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MAIS 80 MIL DOSES

ESTADO VAI RETOMAR VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19
CONVOCADO

BALAIADA

Divulgação

Ministro da Defesa deverá explicar compra de picanha, filé mignon, bacalhau, salmão e cerveja para as FFAA
Um ‘balaio’ de notícias verdadeiras

Deputado
acorda cedo
para filmar
governador
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HEMODIÁLISE

Saúde
reorganiza
serviços e
zera a fila

General Braga Netto
vai falar sobre iguarias
A Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara
Federal aprovou hoje, a
convocação do ministro da
Defesa, general Walter Braga
Netto, para dar explicações
sobre processos de compras
realizadas pelas Forças Armadas aprovados pelo governo

federal - entre as quais, a de
iguarias. “Queremos saber
por que o Governo Federal
gastou milhões com picanha,
cerveja, bacalhau, salmão e
filé mignon para as Forças
Armadas, um cardápio muito
distante da realidade da maioria dos brasileiros”, afirmou o

deputado Elias Vaz (PSB-GO),
autor do requerimento para
a convocação do ministro. A
previsão é de que a audiência
ocorra na próxima semana.
A data será confirmada pelo
presidente da comissão, deputado Áureo Ribeiro (Solidariedade-RJ).

MAIS TEMPO
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NUNCA MAIS

31 de março,
uma data para
lembrar; nada
a comemorar
2

Mercado da Produção
terá horário estendido
O Mercado da Produção
abrirá às 4h e só fechará às
16h, amanhã e sexta-feira,
para garantir mais tempo para
as compras de pescado da
Semana Santa e evitar aglomerações de consumidores.
Nesses dias, haverá a Operação Páscoa, uma ação conjunta

de secretarias municipais para
orientar e fiscalizar clientes
e permissionários quanto ao
uso de máscara e álcool 70%,
higienização correta dos espaços de comercialização de
alimentos e distanciamento
social. Hoje, equipes do Gabinete de Gestão Integrada para

o Enfrentamento e Vigilância
Sanitária distribuíram, nos
mercados públicos de Maceió,
máscaras reutilizáveis. A ideia
é incentivar o cumprimento do
protocolo de segurança sanitária durante o período de maior
movimento e evitar a propagação do novo coronavírus.

O Governo de Alagoas recebeu mais 80 mil doses de vacinas
contra a Covid-19 e iniciou a
distribuição de uma parte delas
para o município de Maceió hoje
à tarde. A capital deve receber
aproximadamente 24 mil doses
e com isso vai conseguir dar
continuidade à vacinação das
pessoas com 65 anos e iniciar a
imunização de quem tem 64 e 63
anos. O governador Renan Filho
esteve na sede do Programa
Nacional de Imunização de
Alagoas, onde também anunciou a possibilidade de chegada
de mais 120 mil doses até
amanhã. “Entre hoje e amanhã
o Ministério da Saúde vai confirmar para nós a chegada dessas
120 mil doses para dar sequência ao Plano Estadual de Imunização, garantindo a Alagoas um
caminho para que a gente vença
essa pandemia”, disse durante
transmissão ao vivo pelas redes
sociais.

ABAIXO DOS 60

Alagoas tem
recorde de
internações
por Covid-19
De acordo com dados da
Secretaria de Saúde, analisados pela Agência Tatu, até
ontem, houve um crescimento
no número de pessoas com
menos de 60 anos internadas
em estado grave em decorrência das complicações do novo
coronavírus. No ano passado, o
mês com a maior quantidade de
internados nesta faixa etária foi
em junho, quando 891 pessoas
abaixo dos 60 anos precisaram
de leitos clínicos, intermediários ou de UTI em Alagoas.
Esse número foi superado neste
mês de março, quando já foram
registradas 927 pessoas nesta
situação, representando um
aumento de 4% dos casos.
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Emir Sader *Sociólogo e cientista político

Foi golpe, foi ditadura
O Brasil votaria pela quinta
vez consecutiva para presidente da República em 1965. Os
candidatos seriam JK, Lacerda
e Brizola. (Não era seguro que
Brizola pudesse ser candidato,
por ser cunhado do Jango.
Nós saímos pixar as paredes
com “Cunhado não é parente.
Brizola para presidente”).
O golpe de 1964 interrompeu a democracia e foi um
marco que divide a história
brasileira. Depois de 19 anos
apenas de retomada da democracia, as FFAA tomaram o
poder, destruindo a democracia brasileira e permanecendo
no poder durante 21 anos.
Houve intervenção no
Congresso e no Judiciário,
cassando grande quantidade
de parlamentares e de juízes.
Tudo o que era democratico foi
vítima de ataque, de destruição,
de prisão, de morte. Houve,
sobretudo, repressão generalizada sobre o movimento

popular, sobre os partidos e
movimentos sociais, sobre o
sindicalismo, sobre a intelectualidade de esquerda, sobre as
universidades, sobre a militância de esquerda em geral.
Gregorio Bezerra, negro,
comunista, pernambucano, foi
preso e arrastado pelas ruas de
Recife amarrado com corda a
um jipe. Era a forma de exibir
o que o novo regime estava
disposto a fazer com quem
resistisse à ditadura.
Milhares de brasileiros
foram presos, torturads (a
tortura passou a ser a forma
sistemática de interrogatório),
mortos, exilados. Milhares
deles ficaram desaparecidos.
O Estado brasileiro foi militarizado, com a sua ocupação
pelas FFAA. A ideologia de
segurança nacional, que caracterizava como subversiva e que
deveria ser atacada e destruída, qualquer expressão de
divergência.

Os líderes do golpe foram
os generais Humberto Castelo
Branco e Golbery do Couto e
Silva, que haviam fundado a
Escola Superior de Guerra, em
1949, para protagonizar a “luta
contra a subversão” durante
a guerra fria. As FFAA passaram a decidir quem deveria ser
o presidente do Brasil, escolha que era referendada pelo
Congresso. Passaram a ser eles
e não o povo brasileiro, quem
escolheu a autoridade máxima
do país, ditadores e não presidentes eleitos pelos brasileiros.
O Brasil viveu, durante
a ditadura militar, o pior
momento da sua história. É
muito grave que um político
faça a apologia do golpe e da
ditadura, que tenha homenageado o pior torturador no
Congresso. A tortura é um
crime inafiançável, pela barbaridade que representa. Quem
faz sua apologia deve ser
processado, condenado e preso.

Que o golpe seja chamado
de movimento, que a ditadura
seja classificada como movimento de pacificação, por
gente do governo não atual,
não é coincidência. O governo
atual se situa na mesma linha
histórica da ditadura de 1964.
Se instalou também mediante
um golpe, impediu que o
Lula – favorito para triunfar
na primeira volta nas eleições
de 2018 – de se candidatar e
elegeu de forma fraudulenta
o presidente da República.
É um momento tão negativo quanto aquele, que não
foi eleito democraticamente
pelo povo brasileiro e que
tem que ser derrotado para
que a democracia retorne
para o Brasil. No final
daquela ditadura foi necessário um processo de redemocratização e uma Comissão
d a Ve r d a d e . D a m e s m a
forma, teremos que passar
por um processo de rede-

mocratização e termos uma
nova Comissão da Verdade,
para fazer com que o país se
reencontre com a vontade
popular e que as mentiras
atuais sejam desmascaradas
e a verdade estabelecida.
Será uma nova oportunidade de o Brasil passar
a limpo períodos políticos
ditatoriais. Países vizinhos
como a Argentina, o Chile e
o Uruguai julgaram, condenaram e prenderam os militares que cometeram crimes
durante a ditadura. Ao
contrário do que se propala
aqui, as democracias se fortaleceram naqueles países.
Aqui foi uma fraqueza ter
permitido impunidade dos
militares que cometeram
crimes durante a ditadura,
inclusive a tortura.
Foi um golpe, foi uma ditadura. Não comemoramos, mas
recordamos o regime de terror
imposto pelo golpe de 1964.

Valter Pomar * Historiador

A desordem do dia
Está na página do Ministério da Defesa a “ordem do
dia alusiva ao 31 de março de
1964”.
Quem quiser ler, pode
achar no site do Ministério da
Defesa.
Ordem-do-dia em ambientes democráticos é uma lista de
assuntos que devem ser debatidos.
Já ordem-do-dia em
ambientes castrenses é uma
lista de ordens que devem ser
cumpridas.
No caso, a ordem-do-dia
trata da interpretação que a
cúpula das forças armadas,
através do ministro da Defesa,
quer nos impor acerca do golpe
militar de 1964.
No manual de instruções da
“democracia liberal”, o ministro da Defesa deveria ser um
civil.
No Brasil, entretanto, desde
o final do governo Temer os
ministros da Defesa passaram
a ser militares.
E o que diz a ordem-do-dia
de 31 de março de 2021 acerca
do golpe militar de 1964?
Nada.
Pois segundo a ordem-do-dia, não houve golpe militar,
não houve golpe de Estado em
1964.
Houve um “movimento”.
Segundo a ordem-do-dia,
a Guerra Fria trouxe ao Brasil

“um cenário de inseguranças
com grave instabilidade política, social e econômica. Havia
ameaça real à paz e à democracia”.
Então os “brasileiros
perceberam a emergência e se
movimentaram nas ruas, com
amplo apoio da imprensa, de
lideranças políticas, das igrejas, do segmento empresarial,
de diversos setores da sociedade organizada e das Forças
Armadas, interrompendo a
escalada conflitiva, resultando
no chamado movimento de 31
de março de 1964”.
“Chamado movimento”....
chamado por quem?
“Chamado” pelos que não
querem chamar as coisas pelos
seus verdadeiros nomes: genocidas, assassinos, torturadores,
ocultadores de cadáveres, ditadores, golpistas.
Nessa história da carochinha, as Forças Armadas, tadinhas, “acabaram assumindo a
responsabilidade de pacificar o
País, enfrentando os desgastes
para reorganizá-lo e garantir
as liberdades democráticas que
hoje desfrutamos”.
Os autores da ordem-do-dia estão no ramo errado.
Deveriam sair das forças
armadas e ir trabalhar no ramo
de roteiros de ficção sobre realidades alternativas e paralelas.
Afinal, segundo a ordem-

Para anunciar,
ligue 3023.2092

-do-dia não houve conspiração
por parte de militares.
Nem houve o golpe do
parlamentarismo, a Operação
Popeye da vaca fardada, nem a
Brother Sam.
Tampouco ocorreu a farsa
que declarou vaga a presidência, quando Jango estava no
Brasil.
E as torturas eram assunto
dos “porões”, não uma política
de Estado.
Mas demos um desconto!
Afinal o texto da ordem-do-dia
é “alusivo”, ou seja, não diz
respeito apenas a interpretação
deles sobre 1964.
É também a interpretação
deles sobre o que ocorreu entre
2016-2021, em que as forças
armadas estariam igualmente
“assumindo a responsabilidade de pacificar o País” e
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enfrentando os “desgastes”
decorrentes.
Mas ali na frente, como em
1979, virá uma “anistia”, um
amplo “pacto de pacificação”
que desta feita os livraria de
responder por mais de 300 mil
vidas perdidas.
Este roteiro demonstra
que a relação entre as forças
armadas e o povo brasileiro
é um caso típico de violência
doméstica continuada: os caras
batem, causam imensos danos,
depois pedem desculpas,
depois batem de novo, causam
imensos danos, depois pedem
desculpas outra vez... e perante
o tribunal da história, ainda
têm a desfaçatez de apresentar
este círculo vicioso como um
“pacto de pacificação”.
O momento “realismo
fantástico” da ordem-do-dia

é a afirmação segundo a qual
o “cenário geopolítico atual
apresenta novos desafios,
como questões ambientais,
ameaças cibernéticas, segurança alimentar e pandemias.
As Forças Armadas estão
presentes, na linha de frente,
protegendo a população”.
Protegendo a população?
Da pandemia?
Da fome?
Se é deste jeito que nos
“protegem”, dá para prever o
que nos aconteceria em caso
de invasão estrangeira: o Marechal Philippe Pétain pareceria
um valente.
O general Walter Souza
Braga Netto termina sua
ordem-do-dia nos convidando
a celebrar os acontecimentos de
31 de março de 1964.
Seu convite será atendido
pela totalidade da cúpula militar, inclusive pelos que foram
demitidos ontem. Nisto não há
a menor diferença entre eles.
E aí reside parte essencial do
abismo que separa as forças
armadas que temos das forças
armadas que necessitamos.
ps. por estas e por outras,
o programa de reconstrução e
transformação do Brasil, aprovado pelo DN do PT, não poderia ter calado acerca do tema
forças armadas. Cada dia que
passa sem um posição firme a
respeito, pior fica.
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CINCO RUAS DO BAIRRO receberão obras de pavimentação, drenagem e esgotamento sanitário, conforme Revitaliza Maceió

Garça Torta: Prefeitura detalha
planejamento de revitalização
Gilca Cinara

Gilca Cinara
Ascom SMG

D

iante do
impasse
sobre a pavimentação das ruas do bairro
de Garça Torta, o secretário de Governo, Francisco
Sales, se reuniu ontem com
os moradores para esclarecer alguns pontos do projeto
de revitalização da região.
O planejamento vai integrar
todo o sistema executado no
Litoral Norte.
Acompanhado de
Marcelo Maia, coordenador das Obras do Programa
Revitaliza Maceió, Francisco
Sales ouviu os questionamentos de parte dos moradores sobre a rejeição do asfalto
na localidade, e detalhou que
coube à gestão atual a execução da obra. Os serviços já
haviam sido paralisados em
dezembro do ano passado
diante do questionamento
do grupo de moradores.
“Nós compreendemos os
argumentos de alguns moradores com relação à promessa
que não foi cumprida pela
antiga gestão em fazer o

Representantes dos moradores e da Prefeitura de Maceió se entendem sobre obras de pavimentação em Garça Torta

calçamento com paralelepípedo, mas o projeto prevê
a pavimentação para cinco
ruas do bairro e temos a
execução sob a nossa responsabilidade”, afirma Sales.
Os moradores expuseram
suas queixas sobre a obra,
principalmente sobre o escoamento do esgoto gerado
pelas famílias e o impacto
ambiental naquela região.
Segundo Francisco Sales,
foi proposto à comunidade
continuar com a execução
da obra de pavimentação ou

MACRODRENAGEM

Ações para evitar
os alagamentos
Ascom/Sedet
Equipes das secretarias municipais de
Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente
(Sedet), Infraestrutura
(Seminfra), Superintendência de Desenvolv i m e n t o S u s t e n t á ve l
(Sudes), e da Secretaria
de Estado da Infraestrutura (Seinfra), se reunbiram ontem para discutir
a necessidade urgente
de ações preventivas
nas obras de macrodrenagem, no Tabuleiro do
Martins.
A secretária adjunta
de Obras da Sedet, Cheila
Belarmino de Mendonça,
explicou que a finalidade
do trabalho conjunto
entre Prefeitura e Estado
é reduzir os transtornos

causados pelos alagamentos durante o período chuvoso em Maceió.
Segundo ela, a iniciativa
atende aos anseios da
população afetada pelas
inundações nessa época
do ano.
Os técnicos da Prefeitura de Maceió alertam
que o excedente de água
das chuvas que chega
até a chamada lagoa da
Coca-Cola, nas imediações do Distrito Industrial do Tabuleiro, pode
ocasionar graves alagamentos na região. “Para
evitar esse tipo de transtorno, vamos fazer a
manutenção e instalação
de novas tubulações, que
vai interligar essa bacia
até a Lagoa do Salvador
Lyra”, explica um dos
técnicos.

fazer a devolução da verba
do projeto, mas a maioria
optou pela continuidade dos
trabalhos.
“Essa obra está sendo
executada dentro do
Programa Revitaliza Maceió
financiado com recursos
oriundos do Banco de Desenvolvimento da América
Latina (CAF) e, como o
projeto foi aprovado para
pavimentação, não conseguimos fazer a modificação
como uma parte dos moradores solicitou. Se continuasse

tendo a rejeição da pavimentação, nós teríamos que
devolver essa verba”, afimou
o secretário de Governo.
O presidente da Associação dos Moradores da Garça
Torta, José Correia, afirmou
que o impasse teve início
com uma pequena parcela
dos moradores. “Nós vivemos aqui há mais de 30 anos
e sabemos bem das dificuldades que passamos, principalmente no período de chuva.
Temos alguns aparelhos
públicos que ficam inutiliza-

dos quando a rua principal
enche de água. Esse pedido
era antigo de toda população
e agora temos a chance de ver
nosso bairro mais estruturado”, colocou o presidente
da Associação.
ESGOTAMENTO SANITÁRIO
O bairro de Garça Torta
integra o conjunto de obras
estruturantes em toda região
Norte que beneficiará mais
de 40 ruas com esgotamento
sanitário, drenagem e pavimentação. Somente no bairro
serão executados 2.757 m² de
esgotamento e mais 498 m²
de drenagem.
O coordenador do
Programa Revitaliza Maceió
explicou aos moradores que
todo esgotamento sanitário será destinado para uma
estação elevatória no bairro
de Saúde, onde passará por
tratamento adequado. “Todo
o projeto foi elaborado para
não causar nenhum impacto
ambiental naquela região
turística e cultural, que é uma
preocupação dos moradores.
Nosso empenho é garantir
uma execução de qualidade”,
afirmou Marcelo Maia.

SALVADOR LYRA

Prefeitura dá início ao
ordenamento do bairro
“Queremos usufruir do
espaço público. Queremos que
nossas crianças brinquem livremente na comunidade”. Estas
reivindicações são de Jailson da
Silva, um dos moradores insatisfeitos com as ocupações irregulares no conjunto habitacional
Pouso da Garça, no Salvador
Lyra. O problema começou a ser
resolvido ontem, após a visita da
Secretaria Municipal de Segurança Comunitária e Convívio
Social (Semscs), que iniciou o
processo de ordenamento no
local.
O lugar estava sendo
ocupado por um depósito de
material de construção e uma
extensão irregular de uma
igreja, obstruindo o espaço
de circulação. Os materiais de
construção estavam expostos
em área pública, o que prejudicou a instalação elétrica da via
e, segundo os moradores, difi-

culta a circulação de pessoas.
“Quando anoitece, nós
temos medo de andar por aqui,
porque fica muito escuro e
deserto. Queremos andar tranquilamente pelo nosso bairro e
ficar na porta de nossas casas”,
relatou Rosa Guimarães, moradora do bairro.
O depósito foi notificado e
terá que liberar o local. A igreja
também terá que liberar a obra
de extensão que não pertence
ao seu terreno.
O representante da paróquia, o diácono Inácio, reconhece que o anexo ocupado
pela igreja é irregular e se colocou à disposição para contribuir com a Prefeitura dentro
dos trâmites legais, ocupando
apenas o espaço assegurado
pelo município.
O secretário da Semscs,
Thiago Prado, esclarece que o
papel da Prefeitura é garantir

que a área verde da cidade seja
de uso da população em geral e
não explorada de maneira clandestina.
“É função da prefeitura
assegurar que as áreas públicas, sobretudo as áreas verdes
do município, mantenham-se
disponíveis para uso da população. Invasões como esta prejudicam a harmonia da convivência
social e é nosso papel restabelecê-la”, destacou o secretário.
A comunidade pretende
expandir um projeto de horta
comunitária e construir uma
praça pública no local. “Nossa
comunidade é organizada e
vamos construir uma área de
lazer. Mas também temos que
reconhecer a atuação do secretário, que saiu do seu gabinete e
veio pessoalmente solucionar o
nosso problema”, falou Jailson
da Silva, que mora há doze anos
no bairro.
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EM MARÇO, 927 pessoas nesta faixa etária foram internadas com Covid-19 no estado; aumento de 4% nos casos

AL tem recorde de internações
de pessoas abaixo de 60 anos
Agência Tatu

Q

uando Josiane
Silva, de 45
anos, parou
de sentir o olfato e o paladar o
sinal de alerta para a Covid-19
foi ligado. Após quase um ano
mantendo o distanciamento
social, a artesã saiu de casa para
visitar alguns parentes com
quem não tinha contato físico
desde o início da pandemia,
em março de 2020. Dias depois,
os sintomas chegaram e, com
o resultado do teste, a rotina
em casa teve que mudar para
que seus familiares não fossem
também infectados.
“Testei positivo no dia 04
de fevereiro deste ano. Tive
contato com uma pessoa da
minha família após ter ido na
casa dela e passei a ter os sintomas. Depois que vi os sintomas
progredindo, fui logo fazer
o teste. Comecei a ter muito
medo, porque passei a tossir
muito, mas essa tosse durou
apenas os dois primeiros dias”,
contou Silva. “Acompanhando
tudo isso e após ter sido infec-

tada, o que me deixa triste é que
com um ano de pandemia as
pessoas não estão se cuidando”,
lamentou.
Apesar de não ter sido
internada para tratamento da
doença, Josiane representa
o novo perfil que está sendo
infectado pelo novo coronavírus: pessoas com menos de 60
anos. Essa nova onda da doença
no Brasil vem chamando a atenção, inclusive, dos pesquisadores ligados ao Observatório
Covid-19 da Fiocruz.
De acordo com dados da
Secretaria de Saúde, analisados pela Agência Tatu, até
ontem, houve um crescimento
no número de pessoas com
menos de 60 anos internadas
em estado grave em decorrência das complicações do novo
coronavírus.
No ano passado, o mês com
a maior quantidade de internados nesta faixa etária foi em
junho, quando 891 pessoas
abaixo dos 60 anos precisaram
de leitos clínicos, intermediários ou de UTI em Alagoas.
Esse número foi superado neste

Graziela França/ Agência Tatu

O infectologista Renèe Oliveira atua desde 2004 no PAM Salgadinho, no Poço

mês de março, quando já foram
registradas 927 pessoas nesta
situação, representando um
aumento de 4% dos casos.
Os dados revelam, ainda,
que esse número ultrapassa
todas as internações de pessoas
nessa faixa etária dos três
primeiros meses de pandemia
juntos (março a maio de 2020),
quando 755 pessoas com menos
de 60 anos foram internadas em
estado grave.
Quem está na linha de
frente desde que a pandemia
de Covid-19 foi decretada pela
Organização Mundial de Saúde
também atesta esses dados. O

infectologista Reneé Oliveira,
da Secretaria Municipal de
Saúde, observa que esse novo
perfil de pacientes pode ter sido
desencadeado por alguns fatores.
“O que notamos é o
seguinte: antes atendíamos a
um caso ou outro de jovens.
Hoje, isso mudou. Quando
alguém da família é infectado,
todos os outros também são.
Pai, mãe, filho e neto, o que
aumenta a possibilidade de
pessoas jovens desenvolverem
a forma mais grave da doença
e, inclusive, falecer”, explicou o
médico.

Para Reneé, havia um certo
controle até o período eleitoral
do ano passado. “Até um pouco
antes das eleições estávamos
indo bem quando falamos
em número de casos e mortes
comparado a atualmente. Mas
houve muita aglomeração e
mal exemplo de políticos não
usando máscara, somando-se
também às festas de final de
ano, carnaval e ao surgimento
da nova variante. Aí tudo
desandou”, argumenta o infectologista.
Ainda segundo o médico,
mesmo com os constantes
alertas dos órgãos de saúde
pública quanto ao distanciamento social, uso de máscaras e higienização das mãos,
muitas pessoas não estão mais
adotando essas medidas.
“Essa doença é traiçoeira.
Ela pode atingir uma pessoa
idosa com comorbidades
de maneira mais forte, mas
também pode atingir um jovem
atleta que frequenta academia.
Com tudo isso que estamos
vivendo, acredito que fracassamos como sociedade”, finaliza.

VACINAÇÃO

Profissionais da segurança e educação
podem ser incluídos como prioritários
Agência Alagoas
Em entrevista a TV Band
News na manhã de hoje,
o governador Renan Filho
revelou que os governadores
do Nordeste assinaram uma
carta enviada ao Ministério da
Saúde para inserir os profissionais da segurança pública e
da educação como categorias
prioritárias no Plano Nacional de Imunização contra a
Covid-19.
“Ontem escrevemos uma
carta ao ministro solicitando a
inclusão de todos os profissionais de segurança pública, e
também os professores, na prioridade do Plano Nacional de
Imunização”, confirmou Renan
Filho. “As forças de segurança
estão nas ruas, não têm condição de ter atividade remota,
especialmente os mais velhos,
que correm mais riscos. E os
professores e os profissionais
da educação também precisam ser imunizados para que

o Brasil encontre um caminho
para o retorno às aulas presenciais com mais segurança”,
justificou o governador.
O gestor considera a volta
da atividade escolar um dos
maiores desafios no enfrentamento ao novo coronavírus.
No atual estágio da pandemia,
o retorno das aulas presenciais na rede privada de ensino
contribui como parâmetro para
o Estado observar o comportamento da transmissão na área
da Educação.
“Aqui em Alagoas, nós
estamos avaliando detalhadamente como está o funcionamento das escolas particulares.
No Nordeste, a maior parte
das pessoas estuda em escolas públicas, de maneira que
as escolas particulares, que
são menores em quantidade,
permitem uma avaliação mais
detalhada do que significa o
retorno das aulas presenciais.
Isso também está nos ajudando
no planejamento para a aber-

tura das escolas públicas”,
pontuou Renan Filho.
FASE VERMELHA
Durante a entrevista, o
governador também falou
sobre a prorrogação do Decreto
Emergencial anunciada na
tarde de ontem, terça-feira (30),
e que mantém todo o estado
na Fase Vermelha do Plano de
Distanciamento Social Controlado. “Por prudência, resolvemos prorrogar o decreto por
mais 14 dias”, esclareceu Renan
Filho. “Na Semana Santa, nós
ampliamos a restrição do final
de semana para o feriado”,
complementou, ao destacar a
proibição do acesso às praias
durante a Páscoa.
Ao responder sobre o
andamento da vacinação em
território alagoano, o chefe do
Executivo destacou o quarto
lugar ocupado atualmente por
Alagoas no ranking dos estados brasileiros que mais aplicaram os imunizantes recebidos.

“Da quantidade que recebemos, aproximadamente, 78%
já foram administradas nas
pessoas”, calculou.
Por outro lado, o governador reconheceu que o processo
“está andando dentro das
possibilidades das vacinas
enviadas pelo Ministério da
Saúde”. “Precisamos intensificar a vacinação, crescer mais
esse percentual e também receber mais vacinas do Governo
Federal”, vaticinou.
SPUTNIK
Em paralelo, Alagoas tem
atuado junto aos demais estados da região noutra frente
para a aquisição de mais imunizantes. “Os governadores do
Nordeste adquiriram as vacinas Sputnik. A gente espera
receber o primeiro lote já em
abril. Vamos destinar esse lote
ao Plano Nacional de Imunização, em um acordo que fizemos
como o ministro Marcelo Queiroga”, revelou Renan Filho.

Com investimentos expressivos na Saúde e medidas
governamentais eficazes, o
Estado tem se tornado referência para todo o país. Contudo,
os próximos dias exigirão atenção e, principalmente, o apoio
da população. O governador
fez o alerta, mas disse seguir
esperançoso.
“Estamos otimistas que,
durante todo o mês de abril,
com a intensificação do
processo de vacinação, a gente
consiga observar menor quantidade de pessoas doentes por
Covid-19 e, por conseqüência,
menor quantidade de pessoas
hospitalizadas e também a
redução de mortes”, comentou. “A partir daí, a gente pode
começar uma nova flexibilização para verificar como equilibramos o funcionamento
dos setores produtivos com
as necessidades sanitárias que
o estado e o país vivem nesse
momento”, finalizou o governador.
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“ASSASSINATOS ilegais ou arbitrários cometidos pela polícia” e “atos generalizados e corrupção” também são citados em relatório

EUA citam ataques de Jair
Bolsonaro contra imprensa
FOLHAPRESS

O

relatório
anual sobre
Direitos
Humanos dos Estados Unidos,
divulgado ontem pelo Departamento de Estado, levantou uma
série de preocupações sobre o
Brasil -o país é um dos quase
200 analisados pelo documento
que destaca a deterioração
dos direitos humanos no ano
passado.
No caso brasileiro, as citações vão desde “assassinatos
ilegais ou arbitrários cometidos
pela polícia” e “atos generalizados e corrupção” até “violência
contra jornalistas” -diretamente
relacionada ao presidente Jair
Bolsonaro (sem partido).
O documento destacou
ataques do mandatário contra
jornalistas, citando um relatório
da ONG Repórteres Sem Fronteira que diz que o presidente
criticou a imprensa, verbalmente ou em redes sociais, 53
vezes no primeiro semestre de
2020.
Uma das investidas citadas
foi a resposta dada a um repórter, em agosto de 2020, que
questionava sobre os depósitos
de Fabrício Queiroz na conta da
primeira-dama Michelle Bolsonaro. O presidente respondeu:
“A vontade é encher tua boca
com porrada, tá?”.
O ex-assessor de Flávio
Bolsonaro (Republicanos-RJ) e a mulher dele repassaram R$ 89 mil para a conta
da primeira-dama. Inicialmente, o presidente rebateu
o jornalista do jornal O Globo
perguntando sobre os supostos repasses mensais feitos pelo
doleiro Dario Messer à família
Marinho, proprietária da Rede
Globo –a família nega qualquer
irregularidade.
Após a insistência do repórter sobre os pagamentos à
primeira-dama, Bolsonaro afirmou ter vontade de agredi-lo.

Documento destacou ataques do presidente Bolsonaro contra jornalistas: “vários foram submetidos a agressões verbais”

O relatório americano cita
também as entrevistas do presidente em frente ao Palácio do
Alvorada. “Vários jornalistas
foram submetidos a agressões
verbais [...] levando uma coalizão de organizações da sociedade civil a abrir um processo
civil contra o governo por não
proteger os jornalistas naquele
local.”
O texto lembra a decisão
da Folha e de outros veículos de suspender a cobertura
dessas entrevistas informais
por falta de segurança. Os
profissionais ali eram hostilizados também por apoiadores do presidente, o que levou
o governo a adotar “medidas
adicionais para manter os
jornalistas separados dos
civis reunidos do lado de
fora”, segundo o relatório.
Além dos ataques à
imprensa, o documento cita
ações diretas de Bolsonaro
outras duas vezes. Primeiro,
menciona o decreto assinado
para políticas de ensino a
crianças com deficiência, com
a observação de que “a política pode resultar em menos
opções de escolaridade” para
esses jovens. Em dezembro, o
STF (Supremo Tribunal Federal) suspendeu a medida.
E ainda menciona as ações

adotadas pelo governo federal
contra a Covid-19 nas comunidades indígenas –mas ressalta
que “líderes indígenas fizeram
declarações públicas enfatizando que muito poucos desses
recursos foram entregues às
suas comunidades”.
O documento cita ainda
diversos casos de violência policial e afirma que membros das
forças de segurança cometeram
vários abusos. O relatório usa
como base os dados do Fórum
Brasileiro de Segurança Pública
que mostram que 5.804 civis
foram mortos pela corporação
em 2019.
O Rio de Janeiro foi responsável por 30% do total nacional,
apesar de representar apenas
8% da população. Sobre os
crimes dentro do estado, o
documento menciona João
Pedro Matos Pinto, 14, que
morreu após ser baleado
dentro da casa de seu tio em
São Gonçalo, durante uma
operação policial. “Até agosto,
ninguém havia sido indiciado
ou preso”, diz o texto.
O relatório afirma que o
governo processou funcionários, mas destaca que a impunidade das forças de segurança é
um problema, além da demora
na justiça.
O documento também

aborda a violência política.
Com dados da ONG Terra
de Direitos e Justiça Global,
são contabilizados 327 casos,
incluindo assassinato, ameaças,
violência física e prisões de políticos ou candidatos entre 2016 e
setembro de 2020. Segundo o
texto, 92% deles tiveram como
alvo aqueles que atuam em
nível municipal.
Segundo os dados, nove
políticos foram mortos no Rio
em 2019. O relatório lembra o
caso do assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL) e
do motorista dela, Anderson
Gomes, em março de 2018.
O texto traz a prisão dos
ex-policiais Ronnie Lessa e Elcio
Vieira de Queiroz e o julgamento preliminar que começou
em junho de 2019, mas ressalta
que, até agosto, a polícia não
havia identificado quem ordenou o crime, e o julgamento dos
dois acusados não tinha data
marcada.
O relatório aponta também
abusos cometidos pela Rússia,
com a repressão a opositores
políticos, e a China, na questão
dos uigures.
“As tendências em direitos humanos continuam indo
na direção errada”, disse o
secretário de Estado dos EUA,
Antony Blinken. O chefe da

diplomacia americana afirmou
que alguns governos usaram a
crise do coronavírus como um
“pretexto para restringir direitos e consolidar o regime autoritário”.
Na China, o Departamento
de Estado aponta o desaparecimento de quatro jornalistas cidadãos que relatavam
o início do surto de Covid-19
em Wuhan. Também fala que
pesquisadores que se desviaram das narrativas oficiais
sobre a pandemia enfrentaram
perseguição, censura e, em
alguns casos, intervenções por
universidades e polícia.
Ainda sobre o governo de
Pequim, o texto usa linguagem
mais assertiva para descrever
o programa de detenção em
massa na província de Xinjiang.
Além dos mais de 1 milhão de
uigures e outros grupos de
minorias étnicas muçulmanas
que dizem estar em campos de
internamento extrajudiciais, o
relatório disse que havia “mais
2 milhões submetidos a treinamento diurno de ‘reeducação’
apenas”, referência que não
estava no documento do ano
anterior.
O relatório sobre a Rússia
destaca o caso de um dos
principais opositores do
Kremlin, Alexei Navalni,
preso no início deste ano ao
voltar ao país após receber
tratamento por ter sido envenenado. O texto afirma que
relatórios confiáveis indicam
que oficiais do Serviço de
Segurança Federal da Rússia
(FSB) envenenaram Navalni.
Blinken disse ainda que
um adendo do documento
deve ser lançado no fim do ano
para englobar questões como
saúde reprodutiva, que inclui
informações sobre mortalidade
materna e discriminação contra
as mulheres no acesso à saúde
sexual e reprodutiva, tópico
removido pelo governo do
ex-presidente Donald Trump.
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AS INFORMAÇÕES DO PREÇO médio do combustível foram coletadas do Litrômetro, ferramenta da Agência Tatu

Gasolina aumentou quase
R$ 1 em Maceió só este ano
Maria Luíza Ávila
Agência Tatu

C

om os reajustes no valor
dos combustíveis praticados desde o início
do ano, o preço médio da gasolina em Maceió já subiu R$
0,99, saindo de R$ 4,69, no dia
1º de janeiro, para R$ 5,68, no
dia 17 de março. As informações foram extraídas do Litrômetro, ferramenta da Agência
Tatu que monitora o preço dos
combustíveis desde 2018.
Só pra ter ideia desse
impacto, R$5,68 foi o maior
valor médio da gasolina já
identificado em toda a série
histórica do monitor. E em
alguns postos da capital o litro
da gasolina chegou a custar
R$5,79 nesta semana.
O preço cobrado nas refinarias da Petrobras corresponde
a cerca de 33% do valor pago
pelos consumidores finais da
gasolina, e esse impacto não
poupou os postos de combustível da capital.
ENTENDA
No dia 8 de março deste
ano, a Petrobras anunciou

mais um novo aumento nos
preços da gasolina que são
cobrados nas refinarias. O
preço médio do litro deste
tipo de combustível passou
de R$ 2,60 para R$2,84, sendo
o sexto reajuste feito somente
em 2021. Além deste aumento,
já haviam sido anunciados
reajustes em 1º de março, 18
de fevereiro, 8 de fevereiro, 26
de janeiro e 18 de janeiro.
Os reajustes são feitos de
acordo com a taxa de câmbio

e a variação do preço internacional do petróleo, negociado
em dólar.
GRANDE IMPACTO NO BOLSO
Um carro popular, como
um Gol 2020, possui um
tanque com capacidade para
55 litros. Em janeiro, era necessário desembolsar R$ 257,95
para abastecer o veículo. Hoje,
seria necessário R$312,40. Um
aumento de R$ 54,45 na conta
do consumidor.

LITRÔMETRO
Por meio do Litrômetro é
possível acompanhar a evolução dos preços do da gasolina e
saber se o valor médio aumentou, diminuiu ou se manteve
estável em Maceió e Arapiraca.
As informações apresentadas pelo plataforma são coletadas, em tempo real, das notas
fiscais emitidas pelos próprios
estabelecimentos comerciais e
repassadas pela Secretaria de
Estado da Fazenda de Alagoas

(Sefaz-AL), por meio de uma
API – interface que permite a
coleta dos dados utilizando
programação.
A base de dados utilizada
na ferramenta é a mesma do
aplicativo Abastece Maceió,
também desenvolvido pela
Agência Tatu, que informa os
menores preços dos combustíveis da capital alagoana.
Conheça.
*Estagiária sob supervisão
da Editoria
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PARA EVITAR A propagação do vírus, alguns cuidados são necessários na hora de descartar equipamentos de proteção

Sudes orienta como descartar
máscaras e luvas utilizadas
Alexandre Vieira
Ascom Sudes

N

o combate ao
coronavírus,
as melhores armas são os cuidados de
higienização e o uso de equipamentos de proteção individual, como máscaras e luvas,
além do isolamento social. Por
isso, a Prefeitura de Maceió,
através da Superintendência
Municipal de Desenvolvimento Sustentável (Sudes),
orienta que é importante se
atentar a maneira correta de
descartar esses materiais.
Devido à pandemia, o
consumo desse tipo de mate-

rial subiu bastante e, consequentemente, o descarte deles
também. Dessa forma, o risco
de contágio, se descartado de
forma irregular, aumenta. Visto
isso, a Sudes orienta que esses
resíduos não devem ser jogados na rua, pois, além de caracterizar-se crime ambiental, há
risco de contaminação. Outra
orientação é que não devem ser
destinados à coleta seletiva.
Após o uso, a pessoa deve
remover sua máscara apenas
pelas tiras ou elásticos (evite
tocar na superfície externa).
Depois de retirá-la, deve-se
higienizar as mãos com água
e sabão ou com álcool a 70%.
Isso também serve para o

pós-uso das luvas. Antes de
jogar diretamente na lixeira,
é recomendado à toda população, incluindo aos estabelecimentos comerciais em geral,
o cumprimento das seguintes
diretrizes:
Os sacos para esse tipo de
resíduo devem ser preenchidos até, no máximo, 2/3 (dois
terços) da sua capacidade
(nunca encher completamente);
Para embalar esses materiais, o saco deve ser fechado,
colocado em outro saco e
fechado novamente;
Os resíduos devem ser
mantidos em sacos e dentro
de lixeiras, fechados até o

momento da coleta.
Caso o cidadão esteja com
suspeita de Covid-19 ou diagnóstico positivo, deve seguir
as regras supracitadas, separar e identificar todos os seus
resíduos gerados. Além disso,
deve manter o material em
um local separado, fora da
cozinha e áreas de convívio.
Agindo dessa maneira, os
trabalhadores da coleta domiciliar poderão se precaver
ainda mais ao manusear esses
objetos. Todos os resíduos
devem ser encaminhados nos
dias e horários determinados
pela empresa responsável
pelo recolhimento.
“O descarte correto de

máscaras e luvas são fatores
primordiais para que possamos compreender o momento
que estamos passando e
como nosso planeta pede
que sejamos mais gentis com
ele. Como as máscaras serão
nossas companheiras por
muito tempo, saber descartá-las é importante para ajudar
a preservar o meio ambiente
e controlar a pandemia.
Também temos que preservar nossos coletores de resíduos, profissionais que estão
na linha de frente, fazendo
serviço essencial na coleta
domiciliar”, completou o
Superintendente da Sudes,
Ivens Tenório.

OTIMIZAÇÃO

Maceió reorganiza serviço e zera fila de
pacientes para realização de hemodiálise
Divulgação

Luciano Milano
Ascom/SMS
Maceió zerou a fila de
espera de pacientes em tratamento de hemodiálise que,
até o início da nova gestão
da Secretaria Municipal de
Saúde (SMS), chegou a ser de
80 pessoas.
A otimização do serviço
aconteceu graças a uma ação
integrada da Gerência de
Atenção às Doenças Crônicas e o Setor de Transporte da
SMS, responsável por pegar
os pacientes em casa, diariamente, nos três turnos, a
partir das 5h da manhã, levá-las aos locais onde vão ser
submetidas ao tratamento
renal, e depois de volta para
as residências. Todos têm
direito a um acompanhante.
Os números de pessoas com
problemas renais subiu com
o surgimento da Covid-19.
No total, são mais de 480
que foram beneficiados com
a nova abordagem dos serviços, que é feito por meio de
duas vans – uma exclusiva
para cadeirantes – e duas
ambulâncias pequenas que
servem para que conduzir, nesta fase de pandemia, pacientes que ficaram
com sequelas da Covid-19 e
passaram a ter dificuldade
de locomoção. Em geral,

são pacientes que moram na
periferia da capital e baixa
renda.
“Os benefícios que os 482
pacientes passaram a dispor
são evidentes, uma vez que,
antes, eram obrigados a ter
até R$ 70,00 para o deslocamento de suas casas até onde
iam ser submetidos à hemodi-

álise. Entre essas pessoas com
problemas renais, há muita
gente que tem como renda
somente o Bolsa Família.
Com organização, conseguimos levar mais um pouco de
tranquilidade aos pacientes
para que possam cuidar da
saúde”, explicou Ilanna Julya
Laurindo, coordenadora do

Sistema em Transporte em
Hemodiálise da SMS.
Coordenador do Transporte na SMS, Symeao Braz
de Assis explica qual foi
o papel do setor teve para
ajudar a zerar a fila de espera
dos pacientes de hemodiálise. “Zerar a fila para o
tratamento foi uma estra-

tégia bem-sucedida com o
aumento da frota de veículos, melhor distribuição dos
motoristas para o serviço e
reorganização das rotas entre
as residências e os hospitais.
Foi um pedido do prefeito
JHC para que pudéssemos
resolver esse problema, e
está equacionado”, explicou.
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Jornalista - deraldofrancisco@bol.com.br

Bebeto Gravações I

Collor na Assembleia

Igor Pereira

O

deputado Cabo Bebeto arrumou uma ocupação para o período matinal: acompanhar os passos do
governador Renan Filho. Ontem, antes das 7h, ele estava de campana, na moita, num cantinho do
estacionamento da Arena Ação Livre, no Poço, para filmar o governador fazendo exercícios com alguns
amigos. Isso é coisa para um deputado fazer? Na gravação, o governador chega ao local de máscara
e, quando começam as atividades físicas, Renan Filho aparece sem máscara. O governador sabe que
isso não pode. No entanto, não se sabe se ali - entre eles - há algum protocolo, como há no futebol
profissional, por exemplo. Nenhum jogador atua de máscara. Seja como for, o governador deveria se
pronunciar sobre o fato.
Cabo Bebeto

Cabo Bebeto

Numa visita que teria sido articulada pelo deputado Marcelo Victor, o senador Fernando Collor (PROS/AL) esteve na Assembleia Legislativa na sessão
de ontem. Collor chamou o encontro de “congraçamento político”. Marcelo
Victor retribuiu a gentileza do senador afirmando que era uma honra para
o Parlamento recebê-lo. Maquiada de uma visita de cortesia, Collor posou
para fotografia com alguns deputados presentes à sessão. Após a sessão,
Collor se reuniu com alguns deputados, com quem teria discutido assuntos
do interesse de Alagoas. Os políticos mais ligados nessas coisas afirmam que
Marcelo Victor deu uma demonstração de força levando Collor à Assembleia
ou, no mínimo, de que tem palanque para 2022.

PGR questiona Assembleias

Bebeto Gravações II
Gravadas, editadas e postadas nas redes sociais pelo deputado, as cenas não alcançaram uma unanimidade. Há
quem considere o vídeo muito sério; quem não ache muita coisa e quem não vê nada grave nele. Percebe-se que a
missão do deputado ontem pela manhã era a de dar um grande flagra no governador. Cabo Bebeto usou fortemente
a palavra hipocrisia. Até consultou um dicionário (não deu a referência bibliográfica) e leu – chamando de frase – o
significado da palavra hipocrisia. Horas depois, no Parlamento, num aparte à fala da deputada Ângela Garrote, o Cabo
Bebeto desceu a ripa no lombo do governador. Usando sempre a impressão que ele teve do “flagra” que deu, mas
sem usar máscara. Aos poucos, Cabo Bebeto vai adotando uma postura que o está levando ao isolamento [político]. O
parlamentar alagoano vai “atirando” nos alvos que se mexem lá no Palácio República dos Palmares.

O procurador-geral da República, Augusto Aras, ajuizou 22 Ações Diretas de
Inconstitucionalidade (ADIs) no Supremo Tribunal Federal (STF), em que questiona
dispositivos de normas estaduais e do Distrito Federal que permitem a reeleição
de membros das Mesas Diretoras das Assembleias Legislativas para o mesmo
cargo na eleição imediatamente subsequente dentro da mesma legislatura.
Alagoas está neste rol e, no último dia 4, a Assembleia Legislativa foi intimada pelo
STF para, no prazo de cinco dias, apresentar a sua manifestação. Por aqui, não
há informações se a Mesa Diretora cumpriu os termos da intimação do Supremo.
Este assunto passou em Alagoas às brancas nuvens, sem cobertura da imprensa
e sem alarde na Casa de Tavares Bastos. Silêncio!

Pendurou as chuteiras
Divulgação

Arapongagem no Rio
Ainda nesta linha de arapongagem, o governador interino do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PSC), bolsonarista igual ao Cabo
Bebeto – organizou há poucos dias uma festa de aniversário em casa, gerando aglomeração de pessoas. Pois bem, houve
quem gravasse a festa e o caso “explodiu”. A imprensa denunciou o caso, que “virou manchete” no País inteiro e Cláudio
Castro gravou um vídeo pedindo desculpas sobre o seu ato e postou nas redes sociais. Só para constar.

JHC e o “passe livre”
O prefeito JHC surpreendeu os estudantes ontem, quando anunciou o Passe Livre nos ônibus urbanos de Maceió. Essa luta
dos estudantes é antiga e chegou num momento em que não se fazia muita pressão no gestor. Com as medidas sanitárias
e os decretos do Governo para frear o ritmo da infecção pelo novo coronavírus, as aulas estão suspensas. Há escolas particulares funcionando, mas são poucos os estudantes nos ônibus urbanos. Seja como for, a categoria conquistou um grande
feito. Assim como o prefeito JHC que, com a medida, cresce no eleitorado onde ele mais sabe atuar: o público jovem. Aliás, o
próprio setor se mostrou bastante surpreso com a decisão do prefeito. Os empresários aprovaram a medida, mas disseram
que não esperavam.

Cálculo do subsídio
Sobre o passe livre para estudantes nos ônibus, como será feito esse cálculo? Quanto esse subsídio vai custar para a Prefeitura de Maceió? Conforme a coluna apurou, os estudantes vão circular nos ônibus e, cada período – acredita-se que 30
dias – será feito o levantamento da quantidade de “viagens” e quanto isso corresponde em dinheiro. A planilha será enviada
para a Prefeitura conferir os dados e, se não houver dúvidas, autorizar o pagamento às empresas de ônibus.

Ronaldo Medeiros no PT
O deputado estadual Ronaldo Medeiros
(MDB) deve mudar de partido. É forte a
tendência de ele voltar para o Partido dos
Trabalhadores, onde passou uma longa
temporada. Medeiros se identifica com
o PT e, nesses dias, teria adiantado o
assunto com alguns caciques do partido
do ex-presidente Lula, aqui em Alagoas.
Haverá quem negue, quem saia pela
tangente quando for perguntado sobre o
assunto, mas a informação “é verdadeira
e dou fé”. Quando perguntam ao deputado
como está o processo de transferência dele
para o PT, ele responde: “caminhando”.

Divulgação

Quem não quer mais nada com política eleitoral é Israel Lessa. Ex-superintendente Regional do Trabalho em Alagoas, e filiado ao PSC, ele disse que vai se
dedicar ao comércio. Pretende abrir um mercado e já está trabalhando nisso.
Israel Lessa perdeu boa parte do seu reduto eleitoral quando o Mutange e boa
parte de Bebedouro desapareceram do mapa de Maceió. Além disso, sucessivas
derrotas cansam o candidato e cansam o eleitor.

Chicão quer voltar
O ex-deputado Francisco João Carvalho Beltrão – conhecido como
Chicão – já avisou aos familiares, amigos e eleitores que vai à luta em
2022. Ele disse que vai tentar voltar à Assembleia Legislativa e que não
abre “nem a pau, Juvenal”. Chicão, que também foi diretor-presidente
do Detran, esteve enrolado com a Polícia Federal há alguns anos. Em
2008, a PF instaurou inquérito para apurar denúncia de crimes de
peculato, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e crime contra
o sistema financeiro. Chicão teve a oportunidade de se defender e
apresentar as suas provas e argumentos.

