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5COMISSÃO CRIADA PELA OAB NACIONAL CONCLUI QUE BOLSONARO FUNDOU A ‘REPÚBLICA DA MORTE’

MATADOR DE ALUGUEL
Um homem – cujo nome 

a Justiça proíbe a imprensa 
revelar -, considerado um 
dos maiores pistoleiros do 
Nordeste, foi preso hoje pela 
manhã, em Arapiraca. Ele 

estava em casa com a esposa 
e um filho pequeno. A criança 
foi entregue à avó, mas o casal 
foi preso e será levado para 
o Piauí. Lá, o pistoleiro teria 
assassinado o empresário 

Janes Cavalcante de Castro, 
da Imobiliária J. Castro, crime 
ocorrido dia 18 de setembro 
do ano passado, em Parnaíba. 
O delegado Maycon Braga, 
da Polícia Civil do Piauí, disse 

que o pistoleiro matou, pelo 
menos, 30 pessoas. Ele infor-
mou ainda que a esposa do 
criminoso era quem recebia o 
dinheiro dos contratos pelas 
execuções. O pistoleiro é de 

Arco Verde(PE) e trabalha-
ria numa suposta “empresa 
do crime”, com atuação em  
assassinatos por encomenda 
em Alagoas, Pernambuco e 
Piauí.

SEM SALÁRIO...

...Coletores 
de lixo param 
e cidade 
fica suja

3

Muita gente que está no 
entorno do prefeito JHC pensa 
que tem luz própria. Não é bem 
assim que a banda toca. Muita 
calma antes de colocar o bloco 
na rua. Quem entra deslum-
brado numa campanha política 
já perdeu a eleição.

HOMEM ACUSADO EM 30 ASSASSINATOS É PRESO EM ARAPIRACA

4

BALAIADA

Articulações  
na órbita 
do prefeito 
de Maceió

8

GROTA DO RAFAEL

Com a nova iluminação, comunidade da Grota do Rafael ganha mais segurança e qualidade de vida; Sima faz renovação da iluminação em vários bairros de Maceió                                                                            

“Banho de luz” de Led para 
a comunidade no Jacintinho

A Grota do Rafael, no 
Jacintinho, ganhou mais luz 
e segurança. As lâmpadas 
convencionais de vapor de 

sódio foram substituídas por 
252 novas luminárias de Led 
pela Superintendência Muni-
cipal de Energia e Iluminação 

Pública (Sima). Além de ilumi-
nar melhor, o Led é garantia 
da economia de energia e 
facilidade na manutenção do 

serviço, já que a tecnologia 
tem uma durabilidade até três 
vezes maior que as lâmpadas 
comuns. 3

BARES E RESTAURANTES

Segmento tem horário estendido
Publicado ontem, em 

edição suplementar do Diário 
Oficial do Estado (DOE), o 
decreto 73.905 mantém todo 

o estado de Alagoas na Fase 
Vermelha do Distanciamento 
Social Controlado. A novi-
dade, em comparação com o 

decreto anterior, é que bares 
e restaurantes ficam autori-
zados a funcionar até as 20h 
de segunda à sexta-feira. A 

abertura aos finais de semana 
segue proibida, podendo 
operar apenas por delivery e no 
sistema Pague e Leve. 4

Itawi Albuquerque
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O jornal francês Le Monde, 
um dos mais respeitados do 
mundo, publicou magnífica 
reportagem neste f inal  de 
semana que revela como os Esta-
dos Unidos atuaram no Brasil 
através do Judiciário. A matéria 
merece ser lida e encontra-se 
no link indicado ao final. Esta 
reportagem se junta a outras de 
jornalistas valorosos que têm 
trabalhado a questão. O seu valor 
é o foco na atuação dos Estados 
Unidos.

Mas antes de ler a matéria, é 
preciso relembrar que durante 
o governo FHC, Brasil e Estados 
Unidos firmaram acordo de coope-
ração em matéria de investigações 
na esfera do terrorismo, corrup-
ção e crimes financeiros, inclusive 
de âmbito internacional. Passou 
a representar o Brasil o Ministé-
rio da Justiça. Mais adiante, já no 
governo Lula, o Ministro da Justiça 
transferiu esta representação para 
o Procurador Geral da República. 
Depois, o Procurador Rodrigo 
Janot transfere a representação 
para os procuradores da Lava Jato 
em Curitiba. Fechou-se o ciclo, 
estava feita a festa. A reportagem 
não puxou esta questão.

Os principais pontos da maté-
ria merecem ser destacados.

I – Ainda no Governo Bush, os 
Estados Unidos sentiam grande 
desconforto com a falta de alinha-
mento do Brasil às políticas ameri-
canas com fortes preocupações, à 
beira da histeria, com as questões 
do terrorismo, e com o cresci-
mento de empresas brasileiras que 
ampliavam sua presença na África 
e América Latina. O embaixador 
americano alerta seu governo para 
a necessidade de se fazer contato 
com gente que atuava no Judiciário 
e na Polícia para colocá-los a par 
dos métodos e dos interesses do seu 
governo. É formada rede no meio 
jurídico, entre advogados, magis-
trados, procuradores, policiais, sob 
coordenação da Embaixada.

II – Assim, e dentro do 
ambiente do acordo de cooperação, 
foi feito contato com o juiz federal 
Sérgio Moro. Eles o conheciam 

pela atuação no caso do Banestado, 
onde havia forte envolvimento do 
sistema financeiro americano, caso 
que Sergio Moro havia abafado 
e cooperado com as autoridades 
americanas.  Sergio Moro viaja 
aos Estados Unidos e lá mantém 
contato com o Departamento de 
Justiça, FBI, o Departamento de 
Estado e outros organismos.  

III – Foi deslocada para a 
Embaixada no Brasil, uma advo-
gada vinculada ao Departamento 
de Justiça americano, Karine 
Moreno-Taxman, dita como espe-
cialista em lavagem de dinheiro 
e terrorismo, como “conselheira 
jurídica”.  Procurou-se dissemi-
nar métodos utilizados nos esta-
dos Unidos, através de cursos de 
formação, seminários, viagens aos 
Estados Unidos, como criação de 
grupos de trabalho anticorrupção, 
aplicação de sua doutrina jurí-
dica (principalmente o sistema de 
recompensa para as delações), e o 
compartilhamento “informal” de 
informações sobre os processos, ou 
seja, fora dos canais oficiais.  

 IV – Esta advogada é convi-
dada a falar para agentes da Polícia 
Federal, em Fortaleza. Afirmou: 
“Em casos de corrupção, é preciso 
ir atrás do ‘rei’ de maneira siste-
mática e constante, para derrubá-
-lo.” “Para que o Judiciário possa 
condenar alguém por corrupção, 
é preciso que o povo odeie essa 
pessoa”. “A sociedade deve sentir 
que ele realmente abusou de seu 
cargo e exigir sua condenação”. Isto 
em 2009, em plena efervescência do 
mensalão pela mídia.

 V - Moro foi levado para inte-
grar o gabinete de Rosa Weber, (por 
quem, como?) recém nomeada 
para o Supremo Tribunal Federal, 
era da Justiça do Trabalho, preci-
sava de auxiliares com expertise 
criminal para auxiliá-la no julga-
mento do mensalão. Daí surgiu o 
famoso e polêmico voto que justi-
ficava flexibilizar a necessidade 
de provas em casos de corrupção: 
“Nos delitos de poder, quanto 
maior o poder ostentado pelo 
criminoso, maior a facilidade de 
esconder o ilícito. Esquemas vela-

dos, distribuição de documentos, 
aliciamento de testemunhas. Disso 
decorre a maior elasticidade na 
admissão da prova de acusação”, 
está no voto da Ministra. (A repor-
tagem não se referiu à igualmente 
famosa referência ao domínio do 
fato, utilizado pela justiça alemã 
para os criminosos nazistas. Só 
esqueceu de exigir provas do domí-
nio, do conhecimento do fato).

 VI - Em 2013, em meio a massi-
vas manifestações populares, e 
com pressões internacionais, o 
Congresso elabora a lei anticor-
rupção. Adotam-se mecanismos 
previstos no Foreign Corrupt Prac-
tices Act (FCPA), lei americana que 
permite que os EUA investiguem e 
punam fatos ocorridos em outros 
países. Ato típico do poder econô-
mico e político do Império. O dire-
tor do FCPA viria ao Brasil instruir 
os procuradores barasileiros. Os 
próprios juristas americanos obser-
varam que a lei anticorrupção traria 
efeitos deletérios para a Justiça 
brasileira, tinha caráter “impre-
visível e contraditório”, ausência 
de procedimentos de controle: 
“qualquer membro do Ministério 
Público pode abrir uma investi-
gação em função de suas próprias 
convicções, com reduzidas possi-
bilidades de ser impedido por uma 
autoridade superior”.

 (Anteriormente, havia sido 
votada a famosa Lei da Ficha 
Limpa, é preciso acrescentar à 
reportagem.)

 VII - O Procurador-Geral da 
República, Rodrigo Janot, criou a 
“força-tarefa” da “lava jato”, em 
seguida. Desde seu surgimento, o 
grupo atraiu a atenção da imprensa, 
narra o jornal. “A orquestração 
das prisões e o ritmo da atuação 
do Ministério Público e de Moro 
transformaram a operação em uma 
verdadeira novela político-judicial 
sem precedentes”, afirmam Bour-
cier e Estrada na reportagem.

 VIII – Já com a lei anticorrupção 
em vigor, a procuradora-adjunta 
do Departamento de Justiça ameri-
cano, Leslie Caldwell, afirmou em 
palestra: “A luta contra a corrupção 
estrangeira não é um serviço que 

nós prestamos à comunidade inter-
nacional, mas sim uma medida de 
fiscalização necessária para prote-
ger nossos próprios interesses em 
questões de segurança nacional e 
o das nossas empresas, para que 
sejam competitivas globalmente.”

 Leslie Backshies, chefe da 
unidade internacional do FBI e 
encarregada, a partir de 2014, de 
ajudar a “lava jato” no país, afir-
mou que “os agentes devem estar 
cientes de todas as ramificações 
políticas potenciais desses casos, 
de como casos de corrupção inter-
nacional podem ter efeitos impor-
tantes e influenciar as eleições e 
cenário econômico”.  

 Kenneth Blanco, então procu-
rador-geral adjunto do DoJ, decla-
rou que “Brasil e Estados Unidos 
trabalharam juntos para obter 
provas e construir negócios”. E diz: 
“É difícil imaginar uma cooperação 
tão intensa na história recente como 
a que ocorreu entre o DoJ e o Minis-
tério Público brasileiro”.

 O que mais preocupava os 
EUA, diz a reportagem, era a 
autonomia da política externa 
brasileira e a ascensão do país 
como uma potência econômica e 
geopolítica regional na América 
do Sul e na África, para onde 
empreiteiras brasileiras come-
çavam a expandir seus negócios 
(impulsionadas pelo plano de 
criação dos “campeões nacionais” 
patrocinado pelo BNDES.O então 
embaixador americano diz que o 
projeto político brasileiro para a 
integração econômica da América 
do Sul suscita sérias preocupações 
no Departamento de Estado, que 
“considera o evolução da Odebre-
cht parte do projeto de poder do PT 
e da esquerda latino-americana”.

 Um ex-membro do Departa-
mento de Justiça, encarregado da 
relação com os latinos americanos, 
afirmou ao Le Mondeque tiveram 
muito trabalho para “endireitar os 
rumos” das coisas devido à dete-
rioração das relações entre Obama 
e Lula. A tarefa ficou ainda mais 
difícil depois que Edward Snow-
den mostrou que a NSA (agência 
de segurança dos EUA) espionava 

a presidente Dilma Rousseff e a 
Petrobras, o que esfriou ainda mais 
a relação entre Brasília e Washing-
ton. 

 IX – “Em 2015, os procuradores 
brasileiros, para dar mostras de boa 
vontade para com os norte-ameri-
canos, organizaram uma reunião 
secreta para colocá-los a par das 
investigações da “lava jato” no 
país. Cobraram um preço: parte do 
dinheiro recuperado pela aplica-
ção do FCPA voltaria para o Brasil, 
especificamente para um fundo 
gerido pela própria “lava jato”.  

 X - O acordo de “colaboração” 
entre as autoridades norte-ameri-
canas e a Odebrecht, em 2016, 
previa o reconhecimento de atos 
de corrupção não apenas no Brasil, 
mas em outros países nos quais 
a empresa tivesse negócios. Nas 
negociações, ressalta Le Monde, foi 
ordenado ao Citibank, que admi-
nistrava o dinheiro da empresa 
nos EUA, que desse um prazo de 
30 dias para encerrar as contas da 
Odebrecht, em caso de recusa do 
acordo: os valores depositados 
nessas contas seriam colocados em 
liquidação judicial. Isto é, falência, 
sublinha o Le Monde. 

Reportagem memorável do Le 
Monde. 

Tudo aconteceu em governos 
do campo popular, nas barbas do 
Ministério da Justiça. 

Antes, em 1954, armou-se um 
complô para derrubar o presidente 
mais longevo da nossa história e até 
então o mais querido, sob acusa-
ções de corrupção, “mar de lama”; 
em 1964 deram o golpe para derru-
bar Jango sob as mesmas acusa-
ções, mais a de comunismo; agora, 
condenaram o presidente eleito e 
reeleito pelo povo brasileiro, e que 
havia eleito e reeleito sua sucessora, 
Dilma Roussef, o levaram à prisão 
e o impediram de se candidatar. 
Resultado: foi eleito Bolsonaro. Em 
todos os três episódios os Estados 
Unidos alegaram estar ajudando o 
Brasil livrar-se de corrupção.  

 É o caso de se indagar: quando, 
na História, o Império preocupou-
-se em combater corrupção nas 
colônias?

Enquanto o Brasil registra 3.687 
mortes por covid-19 em 24 horas, e 
total passa de 358 mil brasileiros 
vítimas da doença, o presidente 
Jair Bolsonaro passeia no em torno 
de Brasília e ri da pandemia como 
uma espécie de Nero durante o 
incêndio de Roma, que muitos 
dizem que foram provocados por 
ele mesmo.

Nosso presidente nunca foi 
capaz de fazer um pronuncia-
mento sincero sobre as milhares de 
mortes que são registradas todos 
os dias. Pelo contrário: Bolsonaro 
sempre zombou, questionou e 
jogou dúvidas sobre os números. 
Para ele, a Covid-19 não passa de 
uma ‘gripezinha’ e que os brasilei-
ros precisam deixar de ‘mimimi’ 
e trabalhar, afinal, ‘todos vamos 
morrer um dia’.

Paralelo as insanidades profe-
ridas pelo mandatário brasileiro 
nestes pouco mais de dois anos, 
Jair Bolsonaro não deixa de curtir 
a boa vida de presidente. Andando 
de jet-ski nos lagos de Brasília, 
pescando em paraísos protegidos 
pela Marinha ou passeando de 
moto pelas ruas empoeiradas das 
cidades satélites de Brasília, numa 
ação totalmente populista, usada 
única e exclusivamente para negar 
a doença e fazer proselitismo polí-
tico barato.

Cada saída do presidente ou 
qualquer dos seus deslocamentos 
custa caro, muito caro ao bolso do 
contribuinte brasileiro.

As recentes férias do presidente 
Jair Bolsonaro, no Guarujá (SP) e 
em São Francisco do Sul (SC), de 18 
de dezembro de 2020 a 5 de janeiro 

deste ano, custaram aos cofres 
públicos R$ 2,4 milhões. Cerca de 
R$ 1,2 milhão foi gasto com o cartão 
corporativo do governo federal, R$ 
1,05 milhão bancaram combustível 
e manutenção de aeronaves, e R$ 
202 mil diárias.

Descaradamente, o Bolsonaro 
disse na noite da última segunda-
-feira, 12, a apoiadores na frente 
do Palácio da Alvorada, que “vai 
ter mais férias para ser gasto 
(dinheiro)”. Bolsonaro referia-se às 
críticas que recebeu por ter usado 
R$ 2,3 milhões nas férias no fim de 
2020.

“Ah, gastou milhões nas 
férias. Vai ter mais férias para ser 
gasto; fiquem tranquilos”, ironi-
zou. “Qualquer saída, a despesa é 
grande. Mas eu vou assim mesmo”, 
declarou. “Eu vou ficar preso aqui 

dentro de casa quanto tempo?”, 
perguntou a apoiadores, em vídeo 
divulgado por uma página bolso-
narista na internet.

Volto a comparar Bolsonaro a 
Nero e a quase destruição de Roma, 
até então o maior império do 
Ocidente. O presidente brasileiro 
já foi chamado de genocida, mas 
não ligou. Ele desdenha das mortes 
pela pandemia, numa alucinação 
total, atribuindo aos governadores, 
prefeitos e até ao STF a culpa que é 
dele. Bolsonaro não providenciou 
as vacinas, usou e abusou de retó-
rica de fake news para divulgar 
remédios ineficazes e ainda boico-
tou todo o esforço nacional para 
diminuir o contágio e evitar que o 
país chegue ao ponto que estamos 
agora, em completa agonia, deses-
pero e desalento.

Muitos brasileiros ainda vão 
ter que morrer por obra de um 
governo com nuances genocidas, 
onde o presidente rir, enquanto 
deveria agir.

Não tem mais o que dizer, a 
não ser que o Brasil precisa dar 
um basta as mortes diárias. O país 
precisa de uma direção, uma orga-
nização centralizada para comba-
ter uma doença que não dá mostras 
de que vai retroceder.

O Brasil precisa parar Bolso-
naro para o bem geral da nação. A 
instalação da Comissão Parlamen-
tar de Inquérito no Senado pode 
ser o primeiro passo para, final-
mente, o país respirar e poder se 
unir contra o mal maior que é uma 
doença mortal, capaz de dizimar 
uma pequena cidade por dia em 
números de mortos.

O Império meteu a mão no Judiciário, revela jornal francês Le Monde

Enquanto povo morre, Bolsonaro curte adoidado a vida de presidente



Desde a sexta-
- f e i r a  ( 9 ) , 
o s  t r a b a -

lhadores da limpeza urbana 
na parte alta da capital 
cruzaram os braços devido 
a falta de pagamento dos 
salários.  Pelas ruas, o lixo 
acumulado e o mau cheiro 
é insuportável nas portas 
dos moradores. O secretário 
municipal de Governo, Fran-
cisco Sales, informou através 
das suas redes socais que 
se reuniu na segunda-feira 
(13) com os trabalhadores 
da Viva Ambiental, uma das 
empresas responsáveis pela 
limpeza urbana na parte alta 
da cidade. 

No vídeo, Sales acusou 
a gestão do ex-prefeito Rui 
Palmeira, de não ter realizado 
os pagamentos. “A gestão 
passada saiu e deixou um 
grande abacaxi para que a 
gente pudesse resolver. Não 

pagaram novembro nem paga-
ram dezembro. Responsabili-
dade que era para ser feita pela 
administração do ex-prefeito de 
Maceió”, afirmou o secretário 
de Governo. 

Responsável pela limpeza 
urbana da capital na gestão de 
Rui Palmeira, Gustavo Acioli 
Torres, ex-superintendente de 
Desenvolvimento Sustentá-

vel, mandou um recado para 
Sales também através das 
suas redes sociais: “Recebi 
um vídeo acusando a gestão 
passada pela não coleta no mês 
quatro de 2021, acusando um 
rombo de dezembro e novem-
bro. Vale Ressaltar que eu já 
comprovei aqui que novem-
bro ficou empenhado. Ficou 
saldo tanto na conta única 

quanto no Fundo Municipal 
de Meio Ambiente para que 
se desse continuidade e que se 
pagasse. Dezembro apenas é 
pago em janeiro, após o serviço 
realizado. Você não tem como 
pagar dezembro antecipada-
mente e o secretário bem sabe 
disso”, explicou o ex-superin-
tendente. 

Ele ainda cutucou a atual 
gestão do prefeito JHC: “O que 
precisa é que a gestão atual 
largue o celular e vá trabalhar. 
Vá dar continuidade àquilo que 
nós deixamos preparados”. De 
acordo com Torres, durante a 
transição de governo, ainda em 
2020, uma pequena equipe foi 
enviada por JHC, dificultando 
a transição. “Nós aguardamos 
para fazer a transição e fizemos 
com uma equipe. Pedimos que 
fosse indicado quem seria o 
secretário. Infelizmente, a Supe-
rintendência ficou abandonada 
até o dia 7 de janeiro [de 2021]. 

Mas nós voltamos lá, fizemos 
a transição, fizemos o passo 
a passo de tudo o que estava 
acontecendo, como estavam 
todos os contratos”, acrescen-
tou. 

Sales, por sua vez, durante 
seu vídeo afirmou que a Prefei-
tura de Maceió vai fiscalizar 
24h as duas empresas terceiri-
zadas para que os trabalhado-
res possam ser tratados melhor 
e, ao mesmo tempo. receber 
salário em dia e o ticket alimen-
tação. “Vamos continuar traba-
lhando. A Prefeitura de Maceió, 
através da gestão do prefeito 
JHC, está de olho e vamos orga-
nizar, sim, essa bagunça que a 
gestão passada deixou aqui na 
nossa cidade”, finalizou. 

Até o início da tarde de hoje, 
a coleta de lixo na parte alta da 
cidade ainda não estava regula-
rizada, penalizando moradores 
da capital.

Fonte: Jornal de Alagoas
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Secretários trocam acusações 
sobre coleta de lixo em Maceió

FRANCISCO SALES E GUSTAVO ACIOLI gravam vídeo e usam redes sociais cada um com a sua versão para o caso

Jornal de Alagoas 

Lixo acumulado na Serraria; vários bairros de Maceió estão nesta situação

A Grota do Rafael, situ-
ada no bairro do Jacintinho, 
ganhou mais luz e segurança. 
As lâmpadas convencionais de 
vapor de sódio foram substitu-
ídas por 252 novas luminárias 
de Led pela Superintendência 
Municipal de Energia e Ilumi-
nação Pública (Sima).

Além de iluminar melhor, 
o Led é garantia da economia 
de energia e facilidade na 
manutenção do serviço, já que 
a tecnologia tem uma dura-
bilidade até três vezes maior 
que as lâmpadas comuns. 
Também traz benefícios ao 
meio ambiente, já que reduz a 
emissão de gás carbônico.

Para Roberto Ramos, 

presidente da Associação 
dos Moradores e morador da 
Grota do Rafael há 28 anos, 
a iluminação em Led é sinô-
nimo de avanço. Segundo 
ele, “a nova iluminação deixa 
as ruas mais claras, retirando 
o sombreado causado pelas 
lâmpadas convencionais, 
trazendo mais segurança para 
quem trafega no local à noite”.

“Estamos fazendo um 
trabalho intenso de ilumina-
ção em toda Maceió, principal-
mente nas grotas. São políticas 
públicas que trazem benefí-
cios imediatos e reais para a 
população. Mais segurança, 
mais qualidade de vida, mais 
luz”, declarou o prefeito JHC.

GROTA DO RAFAEL

Comunidade recebe 
iluminação de LED

João Victor Barroso
Reórter

No início da pandemia 
causada pelo novo corona-
vírus, a população alagoana 
constatou várias ações adota-
das pela  Secretaria de Estado 
da Saúde (Sesau) para assegu-
rar o diagnóstico preciso e em 
tempo oportuno. Entre elas 
está a abertura da Central de 
Triagem para Covid-19, inau-
gurada no dia 14 de abril do 
ano passado, e que está loca-
lizada no Ginásio do Sesi, no  
Trapiche.

Há exatamente um ano 
a Central de Triagem para 
Covid-19 foi inaugurada e 
contabiliza o atendimento a 
76.756 pessoas com suspeita 
da doença. A unidade de 
saúde funciona 24 horas por 
dia, durante os sete dias da 
semana, ofertando testes de 
diagnóstico para a popula-
ção e melhorando o fluxo 
de atendimento dos pacien-
tes. Durante os 365 dias de 
funcionamento, foram reali-
zados 51.303 testes rápidos, 
com 8.019 casos positivos e 
43.284 testagens negativas.

“Milhares de pessoas 
passaram pela Central de 
Triagem sendo atendidas 
de forma humanizada pelos 
profissionais que fazem parte 
da equipe multiprofissio-
nal da unidade. A testagem 
dos pacientes garantiu que 
pudéssemos encaminhar, 
de uma forma mais ágil, os 
casos positivos para um trata-
mento imediato da doença. A 
Central de Triagem se tornou 
extremamente importante 
no enfrentamento à Covid-
19, fazendo com que melho-
rássemos nossas estratégias 
para combater o novo vírus”, 
destaca o secretário de Estado 
da Saúde, Alexandre Ayres.

A unidade de saúde conta 
com médicos, enfermeiros, 
técnicos de enfermagem, 
farmacêutico, biomédicos e 
técnicos em análise clínica. 
A Central de Triagem para 
Covid-19 possui uma estru-
tura física com 10 consultó-
rios, quatro salas de coleta e 16 
poltronas de medicação.

QUANDO PROCURAR A CENTRAL 
A população deve procurar 

a Central de Triagem de Maceió 

quando estiver entre o terceiro 
e o sétimo dia após o início dos 
sintomas. Entre os sintomas 
que devem ser observados com 
suspeita da Covid-19, estão 
as dores no corpo, na cabeça e 
garganta, além de febre, tosse, 
coriza, congestão nasal, perda 
de olfato e paladar.

Maryana Costa,  dire-
tora da Central de Triagem 
de Maceió, explica que ao 
chegar à unidade de saúde, 
as pessoas passam por uma 
pré-triagem, onde o nível de 
oxigênio no sangue é verifi-
cado por meio de um oxíme-
tro.

“Após essa etapa, um 
enfermeiro irá verificar todos 
os sinais vitais e os sinto-
mas dos pacientes, que em 
seguida são encaminhados 
para uma consulta com um 
médico. E em caso de neces-
sidade, o médico irá solicitar 
a realização do teste rápido 
ou do teste RT-PCR”, disse a 
enfermeira.

Na Central de Triagem 
a população encontra dois 
tipos de testes para a detecção 
da Covid-19, o teste RT-PCR 
e o teste rápido de antígeno. 

CENTRAL DE TRIAGEM/SESI

Um ano em operação e 
76,5 mil atendimentos

Grota do Rafael recebe iluminação de LED; mais segurança para moradores

 Itawi Albuquerque/Secom
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Um  h o m e m 
considerado 
um dos maio-

res pistoleiros do Nordeste foi 
preso em Arapiraca, em uma 
ação integrada, na manhã 
de hoje, entre a Polícia Civil 
dos estados de Alagoas e 
Piauí, denominada Operação 
Sicário. A esposa do homem 
também foi presa. O casal é 
suspeito de participação no 
homicídio de um empresário 
na cidade de Parnaíba (PI).

De acordo com o delegado 
Maycon Braga, da cidade 
de Parnaíba, o homem tinha 
mais outros dois mandados 
de prisão em aberto, e já era 
um foragido da polícia. Ele é 
suspeito de matar pelo menos 
30 pessoas. Já a esposa, de 
receber os valores pagos pelas 
execuções cometidas pelo 
marido.

“Ele era o executor, e tem 
pelo menos umas 30 mortes 

nas costas. Muito perigoso, 
profissional. No crime desse 
empresário ele estava em uma 
moto, o carro em movimento, 
e ele atirou na cabeça e no 
corpo e não errou um tiro. Ele 
é muito bom de tiro e no que 

faz”, disse o delegado.
O acusado seria contra-

tado por uma “empresa do 
crime” que agia em Alagoas, 
Pernambuco e no Piauí, com 
sede na cidade pernambucana 
de Arco Verde.

A operação foi deflagrada 
para o cumprimento de 20 
mandados de prisão e 11 
mandados de busca e apre-
ensão, nos estados do Piauí, 
Pernambuco e Alagoas, todos 
relacionados com a execução 

do empresário.
Com o acusado foi encon-

trada uma pistola 9mm. Ainda 
segundo o delegado, o homem 
está querendo se passar pelo 
irmão, e pode também ser 
acusado por falsidade ideo-
lógica. Uma criança do casal 
será entregue aos avós que 
moram em Arapiraca.

O CRIME
A morte do empresário 

Janes Cavalcante de Castro 
ocorreu em 18 de setembro do 
ano passado.

Além das prisões, a opera-
ção visou arrecadar provas 
da participação dos autores 
imediatos, partícipes e quem 
prestou auxílio material do 
crime.

Participaram da operação 
cerca de 60 policiais da Polícia 
Civil de Alagoas, Pernambuco 
e Piauí.

Fonte: NN1

Um dos maiores ‘pistoleiros’ 
do Nordeste é preso pela PC

ELE É SUSPEITO DE MATAR pelo menos 30 pessoas; já a esposa, de receber os valores pagos pelas execuções

Operação teve participação de policiais civis de Alagoas e Piauí e resultou na prisão do pistoleiro mais procurado da região

Foi publicado ontem, em 
edição suplementar do Diário 
Oficial do Estado (DOE), o 
decreto 73.905, que mantém 
todo o estado de Alagoas na 
Fase Vermelha do Distancia-
mento Social Controlado. A 
principal alteração feita pelo 
governador Renan Filho foi 
a ampliação do horário de 
funcionamento de bares e 
restaurantes.

A partir de hoje, bares e 
restaurantes podem funcio-
nar das 5h às 20h, sendo proi-
bida a abertura para receber 
clientes aos finais de semana. 
Durante o sábado e domingo, 
os estabelecimentos podem 
atender apenas por servi-
ços de entrega, inclusive por 
aplicativo, e na modalidade 
Pague e Leve.

“Mantivemos o fecha-
mento de diversos segui-
mentos econômicos aos 
finais de semana, inclu-
sive de praias, shoppings e 
comércio, mas com o funcio-
namento garantido durante 
a semana, o que permite um 
equilíbrio entre a atividade 
econômica e as necessida-
des sanitárias. Ampliamos 
por mais 4 horas o funcio-
namento de lanchonetes, 
restaurantes e bares, prin-
cipalmente porque não há 
aglomeração até às 20h. Esta 
é a experiência que recolhe-
mos até aqui.”, afirmou o 
governador Renan Filho.

O novo decreto de distan-
ciamento social controlado 
tem validade até às 23h59 do 
dia 27 de abril.

POUCA EVOLUÇÃO

Decreto amplia o 
horário de bares 

Ascom Semarh

A Sala de Alerta da Secre-
taria de Estado do Meio 
Ambiente e dos Recursos 
Hídricos (Semarh) emitiu um 
aviso meteorológico sobre as 
condições atmosféricas próxi-
mas a costa leste do Nordeste 
que devem provocar panca-
das de chuva intercaladas com 
períodos de tempo seco em 
pontos isolados do Litoral, 
Baixo São Francisco e Zona 
da Mata a partir da manhã de 
hoje, podendo se estender pelo 
menos até a próxima sexta-feira 
(16). Essa chuva pode atingir as 
outras regiões ambientais do 
estado, com menor intensidade.

Devido às chuvas regis-
tradas nos últimos dias, é 
importante manter atenção 
especial a áreas de encosta, pois 
o solo encontra-se saturado, 
deixando-o mais instável. 

Essas chuvas previstas não 
trazem risco de transborda-
mento nas principais bacias 
hidrográficas de Alagoas e 
também não impactarão nos 
níveis das lagoas, porém, 
pancadas intensas poderão 
provocar alagamentos em áreas 

vulneráveis com deficiência de 
drenagem, principalmente em 
áreas urbanas impermeabi-
lizadas, transbordamento de 
pequenos riachos e movimen-
tações de massa em áreas de 
encosta. 

É importante ressaltar que 
como a chuva prevista para 
estas áreas será localizada, a 
precisão da localização e inten-
sidade só poderá ser prevista 
com algumas horas de antece-
dência, mediante o monitora-

mento contínuo.
A Sala de Alerta segue 

monitorando as condições sinó-
ticas e novas atualizações pode-
rão ser enviadas a qualquer 
momento. O acompanhamento 
da previsão do tempo e do 
monitoramento dos rios pode 
ser feito pelo site da Semarh, 
por meio dos seguintes links:  
http://www.semarh.al.gov.br/
tempo-eclima/previsao e http://
www.semarh.al.gov.br/bole-
tim-hidrologico. 

OLHA A CHUVA!

Sala de Alerta emite 
aviso meteorológico 

Reprodução

Renan Filho manteve a Fase Vermelha, mas flexibilizou parte do comércio

Divulgação

Divulgação PC
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Co m i s s ã o 
criada pela 
O r d e m 

dos Advogados do Brasil 
(OAB) para avaliar as ações 
do governo federal à frente 
da pandemia de Covid-19 
concluiu que o presidente Jair 
Bolsonaro cometeu crimes de 
responsabilidade e contra a 
humanidade ao fundar uma 
‘República da Morte’ no País. 
Segundo o colegiado, Bolso-
naro agiu deliberadamente 
contra medidas de proteção 
ao coronavírus e se omitiu em 
diversas situações que pode-
riam reduzir o número de 
óbitos causados pela doença.

A comissão foi presi-
dida pelo ex-ministro do 
Supremo Tribunal Federal 
Carlos Ayres Britto e contou 
com a participação dos juris-
tas Miguel Reale Jr., Carlos 
Roberto Siqueira Castro, 
Cléa Carpi, Nabor Bulhões, 
Antonio Carlos de Almeida 
Castro, Geraldo Prado, Marta 
Saad, José Carlos Porciúncula 
e Alexandre Freire. O relató-
rio de 24 páginas é dividido 
em análises sobre possí-
veis sanções a Bolsonaro no 
plano nacional (processo de 
impeachment e denúncias 
criminais) e internacional 
(denúncia ao Tribunal Penal 
Internacional).

“A questão que se põe no 
presente momento é a seguinte: 
pode-se provar com segurança, 
e de acordo com as leis da natu-
reza, que centenas de milhares 
de vidas teriam sido salvas, caso 
o presidente e outras autorida-
des tivessem cumprido com 
o seu dever constitucional de 
zelar pela saúde pública? A 
resposta é um retumbante sim”, 
apontou o relatório dos juristas.

O colegiado relembra três 

ocasiões em que omissões e 
ações do governo pesaram no 
combate à pandemia: a falta de 
interesse de Bolsonaro em nego-
ciar vacinas com a Pfizer no ano 
passado, as ações do presidente 
ao desautorizar o então minis-
tro da Saúde Eduardo Pazuello 
a comprar doses da Coronavac 
com o Instituto Butantan e a 
resistência do governo federal 
em adotar medidas sanitárias 
que ajudariam a minimizar a 
transmissão do vírus, como o 
distanciamento social e o uso 
de máscaras.

“Não há outra conclusão 
possível: houvesse o presidente 
cumprido com o seu dever cons-
titucional de proteção da saúde 

pública, seguramente milhares 
de vidas teriam sido preser-
vadas. Deve, por isso mesmo, 
responder por tais mortes, em 
omissão imprópria, a título 
de homicídio. Deve também, 
evidentemente, responder, em 
omissão imprópria, pela lesão 
corporal de um número ainda 
indeterminado de pessoas que 
não teriam sido atingidas caso 
medidas eficazes de combate à 
Covid-19 tivessem sido imple-
mentadas. Por óbvio, para fins 
de responsabilização criminal, 
esse número deve ser apurado”, 
anotou o relatório.

‘REPÚBLICA DA MORTE’
No plano internacional, a 

comissão da OAB afirma há 
‘fundadas e sobradas razões’ 
para Bolsonaro responder por 
crimes contra a humanidade 
no Tribunal Penal Internacio-
nal. Os juristas afirmam que o 
presidente utilizou a pande-
mia ‘deliberadamente como 
instrumento de ataque (arma 
biológica) e submissão de toda 
a população’.

“A partir da leitura do tipo 
penal em questão, indaga-se: 
acaso uma gestão governamen-
tal deliberadamente atentató-
ria à saúde pública, que acaba 
por abandonar a população à 
própria sorte, submetendo-a a 
um superlativo grau de sofri-
mento, não poderia ser carac-

terizada como um autêntico 
crime contra a humanidade? 
Em outras palavras: fundar 
uma ‘República da Morte’ não 
configuraria tal crime? Parece-
-nos que sim”, frisaram os juris-
tas.

O relatório da comissão 
será levado para discussão no 
plenário do Conselho Federal 
da OAB, que reúne represen-
tantes das seccionais estaduais 
da entidade e o seu presidente, 
Felipe Santa Cruz. Com base 
no parecer, a Ordem poderá 
apresentar um pedido de impe-
achment contra Bolsonaro. Até 
o momento, a OAB não elabo-
rou nenhum pedido de afasta-
mento do presidente.

OAB conclui que Bolsonaro 
fundou ‘República da Morte’

A COMISSÃO FOI PRESIDIDA pelo ex-ministro do STF Carlos Ayres Britto; para colegiado, Bolsonaro se omitiu em diversas situações

Comissão criada pela OAB concluiu que o presidente Jair Bolsonaro cometeu crimes de responsablidade e contra a humanidade frente à pandemia
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Um  h o m e m 
considerado 
um dos maio-

res pistoleiros do Nordeste foi 
preso em Arapiraca, em uma 
ação integrada, na manhã 
de hoje, entre a Polícia Civil 
dos estados de Alagoas e 
Piauí, denominada Operação 
Sicário. A esposa do homem 
também foi presa. O casal é 
suspeito de participação no 
homicídio de um empresário 
na cidade de Parnaíba (PI).

De acordo com o delegado 
Maycon Braga, da cidade 
de Parnaíba, o homem tinha 
mais outros dois mandados 
de prisão em aberto, e já era 
um foragido da polícia. Ele é 
suspeito de matar pelo menos 
30 pessoas. Já a esposa, de 
receber os valores pagos pelas 
execuções cometidas pelo 
marido.

“Ele era o executor, e tem 
pelo menos umas 30 mortes 

nas costas. Muito perigoso, 
profissional. No crime desse 
empresário ele estava em uma 
moto, o carro em movimento, 
e ele atirou na cabeça e no 
corpo e não errou um tiro. Ele 
é muito bom de tiro e no que 

faz”, disse o delegado.
O acusado seria contra-

tado por uma “empresa do 
crime” que agia em Alagoas, 
Pernambuco e no Piauí, com 
sede na cidade pernambucana 
de Arco Verde.

A operação foi deflagrada 
para o cumprimento de 20 
mandados de prisão e 11 
mandados de busca e apre-
ensão, nos estados do Piauí, 
Pernambuco e Alagoas, todos 
relacionados com a execução 

do empresário.
Com o acusado foi encon-

trada uma pistola 9mm. Ainda 
segundo o delegado, o homem 
está querendo se passar pelo 
irmão, e pode também ser 
acusado por falsidade ideo-
lógica. Uma criança do casal 
será entregue aos avós que 
moram em Arapiraca.

O CRIME
A morte do empresário 

Janes Cavalcante de Castro 
ocorreu em 18 de setembro do 
ano passado.

Além das prisões, a opera-
ção visou arrecadar provas 
da participação dos autores 
imediatos, partícipes e quem 
prestou auxílio material do 
crime.

Participaram da operação 
cerca de 60 policiais da Polícia 
Civil de Alagoas, Pernambuco 
e Piauí.

Fonte: NN1

Um dos maiores ‘pistoleiros’ 
do Nordeste é preso pela PC

ELE É SUSPEITO DE MATAR pelo menos 30 pessoas; já a esposa, de receber os valores pagos pelas execuções

Operação teve participação de policiais civis de Alagoas e Piauí e resultou na prisão do pistoleiro mais procurado da região

Foi publicado ontem, em 
edição suplementar do Diário 
Oficial do Estado (DOE), o 
decreto 73.905, que mantém 
todo o estado de Alagoas na 
Fase Vermelha do Distancia-
mento Social Controlado. A 
principal alteração feita pelo 
governador Renan Filho foi 
a ampliação do horário de 
funcionamento de bares e 
restaurantes.

A partir de hoje, bares e 
restaurantes podem funcio-
nar das 5h às 20h, sendo proi-
bida a abertura para receber 
clientes aos finais de semana. 
Durante o sábado e domingo, 
os estabelecimentos podem 
atender apenas por servi-
ços de entrega, inclusive por 
aplicativo, e na modalidade 
Pague e Leve.

“Mantivemos o fecha-
mento de diversos segui-
mentos econômicos aos 
finais de semana, inclu-
sive de praias, shoppings e 
comércio, mas com o funcio-
namento garantido durante 
a semana, o que permite um 
equilíbrio entre a atividade 
econômica e as necessida-
des sanitárias. Ampliamos 
por mais 4 horas o funcio-
namento de lanchonetes, 
restaurantes e bares, prin-
cipalmente porque não há 
aglomeração até às 20h. Esta 
é a experiência que recolhe-
mos até aqui.”, afirmou o 
governador Renan Filho.

O novo decreto de distan-
ciamento social controlado 
tem validade até às 23h59 do 
dia 27 de abril.

POUCA EVOLUÇÃO

Decreto amplia o 
horário de bares 

Ascom Semarh

A Sala de Alerta da Secre-
taria de Estado do Meio 
Ambiente e dos Recursos 
Hídricos (Semarh) emitiu um 
aviso meteorológico sobre as 
condições atmosféricas próxi-
mas a costa leste do Nordeste 
que devem provocar panca-
das de chuva intercaladas com 
períodos de tempo seco em 
pontos isolados do Litoral, 
Baixo São Francisco e Zona 
da Mata a partir da manhã de 
hoje, podendo se estender pelo 
menos até a próxima sexta-feira 
(16). Essa chuva pode atingir as 
outras regiões ambientais do 
estado, com menor intensidade.

Devido às chuvas regis-
tradas nos últimos dias, é 
importante manter atenção 
especial a áreas de encosta, pois 
o solo encontra-se saturado, 
deixando-o mais instável. 

Essas chuvas previstas não 
trazem risco de transborda-
mento nas principais bacias 
hidrográficas de Alagoas e 
também não impactarão nos 
níveis das lagoas, porém, 
pancadas intensas poderão 
provocar alagamentos em áreas 

vulneráveis com deficiência de 
drenagem, principalmente em 
áreas urbanas impermeabi-
lizadas, transbordamento de 
pequenos riachos e movimen-
tações de massa em áreas de 
encosta. 

É importante ressaltar que 
como a chuva prevista para 
estas áreas será localizada, a 
precisão da localização e inten-
sidade só poderá ser prevista 
com algumas horas de antece-
dência, mediante o monitora-

mento contínuo.
A Sala de Alerta segue 

monitorando as condições sinó-
ticas e novas atualizações pode-
rão ser enviadas a qualquer 
momento. O acompanhamento 
da previsão do tempo e do 
monitoramento dos rios pode 
ser feito pelo site da Semarh, 
por meio dos seguintes links:  
http://www.semarh.al.gov.br/
tempo-eclima/previsao e http://
www.semarh.al.gov.br/bole-
tim-hidrologico. 

OLHA A CHUVA!

Sala de Alerta emite 
aviso meteorológico 

Reprodução

Renan Filho manteve a Fase Vermelha, mas flexibilizou parte do comércio

Divulgação

Divulgação PC
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Em  r e u n i ã o 
n a  s e d e  d a 
prefeitura de 

Maceió, ontem, o c, se reuniu 
com o prefeito João Henrique 
Caldas (JHC), para discutir 
a viabilidade de uma parce-
ria com foco no desenvolvi-
mento do turismo, por meio 
de qualificação profissional e 
monitoramento de dados.

N a  o p o r t u n i d a d e ,  o 
gerente de Programas Sociais 
do Senac Alagoas, Sandro 
Diniz, apresentou os cursos 
e as facilidades ofertadas 
pelo braço educacional do 
Sistema. JHC, por sua vez, 
demonstrou interesse em 
formalizar parceria com 
o objetivo de, por meio de 
cursos como os de idiomas, 
aperfeiçoar a hospitalidade 
maceioense.

Para o prefeito, Maceió é 
uma cidade turística e é impor-
tante que os prestadores de 
serviço estejam qualificados 
para promover a capital alago-
ana. “Talvez eles não saibam o 
quanto são importantes para 
nossa cidade. E isso pode ajudá-
-los a ter um maior retorno 
financeiro e também a prestar 
um serviço melhor”, observou.

Na reunião, que contou 
ainda com as presenças do 
secretário Municipal de 

Turismo, Ricardo Santa Ritta, 
e da assessora parlamentar 
da Fecomércio AL, Claudia 
Pessôa, o assessor econômico 
da Federação, Victor Horten-
cio, apresentou os dados 
socioeconômicos de Maceió 
e destacou a importância do 
Observatório do Turismo 
da capital, que, com dados 

mais atualizados, segundo 
o economista, poderia, de 
maneira mais assertiva, subsi-
diar a prefeitura na execução 
de programas voltados para 
o segmento. Santa Ritta reco-
nhece que a estrutura atual 
pode ser otimizada e ressalta 
que uma parceria com o Insti-
tuto Fecomércio seria um 

ganho significativo para a 
plataforma.

ECONOMIA DIGITAL
O encontro contou ainda 

com uma apresentação sobre 
o 1º Seminário Alagoano de 
Economia Digital, feita pelo 
superintendente da Fecomér-
cio AL, Allan Souza. Diante 

do que foi exposto, JHC deci-
diu apoiar o evento, que é 
gratuito e será realizado no 
dia 28 de abril, via transmis-
são online. Para se inscrever, 
basta acessar www.feco-
mercio-al.com.br, clicar no 
banner do seminário e fazer o 
cadastro seguindo as instru-
ções da página.

Fecomércio e Prefeitura de 
Maceió discutem parceria

TURISMO: ideia é promover a qualificação de prestadores de serviço e aperfeiçoar o Observatório do Turismo da capital

Divulgação

Prefeito JHC e presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Alagoas, Gilton Lima, se reuniram para discutir a viabilidade de parceria para o turismo
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Josenildo Torres
com informações da Ascom Uncisal

Em 90 dias, o 
Hospital Escola 
Drº Helvio Auto 

(HEHA), no bairro Trapiche, em 
Maceió, contará com a primeira 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) de Alagoas com Pressão 
Negativa. Isso será possível 
graças aos investimentos, na 
ordem de R$ 3,6 milhões, da 
Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesau).

Com isso, a nova unidade 
irá dispor de uma técnica de 
isolamento que fornece um 
ambiente estéril, totalmente 
fechado e com pressão abaixo 
da atmosférica normal, propí-
cia à recuperação de pacientes 
com doenças infectocontagio-
sas por vias aéreas, a exemplo 
da Covid-19.

Além de ser dotada de 
tecnologia de última geração, 
que também contribui para 
evitar a propagação de vírus, a 
nova UTI do Helvio Auto terá 
sua capacidade de atendimento 
ampliada. Quando estiver em 
funcionamento, o número de 
leitos passará dos sete atuais 
para dez, proporcionando que 
mais pacientes sejam atendi-
mentos simultaneamente.

 A medida representa mais 
uma ação da Sesau para ampliar 
os leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva em Alagoas, voltados 
para tratar pacientes acome-
tidos pela Covid-19 e outras 
doenças infectocontagiosas.

Conforme o projeto arquite-
tônico elaborado pela Assesso-
ria de Serviços de Engenharia 
e Arquitetura da Sesau, a Pres-
são Negativa é uma tecnologia 
de ponta, altamente moderna. 
Por meio dela, um sistema 
de ventilação impede que o 
ar de dentro do quarto migre 
para outros compartimentos, 

evitando a contaminação e, no 
caso do novo coronavírus, a sua 
propagação para outras áreas 
da unidade hospitalar.

Outras áreas – Além de a 
UTI, a Unidade de Doenças 
Respiratórias e o consultó-
rio do Pronto Atendimento 
também irão dispor da Pressão 
Negativa. A medida irá tornar 
o HEHA, que é referência no 
atendimento de doenças infec-
tocontagiosas para usuários do 
Sistema Único de Saúde (SUS) 
e para a rede privada, um dos 
mais modernos hospitais alago-
anos.

“Esta obra era um antigo 
pleito da equipe multiprofissio-
nal do Helvio Auto. Eestávamos 
programados para realizá-
-la no início do ano passado. 
Entretanto, com a pandemia da 
Covid-19, o projeto foi adiado. 
Este ano, estamos colocando 
a obra em prática para entre-
gar novas UTIs, da Unidade 
de Doenças Respiratórias e do 
consultório de Pronto Aten-
dimento com a tecnologia da 
Pressão Negativa”, ressaltou o 
secretário de Estado da Saúde, 
Alexandre Ayres.

O HEHA é uma unidade 

vinculada à Universidade Esta-
dual de Ciências da Saúde de 
Alagoas (Uncisal) e, de acordo 
com o reitor Henrique Costa, 
a reforma e ampliação da UTI 
é mais uma obra concretizada 
por meio da parceria com a 
Sesau. “Ainda no início do ano 
passado, levamos o pleito para 
o secretário Alexandre Ayres, 
que assegurou a execução da 
obra. Mas, com a pandemia da 
Covid-19, tivemos que adiar 
o projeto, que foi retomado no 
início deste mês e tem previsão 
para ser concluído dentro de 90 
dias, assegurando que a Uncisal 
tenha o único hospital alagoano 
com Pressão Negativa”, salien-
tou.

Ainda de acordo com 
Henrique Costa, a nova UTI, a 
Unidade de Doenças Respira-
tórias e o consultório do Pronto 
Atendimento com Pressão 
Negativa, representam uma 
conquista para a comunidade 
acadêmica do Estado. Isso 
porque, o Helvio Auto é um 
hospital escola, que além de ser 
campo de estágio para a forma-
ção de diversos profissionais de 
saúde, é uma referência para 
as pessoas que precisem tratar 
doenças infectocontagiosas, 
sejam elas usuárias do SUS ou 
que tenham plano de saúde.

UTI do Hospital Dr. Hélvio Auto 
será a 1ª com pressão negativa

OBRAS FORAM INICIADAS no início deste mês e devem ser concluídas em 90 dias; investimento é R$ 3,6 milhões 

Débora Rosset

Obras estão em andamento para que nova UTI do Hospital Escola Dr. Hélvio Auto fique pronta dentro de 90 dias
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Em  r e u n i ã o 
n a  s e d e  d a 
prefeitura de 

Maceió, ontem, o c, se reuniu 
com o prefeito João Henrique 
Caldas (JHC), para discutir 
a viabilidade de uma parce-
ria com foco no desenvolvi-
mento do turismo, por meio 
de qualificação profissional e 
monitoramento de dados.

N a  o p o r t u n i d a d e ,  o 
gerente de Programas Sociais 
do Senac Alagoas, Sandro 
Diniz, apresentou os cursos 
e as facilidades ofertadas 
pelo braço educacional do 
Sistema. JHC, por sua vez, 
demonstrou interesse em 
formalizar parceria com 
o objetivo de, por meio de 
cursos como os de idiomas, 
aperfeiçoar a hospitalidade 
maceioense.

Para o prefeito, Maceió é 
uma cidade turística e é impor-
tante que os prestadores de 
serviço estejam qualificados 
para promover a capital alago-
ana. “Talvez eles não saibam o 
quanto são importantes para 
nossa cidade. E isso pode ajudá-
-los a ter um maior retorno 
financeiro e também a prestar 
um serviço melhor”, observou.

Na reunião, que contou 
ainda com as presenças do 
secretário Municipal de 

Turismo, Ricardo Santa Ritta, 
e da assessora parlamentar 
da Fecomércio AL, Claudia 
Pessôa, o assessor econômico 
da Federação, Victor Horten-
cio, apresentou os dados 
socioeconômicos de Maceió 
e destacou a importância do 
Observatório do Turismo 
da capital, que, com dados 

mais atualizados, segundo 
o economista, poderia, de 
maneira mais assertiva, subsi-
diar a prefeitura na execução 
de programas voltados para 
o segmento. Santa Ritta reco-
nhece que a estrutura atual 
pode ser otimizada e ressalta 
que uma parceria com o Insti-
tuto Fecomércio seria um 

ganho significativo para a 
plataforma.

ECONOMIA DIGITAL
O encontro contou ainda 

com uma apresentação sobre 
o 1º Seminário Alagoano de 
Economia Digital, feita pelo 
superintendente da Fecomér-
cio AL, Allan Souza. Diante 

do que foi exposto, JHC deci-
diu apoiar o evento, que é 
gratuito e será realizado no 
dia 28 de abril, via transmis-
são online. Para se inscrever, 
basta acessar www.feco-
mercio-al.com.br, clicar no 
banner do seminário e fazer o 
cadastro seguindo as instru-
ções da página.

Fecomércio e Prefeitura de 
Maceió discutem parceria

TURISMO: ideia é promover a qualificação de prestadores de serviço e aperfeiçoar o Observatório do Turismo da capital

Divulgação

Prefeito JHC e presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Alagoas, Gilton Lima, se reuniram para discutir a viabilidade de parceria para o turismo



A CPI da Covid será desfavorável ao Governo Bolsonaro. Já foram indicados oito dos 11 componentes. Desses, Renan 
Calheiros (MDB-AL) é o mais cotado para presidir. O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), autor da proposta, deve 
ser o relator. Alguns oposicionistas indicados: Eduardo Braga (MDB-AM); Tasso Jereissati (PSDB-CE); Humberto Costa 
(PT-PE); Otto Alencar (PSD-BA) e Omar Aziz (PSD-AM). Entre governistas e simpatizantes: Ciro Nogueira (PP-PI) e 
Eduardo Girão (Podemos-CE). Sabendo que a CPI será oposicionista, Bolsonaro escalou o senador Eduardo Girão para 
incluir no escopo da investigação a aplicação de recursos federais por estados e municípios no combate à pandemia. 
O colegiado deve se reunir hoje para preencher os demais cargos e marcar a instalação da Comissão, cujo requeri-
mento foi lido ontem, pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (MDB/MG). A CPI investigará ações e omissões do 
Governo Federal no enfrentamento à Covid-19 e o colapso da saúde no Amazonas.

Política partidária à parte, fanatismo deixado de lado e interesse pelo “bigu” também 
esquecido. O que pensam os senadores alagoanos sobre a CPI da Covid. Renan 
Calheiros e Rodrigo Cunha votaram pela instalação do procedimento no Senado. 
Há muito que se apurar na falta de habilidade para as respostas imediatas, lá atrás, 
desde agosto/2020, quando o Brasil poderia ter comprado 70 milhões de vacinas. 
Milhares de vidas se perderam de lá para cá. Agora, o senador Fernando Collor fala 
que não é hora de pensar em CPI, mas em “união para combater a pandemia”. 
Senador, tome tento! Fique do lado certo. Há muito tempo que se busca essa união 
e o seu presidente prefere negar a letalidade da doença e andar abraçado com 
a morte. Cunha disse que basta de tanta irresponsabilidade do Governo Federal. 
Renan também critica a atuação da União no combate à pandemia, principalmente 
o comportamento do garoto-propaganda da peste Covid.

Durante a pandemia, Severino Pessoa (Republicanos-AL) aparece como o deputado federal que mais gastou com combustível 
no Brasil. Dos 513 parlamentares da Câmara, ele foi quem mais andou de carro. Apesar de participar das sessões remotas por 
causa da Covid-19. O parlamentar sagrou-se campeão no quesito gasto de combustível. Com isso, já está sendo chamado 
de “Severino Gasolina”. Gastou R$ 24.214,92, em 2019; R$ 61.028,56, em 2020. Somando tudo e tirando os “nove fora”, 
chega-se a R$ 85.243,48. Isso representa acréscimo de 152%. A economia do Congresso Nacional anda bem das pernas.

A ex-senadora Heloísa Helena e o engenheiro ambiental Wesley Diógenes 
são os novos porta-vozes da Rede Sustentabilidade, eleitos pelo 4º congresso 
nacional do partido há cerca de 20 dias. Desde que assumiram o comando 
do partido, eles vêm realizando reuniões online com os elos temáticos e 
diretórios estaduais para a ampliação e fortalecimento da Rede em todo o 
país rumo às eleições de 2022. Segundo Heloísa Helena, a missão básica 
de todos os militantes e dirigentes do partido é vencer a cláusula de barreira 
com as candidaturas à Câmara Federal.

Outro que está animado que “só pinto no lixo” é o secretário de Governo, Francisco 
Sales. Inquieto, Sales não se conforma em ficar no gabinete gelado, tomando 
cafezinho e conversando no zap com prováveis aliados do prefeito JHC. Ele vai 
para o fronte, de colete laranja e bota sete léguas. Chico Sales será candidato a 
deputado estadual. Bateu na trave na última eleição. Não fosse a ondinha Bolso-
naro que elegeu o Cabo Bebeto, a vaga na Assembleia seria dele. Nos bastidores, 
os observadores dizem que Sales está aparecendo demais, fazendo campanha 
aonde vai. Ciúme de homem é triste. Seja como for, é mais um do PSB que quer 
alçar voos mais altos. 

Mas, na esteira dos deslumbrados com a eleição de JHC, deve vir mais uns quatro 
ou cinco. Quem entra deslumbrado já perdeu a eleição. O protagonismo é do 
jovem prefeito, que vem desde quando foi eleito deputado estadual, passando 
pela Câmara Federal com votações extraordinárias e agora, assumindo a Prefei-
tura de Maceió. JHC venceu uma eleição muito difícil e se consolidou como “bom 
de urna”. Isso não quer dizer que quem orbita ao seu redor tem ou terá o mesmo 
desempenho. Nem mesmo seu pai, João Caldas. O “grito do campo” vem aí com 
todo gás – canalizado desde a fonte geradora JHC – para disputar uma vaga à 
Câmara Federal. Ele tem chance? Tem. E muita. Até porque é quem vai montar a 
chapa do PSB para a Câmara Federal. E ninguém faz uma cama de prego para se 
deitar nela. João Caldas está montando os degraus dessa escada. Entendeu, né?
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Por Deraldo Francisco
Jornalista - deraldofrancisco@bol.com.br

Que balaio é esse? 

Ligeirinhas

As articulações em torno do nome 
do senador Rodrigo Cunha para 

o Governo do Estado estão a todo 
vapor. Tudo bem na maciota, para não 
deixar a água turva. Ainda apagadi-
nha, a imagem do senador deve ficar 
fosforescente nos próximos dias. O 
jornalista Clayton Santos é quem vai 
cuidar dessa missão. Mas a candi-
datura de Cunha envolve muitas arti-
culações. Fernando Collor estaria no 
grupo, como o candidato à reeleição 
ao Senado. Isso não agrada ao jovem 
senador Rodrigo Cunha [ele faz 40 
anos dia 11 de maio]. Esse angu de 
caroço envolve ainda outros ingre-
dientes. Se Collor for descartado pelo 
grupo de Rodrigo Cunha, há possi-
bilidade de JHC ser o candidato ao 
Senado. Os dois ganhando a eleição, 
JHC vai para o Senado e Cunha para 
o Palácio República dos Palmares. Cunha abre vaga para a primeira suplente: Eudócia Caldas, mãe de 
JHC. Fenômeno: dos três senadores de Alagoas, dois seriam da mesma família: mãe e filho. O mesmo 
acontece com a família Calheiros. Caso o governador Renan Filho seja candidato ao Senado e vença 
a eleição, serão: Renan Calheiros e Renan Filho senadores. Pai e filho no Senado. Coisas de Alagoas. 
Isso vai acontecer? Depende das conjecturas e do eleitor. Em tempo: no primeiro cenário o bom e velho 
Ronaldo Lessa seria o prefeito de Maceió. Seria o recomeço de uma carreira política que já está na mão 
do último dono?

» Depois de ser dispensado do CSA, o ex-jogador Jacozinho é nomeado 
agente da FIFA. Bem que o CSA poderia ter aprendido mais com Jaco-
zinho: não perder gol feito; não levar gol do meio da rua e melhorar a 
batida de pênalti.

» A deputada Cibele Moura bem que poderia ter ficado calada. Foi criticar 
uma Moção de Parabéns ao PCdoB, pelos 99 anos do partido e levou 
uma tromba danada. A resposta da Claudia Petuba, dirigente do PCdoB 
em Maceió, foi contundente: “lave a boca antes de criticar o PCdoB”.

O vereador Fábio Costa gostou dessa coisa de ser político. Mas está achando a 
Câmara Municipal de Maceió apertada demais para ele e para o ego dele. Pois 
bem, pensando nisso, o delegado da Polícia Civil – que continua trabalhando 
na DHPP – está “mirando” na Câmara Federal ou na Assembleia Legislativa. A 
alça de mira tem esses dois alvos. Ele está empolgado. Acha que dobra, triplica 
ou quadruplica a votação que teve para vereador. Foi o mais votado de Maceió. 
Façanha obtida duas vezes seguidas por Heloísa Helena. Quanta diferença! A 
verdade é que Fábio Costa vai crescendo politicamente. Hoje ele está no PSB, 
mas, pela postura, deve ir para a extrema direita, rapidinho. Está na legenda 40 
por conveniência, não por se identificar com o partido.

No mesmo embalo vai o Dr. Cleber 
Costa [com C e sem acento]. Ele 
não tem medo de se desgastar com 
derrotas nas eleições. Deve colocar o 
bloco na rua e também ser candidato 
a deputado estadual. Ele já perdeu 
outras e, na eleição passada, perdeu 
para vereador, mas assumiu a vaga 
deixada por Francisco Sales, que 
foi para o Governo JHC. Homem de 
bem, médico e bem relacionado com 
as pessoas de bem, Cleber Costa já 
foi do PT. 

E por falar em PT, quem pode ir à luta 
por uma cadeira na Casa de Tavares 
Bastos é o Dr. Valmir. Ele e Ronaldo 
Medeiros são os nomes do PT – por 
enquanto – para a Assembleia Legis-
lativa. O PT vive um novo momento e 
não será surpresa se tiver uma boa 
representatividade na Assembleia 
Legislativa. Outros nomes fortes da 
legenda devem aparecer. E, se Lula 
estiver na disputa, pode ser que o 
eleitorado brasileiro [e alagoano] 
curta uma nova onda.

CPI da Covid

Cinismo de Collor 

“Severino Gasolina” 

Heloísa, a voz da Rede 

Fábio Costa...de novo!

Insistente Cleber Costa Nomes do PT

Chico Sales animado 

A vez dos deslumbrados

Sérgio Lima/Poder360

Ascom/SMG


