
Equipes da Defesa Civil 
coordenadas pelo prefeito 
JHC e pelo secretário de 
Governo, Francisco Sales, 
se revezaram no plantão do 
final de semana, na vistoria 

a áreas de riscos em Maceió. 
Choveu no sábado e no 
domingo e a Defesa Civil 
do Município recebeu 23 
chamadas com ocorrências, 
mas sem gravidade. Há em 

Maceió mais de 500 locais 
considerados como áreas de 
risco. “Estamos vigilantes a esse 
período perigoso causado pelas 
chuvas”, comentou o secretário 
Francisco Sales.

Hoje à tarde, o ministro da 
Defesa, Fernando Azevedo 
e Silva, informou em nota 
oficial que deixará seu cargo 
no governo de Jair Bolso-
naro . O general Azevedo e 
Silva não revelou o motivo 
da decisão de deixar o cargo 
ou se teria sido demitido 
pelo presidente. Apenas 
agradeceu Bolsonaro e os 
Comandantes da Marinha, 
do Exército e da Aeronáutica. 
Nos bastidores, há especula-
ções de que Bolsonaro teria 
demitido o ministro. 

As autoridades de saúde 
em Alagoas acreditam que, 
até a Semana Santa, Alagoas 
esteja vacinando contra a 
Covid-19 pessoas com 63 
anos. O Ministério da Saúde 
prevê enviar 11 milhões de 
doses da vacina para todo 
o País ainda esta semana. 
Neste caso, essa faixa etária 
será  toda  vac inada  em 
Alagoas. Já em Maceió, para 
o mesmo período, a previsão 
é ainda mais animadora: há 
a perspectiva de vacinar até 
62 anos.

Desativado no final de setembro de 2020, o Hospital de 
Campanha Dr. Celso Tavares será reaberto amanhã no Centro 
de Convenções, onde funcionou por quase cinco meses em 
2020, no atendimento a pacientes de Covid-19. A reabertura do 
hospital será feita pelo governador Renan Filho e pelo secretário 
de Saúde, Alexandre Ayres. A unidade vai ampliar a oferta de 
leitos clínicos para o tratamento da Covid-19 em Alagoas. No 
final de setembro passado, quando encerrou o atendimento no 
hospital de campanha, o governador Renan Filho anunciou que 
a estrutura ficaria de “stand by” para o caso de uma emergência, 
“em 60 ou 90 dias”. Foi mais que isso, mas a “emergência” chegou.
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ATÉ SEXTA

Vacinação 
deve chegar 
aos idosos de 
62 e 63 anos

HOSPITAL DE 
CAMPANHA
DR. CELSO TAVARES 
SERÁ REATIVADO 
EM ALAGOAS

DEFESA

General é  
mais um a  
abandonar  
Bolsonaro

4

MENOS UM

Rejeitado, 
Ernesto pede  
para sair 
do Governo

6

POLÍCIA

“Guerra” já  
fez 8 mortes 
em Pão de 
Açúcar

3

Desativado há seis 
meses, Hospital de 
Campanha Dr. Celso 
Tavares voltará a 
atender pacientes 
de Covid-19

Acompanhado de secretários, prefeito JHC esteve na Grota da Alegria, no Benedito Bentes, para vistoriar área de risco

CHUVAS

Prefeito e secretários  
visitam grotas e encostas

Secom Maceió
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O governo Bolsonaro perdeu 
governabilidade. Está estagnado 
na sua política econômica, não tem 
política em relação à pandemia. 
Se esgotou como projeto político e 
econômico. Não governa mais. Fica 
reduzido a declarações políticas, 
que tem cada vez menos efeito.

Mas não existe vazio político, 
mesmo quando um governo 
desaparece. A política encontra 
outras formas de realizar-se. A 
economia está parada ou melhor, 
retrocedendo, transformando a 
recessão em depressão econômica. 
Estende ainda mais a crise social, que 
faz com que a maioria da população 
viva em situação de precariedade, 
virando-se diariamente para comer, 
aglomerando-se nos ônibus e trens 
para buscar formas de renda para 
sobreviver.

O país está desgovernado 
na economia, mas também na 
pandemia. Mais de 300 mil mortos, 
máximo de 7% de vacinados, 
esgotamento e caos do sistema 
hospitalar. Tornou-se não apenas 
uma vergonha mundial, mas 
também um risco para o mundo, 
pela propagação de novas 
modalidades do vírus.

O  d e s c o n t e n t a m e n t o 
generalizado com o Bolsonaro, 
no campo popular, das classes 
médias, mas também no grande 
empresariado e na mídia. O que 
gera iniciativas políticas que buscam 
encontrar algumas formas de saída 
para brecar a ingovernabilidade 
existente. Como não podem contar 
com Bolsonaro, esvaziam seu poder 
e tratar de encontrar esquemas 
politicas alternativos.

O Congresso vai se tornando o 
eixo das movimentações políticas. 
O controle do Congresso que o 
Bolsonaro havia conquistado com 
as eleições para as presidências 
do Parlamento - especialmente da 
Câmara -, vai também refletindo os 
descontentamentos generalizados 

com o Bolsonaro.
Os presidentes da Câmara 

e do Senado vão ganhando 
protagonismo, articulando-se 
com o empresariado, com o 
Judiciário, com os governadores, 
para organizar um mecanismo 
de coordenação para atuar contra 
a expansão descontrolada da 
pandemia.

Em cada crise política, a direita 
costuma retomar seu projeto 
histórico do parlamentarismo, 
partindo do suposto de que 
é mais fácil para ela eleger 
congressos com maioria de direita 
– o que historicamente tem sempre 
acontecido no Brasil – do que eleger 
um líder político nacional com 
ideias de direita e apoio popular. 
O último deles foi FHC, que a 
direita teve que buscar no campo 
do centro, depois do fracasso do 
Collor. Pode dar certo, porque 
o FHC abandonou suas ideias 
social democratas para aderir ao 
neoliberalismo. Foram os anos de 
glória para a direita – FHC derrotou 
o Lula duas vezes no primeiro 
turno -, de sucesso neoliberal, mas 
que se esgotaram ali.

Agora, pelo vazio de governo, 
vai se configurando, na prática, um 
novo tipo de parlamentarismo, 
sem reivindicar esse nome, para 
não chamar a atenção de que está 
esvaziando o poder do Bolsonaro. 
O presidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco, vai atuando como uma 
espécie de primeiro-ministro 
de um parlamentarismo de 
fato. É a ele que os empresários, 
os governadores, o Judiciário, 
buscam, para coordenar ações que 
se dão conta que o Bolsonaro não 
tem mais capacidade para colocar 
em prática. Pacheco divide com 
o presidente da Câmara, Arthur 
Lira, ambos do Centrão, essas 
funções.

O Congresso reivindica seu 
papel de eco da sociedade, para 

fazer o que Bolsonaro não faz. 
Presta o reconhecimento formal do 
papel de presidente ao Bolsonaro, 
incluindo-o na coordenação 
organizada pelo presidente do 
Senado, para entrar em guerra 
aberta com ele. 

Ninguém se atreve a dar nome 
a esse esquema de governo, para 
não obrigar o Bolsonaro a reagir. 
Com a reaparição plena do Lula 
na vida política, embora Bolsonaro 
perca claramente a possibilidade de 
reeleger-se-, ele ainda é o nome mais 
forte no campo da direita, como 
as pesquisas indicam. Enquanto 
nenhuma das possibilidades de 
terceira via apresentar potencial 
para ocupar esse lugar. (Numa 
das últimas pesquisas, sobre 
apenas 12% de preferencias, frente 
às opções crescentes pelo Lula e 
decrescentes pelo Bolsonaro.) A 
direita começa a especular sobre 
a possibilidade de ser derrotada 
até mesmo no primeiro turno, se 
mantém a Bolsonaro como seu 
candidato, mas não vislumbra 
ainda um outro nome.

Enquanto isso, ainda que de 
maneira esfarrapada, uma espécie 
de parlamentarismo de fato vai se 
impondo, pelo menos para tentar 
conter os efeitos mais graves da 
pandemia. Para acelerar a compra 
de vacinas, para promover um 
ritmo maior da vacinação, para 
diminuir o ritmo de propagação 
dos vírus – em que os governadores 
tem um papel fundamental, mas 
que dependem do presidente do 
Senado para a organização de uma 
coordenação nacional.

É uma resposta precária diante 
de um governo que se desfaz. 
Porque tem que combinar a 
sobrevivência de um presidente – 
do qual a direita ainda depende –, 
de um modelo econômico esgotado, 
de uma pandemia descontrolada, 
de que trata de diminuir os efeitos 
mais graves.

Os ventos impetuosos ao 
cair da tarde arrastam consigo 
a poeira avermelhada, nas 
longevas estradas da então 
bucólica vila de Quebrangulo 
[1906], torrão ressequido e 
sufragado pela inclemência 
temporal, que há muito lega ao 
sertanejo uma vida adstrita a 
pouco pão e demasiado labor. 
Nesta amálgama de intempéries 
e não menos dissabores,cujo 
ofício de paupérrimo lavrador 
de terras se confundia amiúde 
num lídimo sacerdócio, surge 
por entre aquelas paragens 
circundadas de rasos arbustos, 
a figura jamais olvidada do 
irrequieto caboclo Natalício 
Te n ó r i o  C a v a l c a n t i  d e 
Albuquerque (1906-1987) , 
cujo destino já demonstrava 
que sua existência nesta terra 
comum dos homens, ser-lhe-ia 
de sobressaltos, desventuras e 
reluzentes glórias, qual vaticínio 
de sua genitora quando em 
dolente despedida entregava 
seu rebento em tenra idade 
aos cuidados divinos, quando 
de sua partida a então capital 
da Guanabara, numa súplica 
quase que intermitente: “No 
topo do calvário tem uma cruz. 
Travesseiro e cama de meu 
bom Jesus. A cama, de onde 
meu bom Jesus dormiu  se deite 
sobre mim. Me defenda de 
todo perigo. Nada contra mim, 
ninguém contra mim. Que meus 
inimigos se afastem de mim, 
que nenhuma bala me mate. 
Nenhuma faca me fira. Não me 
aconteça mal algum. Mal olhado 
não me enfraqueça e o medo não 
me desvaneça. Meu bom Jesus. 
Amém.” 

A antiqüíssima capital 
d a  R e p ú b l i c a ,  b a n h a d a 
diuturnamente pelas ondas 
marulhosas  do Atlânt ico, 

qual cidadela a guardar entre 
seus imponentes sobrados do 
início do século XX a história 
política brasileira, nas suas  
diferentes épocas, vivia uma 
prosaica efervescência pós 
derrocada do regime imperial, 
cu jo  cenário  cosmopol i ta 
fluminense serviu de palco para 
ascensão cadenciada do jovem 
Tenório Cavalcante, cujo nome 
perenizou em letras garrafas 
nos noticiários que circulavam 
na sede do Governo Federal, 
in ic ia lmente  na condição 
axiomática de parlamentar 
estadual e  após   apertado pleito 
como membro eleito para o 
Congresso Nacional, máxime 
da representatividade do povo 
carente da baixada [Caxias]. Se 
os louros do poder político lhe 
ascendiam a fronte, quando dos 
inflamados discursos populistas 
sob os aplausos e o frenesi 
dos gritos da turba que lhe 
ovacionava, a contrário sensu o 
interminável rol de adversários 
[pessoais, principalmente] 
p a r e c i a  i n t u m e s c e r  e m 
proporções açodadas, fazendo 
va ler -se  do  poder  bé l i co 
da inseparável Lurdinha – 
submetralhadora alemã – que 
escondia sob uma escura capa, 
que trazia consigo por sobre 
os ombros,  cujo vestuário 
inebriava de amedrontamento 
seus dissidentes,  legando 
ao parlamentar alagoano, 
radicado no Rio de Janeiro as 
alcunhas de “homem da capa 
preta   e deputado pistoleiro” , 
cuja imagem de insubordinação 
e destemor refletia a velha 
política, oriunda do coronelismo 
nordestino da “enxada e do 
voto”, capaz de perpetuar o 
nome de um homem, que no 
imaginário comezinho foi 
aclamado Rei da Baixada. 

O parlamentarismo realmente existente Deputado Tenório Cavalcanti

Marcelo Válio *Médico

Ultimamente vivemos uma 
enorme crise de respeito aos direitos 
fundamentais humanitários em 
território nacional e internacional. 
Especif icamente o direi to 
fundamental de liberdade de 
expressão passa por uma crise face 
as ameaças decorrentes de atos 
das autoridades, incluindo-se os 
Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário nacionais.

Hoje, muitas pessoas que 
deveriam defender a liberdade de 
expressão regularmente ou por 
ofício, voltam-se para suprimir a 
visão de outros. A liberdade de 
expressão é um dos meios mais 
adequados para a proteção contra 
tiranias.

Importante revelar também 
que a liberdade de expressão é 

um direito inerente ao próprio 
indivíduo, sendo um direito 
fundamental de personalidade, 
o qual revela a possibilidade de 
ser e expressar o ser que se é. 
Portanto, o direito de expressar 
é parte inerente do direito de 
personalidade.Alguns chegam a 
defender a liberdade de expressão 
como um direito natural. Mesmo 
sendo um direito fundamental, 
tem certos limites, mas tais limites 
não podem ser impostos através 
de atos que visam e se equiparam 
a censura.

Essa introdução é nada mais do 
que tentar informar a sociedade que 
a liberdade de expressão está sendo 
vetada pelos Poderes, mas através 
de base legal, que por uma simples 
interpretação histórica, é totalmente 

descabida para o atual cenário.
Procedimentos com base na Lei 

de Segurança Nacional disparam na 
atualidade. Herança da ditadura, a 
norma também vem sendo utilizada 
pelo STF para reprimir ataques ao 
Estado de Direito erroneamente.

D i a n t e  d e s t e  c e n á r i o , 
capitaneados pelo Prof. Dr. 
Flávio Martins,  renomado 
jurista, advogado e docente 
constitucionalista, juntamente com 
outros juristas de alto gabarito, 
competência e qualificação, nas 
pessoas dos Drs.(as) Antonio 
Kozikoski, Caio Domingues, Caio 
Paiva, Clodoaldo Moreira, Gabriel 
Canedo, Gabriel Divan, Jefferson 
Borges, José Marques, Lucas 
Lehfeld, Luciana Berardi, Marcello 
Fiore, Marcelo Feller, Maurício 

Bunazar, Regina Almeida Luciano, 
Renata Domingues, Ricardo 
Victalino, Rodrigo Pardal e eu, 
Marcelo Válio, e demais colegas em 
âmbito nacional que se encontram 
nos auxiliando no projeto, 
peticionaremos junto a Comissão 
Interamericana de Direitos 
Humanos questão relevadíssima.

Como já dizia o Professor 
dos Professores, o Mestre Rui 
Barbosa, “se querer é poder, 
querer é vencer” e “o homem que 
não luta pelos seus direitos não 
merece viver”, indispensável a 
nossa luta e projeto em âmbito 
internacional, especificamente 
junto a Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos (CIDH), 
sendo uma das entidades do 
sistema interamericano de proteção 

e promoção dos direitos humanos 
nas Américas. Tem sua sede em 
Washington, D.C.

A Comissão tem como função 
principal promover a observância 
e a defesa dos direitos humanos, 
e assim poderá reestabelecer a 
ordem nacional diante das infrações 
notórias dos Poderes nacionais 
constituídos, que além de ferir o 
direito e garantia fundamental de 
liberdade de expressão, utiliza-se 
de norma ditatorial flagrantemente 
inconstitucional.

A criminalização (através da Lei 
de Segurança Nacional) das críticas  
legítimas contra autoridades 
constituídas desestabiliza a 
democracia e fere frontalmente a 
Constituição Federal, bem como o 
espírito da Norma Cidadã Maior.

Utilização Indevida da Lei de Segurança Nacional
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O assassinato 
de Weverton 
A l v e s 

Rodrigues, de 35 anos, 
ocorrido na manhã do último 
dia 19, no Povoado Lagoa 
de Pedra, em Pão de Açúcar, 
pode não ter sido motivado 
por uma vingança, por uma 
cena de ciúme, como disse um 
acusados.

“Et inho” ,  como era 
conhecido na região foi 
executado com vários tiros, no 
interior da Panificação Barros 
Melo. Testemunhas contaram 
à polícia que foram feitos 
vários disparos no interior do 
estabelecimento, onde a vítima 
caiu morta.

Poucos minutos depois, 
os três envolvidos no crime 
foram presos pela guarnição 
do Grupo de Policiamento 
Militar (GPM), de Belo 
Monte. Os policiais haviam 
sido informados do crime e 
estavam em diligências em 
possíveis rotas de fugas dos 
criminosos.

A prisão ocorreu numa 
estrada de barro, no Povoado 
Restinga, momento em que a 
guarnição se deparou com o 
veículo Onix LT, sedan, de cor 
prata e placa RFX9B01 (Belo 
Horizonte/MG).

No veículo estavam: 
Nemoel Kesley da Silva Santos 
– conhecido como “Bola” ou 
“Gordo”; Lucimário Ferreira 
dos Santos, Guarda Municipal 
na cidade de Batalha, e Lucival 
da Conceição Bezerra Lima. 
Com eles, a guarnição da 
PM apreendeu uma pistola 

PT-838 Taurus, calibre 380 
com um carregador vazio e 
um revólver Taurus, calibre 
38, sem munição e com 
a numeração suprimida 
(raspada). As suspeitas são 
de que só não houve reação 
dos suspeitos porque eles 
não tinham mais munições 
nas armas. Poucos minutos 
depois, outra guarnição da 
PM (do Centro Integrado 
de Segurança Pública-Cisp), 
chegou ao local e reforçou o 
aparato policial. Em seguida, as 
duas guarnições conduziram 
os suspeitos para a Delegacia 
Regional de Delmiro Gouveia.

CRIME COMEÇA 
A SER INVESTIGADO
Na delegacia,  foram 

inic iadas  as  pr imeiras 
investigações a partir da 
tomada dos depoimentos dos 
policiais militares responsáveis 
pela prisão dos suspeitos. Em 
seguida, cada um deles foi 
ouvido pelo delegado Daniel 
José Galvão Mayer, que estava 
de plantão.

E n q u a n t o  o c o r r i a m 
os interrogatórios, outras 
apurações eram feitas, 
como a origem do veículo 
usado pelos criminosos e da 
pistola encontrada com eles. 
Conforme levantamento da 
Polícia Civil, o veículo pertence 
à Localiza Rent a Car S.A 
(conhecida como Localiza).

Essa informação coloca 
na cena do crime o jovem 
Peterson Martins dos Santos, 
cunhado de Neto Esperidião, 
que é irmão de Nemoel 
Kesley. É neste momento que 
a versão de Lucival Bezerra 
– conhecido na região como 

pessoa de estreita relação com 
o tráfico de drogas – começa a 
ser desmentida.

A outra  informação 
levantada pela Polícia Civil 
revela que a pistola PT 380 
encontrada com os criminosos 
é registrada no nome de um 
guarda municipal de Batalha, 
amigo de Lucimário e que, 
conforme a polícia, talvez nem 
soubesse que a arma seria 
usada num assassinato. Não 
há nada no inquérito contra o 
guarda municipal. Lucimário 
é irmão de um major da Polícia 
Militar, subcomandante de 
um batalhão no Sertão, e que 
também não há nada contra 
o oficial nas investigações da 
Polícia Civil.

Ao delegado, Lucival ele 
contou que – mesmo estando 
os três com duas armas – só ele 
atirou em “Etinho”. Disse que 
decidiu matar o rapaz porque 
ele teria assediado sua esposa e 
ainda lhe ameaçado de morte.

Ele contou ainda que, 
mesmo com duas armas 
no carro, apenas ele atirou 
em “Etinho”.  Ou se ja : 
Lucival assumiu o crime 
sozinho, mas as duas armas 

(revólver e pistola) estavam 
descarregadas quando a 
guarnição da PM interceptou 
os criminosos.

RASTRO DE SANGUE
Ocorre que Peterson dos 

Anjos tem o nome escrito numa 
história que traz um rastro de 
sangue com várias mortes no 
Sertão de Alagoas. Entre elas, 
as do seu pai (José Petrúcio dos 
Anjos), ocorrida em 2013, no 
centro de Pão de Açúcar e do 
seu irmão (José Petrúcio dos 
Anjos Filho), crime ocorrido 
em janeiro passado, no interior 
do Restaurante Boi na Brasa, 
em Pão de Açúcar. Esses dois 
assassinatos são atribuídos ao 
traficante Sóstenes Alves dos 
Mártires, conhecido na região 
sertaneja de Alagoas.

Nesta “guerra”, pelo 
menos duas pessoas do lado 
de Peterson dos Anjos já foram 
assassinadas. Ele mesmo já 
teria escapado de três ou quatro 
atentados à bala. No entanto, 
na reação, o grupo dele estaria 
envolvido em, pelo menos, 
mais quatro assassinatos. O 
último deles teria sido esse, 
cuja vítima foi “Etinho”. 

Ativo nas redes sociais, 
Peterson “cobra justiça” para 
os crimes cujas vítimas foram 
seus familiares, mas não 
assumiria o envolvimento 
dele no rastro de sangue que 
já teria feito quatro vítimas 
fatais “do outro lado”. Teriam 
sido vítimas nesta guerra: 
Marcelo José da Costa, de 33 
anos, comerciante de Pão de 
Açúcar assassinado na porta 
de casa, em agosto de 2015; 
Estênio Lisboa, 30, assassinado 
no Sítio Impueirinha, em Pão 
de Açúcar, em abril de 2016; 
Carlos André Elias da Silva, 
32, assassinado no povoado 
Salgadinho, em São José da 
Tapera e outro crime cujo nome 
da vítima não foi revelado à 
reportagem, mas que também 
estaria “na conta” do grupo de 
Peterson e teria ocorrido em 
Pão de Açúcar. 

Conforme a reportagem 
apurou, a “guerra” na região 
que já estaria com mais de 
oito mortes, teria começado 
logo após o assassinato de um 
homem identificado como 
“Fia”, que seria irmão do 
traficante Sóstenes Alves.

Delegada especial
Na quinta-feira passada, 

a delegada Daniela Andrade, 
da Distrital de Batalha, foi 
nomeada especialmente para 
investigar este caso. “Essa 
investigação corria sob a 
responsabilidade da delegacia 
de Pão de Açúcar até quinta 
da semana passada. Desde 
quinta, houve uma designação 
pra mim como delegada 
especial deste inquérito. 
Essa semana serão ouvidas 
algumas testemunhas”, disse 
a delegada.
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Mais um morto em “guerra” 
na cidade de Pão de Açúcar

DELEGADA ESPECIAL investiga se morte de “Etinho” foi motivada por vingança devido a confrontos sangrentos na região

Policiais civis da DEIC 
( D i v i s ã o  E s p e c i a l  d e 
Investigações e Capturas), da 
PC de Alagoas, coordenados 
pelo delegado Gustavo Xavier, 
efetuaram o cumprimento de 
mandado de prisão em desfavor 
de um homicida que atuava nos 
municípios de Penedo e Igreja 
Nova, no interior alagoano, no 

final de semana.]
“Durante o cumprimento 

do mandado, o homicida e 
outro homem que estava no 
local, sacaram duas armas 
de fogo e efetuaram diversos 
disparos contra a viatura do 
Tático Integrado de Grupos 
de Resgate Especial (Tigre). 
Houve o revide por parte da 

equipe de policiais, sendo 
os dois homens atingidos, 
os quais foram socorridos 
para o hospital de Penedo, e, 
infelizmente, vieram a óbito”, 
disse o delegado Gustavo 
Xavier.

O mandado de prisão 
foi emitido em razão de um 
homicídio cometido no dia 

16 de fevereiro de 2021, que 
vitimou Genisson Felipe Alves, 
de 28 anos.

De acordo com o delegado 
Xavier, no dia do crime, por 
volta das 18h30, a vítima estava 
numa borracharia, localizada 
na Rua Bela Vista, no centro, da 
cidade de Igreja Nova, quando 
um indivíduo, que estava na 

garupa de uma motocicleta, se 
aproximou de forma sorrateira 
e efetuou inúmeros disparos 
de arma de fogo. “Conforme 
o  d e p o i m e n t o  d e  u m a 
testemunha ocular, o autor 
teria feito questão de levantar 
a viseira do capacete antes de 
atirar na vítima”, revelou o 
diretor da DEIC.

NO INTERIOR

Suspeitos trocam tiros com policiais 
civis da Deic, são baleados e morrem

Cortesia/PM

Armas usadas no último crime; carro teria sido emprestado por Peterson
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Defesa Civil fica em alerta 
após chuvas do fim de semana

NO SÁBADO E DOMINGO houve inspeção nas áreas de risco em Maceió, como grotas e encostas; foram 23 ocorrências

Erik Maia
Secom Maceió

A Defesa Civil 
de  Mace ió 
a t e n d e u  a 

23 ocorrências causadas pelas 
chuvas desde o início da semana 
passada. De acordo com o rela-
tório do Centro Integrado de 
Monitoramento e Alerta de 
Defesa Civil de Maceió (Cima-
dec), 16 delas foram atendidas 
ontem, durante rondas das 
equipes do órgão. Apenas sete 
foram registradas através do 
telefone 199.

Segundo a coordenadora 
do Centro Integrado de 
Monitoramento e Alerta 
de Defesa Civil de Maceió 
(Cimadec), Joanna Borba, o 

órgão tem, neste momento, 
quatro avisos de chuva, no 
entanto, as precipitações 
são  moderadas .  A inda 
assim, configuram riscos ao 

município devido aos níveis 
acumulados na última semana.

A i n d a  n o  d o m i n g o , 
o  C e n t r o  N a c i o n a l  d e 
Monitoramento e Alertas de 
Desastres Naturais – Cemaden, 
emitiu um novo alerta de chuva 
que motivou a manutenção do 
nível operacional de alerta até 
as 23h59 de hoje. O aviso é para 
o risco de movimentação de 
massa, ou seja, de deslizamento 
de barreira.

“Nós vamos monitorar e 
elaborar relatórios que serão 
encaminhados às Secretarias 
do município. Neles, terão 

sugestões de intervenções 
para atender esses problemas. 
É importante que a popula-
ção mantenha sempre uma 
comunicação com a Defesa 
Civil através do 199, para auxi-
liar nos momentos de crise”, 
pontuou a coordenadora do 
Cimadec.

A Defesa Civil de Maceió 
recomenda que moradores das 
áreas de risco busquem abrigos 
seguros até que a situação seja 
normalizada e que, caso haja 
necessidade, acionem o órgão 
através do telefone 199, que 
funciona 24h/dia.

O Mercado da Produção 
passa hoje por mais um mutirão 
de limpeza. Dessa vez, a ação 
está voltada para a Semana 
Santa, quando é esperado um 
aumento no movimento de 
clientes à procura de pescados 
e outros produtos. A ação 
começou ontem à tarde.

De acordo com o grupo 
formado pelas Secretarias de 
Trabalho, Abastecimento e 
Economia Solidária (Semtabes), 
Infraestrutura (Seminfra), 
Desenvolvimento Sustentável 
(Sudes) e o Gabinete de Gestão 
Integrada para o Enfrentamento 
à Covid-19 (GGI-Covid), o local 
recebeu lavagem, desinfecção 
contra o coronavírus, limpeza 
de entulhos dentro e no entorno, 
limpeza de galerias e troca de 
tampas danificadas na rede de 
dejetos.

O objetivo da ação é 
proporcionar um ambiente 
mais limpo e seguro para 
as compras de Páscoa neste 
período de pandemia de Covid-
19, e irá ocorrer em outros 

mercados e feiras de Maceió 
ainda esta semana.

De acordo com o secretário 
de Trabalho e Abastecimento, 
Carlos Ronalsa, é esperado um 
aumento do movimento de 
clientes já a partir de quarta-
feira (31). “Conseguimos 
alcançar um percentual de 95% 
dos permissionários usando 
máscaras. O consumidor pode 
vir que vai encontrar o Mercado 
limpo e adequadamente 
protegido”, afirmou.

Além da  l impeza ,  a 
Prefeitura Municipal irá 
realizar a distribuição de 
máscaras reutilizáveis entre os 
comerciantes para assegurar o 
uso da proteção durante todo o 
expediente de trabalho e evitar 
a propagação do coronavírus. 
É a segunda vez durante a 
gestão JHC que o Mercado da 
Produção passa por um grande 
mutirão de higienização. A ideia 
é manter a ação em períodos 
com expectativa de grande 
movimento para atender 
melhor a população.

SEMANA SANTA

Mercado da Produção 
passa por limpeza

Rafa Chafer

Neste período, em 2020, houve mortes e muitas infecções no mercado público

A  C o m p a n h i a  d e 
Saneamento de Alagoas 
(Casal) vai efetuar uma 
parada programada do 
Sistema Aviação amanhã. 
Essa suspensão temporária 
das atividades é necessária 
para que a Empresa faça a 
manutenção eletromecânica 
dos conjuntos motobombas 
da Estação de Tratamento 

de Água (ETA) Aviação, e 
também reparos no barrilete, 
isto é, tubulações que, no 
sistema, derivam para colunas 
de distribuição.

A  i n t e r v e n ç ã o  t e m 
por objet ivo garantir  a 
continuidade e a eficiência do 
abastecimento e está prevista 
para iniciar às 8h e terminar às 
17h30. Nesse entretempo, os 

seguintes bairros e localidades 
podem apresentar deficiências 
no fornecimento de água: 
Santos  Dumont ,  Cl ima 
Bom, Tabuleiro dos Martins, 
Eustáquio Gomes, Medeiros 
Neto, Cidade Universitária 
e adjacências. Para outras 
i n f o r m a ç õ e s ,  a  C a s a l 
disponibiliza aos usuários o 
Call Center 0800 082 0195.

As fiscalizações para 
garantir o cumprimento do 
Decreto Estadual continuam 
sendo feitas pelas equipes 
da Secretaria Municipal de 
Segurança Comunitária e 
Convívio Social (Semscs). 
Ao longo do final de semana, 
foram vistoriados mais de 
230 estabelecimentos. Desses, 
menos de 5% precisou de uma 
abordagem educativa.

Na sexta-feira (26), 79 
pontos foram vistoriados 
pelos fiscais de postura da 
Semscs, nas partes alta e 
baixa de Maceió. Apenas 
dois food trucks receberam 
notif icação por estarem 
usando mesas e cadeiras em 
espaços públicos.

No sábado (27)  pela 
manhã, o secretário Thiago 
Prado esteve no Mercado 
da Produção, no bairro da 
Levada, com as equipes da 
Semscs e Vigilância Sanitária 
orientando e conscientizando 
a população sobre as medidas 
protetivas. Avícolas, açougues 

e barracas foram vistoriados e 
comerciantes e consumidores 
instruídos sobre as normas de 
segurança sanitária.

Ontem, 76 estabelecimentos 
foram fiscalizados, mas não 
houve nenhuma ocorrência 
registrada pelas equipes da 
Secretaria.

SISTEMA AVIAÇÃO

CUMPRIMENTO DO DECRETO

Casal faz trabalhos de 
manutenção e reparos

Fiscalização no comércio 
de Maceió: 230 vistorias

Defesa Civil

Semscs/Ascom

Equipes da fiscalização atuaram na sexta, sábado e domingo em Maceió

Defesa Civil reforça importância de comunicar ocorrências pelo telefone 199
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Investimento na educação 
atinge a marca de R$ 70 mi

RENAN FILHO autorizou obras em mais sete municípios e anunciou um robusto plano de educação para o pós-pandemia

Kelly Cordeiro
Repórter

A rede estadual 
de ensino vai 
ser ampliada 

com a construção de mais sete 
escolas de nível médio em 
diversos municípios alagoanos. 
Serão R$30 milhões investidos 
nessas unidades, cujas ordens 
de serviço foram assinadas 
hoje pelo governador Renan 
Filho e o secretário de estado 
da Educação, Fábio Guedes, 
em solenidade no Palácio 
República dos Palmares.

As cidades contempladas 
são Rio Largo, Olho D’Água 
do Casado,  Taquarana, 
Pilar, Roteiro, Maragogi e 
Limoeiro de Anadia. De 
acordo com a Secretaria de 
Estado da Educação (Seduc), 
as escolas terão com 12 salas 
de aula, auditório, biblioteca, 
salas de informática, de 
grêmio e professores; além 
de laboratórios, diretoria, 
coordenação, refeitório, 
cozinha, banheiros, quadra 
coberta e campo society.

“O invest imento  em 
educação sempre foi prioridade 
na nossa gestão, tanto que 
saímos do último lugar no Ideb 
para o 16º. 92% das cidades 
alagoanas bateram a meta do 
índice. E nosso objetivo é colocar 

Alagoas entre os dez melhores 
do Brasil no próximo Ideb. 
Por isso, estamos investindo 
em cidades que não possuíam 
escolas da rede. Isso obrigava 
os alunos a se deslocarem para 
outros municípios para estudar. 
Agora isso vai mudar e facilitar 
a vida dos estudantes, além 
de contribuir com o avanço da 
nossa educação”, garantiu o 
governador.

Essas sete unidades se 
unem à várias outras que já 
estão com obras em andamento 
e que completam o robusto 
investimento de R$70 milhões 

feito pelo Governo do Estado 
na construção de novas escolas. 
Atualmente, existem obras 
nos municípios de Delmiro 
Gouveia, Senador Rui Palmeira, 
Cacimbinhas, Junqueiro, 
Campo Alegre, Flexeiras, São 
Sebastião, Jequiá da Praia, Rio 
Largo, Pariconha e Coite do 
Nóia.

De acordo com o secretário 
Fábio Guedes, “entre obras 
em andamento ,  ordens 
d e  s e r v i ç o  e  u n i d a d e s 
praticamente concluídas, já 
são 46 escolas. Isso é muito 
significativo para a educação 

alagoana e, em breve, vamos 
anunciar um grande plano de 
investimentos em educação 
para os próximos dois anos”, 
adiantou.

O prazo para a conclusão 
dos serviços é de 330 dias, 
a partir da assinatura da 
ordem de serviço. Segundo o 
governador, as obras têm início 
imediato e devem gerar cerca 
de 500 empregos em Alagoas. 
“Em média, serão 60 empregos 
gerados em cada escola. E nós 
sempre recomendamos que as 
empresas contratem mão-de-
obra local para contribuir com a 

economia de cada município”.

EDUCAÇÃO NO PÓS-PANDEMIA
Durante a solenidade, 

o  governador anunciou 
que o Estado prepara um 
plano de educação para 
o pós-pandemia que vai 
representar o maior volume 
de investimentos feitos por 
uma gestão em Alagoas. 
Além disso o plano prevê a 
oferta de acesso à internet e 
diminuir a evasão escolar.

“Serão investidos R$2 
bilhões na construção de 
200 creches, escolas para 
os municípios que ainda 
não possuem, centros de 
educação integral, ginásios. 
O plano também vai focar 
no acesso à internet para 
a lunos  e  professores  e 
incentivo a informatização dos 
profissionais e estimulando a 
volta para a escola do jovem que 
evadiu, inclusive remunerando 
quem concluir os ciclos de 
ensino que ficaram para trás”, 
explicou Renan Filho.

A construção das creches faz 
parte das ações do Programa 
Criança Alagoana, que este ano 
lançou o Cartão CRIA, o maior 
programa de transferência 
de renda do estado, e que vai 
beneficiar 180 mil famílias em 
situação de pobreza e extrema 
pobreza.

Márcio Ferreira

Kelly Cordeiro
Repórter

O governador de Alagoas, 
Renan Filho, afirmou que, 
pela primeira vez, desde o 
último decreto governamental 
publicado no dia 17 de março, a 
ocupação de leitos em Alagoas 
caiu atingindo os 86% no dia de 
ontem, 28 de março. Ele avaliou 
os resultados do retorno à fase 
vermelha como positivos, 
durante entrevista coletiva 
concedida na solenidade de 
autorização para a construção 
de sete novas escolas da rede 
estadual.

“O decreto novo foi muito 
importante .  Es távamos 
registrando uma aceleração 

na ocupação mesmo diante 
da abertura de novos leitos. 
Chegamos a 368 leitos de UTI 
exclusivos para Covid e, pela 
primeira vez, observamos 
a ocupação cair. Depois de 
chegar a 93%, caímos para 
86% ontem (domingo)”, 
disse.

Mesmo com essa redução, 
o Governo do Estado segue 
avaliando os números para 
definir as próximas medidas a 
serem tomadas para conter o 
avanço da pandemia. Segundo 
o governador, ainda não é 
possível retroceder de fase no 
Plano de Distanciamento Social 
Controlado. “Ainda tivemos 
crescimento de mortes e 
estamos com a taxa de ocupação 

superior a 80%. Portanto não é 
prudente nem razoável voltar 
à fase laranja. Vou conversar 
com os técnicos da saúde, 
representantes da sociedade 
civil e setor produtivo para 
avaliar qual o melhor caminho 
para manter a situação sob 
controle em Alagoas”.

Enquanto isso, os esforços 
para a ampliação de leitos 
continuam e na terça-feira (30), 
o Hospital de Campanha Dr. 
Celso Tavares, no Centro de 
Convenções de Maceió, será 
reaberto. A unidade é composta 
apenas por leitos clínicos, cuja 
ocupação em Alagoas é de 61%, 
de acordo com o último boletim 
epidemiológico emitido pela 
Secretaria de Estado da Saúde 

(Sesau), no dia 28 de março. 
A intenção do governo é 
oferecer mais segurança para a 
população.

“Somos um dos únicos 
estados do Brasil a não colapsar. 
Aqui em Alagoas praticamente 
não tivemos mortes por falta de 
UTI e isso é muito significativo. 
Por isso precisamos avançar 
nas medidas com calma. Eu 
espero que, em um amplo 
diálogo, nós consigamos 
definir como faremos nos 
próximos dias, principalmente 
porque estamos avançando na 
vacinação e precisamos de mais 
tempo para avaliar os efeitos 
dela”, acrescentou.

No momento, os jovens 
têm sido uma das maiores 

preocupações das autoridades 
porque estão sendo os mais 
afetados pelas novas variantes 
do coronavírus. Diante deste 
fato e da aproximação do 
feriado da Semana Santa, a 
orientação continua sendo a 
mesma: fique em casa. “Em 
Alagoas o número de mortes 
em jovens já está maior que 
no ano passado. A juventude 
acha que o vírus não vai 
agredi-los, mas o fato é que 
ele ficou mais agressivo do 
ano passado pra cá e está 
matando mais gente em todas 
as faixas etárias. Portanto é 
importante que as pessoas 
não aglomerem para que 
possamos ver a transmissão 
do vírus diminuir”, finalizou.

PANDEMIA

Fase vermelha contribui para a melhora 
na ocupação de leitos em Alagoas

Governador assinou hoje, ordens de serviço para a construção de mais sete escolas de nível médio em diversos municípios
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Defesa Civil fica em alerta 
após chuvas do fim de semana

NO SÁBADO E DOMINGO houve inspeção nas áreas de risco em Maceió, como grotas e encostas; foram 23 ocorrências

Erik Maia
Secom Maceió

A Defesa Civil 
de  Mace ió 
a t e n d e u  a 

23 ocorrências causadas pelas 
chuvas desde o início da semana 
passada. De acordo com o rela-
tório do Centro Integrado de 
Monitoramento e Alerta de 
Defesa Civil de Maceió (Cima-
dec), 16 delas foram atendidas 
ontem, durante rondas das 
equipes do órgão. Apenas sete 
foram registradas através do 
telefone 199.

Segundo a coordenadora 
do Centro Integrado de 
Monitoramento e Alerta 
de Defesa Civil de Maceió 
(Cimadec), Joanna Borba, o 

órgão tem, neste momento, 
quatro avisos de chuva, no 
entanto, as precipitações 
são  moderadas .  A inda 
assim, configuram riscos ao 

município devido aos níveis 
acumulados na última semana.

A i n d a  n o  d o m i n g o , 
o  C e n t r o  N a c i o n a l  d e 
Monitoramento e Alertas de 
Desastres Naturais – Cemaden, 
emitiu um novo alerta de chuva 
que motivou a manutenção do 
nível operacional de alerta até 
as 23h59 de hoje. O aviso é para 
o risco de movimentação de 
massa, ou seja, de deslizamento 
de barreira.

“Nós vamos monitorar e 
elaborar relatórios que serão 
encaminhados às Secretarias 
do município. Neles, terão 

sugestões de intervenções 
para atender esses problemas. 
É importante que a popula-
ção mantenha sempre uma 
comunicação com a Defesa 
Civil através do 199, para auxi-
liar nos momentos de crise”, 
pontuou a coordenadora do 
Cimadec.

A Defesa Civil de Maceió 
recomenda que moradores das 
áreas de risco busquem abrigos 
seguros até que a situação seja 
normalizada e que, caso haja 
necessidade, acionem o órgão 
através do telefone 199, que 
funciona 24h/dia.

O Mercado da Produção 
passa hoje por mais um mutirão 
de limpeza. Dessa vez, a ação 
está voltada para a Semana 
Santa, quando é esperado um 
aumento no movimento de 
clientes à procura de pescados 
e outros produtos. A ação 
começou ontem à tarde.

De acordo com o grupo 
formado pelas Secretarias de 
Trabalho, Abastecimento e 
Economia Solidária (Semtabes), 
Infraestrutura (Seminfra), 
Desenvolvimento Sustentável 
(Sudes) e o Gabinete de Gestão 
Integrada para o Enfrentamento 
à Covid-19 (GGI-Covid), o local 
recebeu lavagem, desinfecção 
contra o coronavírus, limpeza 
de entulhos dentro e no entorno, 
limpeza de galerias e troca de 
tampas danificadas na rede de 
dejetos.

O objetivo da ação é 
proporcionar um ambiente 
mais limpo e seguro para 
as compras de Páscoa neste 
período de pandemia de Covid-
19, e irá ocorrer em outros 

mercados e feiras de Maceió 
ainda esta semana.

De acordo com o secretário 
de Trabalho e Abastecimento, 
Carlos Ronalsa, é esperado um 
aumento do movimento de 
clientes já a partir de quarta-
feira (31). “Conseguimos 
alcançar um percentual de 95% 
dos permissionários usando 
máscaras. O consumidor pode 
vir que vai encontrar o Mercado 
limpo e adequadamente 
protegido”, afirmou.

Além da  l impeza ,  a 
Prefeitura Municipal irá 
realizar a distribuição de 
máscaras reutilizáveis entre os 
comerciantes para assegurar o 
uso da proteção durante todo o 
expediente de trabalho e evitar 
a propagação do coronavírus. 
É a segunda vez durante a 
gestão JHC que o Mercado da 
Produção passa por um grande 
mutirão de higienização. A ideia 
é manter a ação em períodos 
com expectativa de grande 
movimento para atender 
melhor a população.

SEMANA SANTA

Mercado da Produção 
passa por limpeza

Rafa Chafer

Neste período, em 2020, houve mortes e muitas infecções no mercado público

A  C o m p a n h i a  d e 
Saneamento de Alagoas 
(Casal) vai efetuar uma 
parada programada do 
Sistema Aviação amanhã. 
Essa suspensão temporária 
das atividades é necessária 
para que a Empresa faça a 
manutenção eletromecânica 
dos conjuntos motobombas 
da Estação de Tratamento 

de Água (ETA) Aviação, e 
também reparos no barrilete, 
isto é, tubulações que, no 
sistema, derivam para colunas 
de distribuição.

A  i n t e r v e n ç ã o  t e m 
por objet ivo garantir  a 
continuidade e a eficiência do 
abastecimento e está prevista 
para iniciar às 8h e terminar às 
17h30. Nesse entretempo, os 

seguintes bairros e localidades 
podem apresentar deficiências 
no fornecimento de água: 
Santos  Dumont ,  Cl ima 
Bom, Tabuleiro dos Martins, 
Eustáquio Gomes, Medeiros 
Neto, Cidade Universitária 
e adjacências. Para outras 
i n f o r m a ç õ e s ,  a  C a s a l 
disponibiliza aos usuários o 
Call Center 0800 082 0195.

As fiscalizações para 
garantir o cumprimento do 
Decreto Estadual continuam 
sendo feitas pelas equipes 
da Secretaria Municipal de 
Segurança Comunitária e 
Convívio Social (Semscs). 
Ao longo do final de semana, 
foram vistoriados mais de 
230 estabelecimentos. Desses, 
menos de 5% precisou de uma 
abordagem educativa.

Na sexta-feira (26), 79 
pontos foram vistoriados 
pelos fiscais de postura da 
Semscs, nas partes alta e 
baixa de Maceió. Apenas 
dois food trucks receberam 
notif icação por estarem 
usando mesas e cadeiras em 
espaços públicos.

No sábado (27)  pela 
manhã, o secretário Thiago 
Prado esteve no Mercado 
da Produção, no bairro da 
Levada, com as equipes da 
Semscs e Vigilância Sanitária 
orientando e conscientizando 
a população sobre as medidas 
protetivas. Avícolas, açougues 

e barracas foram vistoriados e 
comerciantes e consumidores 
instruídos sobre as normas de 
segurança sanitária.

Ontem, 76 estabelecimentos 
foram fiscalizados, mas não 
houve nenhuma ocorrência 
registrada pelas equipes da 
Secretaria.

SISTEMA AVIAÇÃO

CUMPRIMENTO DO DECRETO

Casal faz trabalhos de 
manutenção e reparos

Fiscalização no comércio 
de Maceió: 230 vistorias

Defesa Civil

Semscs/Ascom

Equipes da fiscalização atuaram na sexta, sábado e domingo em Maceió

Defesa Civil reforça importância de comunicar ocorrências pelo telefone 199
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Entre procuradores: ‘Lava Jato 
ajudou a eleger o Bolsonaro’

JERUSA VIECILI, em conversa por WhatsApp afirma que “só assim” jornalistas voltariam a confiar na operação                    

Mônica Bergamo
Folhapress

Os procura-
- d o r e s  d a 
O p e r a ç ã o 

Lava Jato discutiram, em 
março de 2019, uma forma de 
se desvincular de Jair Bolso-
naro para que os jornalistas 
voltassem a dar credibilidade à 
operação.

As conversas foram entre-
gues hoje ao STF (Supremo 
Tribunal Federal) pela defesa 
de Lula, que foi autorizada a ter 
acesso ao material da Opera-
ção Spoofing, que investiga o 
hackeamento dos diálogos.

“ D e l t a ,  s o b r e  a 
reaprox imação  com os 
jornalistas, minha opinião 
é de que precisamos nos 
desvincular do Bozo [ Jair 
Bolsonaro],  só assim os 
jornalistas vão novamente 
ver a credibilidade e apoiar a 
LJ “, diz a procuradora Jerusa 
Viecili a Deltan Dallagnol no 
dia 28 de março de 2019. A 
grafia foi mantida na forma 
original das mensagens.

Jerusa segue: “Temos que 
entender que a FT [Força 
Tarefa]  a judou a eleger 
Bozo, e que, se ele atropelar 

a democracia,  a  LJ  será 
lembrada como apoiadora. 
e u ,  p e s s o a l m e n t e ,  m e 
preocupo muito com isso (vc 
sabe). veja que, no passado, 
e m  p e l o  m e n o s  d u a s 
oportunidades poderíamos 
ter nos desvinculado um 
pouco do Bozo nas redes 
sociais: 1. caso Flavio (se 
fosse qualquer outro politico 
envolvido, nossa cobrança 
por apuração teria sido 

muito mais forte); 2. caso da 
lei de acesso à informação 
que o bozo, por decreto, 
ampliou rol de legitimados 
para decretar sigilo e depois a 
Camara derrubou o decreto. 
A TI fez nota técnica e tudo 
e nossa reação foi bem fraca 
(meros retweets). (ao lado 
do caso Flavio, o proprio 
caso de Onix Lorenzoni) 
agora, com a “comemoração 
da ditadura” (embora não 

tenha vinculação direta com 
o combate à corrupção), 
estamos em silêncio nas 
redes sociais. Não prezamos 
a democracia? concordamos, 
como os defensores de bozo, 
que ditadura foram os 13 
anos de governo PT? a LJ 
teria se desenvolvido numa 
ditadura? sei que há uma 
preocupação com a perda 
de apoio dos bolsominions, 
mas eles diminuem a cada 

dia. o governo perde força, 
pelos atropelos, recuos e 
trapalhadas, a cada dia. 
converse com as pessoas: 
poucos ainda admitem que 
votaram no bozo (nao sei 
como Amoedo nao foi eleito 
no 1º turno pq ultimamente, 
so me falam que votaram 
ne le ) .  enf im,  acho  que 
defender a  democracia, 
nesse momento, seria um 
bom início de reaproximação 
com a grande imprensa. 
com relação a defender a 
Democracia, tambem seria 
importante um discurso 
de defesa das instituições. 
Atacamos muito o STF e seus 
ministros, mas sabemos que 
a democracia so existe com 
respeito às instituições. e o 
STF precisa ser preservado, 
como órgão máximo do 
Poder Judiciário brasileiro. 
• 15:08:34 Jerusa pense com 
carinho “.

Deltan Dallagnol então 
responde: “Concordo Je. Acho 
nota esquisita. E se fizermos 
artigos de opinião? Acho 
que não da pra bater, mas 
da pra firmar posição numa 
abordagem mais ampla”.

Ela finaliza: “Isso. defender, 
sem atacar”.

O Globo

O ministro das Relações 
Exteriores, Ernesto Araújo, 
decidiu pedir  demissão 
do cargo.  A informação 
foi repassada pelo próprio 
chanceler a seus subordi-
nados. Segundo fontes do 
Planalto, o chanceler e o 
presidente terão mais uma 
reunião às 17h.  Ernesto 
disse a Bolsonaro que não 
quer ser um problema ao 
governo. A expectativa de 
integrantes do governo é 
que a saída do Araújo seja 
oficializada ainda hoje.

Com a saída de Araújo, o 
Palácio do Planalto gostaria 
de nomear outro diplomata 
para o cargo. Os nomes mais 
cotados são o de Nestor 
Forster, que representa o 
Brasil nos Estados Unidos, 
e Luis Fernando Serra, que 
está na França.

O  m i n i s t r o  v i n h a 
sendo questionado pelo 

Congresso .  Na  semana 
passada, o presidente da 
Câmara, Artur Lira, e do 
Senado,  Rodrigo Pacheco, 
pressionaram o presidente 
Jair Boldonaro a demitir 
o chanceler.  Lira chegou 
a  dizer que Araújo perdeu 
a capacidade de dialogar 
com países.  Para o Centrão, 
o ministro impõe obstácu-
los à compra de vacinas da 
China e da Índia.

Ontem, Ernesto Araújo 
c h e g o u  a  d e c l a r a r  q u e 
a  pressão do  Congresso 
era  por interesses relacio-
nados à tecnologia 5G e 
não por causa das vacinas 
contra a Covid-19. A sena-
dora Kátia Abreu (PP-TO), 
presidente da Comissão 
de Relações Exteriores do 
Senado, reagiu à declaração 
do ministro dizendo, em 
nota, que o Brasil não pode-
ria  mais ter  mais “a face 
de um marginal” e voltou 
a pressionar pela saída do 

ministro.
Críticas à política externa 

e às estratégias adotadas 
por Araújo incluem a dete-
rioração das relações com 
a China, principal parceira 
comercial do Brasil desde 

2009. Agora, o país asiático 
também desponta como 
fornecedor  de  insumos 
para a produção da vacina 
de Oxford/Astrazeneca, 
fabricada junto à Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), e 

da CoronaVac, desenvol-
vida pela Sinovac Biotech 
em parceria com o Instituto 
Butantan.

M U D A N Ç A  N A  P O L Í T I C A 
EXTERNA

O  G L O B O  o u v i u  1 1 
diplomatas da ativa que 
servem em diferentes países 
nas Américas, no Oriente 
Médio e na Ásia sobre o 
legado de Araújo. Na avalia-
ção deles, será necessária 
uma reconstrução completa 
da política externa do Brasil, 
tanto das relações bilaterais 
com parceiros importantes, 
como EUA, China e Argen-
tina, quanto com a União 
Europeia  e  organismos 
multilaterais.

Os diplomatas citaram 
derrotas recentes do Brasil 
em eleições para organis-
mos internacionais como 
sinal de perda de força do 
país.

RELAÇÕES EXTERIORES

Ministro Ernesto Araújo pede demissão
Adriano Machado / Reuters

Divulgação

Rejeitado por muitos, até pelos bolsonaristas, Ernesto não suportou a pressão

Desmoralizado, toda semana Deltan Dallagnol tem uma parte da sua trama levada ao conhecimento público
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Co m  o s 
p r o g r a m a s 
de compras 

institucionais reduzidos e 
as feiras livres limitadas nos 
municípios, a Federação 
U n i c a f e s  A l a g o a s  ve m 
catalogando uma série de 
queixas de cooperativas 
que estão com produtos da 
fruticultura e horticulturas 
sem espaço e sem cliente à 
vista. O mercado das compras 
institucionais em Alagoas já 
chegou a absorver  6 milhões 
de toneladas através dos 
programas de Aquisição 
d e  A l i m e n t o s  ( PA A)  e 
de Alimentação Escolar 
(Pnae), além das compras 
da Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab).

Com 500  agricultores, a 
Cooperativa dos Produtores 
R u r a i s  d e  A r a p i r a c a 
(Cooperal), em Arapiraca, 
tem uma rede de produção 
de  frutas, raízes, tubérculos, 
a l é m  d e  h o r t a l i ç a s  e 
leguminosas. A cooperativa 
já  chegou a comercializar  
um milhão de toneladas 
para as instituições e hoje  
fornece apenas o total 300 mil 
toneladas para as compras 
da Conab e  PAA juntas.

A falta de atenção para 
as políticas públicas, na 
opinião da presidente da 
Cooperal, Maria Alves, pode 
agravar o sofrimento dos 
produtores. “Além de faltar 

o sustento desse trabalhador 
e agricultor,  poderemos 
ter perdas significativas 
n a  p r o d u t i v i d a d e  d a 
agricultura familiar. Espero 
que o governo olhe para esse 

público que vem pagando 
preço alto. Não queremos 
sair da roça para a cidade, 
queremos ter dignidade e 
continuar contando com o 
preço justo do programas 

governamentais e obtendo 
esse apoio, disse Maria.

A Federação Unicafes 
Alagoas,  segundo o seu 
p r e s i d e n t e  A n t o n i n o 
C a r v a l h o ,  d e s t a c a 
a  i m p o r t â n c i a  d o 
c o o p e r a t i v i s m o  c o m o 
f e r r a m e n t a  d e  a p o i o 
p a r a  o s  a g r i c u l t o r e s 
mediante as dificuldade na 
comercialização.

“A federação Unicafes 
tem sido incansável  no 
trabalho de busca e cobrança 
para medidas mais incisivas 
para o setor. Esse é ainda 
um segmento muito frágil 
diante da ordem de mercado. 
P r e c i s a m o s  e n c o n t r a r 
meios para esse público, 
abrindo mais mercado e 
oportunidade de políticas 
públicas. A situação atual 
inviabiliza totalmente o 
trabalho desse agricultor, 
que vai ficar sem cliente e 
sem a sua remuneração, 
sem seus ganhos. Estamos 
cobrando melhorias nos 
programas para que de 
forma mais funcional possa 
beneficiar,  de fato,  esse 
agricultor que vive à mercê 
de atravessadores”, disse 
Antonino.

Unicafes de Alagoas aponta 
desaceleração do mercado

FEDERAÇÃO DESTACA a importância do cooperativismo como apoio para agricultores com dificuldades na comercialização

Divulgação
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Entre procuradores: ‘Lava Jato 
ajudou a eleger o Bolsonaro’

JERUSA VIECILI, em conversa por WhatsApp afirma que “só assim” jornalistas voltariam a confiar na operação                    

Mônica Bergamo
Folhapress

Os procura-
- d o r e s  d a 
O p e r a ç ã o 

Lava Jato discutiram, em 
março de 2019, uma forma de 
se desvincular de Jair Bolso-
naro para que os jornalistas 
voltassem a dar credibilidade à 
operação.

As conversas foram entre-
gues hoje ao STF (Supremo 
Tribunal Federal) pela defesa 
de Lula, que foi autorizada a ter 
acesso ao material da Opera-
ção Spoofing, que investiga o 
hackeamento dos diálogos.

“ D e l t a ,  s o b r e  a 
reaprox imação  com os 
jornalistas, minha opinião 
é de que precisamos nos 
desvincular do Bozo [ Jair 
Bolsonaro],  só assim os 
jornalistas vão novamente 
ver a credibilidade e apoiar a 
LJ “, diz a procuradora Jerusa 
Viecili a Deltan Dallagnol no 
dia 28 de março de 2019. A 
grafia foi mantida na forma 
original das mensagens.

Jerusa segue: “Temos que 
entender que a FT [Força 
Tarefa]  a judou a eleger 
Bozo, e que, se ele atropelar 

a democracia,  a  LJ  será 
lembrada como apoiadora. 
e u ,  p e s s o a l m e n t e ,  m e 
preocupo muito com isso (vc 
sabe). veja que, no passado, 
e m  p e l o  m e n o s  d u a s 
oportunidades poderíamos 
ter nos desvinculado um 
pouco do Bozo nas redes 
sociais: 1. caso Flavio (se 
fosse qualquer outro politico 
envolvido, nossa cobrança 
por apuração teria sido 

muito mais forte); 2. caso da 
lei de acesso à informação 
que o bozo, por decreto, 
ampliou rol de legitimados 
para decretar sigilo e depois a 
Camara derrubou o decreto. 
A TI fez nota técnica e tudo 
e nossa reação foi bem fraca 
(meros retweets). (ao lado 
do caso Flavio, o proprio 
caso de Onix Lorenzoni) 
agora, com a “comemoração 
da ditadura” (embora não 

tenha vinculação direta com 
o combate à corrupção), 
estamos em silêncio nas 
redes sociais. Não prezamos 
a democracia? concordamos, 
como os defensores de bozo, 
que ditadura foram os 13 
anos de governo PT? a LJ 
teria se desenvolvido numa 
ditadura? sei que há uma 
preocupação com a perda 
de apoio dos bolsominions, 
mas eles diminuem a cada 

dia. o governo perde força, 
pelos atropelos, recuos e 
trapalhadas, a cada dia. 
converse com as pessoas: 
poucos ainda admitem que 
votaram no bozo (nao sei 
como Amoedo nao foi eleito 
no 1º turno pq ultimamente, 
so me falam que votaram 
ne le ) .  enf im,  acho  que 
defender a  democracia, 
nesse momento, seria um 
bom início de reaproximação 
com a grande imprensa. 
com relação a defender a 
Democracia, tambem seria 
importante um discurso 
de defesa das instituições. 
Atacamos muito o STF e seus 
ministros, mas sabemos que 
a democracia so existe com 
respeito às instituições. e o 
STF precisa ser preservado, 
como órgão máximo do 
Poder Judiciário brasileiro. 
• 15:08:34 Jerusa pense com 
carinho “.

Deltan Dallagnol então 
responde: “Concordo Je. Acho 
nota esquisita. E se fizermos 
artigos de opinião? Acho 
que não da pra bater, mas 
da pra firmar posição numa 
abordagem mais ampla”.

Ela finaliza: “Isso. defender, 
sem atacar”.

O Globo

O ministro das Relações 
Exteriores, Ernesto Araújo, 
decidiu pedir  demissão 
do cargo.  A informação 
foi repassada pelo próprio 
chanceler a seus subordi-
nados. Segundo fontes do 
Planalto, o chanceler e o 
presidente terão mais uma 
reunião às 17h.  Ernesto 
disse a Bolsonaro que não 
quer ser um problema ao 
governo. A expectativa de 
integrantes do governo é 
que a saída do Araújo seja 
oficializada ainda hoje.

Com a saída de Araújo, o 
Palácio do Planalto gostaria 
de nomear outro diplomata 
para o cargo. Os nomes mais 
cotados são o de Nestor 
Forster, que representa o 
Brasil nos Estados Unidos, 
e Luis Fernando Serra, que 
está na França.

O  m i n i s t r o  v i n h a 
sendo questionado pelo 

Congresso .  Na  semana 
passada, o presidente da 
Câmara, Artur Lira, e do 
Senado,  Rodrigo Pacheco, 
pressionaram o presidente 
Jair Boldonaro a demitir 
o chanceler.  Lira chegou 
a  dizer que Araújo perdeu 
a capacidade de dialogar 
com países.  Para o Centrão, 
o ministro impõe obstácu-
los à compra de vacinas da 
China e da Índia.

Ontem, Ernesto Araújo 
c h e g o u  a  d e c l a r a r  q u e 
a  pressão do  Congresso 
era  por interesses relacio-
nados à tecnologia 5G e 
não por causa das vacinas 
contra a Covid-19. A sena-
dora Kátia Abreu (PP-TO), 
presidente da Comissão 
de Relações Exteriores do 
Senado, reagiu à declaração 
do ministro dizendo, em 
nota, que o Brasil não pode-
ria  mais ter  mais “a face 
de um marginal” e voltou 
a pressionar pela saída do 

ministro.
Críticas à política externa 

e às estratégias adotadas 
por Araújo incluem a dete-
rioração das relações com 
a China, principal parceira 
comercial do Brasil desde 

2009. Agora, o país asiático 
também desponta como 
fornecedor  de  insumos 
para a produção da vacina 
de Oxford/Astrazeneca, 
fabricada junto à Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), e 

da CoronaVac, desenvol-
vida pela Sinovac Biotech 
em parceria com o Instituto 
Butantan.

M U D A N Ç A  N A  P O L Í T I C A 
EXTERNA

O  G L O B O  o u v i u  1 1 
diplomatas da ativa que 
servem em diferentes países 
nas Américas, no Oriente 
Médio e na Ásia sobre o 
legado de Araújo. Na avalia-
ção deles, será necessária 
uma reconstrução completa 
da política externa do Brasil, 
tanto das relações bilaterais 
com parceiros importantes, 
como EUA, China e Argen-
tina, quanto com a União 
Europeia  e  organismos 
multilaterais.

Os diplomatas citaram 
derrotas recentes do Brasil 
em eleições para organis-
mos internacionais como 
sinal de perda de força do 
país.

RELAÇÕES EXTERIORES

Ministro Ernesto Araújo pede demissão
Adriano Machado / Reuters

Divulgação

Rejeitado por muitos, até pelos bolsonaristas, Ernesto não suportou a pressão

Desmoralizado, toda semana Deltan Dallagnol tem uma parte da sua trama levada ao conhecimento público



Entre todos os 
m u n i c í p i o s 
com mais de 

50 mil habitantes de Alagoas, 
Penedo é o que tem melhor 
desempenho na vacinação 
contra Covid-19.

Dados oficias mostram 
o alcance de 95% na relação 
entre as doses recebidas pelo 
município e sua aplicação na 
população.

Os registros mais recentes 
mostram que, das 6.789 doses 
enviadas para Penedo, 6.450 
foram utilizadas, seja como 
primeira ou segunda dose.

C o m  d e s e m p e n h o 
mais próximo de Penedo 
está Palmeira dos Índios, 
município com mais de 74 mil 
habitantes (dez mil a mais do 
que Penedo) e com 91% de 
êxito na relação entre doses 
recebidas e doses aplicadas.

Maceió já tem mais de 
um milhão de habitantes e 
aparece com 80% de sucesso 
no quesito vacinas recebidas/

vacinas aplicadas.
O  d e s e m p e n h o  d e 

Arapiraca é de 78%, Delmiro 
Gouveia 76%, São Miguel dos 
Campos 62%, Rio Largo 60% e 
Marechal Deodoro 55%.

Ontem, Penedo iniciou a 
vacinação para faixa etária 

acima de 65 anos de idade 
e quem recebeu a primeira 
dose foi o prefeito Ronaldo 
Lopes.

A partir de amanhã, a 
campanha contra Covid 
a t e n d e r á  p r o f i s s i o n a i s 
de saúde autônomos que 

trabalham em Penedo, com 
idade entre 45 e 49 anos.

Além da  Centra l  de 
Vacinação que funciona 
das 7h às 17 horas na Escola 
Estadual Ernani Méro, o 
governo Crescendo Com Seu 
Povo mantém a Unidade de 

Referência em Síndromes 
Gripais de portas abertas para 
os penendeses de segunda ao 
sábado, das 7h às 17h.

Q u e m  p r e c i s a r  d e 
atendimento durante a noite, 
a orientação é se dirigir até a 
UPA.
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Penedo tem o melhor índice
na vacinação contra a Covid

ENTRE os municípios com mais de 50 mil habitantes, Penedo tem o melhor aproveitamento entre doses recebidas e aplicadas


