refletindo uma queda de mais 39
mil pessoas inadimplentes na
capital.
Outro indicador em queda
é o percentual de consumidores que declararam não ter
condições de pagarem suas
contas em atraso: nos últimos doze meses, queda de
-46,39%. Em termos absolutos, saiu de um patamar de
48 mil pessoas para quase 26
mil. Dentre os endividados,
29,7% dos consumidores com
renda até 10 salários-mínimos possuem alguma dívida
atrasada, contra 6,8% dos que
recebem mais de 10 salários.
Quanto ao tempo de atraso,
os números continuam constantes, pois os dois grupos
salariais têm uma média
similar de um pouco mais
de 70 dias, sendo que mais
de 60% dos dois níveis de
renda demoram entre três e
seis meses no pagamento das
dívidas, comprometendo, em
média, 28,4% das suas rendas
nesse período.

PRODUTOS DA SEMANA SANTA

Procon divulga pesquisa de preços
Thiago Luiz
Repórter
O Instituto de Proteção
e Defesa do Consumidor de
Alagoas (Procon/AL) realizou uma pesquisa de preço
dos produtos culturalmente
consumidos durante a
semana santa nos principais
supermercados e balanças
de peixe de Maceió. Os valores variam de R$ 2,49 até R$
159,90. Itens como chocolates, vinhos e frutos do mar
fazem parte da lista dos
itens mais procurados para
a Páscoa.
Os fiscais do órgão ainda
continuarão fazendo levantamentos e conferindo se
algum estabelecimento está
comercializando os produtos
de forma incorreta, ou superfaturando com as vendas
dessa época do ano.
“Esse trabalho da Fiscalização tem como objetivo
deixar os consumidores
informados sobre os valores, para evitar que sejam
vítimas de preços abusivos

e se pouparem de possíveis
problemas futuros”, disse
o diretor-presidente do
Procon, Daniel Sampaio.
Mas, apesar de a equipe
do Instituto estar na rua, o
consumidor é o primeiro
agente de fiscalização. É
necessário exigir a nota
fiscal, somente com esse
documento o cliente conseguirá comprovar a compra.
Escolha sempre estabelecimentos com boas condições
de higiene e verifique a data
de validade dos produtos.
As embalagens dos ovos
de páscoa devem informar a
identificação do fabricante,
o peso do produto e se há a
inclusão de brinquedos ou
brindes no seu interior.
Sobre qualquer reclamação, a comunidade alagoana pode entrar em contato
com o Procon pelo 151, pelo
WhatsApp 98876-8297. Caso
queira ser atendido presencialmente, o consumidor
precisa agendar o atendimento no site agendamento.
seplag.al.gov.br.

Procon/AL

Ajuda ao consumidor: fiscais do Procon realizaram pesquisas de preços nos principais supermercados da capital
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EXCESSO DE EXPOSIÇÃO a telas pode antecipar a piora da visão que acontece naturalmente com o avançar da idade

“Vista cansada” atinge 100%
dos adultos acima dos 40 anos
L

er um livro ou
até mesmo uma
bula de remédio pode ser um desafio para
as pessoas que tem presbiopia.
A popular “vista cansada”,
também conhecida como
“síndrome do braço curto”,
atinge 100% dos adultos acima
dos 40 anos no Brasil, segundo
o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO).
A presbiopia é uma condição ocular associada ao envelhecimento natural do olho
humano e acomete tanto
mulheres quanto homens com
o avançar da idade. Com o
passar dos anos, no entanto, a
fadiga visual tem atingido cada
vez mais jovens de maneira
precoce.
O alerta é do Dr. Cleovan
Almeida, oftalmologista do
Sistema Hapvida Maceió.
“Existem alguns fatores que
estão desencadeando a presbiopia mais cedo nas pessoas,
como o excesso de exposição

a telas de notebook, celular e
computadores, e também as
mudanças impostas pela vida
moderna”, informa.
O profissional afirma que
a vista cansada já está sendo
comum em pessoas acima dos
30 anos.
VISÃO BORRADA E
LACRIMEJAMENTO
O principal sinal da presbiopia é a dificuldade de focar em
objetos próximos. Neste caso, é
muito comum a pessoa se afastar de algo para conseguir ler ou
enxergar. Mas a vista cansada
também possui outros sintomas que é preciso ficar atento.
“Visão borrada, vermelhidão e lacrimejamentos, dor de
cabeça, dor ao redor dos olhos,
dificuldade no trabalho e queda
de produtividade são alguns
deles”, explica Dr. Cleovan.
Para prevenir esses sintomas e retardar o aparecimento
da presbiopia, algumas dicas
são importantes, como ler em

ambientes bem iluminados,
utilizar monitores que possuam
recurso antirreflexo e consultar
periodicamente um oftalmologista.
TRATAMENTO PODE
NECESSITAR DE CIRURGIA
De acordo com o médico
do Sistema Hapvida Maceió,
em alguns casos, a presbiopia
precisa ser tratada por meio
de cirurgias, mas nem todos
os pacientes se encaixam nos
requisitos para realizar o procedimento.
“O uso de lentes de contato
e óculos de grau costumam
ser eficazes para pessoas que
tem vista cansada, mas o tratamento adequado para corrigir
essa alteração dependerá da
avaliação de um profissional
qualificado. Por isso, se você
apresentar qualquer dificuldade para ler, independentemente da idade, precisa
procurar um oftalmologista”,
conclui Dr. Cleovan.

Divulgação

“Excesso de exposição a luz artificial causa fadiga visual cada vez mais cedo”
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Por Deraldo Francisco
Jornalista - deraldofrancisco@bol.com.br

CCJ rejeita emenda

Vacinação 24h

S

e a Câmara de Maceió tem o seu “diferentão” representado na pessoa do vereador Leonardo Dias,
a Assembleia Legislativa também tem o seu. O deputado Cabo Bebeto, que já acertou em alguns
posicionamentos e se atrapalhou num que fez recentemente. Ele apresentou uma emenda supressiva
ao projeto de lei ordinária nº 386/2020, de autoria do Poder Executivo, sobre a obrigatoriedade do uso da
máscara neste momento de pandemia. Pois bem, o deputado não queria essa obrigatoriedade nas vias
públicas. Ou seja: a pessoa deveria usar as máscaras em ambientes fechados, mas andar de cara limpa
pelas ruas, como no Centro, por exemplo. Imaginemos o vai-e-vem de gente no comércio de Maceió todo
mundo de ´cara pro ar´. Ou então, o tira e põe de máscara quando a pessoa entra e sai de uma loja. Meio
louco isso. A emenda foi rejeitada, e não poderia ser diferente, pela Comissão de Constituição e Justiça
(CCJ). Recentemente, elogiei – via WhatsApp - um posicionamento coerente do deputado. Mas, neste
caso, vou acompanhar a CCJ que observou os argumentos da comunidade científica sobre a eficácia da
máscara para ajudar a evitar a infecção pelo coronavírus.

Bons amigos
E por falar em Assembleia Legislativa,
alguns passos dados esta semana
podem dizer muito da longa caminhada que teremos até as eleições
em 2022. Que o deputado Marcelo
Victor tem se demonstrado uma liderança na Casa de Tavares Bastos isso
é fato. O parlamentar reúne todos em
torno de um Legislativo forte e moralizado. Mas, nos últimos dias, ele e o
governador Renan Calheiros estiveram muito próximos. Sozinhos, até,
em alguns momentos e a pauta, além da união dos esforços dos dois poderes para o enfrentamento à pandemia pode
ter envolvido ainda a sucessão do governador. Quem sabe? Renan Filho já disse que só passa o bastão para quem ele
possa confiar a manutenção do seu legado. Será Marcelo Victor? Será, hein?

Primeiro, a vacina!
O deputado Marcelo Victor foi feliz quando, ao devolver ao governador o PL que autoriza o Estado a comprar vacina fez um
discurso coerente quanto à grave situação vivida pelo País. Ele destacou a união dos esforços pela vacina e a brevidade
na imunização da população. Disse também que o poder público deve se esforçar ao máximo para evitar mortes por
Covid-19 no Estado. Falando nisso, de segunda-feira até hoje, a média de mortes é de 20 por dia.

Garça Torta
No início dos anos 1970 a Praia de
Garça Torta começou a ser povoada
por artistas plásticos, arquitetos,
jornalistas, músicos, professores
universitários, estudantes, surfistas
e intelectuais que até hoje defendem
o modo de vida pacata da comunidade. A notícia de que a Prefeitura
de Maceió pretende asfaltar a Rua
São Pedro, a principal do bairro, fez
com que os moradores organizassem
uma manifestação nas redes sociais
contra a iniciativa. “O movimento
deseja, sim, o progresso e as melhorias no bairro, mas com respeito ao
nosso modo de viver. É fundamental que a prefeitura cumpra os acordos já firmados com a nossa comunidade: uma
pavimentação sustentável e um saneamento básico completo, com abastecimento de água, coleta de esgoto, coleta de
lixo e drenagem das águas pluviais”, afirma a comunidade.

Comunidade reivindica
Amanhã, os moradores estarão reunidos às 10h para fazer suas reivindicações, à presidenta da Fundação Municipal
de Ação Cultural (FMAC), Miriam Monte. O movimento defende a preservação da história e da qualidade de vida dos
moradores, que para eles é uma defesa natural de quem mora lá e um dever do poder público.

Para amarrar esse assunto, está se desenhando uma coisa boa que deve vir
por esses dias. É que o prefeito JHC está estudando, com sua equipe, uma
forma de manter a vacinação em Maceió no período de 24 x 7. Trocando em
miúdos: 24 horas por dia e nos sete dias da semana. Assim, a imunização
passaria na frente da infecção, na corrida pela vida. Há entraves? Há, mas
eles podem ser resolvidos. Pessoal para atuar na vacinação noturna, logística
e o grande impasse: o deslocamento de pessoas depois das 21h, conforme
proibição consta no Decreto Estadual. O deslocamento até o local de vacinação depois das 21h parece ser um bom motivo para estar na rua nesse
horário. Pode-se pular essa fogueira com um bom diálogo entre líderes no
Estado e Município.

Lula governa sem mandato

“Presidente não tem convicção”

Lula vai fazendo história. Quem aprendeu com a vida não se aperreia e sabe
como tratar uma tsunami econômica como se fosse uma marolinha.
Foi assim que, no seu discurso logo
depois de o STF anular as sentenças
do ex-juiz parcial Sergio Moro, Lula
se dirigiu à nação: povo, mercado e
políticos. Ao Planalto, deu a dica de
que deveria teria criado, em março
passado, o Gabinete de Crises para,
todo dia, acompanhar os efeitos
da pandemia no Brasil. Um ano se
passou, quase 300 mil pessoas já
morreram e, agora, Bolsonaro anuncia
a criação de “comitê” para enfrentamento à Covid-19. Podemos chamar
esse comitê de “gabinete de crises”,
como Lula sugeriu. A ideia é boa, mas
não é nova nem é do Presidente.

Após o encontro com o presidente Jair
Bolsonaro (sem partido) e os poderes,
que ocorreu nesta quarta-feira (24), o
governador de Alagoas, Renan Filho
(MDB), afirmou que o clima geral
foi de “constrangimento” e acredita
que Bolsonaro não tem convicção e
suas posturas não serão mudadas.
“Esse constrangimento é por conta
dessa necessária inflexão, porque ele
[Bolsonaro] não está sendo capaz de
fazer o que o Brasil precisa. As falas
dos presidentes do Senado [Rodrigo
Pacheco] e da Câmara [Arthur Lira]
foram para defender a sociedade, mas
eles são aliados constrangidos: defendem as medidas, mas vão só até um
certo ponto. O Brasil precisa, mas não
senti essa mudança [do presidente]”,
afirmou em entrevista ao portal UOL.

Recado dos banqueiros
Do jeito que o governo federal se comportava diante da pandemia, nem os
banqueiros aguentaram. Carta extensa assinada pelos homens que mais ganham
dinheiro no País deixou mais isolado [e desolado] o Presidente Bolsonaro. A carta
é tão extensa quanto incisiva no que se refere à falta de comando no Planalto. O
recado foi dado e deve ter sido assimilado pelo Presidente.

Professor preso
A coisa está feia. Um professor de Educação Física de 30 anos foi
preso hoje, na cidade Teotônio Vilela acusado de assédio sexual
a alunas adolescentes. A acusação dá conta de que o “mestre”
mostrou fotos íntimas de outras alunas às meninas e ainda exibiu
fotos de suas partes íntimas. Existe isso? Pois bem, o professor está
preso e deve ficar guardado nas grades por um período mínimo de
30 dias. Não se sabe se ele é culpado ou não, mas ele terá tempo
para refletir sobre o seu comportamento com suas alunas. Onde
há fumaça, há fogo.

