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4LEVANTAMENTO DA AGÊNCIA TATU REVELA QUE EM CADA DEZ PESSOAS TESTADAS, QUATRO DÃO POSITIVAS PARA COVID-19

JHC CRIA NÚCLEO PARA  
COMBATE À CORRUPÇÃO

O prefeito JHC anunciou 
hoje a criação do Núcleo de 
Transparência e Combate à 
Corrupção (NTCC). O órgão 
ficará vinculado à Secreta-
ria Municipal de Controle 
Interno (SMCI) e será impor-
tante  instrumento para 
programas de prevenção da 
corrupção, de promoção da 
transparência, do acesso à 
informação, da conduta ética, 
da integridade e do controle 
social ,  como informa o 
gestor. JHC também apresen-
tou a regulamentação da Lei 
Federal 12.846/2013 anticor-
rupção, que apesar de criada 
há oito anos não havia sido 

legitimada até aqui. Decreto 
neste sentido está sendo 
finalizado e será publicado 
no Diário Oficial do Muni-
cípio. “Essa é uma iniciativa 
muito importante visando o 
fortalecimento do combate à 
corrupção e a transparência. 
Desde o início, nós começa-
mos um trabalho para forta-
lecer a nossa Controladoria. 
E hoje, a nossa Controladoria 
vai ter, inclusive, o núcleo de 
combate à corrupção, que vai 
estar aliado a um decreto que 
nós vamos publicar, fazendo 
esse trabalho que é muito 
importante para a nossa 
cidade”, afirmou.

O governador Renan Filho 
defendeu em reunião por vide-
oconferência com a Anvisa 
o uso emergencial da vacina 
russa Sputnik V. Ele revelou que 
Alagoas comprou 2,2 milhões 
de doses do imunizante a um 
custo aproximado de R$ 120 
milhões. “O Estado está prepa-
rado para fazer o pagamento 
e iniciar a recepção das doses 
do imunizante. A lei brasileira 
aprovada pelo Congresso e 
sancionada pelo presidente diz 
que, se as vacinas já tiverem sido 
aprovadas por agências regula-
doras, semelhantes à Anvisa, de 
grande porte, como por exem-
plo fora na Rússia, na Argentina, 
o Brasil tem cinco dias para expe-
dir o uso emergencial da vacina, 
então isso precisa ter eficácia, 
precisa ser cumprido”.

SPUTNIK V

Alagoas 
compra 2,2 
milhões 
da vacina

FOLCLORE

TÁXI-LOTAÇÃO

Comissão faz 
hoje 73 anos 
de trabalho 
pela cultura

BALAIADA
traz hoje a 
polêmica 
da semana
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PREFEITO DE MACEIÓ DIZ QUE GRUPO DE TRABALHO VAI FORTALECER A CONTROLADORIA E PROMOVER A TRANSPARÊNCIA
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Secom Maceió

Arquivo pessoal

Prefeito JHC disse que 
com a transparência 
das ações no serviço 
público, o núcleo quer 
evitar a corrupção

TUDO PELA VACINA

Idoso vai a drive-thru 
com retroescavadeira

Uma cena  inus i tada 
chamou atenção dos mora-
dores de Assis (SP) no drive-
-thru de vacinação contra a 
Covid-19: um idoso tomou a 
primeira dose do imunizante 
em cima de uma retroescava-

deira. José de Almeida Filho, 
de 68 anos, contou que traba-
lha com o maquinário fazendo 
limpeza de terrenos na cidade. 
Ao perceber que a fila do 
drive-thru estava tranquila no 
último dia 1º, ele decidiu parar 

para tomar a vacina. “Eu deixei 
o trator na rua e fui a pé, mas 
falaram que não podia, que 
tinha que ter uma condução. Aí 
eu falei que estava com o trator 
e disseram: “pode vir com o 
trator mesmo”, lembra José.

A pandemia que assola o 
mundo tem impedido momen-
taneamente as apresentações 
folclóricas. Neste cenário um 
tanto incerto, a Comissão 
Alagoana de Folclore come-
mora neste dia 7 de abril seus 
73 anos de criação, de luta pelas 
tradições culturais.

Retroescavadeira em drive-thru de vacinação chamou atenção de moradores em Assis/SP e “ganhou” as redes sociais
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É hoje consensual que a atual 
pandemia vai ficar conosco 
muito tempo. Vamos entrar num 
período de pandemia intermi-
tente cujas características preci-
sas ainda estão por definir. O jogo 
entre o nosso sistema imunitário 
e as mutações do vírus não tem 
regras muito claras. Teremos de 
viver com a insegurança, por mais 
dramáticos que sejam os avanços 
das ciências biomédicas contem-
porâneas. Sabemos poucas coisas 
com alguma certeza.

Sabemos que a recorrência 
de pandemias está relacionada 
com o modelo de desenvolvi-
mento e de consumo dominan-
tes, com as mudanças climáticas 
que lhes estão associadas, com a 
contaminação dos mares e dos 
rios e com o desmatamento das 
florestas. Sabemos que a fase 
aguda desta pandemia (possibi-
lidade de contaminação grave) 
só terminará quando entre 60% 
e 70% da população mundial 
estiver imunizada. Sabemos que 
esta tarefa está a ser dificultada 
pelo agravamento das desigual-
dades sociais dentro de cada país 
e entre países, combinado com o 
fato de a grande indústria farma-
cêutica (Big Pharma) não querer 
abdicar dos direitos das paten-
tes sobre as vacinas. As vacinas 
já são hoje consideradas o novo 
ouro líquido, sucedendo ao ouro 
líquido do século XX, o petróleo.

Sabemos que as políticas 
de Estado, a coesão política em 
torno da pandemia e o compor-
tamento dos cidadãos são deci-
sivos. O maior ou menor êxito 
depende da combinação entre 
vigilância epidemiológica, redu-
ção do contágio por via de confi-
namentos, eficácia da retaguarda 
hospitalar, melhor conhecimento 
público sobre a pandemia e aten-
ção às vulnerabilidades especiais. 
Os erros, as negligências e até os 
propósitos necrófilos por parte 
de alguns dirigentes políticos têm 
resultado em formas de políticas 
de morte por via sanitária que 
designamos por darwinismo 
social: a eliminação de grupos 
sociais descartáveis por serem 

velhos, por serem pobres ou 
discriminados por razões étnico-
-raciais ou religiosas.

Sabemos, finalmente, que o 
mundo europeu (e norte-ameri-
cano) mostrou nesta pandemia 
a mesma arrogância com que 
tratou o mundo não europeu 
durante os últimos cinco séculos. 
Como imaginar que o melhor 
conhecimento técnico-científico 
provém do mundo ocidental, não 
quis aprender com o modo como 
outros países do Sul Global têm 
lidado com epidemias e, especi-
ficamente, com este vírus. Muito 
antes que os europeus se dessem 
conta da importância da máscara 
já os chineses a consideravam de 
uso obrigatório. Por outro lado, 
devido a uma mistura tóxica 
de preconceito e de pressão por 
parte dos lobistas ao serviço das 
grandes empresas farmacêuti-
cas ocidentais, a União Europeia 
(UE), os EUA e o Canadá recor-
reram exclusivamente às vacinas 
produzidas por estas empresas, 
com consequências que por 
agora são imprevisíveis.

Para além de tudo isto, sabe-
mos que está instalada uma 
guerra geoestratégica vacinal 
muito mal disfarçada por apelos 
vazios ao bem-estar e à saúde da 
população mundial. Segundo a 
revista Nature de 30 de Março 
passado, o mundo precisa de 
onze biliões de doses de vacina 
(na base de duas doses por 
pessoa) para atingir a imunidade 
de grupo a nível global. Até fins 
de fevereiro, estavam confirma-
das encomendas de 8,6 bilhões 
de doses, das quais seis bilhões 
eram destinadas aos países ricos 

do Norte Global. Isto significa 
que os países empobrecidos, que 
constituem 80% da população 
mundial, terão acesso a menos de 
um terço das vacinas disponíveis.

Esta injustiça vacinal é parti-
cularmente perversa porque, 
dada a comunicação global 
que caracteriza o nosso tempo, 
ninguém estará verdadeira-
mente protegido enquanto o 
mundo todo não estiver prote-
gido. Acresce que, quanto mais 
tempo se demorar a atingir a 
imunidade de grupo global, 
maior é a probabilidade de as 
mutações do vírus se tornarem 
mais perigosas para a saúde e 
mais resistentes às vacinas dispo-
níveis. Um estudo recente, que 
reuniu 77 cientistas de vários 
países do mundo, concluiu que 
dentro de um ano ou menos as 
mutações do vírus tornarão inefi-
caz a primeira geração de vaci-
nas. Isto será tanto mais provável 
quanto mais tempo levar a vaci-
nar a população do mundo. Ora, 
segundo os cálculos da People’s 
Vaccine Alliance, ao ritmo atual, 
apenas 10% da população dos 
países mais pobres estará vaci-
nada até o fim do próximo ano. 
Mais atrasos irão traduzir-se em 
uma maior proliferação de notí-
cias falsas, a infodemia, como lhe 
chama a OMS, que tem sido parti-
cularmente destrutiva na África.

É hoje consensual que uma 
das medidas mais eficazes será a 
suspensão temporária dos direi-
tos de propriedade intelectual 
sobre as patentes da vacina para 
a Covid por parte das grandes 
empresas farmacêuticas. Esta 
suspensão tornaria a produção 

de vacinas mais global, mais 
rápida e mais barata. E assim 
mais rapidamente se atingiria a 
imunidade de grupo global. Para 
além da justiça sanitária que esta 
suspensão permitiria, há outras 
boas razões para a defender. 

Por um lado, os direitos de 
patente foram criados para esti-
mular a concorrência em tempos 
normais. Os tempos de pande-
mia são tempos excepcionais 
que, em vez de concorrência e 
rivalidade, exigem convergên-
cia e solidariedade. Por outro 
lado, as empresas farmacêuticas 
já embolsaram bilhões de euros 
de dinheiro público a título de 
financiamento para fomentar a 
pesquisa e o desenvolvimento 
mais rápido das vacinas. Acresce 
que há precedentes de suspen-
são das patentes, não só no caso 
dos retrovirais para controle do 
HIV/sida, como no caso da peni-
cilina durante a Segunda Guerra 
Mundial. Se estivéssemos numa 
guerra convencional, certamente 
a produção a distribuição de 
armas não estaria entregue ao 
controlo das empresas privadas 
que as produzem. O Estado certa-
mente interviria. Não estamos 
numa guerra convencional, mas 
os danos que ela causa na vida 
e no bem-estar das populações 
podem vir a ser similares (quase 
três milhões de mortos até hoje).

Não admira, pois, que 
exista hoje uma vasta coligação 
global de organizações não-
-governamentais, Estados e 
agências da ONU em favor do 
reconhecimento da saúde como 
um bem público e não como 
um negócio, e a consequente 

suspensão temporária dos direi-
tos de patentes. Muito além das 
vacinas, este movimento global 
incide na luta pelo acesso de 
todos à saúde, pela transpa-
rência e controle público dos 
recursos públicos envolvidos 
na produção de medicamentos 
e de vacinas. Por sua vez, cerca 
de 100 países, liderados pela 
Índia e pela África do Sul, já soli-
citaram à Organização Mundial 
do Comércio a suspensão dos 
direitos de patente referentes às 
vacinas. Entre estes países não 
se encontram os países do Norte 
Global. Por esta razão, a inicia-
tiva da Organização Mundial 
de Saúde para garantir o acesso 
global à vacina (COVAX) está 
destinada a fracassar.

Não esqueçamos que, 
segundo dados do Corporate 
Europe Observatory, a Big 
Pharma gasta por ano entre 
15 e 17 milhões de euros para 
pressionar as decisões da União 
Europeia, e que o conjunto da 
indústria farmacêutica tem 175 
lobistas em Bruxelas a traba-
lhar com o mesmo propósito. A 
escandalosa falta de transparên-
cia dos contratos sobre as vacinas 
é o resultado desta pressão. Se 
Portugal quisesse conferir distin-
ção e verdadeira solidariedade 
cosmopolita à presidência atual 
do Conselho da União Europeia 
teria aqui um bom tema para 
protagonismo. Tanto mais que 
outro português, o secretário-
-geral da ONU, acaba de fazer 
um apelo no sentido de se consi-
derar a saúde como um bem 
público mundial.

Tudo leva a crer que, neste 
domínio como noutros, a UE 
continuará a abdicar de qualquer 
responsabilidade mundial. Com 
a pretensão de se manter colada 
às políticas globais dos EUA, 
pode neste caso vir a ser ultra-
passada pelos próprios EUA. A 
administração Biden está a consi-
derar suspender a patente sobre 
uma tecnologia relevante para as 
vacinas desenvolvida em 2016 
pelo Instituto Nacional da Aler-
gia e Doenças Infecciosas.

Nunca, jamais, em tempo 
algum, um presidente da 
República eleito pelo voto 
popular e direto fez uma 
afronta tão grande às institui-
ções democráticas.

Nem em ciclos democrá-
ticos nem em ditatoriais um 
delegado de polícia foi nome-

ado ministro da Justiça, como 
Bolsonaro fez com Anderson 
Torres, ex-delegado da Polí-
cia Federal e ex-secretário da 
Segurança Pública do DF.

Seria como o Getúlio 
do Estado Novo colocar na 
Justiça o seu chefe de polícia, 
Filinto Muller (com trema). 

Mas não. Seu ministro da 
Justiça foi um jurista – Fran-
cisco Campos. Jurista medío-
cre, mas jurista.

N e n h u m  d o s  c i n c o 
generais da ditadura de 64 
nomeou policiais para cuidar 
da Justiça. Desse crime não 
podem ser acusados.

O currículo de Torres não 
deixa margem a dúvidas. 
Nunca teve conexões com 
Justiça, e sim com Polícia.

Alguém pode alegar que o 
nome completo do ministério 
é Ministério da Justiça e da 
Segurança Pública.

E eu respondo: o próprio 

nome indica que Justiça 
vem em primeiro lugar. Um 
homem (ou mulher) da área 
da Justiça deveria comandar 
a Polícia e não um policial 
comandar a Justiça.

C o m  d e l e g a d o  n o 
comando, o ministério da 
Justiça vai virar delegacia.

A saúde é um bem público mundial

Ministério da Justiça vai virar delegacia

Prefeitura de Sorocaba/Divulgação



O prefeito JHC 
a n u n c i o u 
hoje a cria-

ção do Núcleo de Transpa-
rência e Combate à Corrupção 
(NTCC). O órgão ficará vincu-
lado à Secretaria Municipal 
de Controle Interno (SMCI) e 
será importante instrumento 
para programas de prevenção 
da corrupção, de promoção 

da transparência, do acesso à 
informação, da conduta ética, 
da integridade e do controle 
social, como informa o gestor. 

JHC também apresentou a 
regulamentação da Lei Federal 
12.846/2013 anticorrupção, que 
apesar de criada há oito anos 
não havia sido legitimada até 
aqui. Decreto neste sentido está 
sendo finalizado e será publi-

cado no Diário Oficial do Muni-
cípio.

“Essa é uma iniciativa muito 
importante visando o fortaleci-
mento do combate à corrup-
ção e a transparência. Desde 
o início, nós começamos um 
trabalho para fortalecer a nossa 
Controladoria. E hoje, a nossa 
Controladoria vai ter, inclusive, 
o núcleo de combate à corrup-

ção, que vai estar aliado a um 
decreto que nós vamos publi-
car, fazendo esse trabalho que é 
muito importante para a nossa 
cidade”, afirmou JHC.

Quanto à regulamentação 
da Lei 12.846/2013 ele diz que 
Maceió sairá, mais uma vez, na 
frente, permitindo ao Municí-
pio a atualização sobre gestão 
e administração. “Aos poucos 

vamos arrumando a casa. 
Pegamos uma Controladoria 
que praticamente não existia, 
estamos organizando, forta-
lecendo, criando braços fortes 
para poder ajudar a própria 
Controladoria, melhorar a 
qualidade da gestão, para 
que a gente possa oferecer 
melhores resultados”, disse o 
prefeito.
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Prefeito JHC anuncia criação de 
Núcleo de Combate à Corrupção

APÓS OITO ANOS,  Maceió também vai regulamentar a Lei Federal Anticorrupção que deve ser publicada no D.O.M.

Maria Luiza Dantas
Ascom/Sima

Toda semana, as equipes 
da Superintendência Munici-
pal de Energia e Iluminação 
Pública (Sima) têm levado luz 
a diferentes bairros a capital. 
Hoje será a vez de toda a orla 
marítima, do Jaraguá a Cruz 
das Almas. Durante todo o 
percurso, as equipes técnicas 
farão a restauração da ilumi-
nação, além do mapeamento 
e revisões necessárias. Consi-
derado um dos cartões postais 
mais bonitos da nossa cidade, 
a orla marítima de Maceió 
tem belezas naturais que enri-
quecem a nossa cultura, além 
de movimentar o turismo e o 
comércio local.

Mesmo com as medidas 
preventivas contra a Covid-
19, que reduzem a circulação 
de pessoas no local, ela conti-
nua sendo um ponto muito 
importante, merecendo desta-
que quando o assunto é ilumi-
nação.

“A orla da nossa capital é 
um ponto riquíssimo em diver-
sos aspectos. Uma iluminação 
de qualidade é essencial para 
tornar o local ainda mais bonito 
e seguro”, destacou o superin-
tendente da Sima, João Folha.

Ao longo desses três meses, 
foram atendidos 16 bairros da 
cidade, nos quais cerca de 4.266 
pontos que  estavam apagados 
receberam os devidos serviços  
de manutenção.

As solicitações de manu-
tenções e serviços devem ser 
realizadas pelos canais de 
atendimento da Sima, seja pelo 
Disque Luz no 0800 031 9055 ou 
pelo aplicativo Ilumina Maceió.

“Mutirão 
da luz” faz 
reparos na
orla marítima

A quadra chuvosa se inicia 
já neste mês de abril. Para 
evitar acidentes, a Prefeitura 
de Maceió, através da Superin-
tendência Municipal de Desen-
volvimento Sustentável (Sudes) 
trabalha de forma intensa na 
poda de árvores por toda a 
cidade.

Durante o mês de março, 
198 podas de árvores foram 
realizadas na parte alta e baixa 
de Maceió. Com a medida, o 
risco de quebras de galhos e de 
árvores diminui de forma signi-
ficativa.

Além do trabalho que 
atende toda cidade, o órgão 
executa uma atividade diária 
na orla de Maceió, limpando 

e retirando os cocos e palhas 
dos coqueiros existentes. A 
medida visa evitar acidentes 
com banhistas que transitam no 
calçadão e manter as paisagens 
de nossas praias irretocáveis.

De acordo com Victor 

Carnaúba, Diretor de Arboriza-
ção e Áreas Verdes da Sudes, a 
iniciativa visa a segurança dos 
cidadãos que transitam na capi-
tal e pode ter auxílio da popula-
ção. “Com as ações, podemos 
prevenir a queda de galhos e 

árvores nas ruas, praças e espa-
ços públicos de nossa cidade. 
Nós contamos também com 
a ajuda da população, que se 
torna grande aliada quando 
entra em contato com os nossos 
canais de comunicação para 
informar alguma necessidade, 
incluindo as que contém perigo 
ou risco iminente”, concluiu 
Carnaúba.

Para solicitar uma poda de 
árvore, o cidadão deve entrar 
em contato com a Central de 
Monitoramento Sudes, atra-
vés do número 0800 082 2600 
ou Whatsapp 98802-4834, 
enviando fotos ou vídeos do 
local e endereço completo com 
ponto de referência.

Em 8 de fevereiro, as equi-
pes da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura (Seminfra) esti-
veram na Rua Santa Luzia, na 
Feirinha do Tabuleiro, retirando 
cerca de 15 toneladas de lixo da 
rede de galerias. Hoje, menos 
de dois meses da primeira ação, 
a equipe precisou retornar ao 
local para nova limpeza e deso-
bstrução.

Com o acúmulo de entu-
lhos e lixo descartados irregu-
larmente, as estruturas ficam 
obstruídas, causando alaga-
mentos, poluição e mau cheiro 
na região. O secretário munici-
pal de Infraestrutura, Nemer 

Ibrahim, esteve hoje no local 
para acompanhar os serviços e 
voltou a fazer apelo aos mora-
dores e feirantes sobre a impor-
tância de manter as galerias 
limpas.

 “Encontramos muito lixo, 
garrafas pet e plásticos descar-
tados pela própria população. 
Com a chegada das chuvas, 
pedimos que os maceioenses 
colaborem com o nosso traba-
lho e evitem jogar lixo em locais 
impróprios. Isso dificulta o 
nosso trabalho, uma vez que 
outro ponto de Maceió deixou 
de receber intervenção para 
estarmos aqui”, afirmou.

QUADRA CHUVOSA

FEIRINHA DO TABULEIRO

SIMA

Prefeitura intensifica poda
de árvores em toda a cidade

Seminfra retira 15 toneladas 
de lixo da rede de galerias

Wilma Andrade/Ascom Seminfra

Seminfra realiza limpeza e desobstrução na Rua Santa Luzia, no Tabuleiro

Alexandre Vieira / Ascom Sudes

Com aproximação da quadra chuvosa, o risco de queda de árvores aumenta 
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Agência Tatu

Um ano após 
o Ministério 
d a  S a ú d e 

enviar os primeiros testes, 
as unidades de testagem do 
Governo de Alagoas chega-
ram a marca de 371.798 testes 
feitos para detecção do novo 
coronavírus, segundo dados 
disponibilizados pelo Painel 
Covid-19,  mantido com 
informações da Secretaria de 
Estado da Saúde.

Deste total de testes feitos 
até ontem, 215 mil foram de 
pessoas que testaram negativo 
para a Covid-19, enquanto 156 
mil dos testes realizados deram 
positivo para doença, represen-
tando 58% e 42%, respectiva-
mente, de acordo com a análise 
da Agência Tatu.

Esse número aponta que a 
cada 10 pessoas testadas nas 
unidades do estado ou análise 
feitas pelo Laboratório Central 
de Alagoas, 4 apresentam resul-
tado positivo.  Outros 9.269 mil 

casos estão em investigação.
Para realizar o teste da 

Covid-19, os alagoanos podem 
ir às três Centrais de Triagem, 
localizadas no Ginásio do Sesi, 
no Trapiche da Barra, no Shop-
ping Pátio Maceió, na pista 
de acesso ao bairro Benedito 
Bentes, e no Ginásio João Paulo 
II, na Praça Ceci Cunha, em 

Arapiraca.
De acordo com a Sesau, as 

três Centrais de Triagem para 
o diagnóstico da Covid-19 
atendem usuários que apre-
sentam sintomas gripais. Mas, 
o teste rápido para diagnós-
tico do novo coronavírus só é 
prescrito caso o paciente esteja 
apresentando sintomas há pelo 

menos oito dias, além de estar 
portando um comprovante de 
residência, documento de iden-
tificação com foto e o Cartão 
SUS.

Sobre os outros municípios 
do interior, em contato com a 
reportagem da Agência Tatu, a 
assessoria de comunicação do 
Conselho de Secretarias Muni-

cipais de Saúde de Alagoas 
enviou uma nota que versa 
que os testes são  coletados 
em Centros de Atendimento à 
Covid-19 ou em Unidades de 
Saúde organizados para prestar 
tal atendimento em cada muni-
cípio. Ainda segundo a nota, as 
amostras de secreção de nasofa-
ringe são mantidas em refrige-
ração (2°C a 8°C) e enviadas ao 
Laboratório Central de Alagoas 
(Lacen-AL).

A população também pode 
fazer o teste para detecção em 
algumas farmácias. O Conse-
lho Regional de Farmácia de 
Alagoas (CRF-AL),  disponibi-
liza, desde junho de 2020, uma 
lista com estabelecimentos 
comerciais em Maceió e no inte-
rior. Confira aqui!

A reportagem questionou 
a Secretaria de Saúde sobre a 
capacidade diária de análise do 
Lacen, o procedimento adotado 
bem como o tempo médio de 
resultado, mas até o fecha-
mento desta matéria não houve 
respostas

A cada dez testes realizados, 
quatro dão positivo para Covid

SESAU REALIZOU mais de 370 mil testes desde o início da pandemia, destes 215 mil foram de pessoas que testaram negativo

Severino Carvalho
Repórter

O governador Renan Filho 
defendeu, na tarde de ontem, 
em reunião por videoconferên-
cia com a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa), 
o uso emergencial da vacina 
russa Sputnik-V. Mais cedo, em 
entrevista à Rádio Difusora, ele 
revelou que Alagoas comprou 
2,2 milhões de doses do imuni-
zante a um custo de aproxima-
damente R$ 120 milhões.

“A lei brasileira aprovada 
pelo Congresso Nacional e 
sancionada pelo presidente da 
República diz que, se as vacinas 
já tiverem sido aprovadas por 
agências reguladoras, seme-
lhantes à Anvisa, de grande 
porte, como por exemplo fora 
na Rússia, na Argentina, o 
Brasil tem cinco dias para expe-
dir o uso emergencial da vacina, 
então isso precisa ter eficácia, 
precisa ser cumprido”, susten-
tou Renan Filho.

Segundo ele, o Estado está 

preparado para fazer o paga-
mento e iniciar a recepção das 
doses do imunizante.

“Já recebemos informativos 
da Rússia e, se a Anvisa apro-
var, esperamos iniciar ainda em 
abril o recebimento de doses, o 
que é muito importante, porque 
o Brasil tem várias carências, 
mas a maior no momento é a 
carência de vacinas”, disse.

Renan Filho participou da 
reunião de governadores do 
Consórcio Nordeste com a 
Anvisa ao lado do procurador-
-geral do Estado, Francisco 
Malaquias. O Consórcio adqui-
riu 37 milhões de doses do 
imunizante.

“Se o Governo Federal for 
ressarcir os cofres do Tesouro 
Estadual, todas essas doses – 
já que estamos numa Federa-
ção – serão remetidas ao Plano 
Nacional de Vacinação. Agora, 
se o governo federal não for 
ressarcir, como esses recursos 
são dos alagoanos, nada mais 
justo que vacinemos o nosso 
povo”, defendeu.

SPUTNIK

Em reunião com a Anvisa, governador 
defende uso emergencial da vacina

Graziela França/ Agência Tatu

Márcio Ferreira 

Governador Renan Filho: “Se a Anvisa aprovar, esperamos iniciar ainda em abril o recebimento de doses da vacina Sputnik”
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Marcel Leite
Mídia Caeté

Por mais irreal 
q u e  p o s s a 
p a r e c e r ,  a 

cada dia que passa, o Brasil 
consegue se afundar mais 
ainda no obscurantismo, 
tornando-se pária interna-
cional sob o falso argumento 
de que precisa atender aos 
interesses do mercado. Essa 
conduta é inerente ao atual 
governo e a uma parcela 
abastada e cruel da popu-
lação, que é incapaz de se 
solidarizar e compreender a 
situação drástica que passa-
mos. 

Em entrevista recente, o 
linguista, filósofo e sociólogo, 
Noam Chomsky, afirmou 
que a pandemia escancarou – 
ainda mais – diversos proble-
mas da sociedade moderna, 
que se escora em falácias para 
defender medidas opostas às 
reais necessidades populares.

“Estamos vivendo sob 
uma ideologia pela qual os 
economistas têm uma boa 
dose de responsabilidade, 
embora isso venha do setor 
corporativo. Uma ideologia 
tipificada por Ronald Reagan 
lendo o roteiro que lhe foi 
entregue por seus mestres 
corporativos, com sorriso 
radiante, dizendo: ‘vamos 
entregar as decisões a tiranias 
privadas, que não são obriga-
das a prestar contas à opinião 
pública”, disse Chomsky.

O filósofo é um dos princi-
pais representantes progres-
sistas da atualidade e um 
crítico ferrenho do Neolibe-
ralismo e da “Praga Neolibe-
ral” – como “carinhosamente” 
nomeia as consequências 
geradas por tal sistema polí-
tico-econômico.

Trazendo para o contexto 
alagoano, tivemos dois exem-
plos claros desse alinhamento 
ao mercado. O primeiro deles 

partiu do atual presidente 
da Câmara dos Deputados, 
Arthur Lira (PP), que apoiou 
abertamente um Projeto de 
Lei (PL) que prevê que empre-
sas possam comprar vacinas 
contra a Covid-19 para imuni-
zar seus funcionários e fami-
liares.

O PL é de autoria do depu-
tado Hildo Rocha (MDB-MA) 
e desobriga as empresas a 
doarem os imunizantes ao 

Serviço Único de Saúde (SUS) 
– o texto autorizaria o repasse 
de apenas metade das vacinas 
compradas – além de permitir 
a compra de vacinas sem apro-
vação da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa).

Vale  ressa l tar  que  a 
proposta original ainda 
pretendia emplacar a dedu-
ção integral das despesas com 
compra de vacinas no Imposto 
de Renda de Pessoa Jurídica, 

mas o trecho acabou vetado. 
Uma evidente demonstração 
da utilização do aparato esta-
tal quando é conveniente. 

Para a doutora em Antro-
pologia, professora da Escola 
de Sociologia e Política de 
São Paulo, coordenadora do 
Núcleo de Etnografia Urbana 
e pesquisadora do Laborató-
rio Internacional de Estudos 
da Extrema Direita no Século 
XXI, Isabela Kalil, o pensa-
mento – já consolidado pela 
ciência – é de que de que o 
processo de imunização é um 
pacto coletivo e não uma saída 
individual.

“Um dos maiores riscos 
é a criação de um apartheid 
sanitário com critérios de 
vacinação determinados pela 
iniciativa privada e pelas 
chamadas leis de mercado, o 
que representaria ao menos 
dois séculos de retrocesso em 
saúde pública”, alerta Isabela. 

Em nota,  o Sindicato 
da Indústria de Produtos 
Farmacêuticos (Sindusfarma) 
informou que o objetivo é 
“garantir a oferta de suas 
vacinas exclusivamente para 
a esfera federal, por meio do 
Programa Nacional de Imuni-
zações (PNI), do Ministério da 
Saúde”. 

E  c o m p l e m e n t a : 
“nenhuma empresa ou pessoa 
física está autorizada a nego-
ciar em nome dessas fabrican-
tes de vacinas com nenhum 
ente público ou privado, seja 
direta ou indiretamente”.

A desvalorização da vida: o preço 
escolhido para salvar a economia

UMA ECONOMIA SÓLIDA é crucial para qualquer nação, mas não pode privilegiar cifras e números em detrimento de vidas

Danilo Verpa/Folhapress

Para o filósofo e sociólogo Noam Chomsky, “a Pandemia escancarou diversos problemas da sociedade moderna”

O segundo exemplo diz 
respeito ao descumprimento 
do decreto divulgado pelo 
Governo de Alagoas que 
mantém o Estado na fase 
vermelha. As prefeituras de 
Porto de Pedras, Olho D’Água 
das Flores e São Miguel dos 
Milagres publicaram normas 
que iam de encontro ao estabe-
lecido, flexibilizando as suas 
atividades. 

Em nota, a prefeitura de São 
Miguel dos Milagres informou 
que a decisão ocorreu após um 
diálogo com a Secretaria de 
Saúde do município e que a 
orientação visou não prejudi-
car a economia. Leia o trecho. 

“A prefei tura de São 
Miguel dos Milagres informa 
que a decisão em autorizar a 
circulação nas praias, rios e 
calçadões, desde que não haja 
aglomeração e respeitando as 

regras sanitárias de preven-
ção à Covid-19, publicada 
no decreto n°10/2021 desta 
quinta-feira (01), foi tomada 
após um amplo diálogo com 
a equipe técnica da Secretaria 
Municipal de Saúde. (…) Além 
disso, foi necessário levar em 
conta que São Miguel dos 
Milagres é um dos principais 
destinos turísticos do país e a 
principal atividade econômica 
do município. O setor, que foi 
extremamente prejudicado 
nesse período de pandemia, 
emprega cerca de 70% de toda 
a população milagrense”.

O posicionamento da 
Prefeitura de Porto de Pedras 
seguiu a mesma linha. Leia 
abaixo.

“A Prefeitura de Porto de 
Pedras esclarece que as medi-
das adotadas pelo Decreto Nº 
07/2021, de 1º de abril deste 

ano, foram tomadas a partir 
de análise da conjuntura local, 
tendo em vista o cenário atual 
de controle sobre a pandemia 
de Covid-19 no município. 
Destacamos que cerca de 65% 
da população porto-pedrense 
depende do Turismo para 
sobreviver e, por isso, optou-
-se por redefinir e reforçar as 
medidas de segurança neces-
sárias, bem como o rigor da 
fiscalização e das penalidades 
para quem descumpri-las, a 
fim de evitar colapso na econo-
mia local e garantir a devida 
proteção a todos.”

Ao G1/AL, a prefeitura de 
Olho D’água das Flores disse 
que “o município tem pouco 
mais de 20 mil habitantes e um 
fluxo bem menor de pessoas 
nos estabelecimentos em 
comparação com cidades mais 
populosas, e que os comer-

ciantes estão cumprindo com 
todos os protocolos sanitá-
rios”.

Após a repercussão nega-
tiva e os alertas do Ministério 
Público Estadual (MP-AL) e da 
Defensoria Pública Estadual, o 
Tribunal de Justiça do Estado 
suspendeu os decretos das 
prefeituras de São Miguel dos 
Milagres e de Porto de Pedras.

Voltando a Chomsky, o 
sociólogo sempre fez a sime-
tria entre o autoritarismo e 
os interesses da iniciativa 
privada, desde que houvesse 
“uma manutenção da econo-
mia sólida e das liberdades do 
mercado”.

Para ele, é preciso que haja 
uma Democracia mais direta 
e que as decisões políticas e 
econômicas não devam ser 
impostas por elites dominan-
tes, uma vez que a tendência 

é que interesses escusos sejam 
colocados como prioridades.

“A crise foi agravada pela 
traição dos sistemas políticos. 
Foi um fracasso colossal do 
mercado que revelou proble-
mas fundamentais na ordem 
socioeconômica. O problema 
continua em função do colapso 
das estruturas institucionais 
que poderiam resolvê-lo. 
Precisamos pensar profunda-
mente nesses assuntos para 
decidirmos em que mundo 
queremos viver.”, ressalta 
Noam Chomsky. 

Praias cheias, festas clan-
destinas, privatização da vaci-
nação. Vivemos em uma época 
onde o bem-estar coletivo é 
suprimido pelos anseios indi-
viduais. Como bem levanta 
Chomsky, precisamos pensar 
se é nesse mundo onde quere-
mos viver.

Prefeituras ‘flexibilizam’ e descumprem Decreto Estadual 
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Agência Tatu

Um ano após 
o Ministério 
d a  S a ú d e 

enviar os primeiros testes, 
as unidades de testagem do 
Governo de Alagoas chega-
ram a marca de 371.798 testes 
feitos para detecção do novo 
coronavírus, segundo dados 
disponibilizados pelo Painel 
Covid-19,  mantido com 
informações da Secretaria de 
Estado da Saúde.

Deste total de testes feitos 
até ontem, 215 mil foram de 
pessoas que testaram negativo 
para a Covid-19, enquanto 156 
mil dos testes realizados deram 
positivo para doença, represen-
tando 58% e 42%, respectiva-
mente, de acordo com a análise 
da Agência Tatu.

Esse número aponta que a 
cada 10 pessoas testadas nas 
unidades do estado ou análise 
feitas pelo Laboratório Central 
de Alagoas, 4 apresentam resul-
tado positivo.  Outros 9.269 mil 

casos estão em investigação.
Para realizar o teste da 

Covid-19, os alagoanos podem 
ir às três Centrais de Triagem, 
localizadas no Ginásio do Sesi, 
no Trapiche da Barra, no Shop-
ping Pátio Maceió, na pista 
de acesso ao bairro Benedito 
Bentes, e no Ginásio João Paulo 
II, na Praça Ceci Cunha, em 

Arapiraca.
De acordo com a Sesau, as 

três Centrais de Triagem para 
o diagnóstico da Covid-19 
atendem usuários que apre-
sentam sintomas gripais. Mas, 
o teste rápido para diagnós-
tico do novo coronavírus só é 
prescrito caso o paciente esteja 
apresentando sintomas há pelo 

menos oito dias, além de estar 
portando um comprovante de 
residência, documento de iden-
tificação com foto e o Cartão 
SUS.

Sobre os outros municípios 
do interior, em contato com a 
reportagem da Agência Tatu, a 
assessoria de comunicação do 
Conselho de Secretarias Muni-

cipais de Saúde de Alagoas 
enviou uma nota que versa 
que os testes são  coletados 
em Centros de Atendimento à 
Covid-19 ou em Unidades de 
Saúde organizados para prestar 
tal atendimento em cada muni-
cípio. Ainda segundo a nota, as 
amostras de secreção de nasofa-
ringe são mantidas em refrige-
ração (2°C a 8°C) e enviadas ao 
Laboratório Central de Alagoas 
(Lacen-AL).

A população também pode 
fazer o teste para detecção em 
algumas farmácias. O Conse-
lho Regional de Farmácia de 
Alagoas (CRF-AL),  disponibi-
liza, desde junho de 2020, uma 
lista com estabelecimentos 
comerciais em Maceió e no inte-
rior. Confira aqui!

A reportagem questionou 
a Secretaria de Saúde sobre a 
capacidade diária de análise do 
Lacen, o procedimento adotado 
bem como o tempo médio de 
resultado, mas até o fecha-
mento desta matéria não houve 
respostas

A cada dez testes realizados, 
quatro dão positivo para Covid

SESAU REALIZOU mais de 370 mil testes desde o início da pandemia, destes 215 mil foram de pessoas que testaram negativo

Severino Carvalho
Repórter

O governador Renan Filho 
defendeu, na tarde de ontem, 
em reunião por videoconferên-
cia com a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa), 
o uso emergencial da vacina 
russa Sputnik-V. Mais cedo, em 
entrevista à Rádio Difusora, ele 
revelou que Alagoas comprou 
2,2 milhões de doses do imuni-
zante a um custo de aproxima-
damente R$ 120 milhões.

“A lei brasileira aprovada 
pelo Congresso Nacional e 
sancionada pelo presidente da 
República diz que, se as vacinas 
já tiverem sido aprovadas por 
agências reguladoras, seme-
lhantes à Anvisa, de grande 
porte, como por exemplo fora 
na Rússia, na Argentina, o 
Brasil tem cinco dias para expe-
dir o uso emergencial da vacina, 
então isso precisa ter eficácia, 
precisa ser cumprido”, susten-
tou Renan Filho.

Segundo ele, o Estado está 

preparado para fazer o paga-
mento e iniciar a recepção das 
doses do imunizante.

“Já recebemos informativos 
da Rússia e, se a Anvisa apro-
var, esperamos iniciar ainda em 
abril o recebimento de doses, o 
que é muito importante, porque 
o Brasil tem várias carências, 
mas a maior no momento é a 
carência de vacinas”, disse.

Renan Filho participou da 
reunião de governadores do 
Consórcio Nordeste com a 
Anvisa ao lado do procurador-
-geral do Estado, Francisco 
Malaquias. O Consórcio adqui-
riu 37 milhões de doses do 
imunizante.

“Se o Governo Federal for 
ressarcir os cofres do Tesouro 
Estadual, todas essas doses – 
já que estamos numa Federa-
ção – serão remetidas ao Plano 
Nacional de Vacinação. Agora, 
se o governo federal não for 
ressarcir, como esses recursos 
são dos alagoanos, nada mais 
justo que vacinemos o nosso 
povo”, defendeu.

SPUTNIK

Em reunião com a Anvisa, governador 
defende uso emergencial da vacina

Graziela França/ Agência Tatu

Márcio Ferreira 

Governador Renan Filho: “Se a Anvisa aprovar, esperamos iniciar ainda em abril o recebimento de doses da vacina Sputnik”
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Minne Santos
Repórter

O G o v e r n o 
de Alagoas 
autorizou a 

contratação do Centro Brasi-
leiro de Pesquisa em Avalia-
ção e Seleção e de Promoção 
de Eventos (Cebraspe) para 
organizar os concursos públi-
cos das Secretarias de Estado 
da Ressocialização (Seris) e 
da Educação (Seduc), todos 
realizados pela Secretaria do 
Planejamento, Gestão e Patri-
mônio (Seplag). A publica-
ção está disponível na edição 
suplementar do Diário Oficial 
de ontem. 

De acordo com o Núcleo 
de Concursos Públicos (NCP) 
da Seplag, os editais contem-
plarão, no caso da Seduc, 3000 
vagas para o cargo de profes-
sor e 300 para policial penal na 
Seris. A expectativa é que as 
nomeações também ocorram 
de forma célere, ainda entre 
o final deste ano e o início de 
2022. 

“A partir da definição da 
banca, encaminhamos todos 
os trâmites necessários para 
a contratação formal e divul-

gação dos editais. Por ser 
uma instituição respeitada 
nacionalmente, o Cebraspe 
nos dá mais tranquilidade 
nesse processo e segurança de 
celeridade para os próximos 
passos”, pontua o secretário do 
Planejamento e Gestão, Fabrí-
cio Marques Santos.

Além desses, outros certa-
mes estão sendo desenvolvi-
dos e também devem ter edital 
divulgado ainda neste semestre 
pela Seplag. No total, serão ofer-
tadas mais de 6 mil vagas para 
aqueles que têm interesse em 
ingressar no quadro de pessoal 
do Governo de Alagoas.

Integrando o ciclo de 
concursos, também estão 
sendo desenvolvidos certa-
mes para áreas como a da 
Polícia Militar de Alagoas, da 
Polícia Civil, da Fazenda, da 
Procuradoria Geral do Estado, 
da Saúde e do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado.

“O intuito é que tenhamos 
conosco, já no fim do ano, o 
quadro mais capacitado de 
profissionais para dar anda-
mento aos projetos que vêm 
transformando o serviço 
público local”, afirma o titular 
da Seplag. 

Educação e Ressocialização: 
concursos serão pela Cebraspe

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO da banca foi divulgada pelo Governo de Alagoas; editais estão previstos para junho

Reprodução
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O som descom-
p a s s o  d o s 
folguedos de 

Alagoas já não se ouve mais, 
as multicoloridas fitas dos 
chapéus dos velhos mestres de 
Guerreiro não mais tremulam. 
A pandemia que ora assola o 
mundo tem impedido momen-
taneamente as apresentações 
folclóricas. Neste cenário um 
tanto incerto, a Comissão 
Alagoana de Folclore come-
mora neste dia 7 de abril seus 
73 anos de criação. Nascida em 
1948 pelos esforços de grandes 
intelectuais da estirpe de Théo 
Brandão, Luiz Lavenerè, José 
Lages Filho, Aloísio Vilela, 
dentre outros, a CAF tem sido 
ao longo de sete décadas a guar-
diã das tradições culturais do 
Estado de Alagoas.

Atualmente presidida pelo 
escritor e advogado Olegário 
Venceslau de Oliveira e Silva, a 
Comissão Alagoana de Folclore 
tem sobrevivido as intempé-
ries e dissabores impostos pela 
modernidade e sobretudo 
ausência de apoio do Poder 
público. 

As atividades dessa enti-
dade tem se restringido as 
reuniões mensais, realizadas 
presencialmente antes da 
pandemia. Segundo Olegário 
Venceslau, a CAF foi respon-
sável por recepcionar em 2019 
o XVII Congresso Brasileiro 
de Folclore, que aconteceu 
no Auditório da Associação 
Comercial de Maceió, durante 
três dias. O evento reuniu folclo-
ristas e estudiosos de várias 
partes do País, numa celebração 
a cultura popular. 

“Não obstante as dificul-
dades inerentes aos fazedores 
de cultura neste Estado, a CAF 
nestes 73 anos de existência tem 
muito a comemorar. Somos a 
mais antiga entidade folclórica  
ainda em atividade no Estado 
de Alagoas. Tive a imensa honra 
de suceder importantes nomes 
na presidência da Comissão,  

a exemplo do próprio funda-
dor Théo Brandão, os saudo-
sos folcloristas Pedro Teixeira 
e Ranilson França e o escritor 
Marcos Vasconcelos Filho”, 
falou emocionado Olegário 
Venceslau. 

A CAF terá sempre o 
papel de preservação perma-
nente do acervo cultural caeté, 
sendo fonte bibliográfica para 
pesquisadores, historiadores 
e amantes das manifestações 
populares.

Ainda de acordo com o 
presidente Olegário Venceslau, 
autor da obra “Escola Folclórica 
de Viçosa”, a cultura alagoana 
não teria esse enorme legado se 
não fosse a intrépida ousadia de 
seus autenticos mestres, quase 
sempre sem instrução escolar, 
mas que conservam consigo o 
que aprendera com os antepas-
sados por meio da oralidade, 
quer seja os ensinamentos, as 
crenças religiosas, os mitos e 
lendas comumente contados ao 

redor das fogueiras nas residên-
cias  da zona rural, as cantorias 
de Coco de roda quando das 
tapagens de casa, fazendo deste 
momento laboral uma verda-
deira festa popular. Todas 
essas manifestações do povo, 
teve a certeza de sua perpetu-
ação graças aos registros feitos 
por integrantes da Comissão 
Alagoana de Folclore nestes 
setenta e três anos de existên-
cia, cujas anotações estão inse-
ridas nos Boletins da CAF, que 
podem ser consultados pela 
população. 

O Estado de Alagoas possui 
um vasto acervo de grupos 
folclóricos, desde o Pastoril, 
Reisado, Guerreiro, Chegança, 
passando pelas expressões 
africanas da Baiana, Maracatu, 
Quilombo, Negra da Costa, até 
as ameríndias do Toré, Cabol-
clinho, dentre outras. 

Após esse período de pande-
mia, a Comissão Alagoana de 
Folclore retornará presencial-

mente suas atividades. Para 
Olegário Venceslau o momento 
atual requer um maior esforço 
por parte dos integrantes da 
entidade no sentido de colocar 
em evidência, sobretudo nos 

meios de comunicação, as ações 
desenvolvidas pela CAF, bem 
como tornar a temática folcló-
rica em disciplina nas Escolas 
públicas, fazendo parte da 
grade curricular.

Comissão alagoana de 
Folclore em festa: 73 anos

DURANTE SETE DÉCADAS, A CAF tem sido a guardiã das tradições culturais em Alagoas; falta de apoio do poder público persiste

Olegário Venceslau, presidente da CAF, destaca a importância da comissão
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Minne Santos
Repórter

O G o v e r n o 
de Alagoas 
autorizou a 

contratação do Centro Brasi-
leiro de Pesquisa em Avalia-
ção e Seleção e de Promoção 
de Eventos (Cebraspe) para 
organizar os concursos públi-
cos das Secretarias de Estado 
da Ressocialização (Seris) e 
da Educação (Seduc), todos 
realizados pela Secretaria do 
Planejamento, Gestão e Patri-
mônio (Seplag). A publica-
ção está disponível na edição 
suplementar do Diário Oficial 
de ontem. 

De acordo com o Núcleo 
de Concursos Públicos (NCP) 
da Seplag, os editais contem-
plarão, no caso da Seduc, 3000 
vagas para o cargo de profes-
sor e 300 para policial penal na 
Seris. A expectativa é que as 
nomeações também ocorram 
de forma célere, ainda entre 
o final deste ano e o início de 
2022. 

“A partir da definição da 
banca, encaminhamos todos 
os trâmites necessários para 
a contratação formal e divul-

gação dos editais. Por ser 
uma instituição respeitada 
nacionalmente, o Cebraspe 
nos dá mais tranquilidade 
nesse processo e segurança de 
celeridade para os próximos 
passos”, pontua o secretário do 
Planejamento e Gestão, Fabrí-
cio Marques Santos.

Além desses, outros certa-
mes estão sendo desenvolvi-
dos e também devem ter edital 
divulgado ainda neste semestre 
pela Seplag. No total, serão ofer-
tadas mais de 6 mil vagas para 
aqueles que têm interesse em 
ingressar no quadro de pessoal 
do Governo de Alagoas.

Integrando o ciclo de 
concursos, também estão 
sendo desenvolvidos certa-
mes para áreas como a da 
Polícia Militar de Alagoas, da 
Polícia Civil, da Fazenda, da 
Procuradoria Geral do Estado, 
da Saúde e do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado.

“O intuito é que tenhamos 
conosco, já no fim do ano, o 
quadro mais capacitado de 
profissionais para dar anda-
mento aos projetos que vêm 
transformando o serviço 
público local”, afirma o titular 
da Seplag. 

Educação e Ressocialização: 
concursos serão pela Cebraspe

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO da banca foi divulgada pelo Governo de Alagoas; editais estão previstos para junho

Reprodução



Só para fazer justiça com os gestores passados, ainda nesta linha de raciocí-
nio: em nenhuma outra gestão na Prefeitura de Maceió, o setor de transporte 
público foi tratado como adversário e não aliado. Nem mesmo os ex-prefeitos 
Ronaldo Lessa e Kátia Born, socialistas, peitaram o empresariado de ônibus. 
Bom lembrar que o setor mantém centenas de postos de trabalho, o que gera 
emprego e renda na capital.

A coluna ouviu e não pode ficar calada. Neste balaio, cabe de tudo. Repercu-
tiram [negativamente] muito os áudios do taxista Gilson da Lotação que foram 
feitos num grupo de WhatsApp de taxistas sobre a sua nomeação para um 
cargo no Setor de Multas da SMTT. Gilson contou tudo e deu orientações aos 
liderados a como proceder. O caso correu como num rastilho de pólvora em 
Maceió. Na SMTT, a revolta dos agentes – principalmente os da Fiscalização 
– se refere ao fato de eles verem do “lado de cá quem estava do lado de lá”. 
Francisco Sales confirmou que, não só Gilson da Lotação, mas outros três ou 
quatro líderes dos taxistas foram nomeados para a SMTT. 

No Dia Mundial da Saúde, celebrado hoje, o senador Collor utilizou as redes sociais 
para fazer um resgate histórico de uma medida realizada no seu governo que 
impacta positivamente na vida de milhões de brasileiros até hoje, após 30 anos: 
a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS). Collor recordou que implantado 
por ele, por meio das leis 8080 de setembro de 1990 e 8142 de dezembro do 
mesmo ano, o SUS já fez realizou 85 bilhões de atendimentos em 30 anos e está 
presente em 100% dos municípios brasileiros. “Na pandemia, o SUS foi testado 
e, apesar do gigantesco desafio, conseguiu excelentes resultados. Patrimônio do 
povo brasileiro, o sistema precisa da nossa vigilância permanente e forte atuação 
para seguir salvado e protegendo milhões de vidas. Viva o SUS! Viva os profissio-
nais da Saúde.” (Assessoria).

O ex-presidente do STF (Supremo Tribunal Federa), Joaquim Barbosa, anda 
se articulando para ser protagonista na eleição 2022 para Presidente da 
República. Pessoas próximas do ministro garantem que ele luta para tirar 
Jair Bolsonaro do Planalto e devolver o Brasil aos brasileiros. No projeto de 
resgate do País, Joaquim Barbosa já teria admitido que apoiaria Lula, caso 
ele fosse candidato. As articulações do ministro passariam, principalmente, 
pelo meio jurídico, no qual ele tem trânsito livre. Há quem diga que seria um 
bom jogador no time de Lula.

Caso a regulamentação desse transporte seja aprovada durante a pandemia, 
como os passageiros – seriam quatro ao todo – iriam cumprir as regras de 
distanciamento social? Alguém responderia: da mesma forma que cumprem 
nos ônibus. A coluna faz algumas observações: os ônibus urbanos não trafegam 
com vidros escuros (nem fechados); há câmeras dentro dos veículos; eles são 
higienizados todos os dias e ainda há a possibilidade de separar os passageiros 
por cadeiras, caso seja exigido. Num táxi-lotação é “ombro com ombro”, “orelha 
com orelha” e “coxa com coxa”. Entre os passageiros do banco de trás no maior 
espaço não cabe um palito de dente. 
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Por Deraldo Francisco
Jornalista - deraldofrancisco@bol.com.br

Papel do jornalista 

Fica Maracanã

Jornalista não é baú. Por isso, contou um fato verdadeiro a um jornalista, as chances de esse fato ser 
revelado em forma de notícia para milhares ou milhões de pessoas são de 100%. Ao contrário do que 

diz e do que pensa (será que ele pensa?) um nefasto Presidente de um país maravilhoso, o compromisso 
do jornalista é com a verdade. Quando ele [o jornalista] mentir no exercício de sua profissão, que seja 
responsabilizado dentro da lei. E se ele cometer um crime de imprensa, que tenha direito a um julga-
mento justo, imparcial. Não só ele, mas todo cidadão brasileiro. A imprensa tem o seu papel social e vai 
cumpri-lo independentemente de quem se ache dono deste País. Porque os veículos de imprensa têm 
dono; o jornalista, não. 

Desandou na Assembleia do Rio de Janeiro o projeto que pretendia 
mudar o nome do Maracanã (nome oficial: Jornalista Mário Filho) para 
Rei Pelé. O deputado André Ceciliano (PT), que também é presidente 
da Alerj, pediu ao governador em exercício, Cláudio Castro, o veto ao 
projeto de lei. Entre outras coisas, o deputado petista disse que há algo 
mais sério – como a pandemia, por exemplo – para as autoridades 
concentrarem as suas atenções. Desta forma, Maracanã permanece 
Maracanã no Rio; Rei Pelé permanece Rei Pelé em Alagoas.

A ideia de regulamentar o táxi-lotação é um grande desafio 
para a comissão formada pelo secretário Francisco Sales, 
pelo superintendente da SMTT, André Costa, e pelo procura-
dor-geral do Município, João Lobo. Eles receberam a missão 
de equacionar um problema que se apresenta apenas como 
social, mas que envolve questões que vão muito além disso. 
Cinco taxistas, sendo dois deles lideranças da categoria – 
cada um presidente de uma associação que representa a 
mesma categoria – integram a comissão. Estranho isso, não 
é? Pois bem, Sales afirma que era criança e já andava de 
táxi-lotação. Isso não quer dizer que ele andava num trans-
porte legalizado. Afirma ainda o secretário – alfinetando 
todas as gestões que sucederam a atual – que ninguém 
[nenhum prefeito] se importou com o problema para 
resolvê-lo de uma vez por todas.

A coluna vai aqui “dissecar” o desafio que está nas mãos da 
comissão. O projeto do Executivo pretende regulamentar 700 
táxis-lotação. Hoje, esses veículos circulam por vias alterna-
tivas, para escapar da fiscalização da SMTT. Regulamenta-
dos, a grande maioria deles iria para as Avenidas Fernandes 
Lima e Durval de Góes Monteiro. O itinerário é manjadinho: 
Via Centro. Considerando que cada um faria em média nove 
viagens (com quatro passageiros) por dia, isso daria 25.200 
passageiros/dia. O valor da “tarifa” nesse transporte varia de 
R$ 4,00 a R$ 10,00. Neste caso, a arrecadação diária iria 
de R$ 100,8 mil a R$ 252 mil. Os 450 ônibus que rodam 
em Maceió transportam em média 119 mil passageiros/dia, 
que leva a uma arrecadação – considerando que todos os 
passageiros pagaram – R$ 398,6 mil. A conta é simples: sai 
do número maior o número menor e resta: R$ 146,6 mil. Essa 
será a diferença de arrecadação entre o sistema regular de 
transporte de passageiros feito por ônibus e o feito por táxi-
-lotação. Tome nota: as obrigações das empresas de ônibus 
são todas conhecidas pelas autoridades.

A conversa não para por aí. E não se trata de agradar 
ou desagradar alguém. São análises com as quais os 
membros da comissão vão se deparar nos próximos 
dias. De cara, esses 25.200 passageiros do táxi-lota-
ção deixarão de andar de ônibus, o que representa 
um impacto de 20% no setor. Vale lembrar que essa 
nova forma de mobilidade urbana só vai trabalhar com 
‘dinheiro vivo´ e não vai atender às gratuidades hoje 
atendidas pelos ônibus. Isso não parece justo. Ou então, 
o táxi-lotação libere uma proporcionalidade de passagei-
ros gratuitos. Será, hein? E quem vai fiscalizar isso? Não 
há agentes para fiscalizar os ônibus que são em menor 
quantidade e bem maiores. De que forma a arrecadação 
dos táxi-lotação será tributada? Aliás, a categoria quer 
pagar imposto para explorar o transporte legal? Nem só 
com boa vontade pode se resolver tudo. O problema é 
grande e exige muito mais que boa vontade de acertar. 
Em tempo: esse pensamento é o mesmo do Ministério 
Público.

Justiça seja feita

Vazamento de áudios

Collor e o SUS

Joaquim Barbosa 

Sobre táxi-lotação

Vamos aos números Como ficam as gratuidades?

Cuidados com a pandemia


