
Cinco armas de fogo apre-
endidas, um assaltante morto 
e outro ferido e duas pessoas 
presas. Esse foi o saldo de 
duas ocorrências atendidas 
pelo Batalhão de Radiopatru-

lha, num espaço de poucas 
horas, no domingo. No Clima 
Bom, dois assaltantes arma-
dos tentavam assaltar um 
mercadinho, mas o proprie-
tário reagiu e feriu um dos 

bandidos a tiros. O outro saiu 
correndo e atirando, mas foi 
perseguido e alcançado pelos 
policiais da RP. Houve troca 
de tiros e o assaltante morreu. 
Ele estava com um revól-

ver e o comparsa com outro. 
O comerciante estava com 
uma pistola e foi desarmado 
e preso. Em Rio Largo, um 
homem bebia com um revól-
ver na cintura. Perto dele, um 

cabo PM cochilava bêbado 
com uma pistola Glock 9mm, 
pertencente à Polícia Militar. 
O cabo foi levado para casa e 
o outro homem, para a dele-
gacia.
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6CPI DA COVID VAI INVESTIGAR CONSEQUÊNCIAS DAS FALAS E POSTURAS DO PRESIDENTE DURANTE A PANDEMIA

RP APREENDE 5 ARMAS DE 
FOGO EM DUAS ABORDAGENS

Ascom
/CBM

TRÊS PISTOLAS E DOIS REVÓLVERES FORAM APREENDIDOS EM OCORRÊNCIAS REGISTRADAS NO CLIMA BOM E RIO LARGO

Acidente em obra deixa 
trabalhador soterrado

Um trabalhador da cons-
trução civil foi soterrado até 
a altura do pescoço, num 
deslizamento de terra ocor-
rido no sábado, num trecho 
de obra da Eco Via Norte, 
em Guaxuma. A vítima foi 

socorrida a tempo por outros 
trabalhadores e bombeiros 
militares. Após o resgate, o 
trabalhador foi levado cons-
ciente para o Hospital Geral 
do Estado (HGE). O Minis-
tério Público do Trabalho 

(MPT) quer a apuração rigo-
rosa das circunstâncias em 
que ocorreu o acidente. Um 
procurador do Trabalho será 
designado para acompanhar 
de perto as investigações em 
torno do caso.
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Bombeiros militares resgatam trabalhador que ficou soterrado até o pescoço, após deslizamento de terra na obra

ECO VIA NORTE

Em dois dias de operação 
no Mercado do Tabuleiro, 
parte alta de Maceió, a Vigi-
lância Sanitária apreendeu 
mais de 500 quilos de alimen-
tos impróprios para consumo 

e autuou quatro estabeleci-
mentos. A ação ocorreu no 
final de semana. Entre esses 
alimentos, foram apreendidos 
309 quilos de carne bovina 
estragada.

Vigilância Sanitária 
apreende 500 quilos

ALIMENTOS IMPRÓPRIOS
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Itawi Albuquerque

Fiscais da Vigilância Sanitária apreendem carne bovina imprópria para o consumo
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Coube ao deputado federal 
Glauber Braga (Psol-RJ) tradu-
zir para o povo brasileiro a real 
condição do ex-juiz Sergio Moro, 
declarado suspeito e parcial pelo 
Supremo Tribunal Federal há 
algumas semanas, numa decisão 
que foi confirmada ontem pelo 
plenário da corte. “Juiz ladrão”, 
resumiu o parlamentar.

Ladrão? Não seria a palavra 
forte demais? Pretendo demons-
trar neste artigo que não. Na 
mídia amiga, o ex-juiz de Curi-
tiba ainda será tratado por muitas 
de suas viúvas como herói ou, 
no máximo, como “suspeito” e 
“parcial”. Mas tais palavras são 
leves demais para qualificar a 
relação de compra e venda que 
o magistrado manteve com seus 
principais aliados políticos e 
econômicos.

Voltemos, pois, à analogia 
do futebol. O que leva um juiz 
a marcar, de forma dolosa, um 
pênalti inexistente? Se fosse 
apenas a sua torcida pessoal pelo 
time beneficiado, o que seria 
análogo à ideologia no mundo da 
política, isso já seria grave e prova-
ria a desqualificação do árbitro 
para o ofício do apito. Mas e se ele 
estivesse vendido para a diretoria 
do clube que levou o campeo-
nato com um gol roubado? Neste 
caso, a “ideologia” deveria ser 
chamada de corrupção, pura e 
simplesmente.

O caso de Moro é emblemá-
tico. Sua relação com os patro-
cinadores de suas ações não 
foi meramente ideológica. Foi 
também de compra e venda, ainda 
que o pagamento não tenha sido 
realizado em espécie ou à vista. 
Comecemos pela Globo, que deu 
a ele o prêmio “Faz Diferença”. 
A empresa da família Marinho 
entregou ao ex-juiz condenado 
capital simbólico, que é uma das 
mais valiosas formas de capital. 
Fez de um obscuro magistrado de 
Maringá um personagem famoso 
nacionalmente e por muitos tolos 
admirado. Esta fama foi depois 
convertida em dinheiro, seja 
por meio de palestras, pareceres 

ou contratos de trabalho. E não 
se pode alegar legitimidade na 
relação entre um monopólio de 
comunicação privado, que tem 
gigantescos interesses econômi-
cos e políticos, com um juiz, que, 
pela própria natureza do cargo, 
deveria se manter distante de 
todo tipo de interesse particular.

Da mesma forma, Moro 
também recebeu capital simbó-
lico dos Estados Unidos, um país 
que não vê necessariamente com 
bons olhos a ascensão econômica 
e geopolítica do Brasil. Ganhou 
capas de revistas,  recebeu 
prêmios internacionais, foi herói 
de série da Netflix e, finalmente, 
terminou contratado por uma 
firma americana especializada 
em recuperação judicial, a Alva-
rez & Marsal, que lucrou com 
empresas quebradas pelo próprio 
Moro, como a OAS e a Odebrecht. 
Graças a essa parceria informal 
mantida pelo juiz paranaense 
com um outro país, o Brasil ficou 
mais pobre. Perdeu suas empre-
sas de engenharia, sua influên-
cia internacional e 4,4 milhões 
de empregos. Moro, no entanto, 
ficou mais rico. Muito mais rico.

Passemos agora à relação do 
ex-juiz “suspeito” e “parcial” com 
seus aliados políticos. Quem não 
se lembra de seus sorrisos dóceis 
e amáveis para Aécio Neves, José 
Serra e Michel Temer? O que 
dizer da decisão de não inves-
tigar o ex-presidente Fernando 
Henrique Cardoso, que pediu 
dinheiro para a Odebrecht e rece-
beu doações para seu instituto, 
alegando que não poderia moles-
tar um potencial aliado, mesmo 
depois de ser alertado por um 
procurador que se estava diante 
de “batom na cueca”? Moro 
fechou os olhos porque tinha 
uma agenda política própria e 
que atendia aos interesses econô-
micos das petroleiras internacio-
nais, assim como aos interesses 
políticos do PSDB e de todos os 
golpistas. Era tudo tão escanca-
rado que eu nem precisei lembrar, 
até este ponto deste artigo, que 
ele aceitou ser ministro de Jair 

Bolsonaro, personagem que só se 
tornou presidente, para desgraça 
do Brasil e dos brasileiros, porque 
Moro roubou uma eleição, depois 
de ter atentado contra o princípio 
maior da Constituição brasileira, 
que é a soberania do voto popu-
lar.

R e c a p i t u l e m o s .  M o r o 
primeiro vazou para o Jornal 
Nacional, da Globo, um grampo 
ilegal da ex-presidente Dilma 
Rousseff, contribuindo para criar 
o clima para o golpe de 2016. Em 
2018, prendeu “a jato” o ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva, 
a tempo de impedi-lo de dispu-
tar uma eleição presidencial. 
Depois, interrompeu suas férias 
para impedir que ele fosse solto 
num fim de semana e pudesse 
simplesmente dizer que apoiava 
Fernando Haddad. E, se tudo 
isso não fosse suficiente, também 
vazou uma delação inconsistente 
contra o Partido dos Trabalha-
dores, a de Antônio Palocci, às 
vésperas da eleição presidencial, 
quando já negociava com Jair 
Bolsonaro.

Com suas  ações ,  Moro 
destruiu a democracia, o sistema 
de justiça, a economia e a imagem 
do Brasil. E mesmo aqueles que 
se tornaram fãs do herói de barro 
foram prejudicados por suas 
atitudes. Todos os brasileiros 
hoje valem menos. São alvos de 
piadas, por vezes de compaixão 
e em muitas oportunidades de 
preconceito. “Como vocês foram 
capazes de eleger um fascista? 
Como e por que decidiram se 
autodestruir como nação? Por 
que escorregaram da sexta para o 
posto de décima-segunda econo-
mia do mundo?”, questionam-
-nos. 

Porque aqui houve um ex-juiz 
que teve força para trair os inte-
resses nacionais, corromper o 
sistema de justiça e ganhar muito 
dinheiro enquanto quase todos 
ao seu redor empobreciam. Este 
ex-juiz não foi apenas “parcial” e 
“suspeito”. Foi também corrupto 
e ladrão, como definiu Glauber 
Braga.

O presidente Jair Bolsonaro 
voltou ao seu habitat natural na 
última sexta-feira (23) ao partici-
par do programa do apresenta-
dor Sikêra Jr, em uma emissora 
de TV no Amazonas. Em poucos 
minutos o presidente brasileiro 
conseguiu fazer o que mais gosta. 
Ele desferiu inúmeras supostas 
piadas de muito mal de cunho 
homofóbico e xenofóbico. Disse o 
presidente: “Esse queima ou não 
queima?”, sobre um assistente 
de produção do programa. A um 
homem com vestimenta japonesa, 
questionou: “Tá tudo pequeni-
ninho aí?”. “Aquele rabinho ali.. 
olha o rabinho dele”, afirmou 
Bolsonaro referindo-se ao cabelo 
do profissional.

Um verdadeiro show de 
horrores, onde o presidente da 
República de um dos países 
mais importantes do mundo 
‘brinca’ com um apresentador de 
programa sensacionalista sobre 
matar outras pessoas. Sem qual-
quer tipo de constrangimento, 
Bolsonaro riu e se divertiu ‘adoi-
dado’ com as muitas peças de 
duvidoso gosto ‘humorístico’, 
feitas exclusivamente para os seus 
seguidores, muitos alojados no 
submundo das redes sociais.

Muito além dessa suposta 
‘brincadeira’, Bolsonaro ainda foi 
fotografado com um card onde se 
lia ‘CPF Cancelado’, numa clara 
referência ao bordão das milícias 
espalhadas pelo Brasil para se 
referirem a execução de pessoas. 
A gíria é frequentemente utilizada 
em referência à morte de supostos 
criminosos e também por grupos 
pró-violência policial.

REDE CRIMINOSA
Bolsonaro e seus filhos são 

apontados como entusiastas e 
apoiadores dos grupos de milícia, 
principalmente no Rio de Janeiro. 
Esses grupos, segundo informa-
ções na imprensa especializada, 
já dominam mais da metade do 
tráfico de drogas e do comércio de 
tv por assinatura, venda de gás e 
outros crimes. O senador Flávio 
Bolsonaro está sendo investi-
gado por ter fortes vínculos com 

esses grupos criminosos, tendo o 
ex-assessor parlamentar, Fabrí-
cio Queiroz como ponta-de-lança 
durante muitos anos nesse tipo de 
‘negócio’ criminoso.

Ao longo dos anos, coube a 
Fabrício Queiroz o papel de prin-
cipal articulador dessa rede de 
apoio. Queiroz seria fundamental 
para ajudar a fortalecer a base de 
votos do clã Bolsonaro nos bata-
lhões policiais, para onde levou 
Flávio, em sua primeira campa-
nha, para pedir votos.

A articulação do Queiroz faci-
litou muito a vida dos Bolsonaro 
que se elegem pelo Rio. Durante 
um bom tempo, le era a pessoa 
que fazia a ponte da família com 
a base eleitoral da Polícia Militar, 
da Polícia Civil, com policiais da 
zona oeste, e com os familiares 
dessas pessoas”. O batalhão onde 
Queiroz atuou, em Jacarepa-
guá, sempre foi muito ligado aos 
grupos milicianos, e o assessor 
circulava com desenvoltura nesse 
meio, entre paramilitares e milita-
res.

CARA DA CASA DE VIDRO
Recentemente, grampos tele-

fônicos registraram contato de 
milicianos com uma pessoa iden-
tificada como “Jair”, “cara da Casa 
de Vidro” e “HNI (PRESIDENTE), 
segundo relatório da Subsecreta-
ria de Inteligência da Secretaria 
de Polícia Civil do Rio de Janeiro. 
A partir das gravações, fontes 
do Ministério Público do Rio de 
Janeiro afirmam concluir que 
expressões se referem ao presi-
dente Jair Bolsonaro. As informa-
ções foram divulgadas no sábado 
24 pelo site The Intercept Brasil.

O nome “cara da casa de 
vidro”, uma suposta referência 
ao Palácio do Planalto, teria sido 
utilizado em ligação no dia 9 de 
fevereiro de 2020, durante a noite, 
entre dois investigados. O contato 
foi feito horas depois da morte de 
Adriano da Nóbrega, ex-policial 
do Bope que, segundo escutas 
reveladas em fevereiro, dizia-se 
“amigo do presidente”.

*Com informações do El Pais, 
The Intercept Brasil e Brasil de Fato

Existe corrupção maior 
do que a do juiz ladrão?

Bolsonaro baixa o nível com piadas 
infames no programa do Sikêra Jr

Portal É assim

O senador tucano Tasso 
Jereissati (PSDB-CE) admitiu 
participar de prévias do partido 
para a escolha do candidato à 
Presidência e construir uma 
terceira via, diante da polariza-
ção entre a esquerda e a extrema 
direita.

“Se meu nome servir para 
unir, em algum momento, 
vamos trabalhar nessa direção”, 
disse o senador ao Estadão.

Integrante da CPI da Covid, 
Tasso gostou de ser chamado de 
“Biden brasileiro” por um grupo 
do PSDB que se refere a ele como 

o único político capaz de agregar 
forças no campo de centro.

Nos Estados Unidos, o presi-
dente Joe Biden, de 78 anos, teve 
esse papel. “Vejo nele um cara 
que está mudando a história do 
mundo”, afirmou o tucano, que 
tem 72 anos.

As prévias do PSDB estão 
marcadas para outubro, mas 
Tasso acha melhor adiá-las para 
2022. “Ainda tem muita água 
para rolar debaixo da ponte”, 
previu.

Até hoje, o PSDB tinha três 
pré-candidatos à sucessão de 

Jair Bolsonaro: os governa-
dores João Doria (São Paulo) 
e Eduardo Leite (Rio Grande 
do Sul), além do ex-prefeito 
de Manaus Arthur Virgílio. 
Agora Tasso, ex-governador 
do Ceará, também entrou no 
páreo.

Tucano Tasso Jereissati quer ser o 
‘Biden brasileiro’ nas eleições presidenciais
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A Polícia Civil 
r e g i s t r o u 
no final de 

semana um domingo bastante 
violento. Foram registrados 
quatro assassinatos em Maceió. 
As vítimas foram três jovens e 
um adolescente. Nenhum dos 
matadores foi identificado ou 
preso pela polícia. Também 

não se sabe a motivação para 
cada assassinato registrado no 
domingo violento. Os crimes 
devem ser investigados pela 
Delegacia de Homicídios e 
Proteção à Pessoa da Capital 
(DHPP).

No Benedito Bentes, um 
jovem de 19 anos e um adoles-
cente foram assassinados a tiros 
ontem à noite. O adolescente 
chegou a ser levado por fami-
liares para o Hospital Geral do 

Estado, mas já deu entrada em 
óbito na unidade hospitalar.

As informações sobre o 
crime são poucas. Sabe-se, 
apenas, que as vítimas estavam 
na Rua São Jorge, no Bene-
dito Bentes, por volta das 19h, 
quando ocorreu o duplo homi-
cídio. Lucas Ferreira Laurindo, 
19, morreu no local, após ser 
atingido por três tiros na cabeça 
e costas. O menor não teve a 
identidade divulgada.

MAIS CRIMES
Na parte baixa da cidade, no 

Poço, um jovem estava em sua 
casa quando foi chamado para 
sair com um amigo. Momen-
tos após sair de casa, a família 
dele recebeu a informação de 
que Anderson Luiz dos Santos, 
21 anos, havia sido morto com 
vários tiros no rosto e na nuca. 
Os familiares do rapaz afir-
mam que não tem a quem ou a 
quê atribuir o crime. O “amigo” 

da vítima, que a chamou para 
sair instantes do crime deve ser 
convocado pela polícia.

Em Riacho, um jovem foi 
morto a tiros na Rua São Bene-
dito. A vítima não teve a iden-
tificação repassada à imprensa 
e foi encontrada morta em 
via pública, vestindo camisa 
e bermuda, tênis e mochila. O 
crime ocorreu por volta das 19h, 
em frente ao clube dos magis-
trados.
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Domingo violento em Maceió: 
4 assassinatos; nenhum preso

ENTRE AS VÍTIMAS, UM ADOLESCENTE  e três jovens; nenhum dos criminosos foi ao menos identificado pela polícia

Mãe e filha foram encon-
tradas mortas dentro de 
uma residência, ontem pela 
manhã, em Maceió. Até o final 
da manhã de hoje, as causas 
das mortes não tinham sido 
divulgadas. Vizinhos infor-
maram que as vítimas eram 
portadoras de transtornos 
mentais.

De acordo com as infor-
mações da polícia, guarnições 
da Força Tática do Batalhão 
de Eventos foram aciona-
das para uma ocorrência de 
achado de cadáver em uma 
casa na Comunidade Aldeia 
do Índio, no bairro Jacintinho.

A polícia foi acionada 

após os vizinhos sentiram 
um mau cheiro, chama-
rem os familiares das víti-
mas e a casa ser aberta. Os 
óbitos das duas mulheres, 
a mãe de 50 anos e a filha 
de 25 anos, foi constatado 
pelos militares. A polícia 
informou que, a princípio, 
não havia sinais de arrom-
bamento da casa, e a porta 
estava fechada com a chave 
por dentro.

No local também havia 
um telefone celular em boas 
condições. Os vizinhos infor-
maram que não percebe-
ram nenhum anormalidade 
envolvendo terceiros. 

Um homem foi espan-
cado por populares ontem 
à noite, por ser o principal 
suspeito de praticar violên-
cia sexual contra a própria 
enteada, uma criança de 
apenas dois anos. O caso 
ocorreu no município de 
Olho d’Água das Flores, no 
Médio Sertão de Alagoas.

Segundo as informações 
da Polícia Militar (PM), uma 
guarnição teria sido acio-
nada por volta das 21h30 
e ao chegar no endereço 
informado, no bairro Cohab 
Nova, encontrou o acusado 
amarrado e sofrendo agres-
sões praticadas por popula-

res.
O homem e a compa-

nheira foram detidos e, 
após receber atendimento 
médico, ele foi levado para 
o Centro Integrado de Segu-
rança Pública (Cisp) de 
Major Izidoro, onde foram 
realizados os procedimen-
tos legais e permaneceu à 
disposição da justiça.

Uma equipe do Conse-
lho Tutelar levou a criança 
para o hospital local, onde 
e la  recebeu o  socorro 
médico necessário e, após 
realização de exames, foi 
confirmado o abuso sexual 
contra a menor.

MÃE E FILHA...

PELA POPULAÇÃO

...São encontradas 
mortas em casa

Acusado de estupro 
é preso e amarrado

Deraldo Francisco
Repórter

Cinco armas de fogo foram 
apreendidas em menos de 
cinco horas, em duas ocorrên-
cias registradas pelo Batalhão 
de Radiopatrulha (BPRp). As 
ocorrências foram registradas 
no último sábado, no Clima 
Bom e em Rio Largo. 

Na ocorrência do Clima 
Bom, dois homens tenta-
vam assaltar um mercadi-
nho, quando o proprietário 
– armado com uma pistola 
– reagiu e abriu contra els. 
Um deles ficou ferido e fora 
de ação. Uma guarnição da 
RP, fazendo o motopatrulha-
mento tático, passava pelo 
local quando ouviu os dispa-
ros e percebeu a ação criminosa 
em curso. Um homem armado 
e vestindo roupas de gari 
saiu do local atirando. Houve 
perseguição e troca de tiros. O 
homem foi baleado, socorrido, 

mas morreu. Como resultado 
dessa ocorrência, a RP apre-
endeu três armas, sendo duas 
em poder dos assaltantes (um 
morto e outro ferido) e outra 
em poder do dono do mercadi-
nho, que foi detido.

Ato contínuo, em outra 
ocorrência atendida pela RP, 
num bar em Rio Largo, um 
homem bebia com um revól-
ver calibre 38 na cintura. Ele 

foi desarmado e preso. Inda-
gado sobre a origem da arma, 
ele disse aos policiais que ela 
pertencia ao seu amigo, que 
estava próximo, bêbado. Abor-
dado, o homem indicado se 
identificou como policial mili-
tar (cabo da ativa) e entregou a 
pistola com dois carregadores. 
O cabo PM, no entanto, negou 
ser o dono do revólver encon-
trado com o outro homem.

BEM ARMADOS

RP apreende 5 armas 
em duas ocorrências 

Ascom/PM

Armas usadas por assaltantes e por dono de mercadinho foram apreendidas

Polícia Civil desmantela quadrilha e prende quatro golpistas
Uma operação deflagrada pela Divisão Especial de Investiga-
ção e Capturas (Deic), da Polícia Civil de Alagoas, conseguiu 
desmantelar uma quadrilha que atuava aplicando golpe contra 
instituições bancárias.
Quatro integrantes do grupo criminoso foram presos, sendo 
dois em Maceió, um na cidade alagoana de Penedo e outro no 
Estado de Santa Catarina.
De acordo com o delegado Gustavo Xavier, diretor da Deic e 
que coordenou a operação, o caso foi denunciado por um dos 
bancos lesados.
Segundo ele, havia uma falha no sistema do banco desco-
nhecido de seus gestores, mas de conhecimento do grupo 
criminoso.
“É sabido que cada cheque, quando depositado em conta, 
permanece bloqueado até que o banco sacado sinalize se o 

cheque possui fundos, devendo o valor ser disponibilizado, ou 
se o cheque não apresenta fundos, devendo ser devolvido”, 
explica.
“Assim, usando como exemplo uma das fraudes, criminosos 
depositaram em conta do banco um cheque de R$ 97.800,00, 
sendo o banco sacado situado em Iguapé/SP. O depósito ocor-
reu dia 6 de janeiro de 2020, data em que era feriado municipal 
na cidade paulista. O valor do cheque depositado deveria ter 
seu valor disponibilizado ao depositante 48 horas depois, ou 
seja, no dia 8 de janeiro. Ocorre que, com o feriado municipal, a 
informação de cheque fraudado somente chegou ao banco no 
dia 9 de janeiro”, acrescenta o delegado.
Como os golpistas sabiam da disponibilização dos valores 
com prazo de antecedência de 24h, apressaram-se para, no 
mesmo dia, sacar todo valor disponibilizado.
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Mais de 500kg de alimentos 
são apreendidos no Tabuleiro

VIGILÂNCIA SANITÁRIA autuou quatro estabelecimentos durante as fiscalizações realizadas no final de semana

Em dois dias de 
operação no 
Mercado do 

Tabuleiro, a Vigilância Sani-
tária apreendeu mais de 500 
quilos de alimentos impró-
prios para consumo e autuou 
quatro estabelecimentos. 
A ação ocorreu ontem e no 
último sábado.

No sábado, os fiscais 
encontraram 270 quilos de 
carne estragada em um açou-
gue e 39 quilos em outro. Em 
um desses estabelecimentos, 
a operação também flagrou 
uma grande aglomeração 
de clientes, por isso ambos 
foram autuados e vão ter que 
pagar uma multa a ser defi-
nida pelo órgão, que pode 
variar de R$ 180 a R$ 19 mil.

Ontem, foram apreen-
didos 30 quilos de carne 
inapropriadas para consumo 
dentro do mercado. Além 
disso, 200 quilos de produ-
tos alimentícios com data de 
validade alterada estavam 

sendo comercializados na 
Feirinha do Tabuleiro, em via 
pública.

Entre esses itens, havia 
100 quilos de mortadela, 
além de biscoito, manteiga 
e linguiça. Os proprietários 
também receberam auto de 
infração e serão multados.

FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO
A operação contou com 

a participação de guardas 

da Secretaria Municipal de 
Segurança Comunitária e 
Convívio Social (Semscs) e 
da Secretaria de Trabalho, 
Abastecimento e Econo-
mia Solidária (Semtabes), 
responsável pela gestão dos 
mercados públicos.

A intenção é fiscalizar e 
também orientar os vende-
dores para que prestem o 
melhor serviço aos consumi-
dores e estejam dentro das 

normas sanitárias de comer-
cialização de alimentos.

“Vamos trabalhar sempre 
em parceria com os comer-
ciantes, seguindo a orien-
tação do prefeito JHC, para 
melhorar as condições dos 
mercados para a popula-
ção. A Vigilância Sanitária 
está de olho vivo, fazendo 
vistorias criteriosas nos 
estabelecimentos e aqueles 
que cumprem as normas 
estão recebendo o selo ‘Pode 
comprar aqui’”,  explica 
o coordenador do órgão, 
Airton dos Santos.

S h a y e n n e  M e l a n i e , 
gerente de uma avícola visi-
tada na operação, comemo-
rou ter recebido o adesivo 
da Prefeitura, que garante as 
boas condições do estabeleci-
mento.

“Primeiro nos fizeram 
uma visita e recomendaram 
algumas mudanças,  nós 
fizemos e, agora, com todas 
as normas cumpridas, eles 

voltaram e nos deram o selo. 
Para os outros comercian-
tes, eu recomendo manter a 
higiene sempre bem feita e 
seguir os padrões da Vigi-
lância. Receber o selo é muito 
bom para as vendas”, afirma.

C r i s t ó v ã o  P e r e i r a , 
proprietário de um açougue 
no local, disse que espera que 
a ação continue. “Sinto-me 
muito agradecido por estar 
dentro da lei. A visita é muito 
importante não só para o 
meu estabelecimento, mas 
para todos. Esperamos que 
continue assim, garantindo a 
qualidade dos nossos produ-
tos”, afirmou o comerciante.

As visitas fazem parte 
do projeto de melhorias 
nos  mercados  públ icos 
de Maceió, iniciado pela 
Prefeitura com mutirões de 
limpeza e higienização. Ao 
menos cinco desses espaços 
em vários bairros da Capital 
já foram beneficiados. A ação 
será contínua.

Itawi Albuquerque/Secom Maceió

Multas pela venda de alimentos estragados podem variar de R$ 180 a R$ 19 mil

Sedet
Ascom

A Secretaria Munici-
pal de Desenvolvimento 
Territorial e Meio Ambiente 
(Sedet) registrou andamento 
de 384 processos de fisca-
lização ambiental somente 
no primeiro trimestre deste 
ano, em Maceió. Desse total, 
180 procedimentos são atri-
buídos a autos de infrações, 
notificações e defesas prévias. 
Os demais registros corres-
pondem a processos de licen-
ciamento ambiental, ofícios e 
denúncias diversas.

O levantamento também 
aponta que, de janeiro a março 
deste ano, o órgão emitiu 

116 autorizações ambientais 
para empresas locais para 
execução de obras, ativida-
des, pesquisas e serviços de 
caráter temporário ou emer-
genciais. Foram concedidas 
quatro autorizações prévias, 
25 de implantação e 87 de 
operação.

Segundo o engenheiro 
Pedro Vieira, à frente da 
Sedet, a Prefeitura de Maceió 
vem promovendo um traba-
lho permanente de orienta-
ção junto ao empresariado, 
com o objetivo de disciplinar 
as questões ambientais na 
cidade. “O empresário que 
estiver correto, do ponto de 
vista ambiental, será ajudado 
pelo município”, enfatiza.

MEIO AMBIENTE

Prefeitura atua 
em 384 processos

Ascom Sedet

Agentes realizam um trabalho permanente de orientações ao empresariado

Ana Cecília da Silva
Ascom/SMS

Quando é preciso tomar 
uma vacina em um posto de 
saúde ou qualquer outro local, 
deve-se sempre levar a carteira 
de vacinação. Dessa forma, 
garante-se o controle das doses 
tomadas e dos imunizantes já 
administrados. Mas e se pudés-
semos ter esse controle em um 
único aplicativo? Ele existe e é o 
Conecte SUS, lançado em 2010 
pelo Ministério da Saúde e que 
recebeu uma atualização com 
informações referentes à vaci-
nação contra a Covid-19.

Fernanda Rodrigues, dire-
tora de Vigilância em Saúde do 
município destaca a importân-
cia da ferramenta. “Com essa 
nova atualização, fica regis-
trado no site do Ministério da 
Saúde que vacina já tomamos 
e quando tomamos. Podemos, 
ainda, imprimir um relatório 
disso a hora que quisermos, ter 
esse arquivo salvo em nosso 
celular, sem necessariamente 
se preocupar com o cartão de 
papel que recebemos. Se por 

algum descuido perdermos o 
cartão de papel, a carteira digi-
tal já substitui”, explica.

O processo para acessar 
o Conecte SUS e a carteira de 
vacinação digital é simples e 
pode ser feito tanto em compu-
tadores quanto celulares com 
sistema Android e iOS. A 
carteira de vacinação digital 
pode ser acessada pelo site: 
https://conectesus-paciente.

saude.gov.br/menu/home ou 
ser baixada na loja de aplicati-
vos em seu celular.

O Conecte SUS, por ter sido 
lançado em 2010, não traz regis-
tros anteriores a esse período. 
Dessa forma, quem perdeu 
sua carteira de vacinação ainda 
precisa comparecer ao posto 
de saúde onde tomou todas as 
vacinas para obter a segunda 
via do documento.

CONECTE SUS

App permite acesso à 
carteira de vacinação
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Mais de 500kg de alimentos 
são apreendidos no Tabuleiro

VIGILÂNCIA SANITÁRIA autuou quatro estabelecimentos durante as fiscalizações realizadas no final de semana

Em dois dias de 
operação no 
Mercado do 

Tabuleiro, a Vigilância Sani-
tária apreendeu mais de 500 
quilos de alimentos impró-
prios para consumo e autuou 
quatro estabelecimentos. 
A ação ocorreu ontem e no 
último sábado.

No sábado, os fiscais 
encontraram 270 quilos de 
carne estragada em um açou-
gue e 39 quilos em outro. Em 
um desses estabelecimentos, 
a operação também flagrou 
uma grande aglomeração 
de clientes, por isso ambos 
foram autuados e vão ter que 
pagar uma multa a ser defi-
nida pelo órgão, que pode 
variar de R$ 180 a R$ 19 mil.

Ontem, foram apreen-
didos 30 quilos de carne 
inapropriadas para consumo 
dentro do mercado. Além 
disso, 200 quilos de produ-
tos alimentícios com data de 
validade alterada estavam 

sendo comercializados na 
Feirinha do Tabuleiro, em via 
pública.

Entre esses itens, havia 
100 quilos de mortadela, 
além de biscoito, manteiga 
e linguiça. Os proprietários 
também receberam auto de 
infração e serão multados.

FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO
A operação contou com 

a participação de guardas 

da Secretaria Municipal de 
Segurança Comunitária e 
Convívio Social (Semscs) e 
da Secretaria de Trabalho, 
Abastecimento e Econo-
mia Solidária (Semtabes), 
responsável pela gestão dos 
mercados públicos.

A intenção é fiscalizar e 
também orientar os vende-
dores para que prestem o 
melhor serviço aos consumi-
dores e estejam dentro das 

normas sanitárias de comer-
cialização de alimentos.

“Vamos trabalhar sempre 
em parceria com os comer-
ciantes, seguindo a orien-
tação do prefeito JHC, para 
melhorar as condições dos 
mercados para a popula-
ção. A Vigilância Sanitária 
está de olho vivo, fazendo 
vistorias criteriosas nos 
estabelecimentos e aqueles 
que cumprem as normas 
estão recebendo o selo ‘Pode 
comprar aqui’”,  explica 
o coordenador do órgão, 
Airton dos Santos.

S h a y e n n e  M e l a n i e , 
gerente de uma avícola visi-
tada na operação, comemo-
rou ter recebido o adesivo 
da Prefeitura, que garante as 
boas condições do estabeleci-
mento.

“Primeiro nos fizeram 
uma visita e recomendaram 
algumas mudanças,  nós 
fizemos e, agora, com todas 
as normas cumpridas, eles 

voltaram e nos deram o selo. 
Para os outros comercian-
tes, eu recomendo manter a 
higiene sempre bem feita e 
seguir os padrões da Vigi-
lância. Receber o selo é muito 
bom para as vendas”, afirma.

C r i s t ó v ã o  P e r e i r a , 
proprietário de um açougue 
no local, disse que espera que 
a ação continue. “Sinto-me 
muito agradecido por estar 
dentro da lei. A visita é muito 
importante não só para o 
meu estabelecimento, mas 
para todos. Esperamos que 
continue assim, garantindo a 
qualidade dos nossos produ-
tos”, afirmou o comerciante.

As visitas fazem parte 
do projeto de melhorias 
nos  mercados  públ icos 
de Maceió, iniciado pela 
Prefeitura com mutirões de 
limpeza e higienização. Ao 
menos cinco desses espaços 
em vários bairros da Capital 
já foram beneficiados. A ação 
será contínua.

Itawi Albuquerque/Secom Maceió

Multas pela venda de alimentos estragados podem variar de R$ 180 a R$ 19 mil

Sedet
Ascom

A Secretaria Munici-
pal de Desenvolvimento 
Territorial e Meio Ambiente 
(Sedet) registrou andamento 
de 384 processos de fisca-
lização ambiental somente 
no primeiro trimestre deste 
ano, em Maceió. Desse total, 
180 procedimentos são atri-
buídos a autos de infrações, 
notificações e defesas prévias. 
Os demais registros corres-
pondem a processos de licen-
ciamento ambiental, ofícios e 
denúncias diversas.

O levantamento também 
aponta que, de janeiro a março 
deste ano, o órgão emitiu 

116 autorizações ambientais 
para empresas locais para 
execução de obras, ativida-
des, pesquisas e serviços de 
caráter temporário ou emer-
genciais. Foram concedidas 
quatro autorizações prévias, 
25 de implantação e 87 de 
operação.

Segundo o engenheiro 
Pedro Vieira, à frente da 
Sedet, a Prefeitura de Maceió 
vem promovendo um traba-
lho permanente de orienta-
ção junto ao empresariado, 
com o objetivo de disciplinar 
as questões ambientais na 
cidade. “O empresário que 
estiver correto, do ponto de 
vista ambiental, será ajudado 
pelo município”, enfatiza.

MEIO AMBIENTE

Prefeitura atua 
em 384 processos

Ascom Sedet

Agentes realizam um trabalho permanente de orientações ao empresariado

Ana Cecília da Silva
Ascom/SMS

Quando é preciso tomar 
uma vacina em um posto de 
saúde ou qualquer outro local, 
deve-se sempre levar a carteira 
de vacinação. Dessa forma, 
garante-se o controle das doses 
tomadas e dos imunizantes já 
administrados. Mas e se pudés-
semos ter esse controle em um 
único aplicativo? Ele existe e é o 
Conecte SUS, lançado em 2010 
pelo Ministério da Saúde e que 
recebeu uma atualização com 
informações referentes à vaci-
nação contra a Covid-19.

Fernanda Rodrigues, dire-
tora de Vigilância em Saúde do 
município destaca a importân-
cia da ferramenta. “Com essa 
nova atualização, fica regis-
trado no site do Ministério da 
Saúde que vacina já tomamos 
e quando tomamos. Podemos, 
ainda, imprimir um relatório 
disso a hora que quisermos, ter 
esse arquivo salvo em nosso 
celular, sem necessariamente 
se preocupar com o cartão de 
papel que recebemos. Se por 

algum descuido perdermos o 
cartão de papel, a carteira digi-
tal já substitui”, explica.

O processo para acessar 
o Conecte SUS e a carteira de 
vacinação digital é simples e 
pode ser feito tanto em compu-
tadores quanto celulares com 
sistema Android e iOS. A 
carteira de vacinação digital 
pode ser acessada pelo site: 
https://conectesus-paciente.

saude.gov.br/menu/home ou 
ser baixada na loja de aplicati-
vos em seu celular.

O Conecte SUS, por ter sido 
lançado em 2010, não traz regis-
tros anteriores a esse período. 
Dessa forma, quem perdeu 
sua carteira de vacinação ainda 
precisa comparecer ao posto 
de saúde onde tomou todas as 
vacinas para obter a segunda 
via do documento.

CONECTE SUS

App permite acesso à 
carteira de vacinação
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Alagoas registra aplicação de 
doses vencidas da AstraZeneca 

PORTAL METRÓPOLES mostrou que há registros de aplicação de 1,2 mil doses vencidas, de 3 lotes, em 160 cidades de 23 estados

Metrópoles

Dados oficiais 
do Ministé-
rio da Saúde 

analisados pelo Metrópoles 
registram a aplicação de doses 
vencidas da vacina Oxford/
AstraZeneca contra a Covid-19 
em 1.254 pessoas de 160 cidades 
brasileiras.

De acordo com a pesquisa 
feita pelo portal, em Alagoas 
15 doses foram aplicadas nos 
municípios de Arapiraca (em 7 
pessoas), Delmiro Gouveia (2), 
Flexeiras (1), Maceió (2), Pari-
pueira (2) e Viçosa (1).

O cartão de vacinas não traz 
a data de validade do imuni-

zante, mas registra o lote do qual 
ele faz parte, o que pode ajudar 
quem recebeu a dose a saber se 
pode ou não ter sido vacinado 
com dose vencida. Todos os 
registros se referem a doses da 
vacina AstraZeneca que vieram 
da Índia na primeira remessa ao 
Brasil, em janeiro.

De acordo com o registro 
no Ministério da Saúde, o lote 
4120Z001 foi autorizado para 
ser distribuído em 24 de feve-
reiro e vencia em 29 de março. 
A maior parte dos casos de 
aplicação de vacinas vencidas 
mapeados pela reportagem se 
refere a esse lote.

Foram 869 casos identifi-
cados em cinco estados. Já os 

lotes 4120Z004 – com 108 casos 
em cinco estados – e 4120Z005 
– 277 casos em 17 Unidades da 
Federação – foram autorizados 

em 22 de janeiro e venceram em 
13 e 14 de abril, respectivamente

Até 160 cidades em 23 
estados aplicaram vacinas 

vencidas contra a Covid-
19 na população, segundo 
dados oficiais do Ministério 
da Saúde. Os microdados de 
vacinação compilados pela 
pasta apontam que 1.254 
pessoas foram inoculadas 
com doses de lotes do imuni-
zante da Oxford/AstraZeneca 
cuja data de expiração já tinha 
passado.

Para chegar a informação, 
o (M)Dados, núcleo de jorna-
lismo de dados do Metrópoles, 
cruzou as informações oficiais 
sobre vacinas aplicadas com os 
registros de envios de imuni-
zantes para as unidades da 
federação, onde constam a data 
de vencimento para cada lote.

Maior parte das vacinas vencidas mapeadas na reportagem foi do lote 4120Z0

Ascom Sesau

Em razão da redução na 
quantidade de vacinas contra 
a Covid-19 enviada pelo 
Ministério da Saúde (MS) 
para Alagoas, a Secretaria 
de Estado da Saúde (Sesau) 
e o Conselho de Secretarias 
Municipais de Saúde de 
Alagoas (Cosems/AL) deci-
diram, conjuntamente, esten-
der o prazo para aplicação da 
segunda dose da Coronavac, 
passando de 21 para 28 dias 
– o que é permitido pelo fabri-
cante do imunizante e está 
previsto na bula da vacina. 
A diminuição nas remessas 
enviadas pelo Ministério 
afetam todo o país, visto que 
a capacidade de produção do 
Instituto Butantan foi redu-
zida por falta de insumos.

A extensão do prazo foi 
pactuada entre o Estado e os 
municípios alagoanos por 
meio da Resolução da Comis-
são Intergestora Bipartite (CIB) 
número 014, de 22 de abril de 
2021. A resolução será publi-
cada em edição suplementar 
no Diário Oficial do Estado 
(DOE).

Na bula da vacina Corona-
vac consta a informação de que 
a aplicação da segunda dose do 
imunizante deve ser realizada 
entre 14 e 28 dias. Em Alagoas, 
havia sido estipulado, inicial-
mente, que o prazo seria de 

21 dias entre a primeira e a 
segunda dose. Ainda conforme 
a bula do imunizante, há infor-
mações científicas sobre o 
intervalo de 28 dias garantir 
uma melhor resposta imuno-
lógica no organismo contra o 
novo coronavírus.

“Quando administramos 
uma vacina é esperado que 
haja uma resposta imunoló-
gica no corpo com a produção 
de anticorpos para o combate 
ao vírus. Nos testes clínicos 
realizados ficou comprovado 
que, após receber a segunda 
dose da Coronavac com um 
intervalo de 28 dias, as pessoas 
têm uma taxa de 97% soro 
conversão, com a formação 
de anticorpos”, informam a 
Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesau) e o Cosems.

Sesau e Cosems orientam, 
ainda, a população a prestar 
atenção na data que consta no 
cartão de vacinação e acres-
centar sete dias para tomar a 
segunda dose da Coronavac. 

“Caso no cartão de vacinação 
a segunda dose esteja marcada 
para a próxima segunda-
-feira, dia 26 de abril, agora 
esta pessoa deve procurar os 
pontos de vacinação no dia 03 
de maio”, explicam.

UTILIZAÇÃO DA SEGUNDA DOSE
Outro fator que reduziu o 

quantitativo de doses dispo-
níveis foi a definição do Minis-
tério da Saúde – por meio dos 
informes técnicos número 7 
e 8 da Coordenação-Geral do 
Programa Nacional de Imuni-
zação – que Estados e muni-
cípios pudessem utilizar as 
doses referentes a segunda 
dose como primeira dose, com 
o instituto Butantan confir-
mando a entrega das doses 
correspondentes para aplica-
ção da segunda dose. Porém, 
com a redução na produção 
da Coronavac pelo instituto, 
devido à falta  do insumo 
importado, essa reposição não 
aconteceu.

CORONAVAC

Sesau e Cosems ampliam 
prazo de aplicação da 2ª 

Naísia Xavier
Repórter

A Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de Alagoas 
(Fapeal) divulgou o resul-
tado do edital Programa de 
Pesquisa para o SUS: Gestão 
Compartilhada em saúde 
(PPSUS), na sexta (23)

Em sua sétima edição no 
estado, a chamada pública, 
lançada em setembro de 2019, 
destina R$ 4 milhões para o 
financiamento de 26 proje-
tos, que terão 24 meses para 
ser executados, a contar de 
maio de 2021. Os seminários 
de avaliação dos projetos e as 
devidas prestações de contas 
ao estado de Alagoas e à União 
também já se encontram 
previstos em edital.

As pesquisas vão produzir 
novos conhecimentos e impac-
tar a formação de profissionais 
capazes de atuar em aspectos 
diversos da saúde pública. 
Os temas selecionados pelo 
edital se encaixam em priori-
dades que haviam sido pré-
-definidas junto aos gestores 
do sistema público de saúde 
em Alagoas, incluindo-se o 
estado e municípios. A sele-
ção também levou em conta a 
situação emergencial causada 
pela pandemia do novo coro-
navírus.

A lista completa dos proje-
tos selecionados encontra-se 
disponível em www.fapeal.br 

e inclui temas como as seque-
las da Covid-19, câncer, radio-
logia, aplicação da inteligência 
artificial à saúde, cuidados em 
saúde mental, obesidade, HIV, 
doenças cardiovasculares e o 
impacto de fatores ambientais 
na saúde humana, tais como o 
uso de agrotóxicos.

FINANCIAMENTO E APOIO
O edital recebeu R$1 

milhão do Governo de 
Alagoas, através da Secretaria 
de Estado da Saúde (Sesau) e 
da Fapeal, com R$500 mil de 
cada instituição, e do Minis-
tério da Saúde que cedeu R$3 
milhões através do Departa-
mento de Ciência e Tecnolo-
gia da Secretaria de Ciência, 
Tecnologia, Inovação e Insu-
mos Estratégicos em Saúde 
– Decit/SCTIE/MS. O PPSUS 
também conta com a parceria 
com o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico – CNPq.

PARA 2023

Projetos na saúde 
terão investimentos

Carla Cleto

Bruno Secim

Área da saúde será contemplada
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Entenda como a CPI da Covid
pode responsabilizar Bolsonaro

AS INVESTIGAÇÕES deverão ajudar a compreender o envolvimento do presidente nas políticas de combate à pandemia

Está prevista 
para amanhã 
a instalação da 

CPI da Covid, que irá apurar 
ações e omissões do governo 
federal na pandemia, além de 
repasses federais a estados e 
municípios.

As investigações deve-
rão ajudar a compreender o 
envolvimento do presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) 
nas políticas do governo de 
combate à pandemia e fornecer 
elementos para sua eventual 
responsabilização.

No entanto, mesmo sem 
novos elementos, especialistas 
entendem que as reiteradas 
falas e postura do presidente, 
tanto de negação da gravidade 
da pandemia quanto contrá-
rias a medidas de isolamento, 
bastariam para que Bolsonaro 
pudesse ser responsabilizado.

Entenda como a CPI da 
Covid poderia contribuir para 
a responsabilização do presi-
dente e se ele poderia ser convo-
cado para depor e relembre 
falas de Bolsonaro ao longo da 
pandemia.

O QUE É UMA CPI?
As Comissões Parlamen-

tares de Inquérito (CPI) estão 
previstas na Constituição 
Federal, em seu artigo 58, e têm 
poderes de investigação que em 
geral só cabem a autoridades 
judiciais.

Para sua criação é preciso 
requerimento de um terço dos 
membros da Casa Legislativa, 
além de um fato determinado a 
ser investigado e um prazo para 
sua conclusão. A CPI da Covid 
tem prazo de 90 dias, que pode 

ser prorrogado.
Segundo o cientista político 

José Álvaro Moisés, que é coor-
denador do grupo de trabalho 
sobre a qualidade da demo-
cracia no Instituto de Estudos 
Avançados da USP, a CPI é um 
recurso do qual a minoria do 
Legislativo pode fazer uso para 
investigar possíveis abusos de 
poder.

Moisés explica que esse 
recurso é importante para 
dar transparência às ações 
do governo, de modo que as 
pessoas possam acompanhar, 
monitorar e fazer o controle do 
abuso de poder.

“Os eleitores não podem 
avaliar um governo se não tive-
rem suficiente conhecimento 
das ações e das omissões do 
governo e das consequências 
dessas ações e omissões.”

De acordo com a profes-
sora de direito constitucional 
Tayara Lemos, da Universidade 
Federal de Juiz de Fora, as CPIs 
podem lançar mão de medidas 
como quebra de sigilo bancário 
e fiscal. Já medidas mais inva-
sivas como bloqueio de bens, 
busca e apreensão em domi-
cílio e interceptação telefônica 
não podem ser determinadas 
pela CPI, sendo reservadas ao 
Judiciário.Como o presidente 
poderia ser responsabilizado a 
partir da CPI? Os efeitos seriam 
mais políticos ou jurídicos?

De acordo com Gabriela 
Zancaner Bandeira de Mello, 
professora de direito consti-
tucional da PUC-SP e autora 
do livro “As Competências do 
Poder Legislativo e as Comis-
sões Parlamentares”, é preciso 
deixar claro que a CPI não é um 

órgão julgador, mas apenas de 
investigação.

“A CPI investiga fatos deter-
minados e produz um relatório 
final com as suas conclusões. O 
relatório pode –ou não– servir 
de base para que o Ministério 
Público tome as providências 
necessárias que, eventualmente, 
levem à condenação daqueles 
que praticaram atos ilícitos.”

Em outras palavras, a CPI 
não responsabiliza, julga ou 
pune qualquer autoridade, mas 
ela pode reunir elementos que 
contribuam para uma eventual 
responsabilização por parte dos 
órgãos responsáveis.

Caso o relatório aponte, 
por exemplo, que o presidente 
cometeu crimes de responsa-
bilidade, cabe ao presidente da 
Câmara dos Deputados, Arthur 
Lira (PP-AL), avaliar se pauta 
ou não a votação de abertura de 
um processo de impeachment.

Uma vez pautado,  o 
processo de impeachment 
precisa do aval de 342 depu-
tados. Depois disso, para ser 
instaurado, é preciso aprova-
ção por maioria simples numa 

sessão com no mínimo 41 dos 
81 senadores. Ao final, para que 
o presidente perca o mandato, é 
preciso o voto de 54 senadores.

Já no caso de a conclusão ser 
de que o presidente da Repú-
blica possa ter cometido crimes 
comuns, o relatório é enviado 
para a PGR (Procuradoria-
-Geral da República) que pode 
instaurar um inquérito para 
investigar o que ainda julgar 
necessário ou oferecer uma 
denúncia ao STF (Supremo 
Tribunal Federal), se entender 
que há elementos suficientes.

A denúncia somente pode 
ser feita pelo procurador-geral 
da República, cargo ocupado 
por Augusto Aras, cujo mandato 
vai até setembro, mas que pode 
ser reconduzido por Bolso-
naro. Para que o presidente seja 
julgado pelo Supremo, porém, 
é preciso ainda o aval de 342 
deputados federais.

Desde que a pandemia 
começou, diversos pedidos de 
impeachment e requerimentos 
de investigação contra Bolso-
naro foram apresentados na 
Câmara e na PGR, respectiva-

mente.
Na avaliação do professor 

de direito da USP Rafael Mafei, 
não é por falta de pedidos que 
Bolsonaro resista a um impea-
chment.

Nesse sentido, Mafei 
ressalta que a CPI pode tanto 
revelar fatos que ajudem na 
compreensão de crimes de 
responsabilidade cometidos 
pelo presidente no contexto 
da pandemia quanto gerar 
um clima favorável ao impea-
chment, a partir da exposição 
midiática que o caminhar da 
investigação terá.

Ele destaca ainda que é 
preciso considerar os interesses 
na dinâmica eleitoral de curto e 
de médio prazo que fazem com 
que o impeachment não seja a 
alternativa mais atraente nem 
para oposição, que preferiria 
concorrer contra Bolsonaro em 
2022, tampouco para os parla-
mentares do centrão, grupo que 
está próximo ao governo.

Já a cientista política e 
professora do Instituto de 
Estudos Sociais e Políticos da 
Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro Argelina Chei-
bub Figueiredo considera mais 
provável que o relatório venha 
a focar no possível cometi-
mento de crimes comuns do 
que na indicação de crime de 
responsabilidade.

“Para ter o impeachment, 
é preciso que haja alguma 
relação, alguma construção 
de caminho futuro com o vice-
-presidente. E essa condição eu 
acho que não existe. Não só a 
oposição, mas vários políticos 
que são independentes não 
confiam no vice.”

Parte entende que a CPI 
poderia convocar o presidente 
e que este poderia solicitar à 
Justiça para não comparecer; 
parte argumenta que, como 
presidente, ele poderia ser 
apenas convidado, sem que seu 
comparecimento fosse obriga-
tório.

A cientista política Argelina 
Cheibub ressalta que a única 
CPI que teve o presidente como 
peça central antes desta foi a 
de Fernando Collor, mas que, 
apesar disso, ele não foi convo-
cado para depor. Senadores da 
oposição teriam chegado ao 
consenso de não chamar Bolso-
naro para depor, segundo noti-
ciou a coluna Mônica Bergamo 

na semana passada.
“A Const i tuição não 

menciona qualquer impedi-
mento ou desoneração prévia 
em relação ao presidente da 
República”, afirma a professora 
Tayara Lemos.

Também de acordo com a 
professora Gabriela Zancaner, 
o presidente poderia ser convo-
cado.

Entretanto, ambas ressal-
tam que, como qualquer outro 
convocado, o presidente pode-
ria recorrer à Justiça para não 
comparecer.

“Aquele que é convocado 
como depoente em uma CPI 
tem o dever de comparecer sob 
pena de, no caso de recusa, sofrer 

uma condução coercitiva”, 
afirma Gabriela. “Contudo, se 
o indivíduo convocado enten-
der que a convocação é injusta, 
descabida ou viola seu direito 
de não produzir provas contra 
si mesmo, ele pode se socorrer 
do Poder Judiciário para ser 
desobrigado ao compareci-
mento.”

Já Luiz C. dos Santos 
Gonçalves, doutor em direito 
do Estado e autor do livro 
“Poderes de Investigação das 
Comissões Parlamentares de 
Inquérito”, argumenta que 
o presidente não poderia ser 
convocado, mas sim convi-
dado, sem que seu compareci-
mento fosse obrigatório.

“A gente precisa diferenciar 
convite e convocação. Convite, 
ela [CPI] pode convidar qual-
quer um. Mas a convocação 
significa que, se a pessoa não 
atender, ela pode ser conduzida 
coercitivamente.”

De acordo com ele, por 
causa do princípio da separa-
ção dos Poderes, tanto o presi-
dente da República quanto 
governadores e ministros do 
STF não podem ser convoca-
dos por CPIs. “Há quem diga 
que não pode convocar prefeito 
também, porque não estaria ao 
alcance dela esses titulares do 
Executivo”, afirma Gonçalves.

De acordo com a Constitui-
ção, as comissões parlamenta-

res podem solicitar depoimento 
de qualquer autoridade ou 
cidadão e convocar ministros 
de Estado.

Gabriela afirma ainda que 
há diferença entre testemunha 
e investigado: “A testemunha 
tem obrigação de comparecer 
e dizer a verdade. Já o inves-
tigado pode ser obrigado a 
comparecer em determinadas 
circunstâncias, entretanto pode 
também optar pelo silêncio.”

Segundo decisões do 
Supremo, tanto testemu-
nhas quanto investigados em 
CPIs podem invocar o direito 
fundamental ao silêncio caso 
entendam que a resposta pode 
incriminá-los.

Entre os especialistas consultados, não houve unanimidade

Divulgação

Relatório pode apontar que Bolsonaro cometeu crimes de responsabilidade
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NOTA À IMPRENSA

Sobre veto no Orçamento de 2021
A Associação das Empresas do 
Mercado Imobiliário de Alagoas 
(Ademi-AL), em alinhamento com 
a Câmara Brasileira da Indústria da 
Construção (CBIC) e demais enti-
dades associadas, vê com muita 
preocupação e perplexidade o corte 
realizado nas verbas do Orçamento 
de 2021 para dar continuidade às 
obras da faixa 1 do programa Casa 
Verde e Amarela.
Com o veto, que praticamente zera 
as despesas que estavam reser-
vadas ao Fundo de Arrendamento 
Residencial (FAR), serão paralisa-
das as obras de 250 mil casas que 
hoje estão em construção no país. O 
montante emprega diretamente em 
torno de 250 mil pessoas e outras 
500 mil entre empregos indiretos e 
induzidos.
No momento que o Brasil atravessa, 
com tantos desafios impostos em 
decorrência da pandemia, esse corte 
não estava previsto em lugar algum.
“Em Alagoas, essa paralisação pode 
significar a eliminação de cerca de 

3000 empregos e a não conclusão 
de mais de 5000 habitações”, afirma 
o presidente da Ademi-AL, Marcelo 
Saldanha. 
“Agora, confiamos na sensibilidade 
do Congresso Nacional para que 
possa reverter essa situação urgen-
temente. E que, assim, não se inicie 
uma imensa onda de demissões no 

setor, já extremamente afetado pelos 
aumentos nos preços dos insumos, 
que impactam seriamente seus 
contratos, que têm preço fixo”, afirma 
José Carlos Martins, presidente da 
CBIC.

Marcelo Saldanha 
Presidente da Ademi-AL
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Entenda como a CPI da Covid
pode responsabilizar Bolsonaro

AS INVESTIGAÇÕES deverão ajudar a compreender o envolvimento do presidente nas políticas de combate à pandemia

Está prevista 
para amanhã 
a instalação da 

CPI da Covid, que irá apurar 
ações e omissões do governo 
federal na pandemia, além de 
repasses federais a estados e 
municípios.

As investigações deve-
rão ajudar a compreender o 
envolvimento do presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) 
nas políticas do governo de 
combate à pandemia e fornecer 
elementos para sua eventual 
responsabilização.

No entanto, mesmo sem 
novos elementos, especialistas 
entendem que as reiteradas 
falas e postura do presidente, 
tanto de negação da gravidade 
da pandemia quanto contrá-
rias a medidas de isolamento, 
bastariam para que Bolsonaro 
pudesse ser responsabilizado.

Entenda como a CPI da 
Covid poderia contribuir para 
a responsabilização do presi-
dente e se ele poderia ser convo-
cado para depor e relembre 
falas de Bolsonaro ao longo da 
pandemia.

O QUE É UMA CPI?
As Comissões Parlamen-

tares de Inquérito (CPI) estão 
previstas na Constituição 
Federal, em seu artigo 58, e têm 
poderes de investigação que em 
geral só cabem a autoridades 
judiciais.

Para sua criação é preciso 
requerimento de um terço dos 
membros da Casa Legislativa, 
além de um fato determinado a 
ser investigado e um prazo para 
sua conclusão. A CPI da Covid 
tem prazo de 90 dias, que pode 

ser prorrogado.
Segundo o cientista político 

José Álvaro Moisés, que é coor-
denador do grupo de trabalho 
sobre a qualidade da demo-
cracia no Instituto de Estudos 
Avançados da USP, a CPI é um 
recurso do qual a minoria do 
Legislativo pode fazer uso para 
investigar possíveis abusos de 
poder.

Moisés explica que esse 
recurso é importante para 
dar transparência às ações 
do governo, de modo que as 
pessoas possam acompanhar, 
monitorar e fazer o controle do 
abuso de poder.

“Os eleitores não podem 
avaliar um governo se não tive-
rem suficiente conhecimento 
das ações e das omissões do 
governo e das consequências 
dessas ações e omissões.”

De acordo com a profes-
sora de direito constitucional 
Tayara Lemos, da Universidade 
Federal de Juiz de Fora, as CPIs 
podem lançar mão de medidas 
como quebra de sigilo bancário 
e fiscal. Já medidas mais inva-
sivas como bloqueio de bens, 
busca e apreensão em domi-
cílio e interceptação telefônica 
não podem ser determinadas 
pela CPI, sendo reservadas ao 
Judiciário.Como o presidente 
poderia ser responsabilizado a 
partir da CPI? Os efeitos seriam 
mais políticos ou jurídicos?

De acordo com Gabriela 
Zancaner Bandeira de Mello, 
professora de direito consti-
tucional da PUC-SP e autora 
do livro “As Competências do 
Poder Legislativo e as Comis-
sões Parlamentares”, é preciso 
deixar claro que a CPI não é um 

órgão julgador, mas apenas de 
investigação.

“A CPI investiga fatos deter-
minados e produz um relatório 
final com as suas conclusões. O 
relatório pode –ou não– servir 
de base para que o Ministério 
Público tome as providências 
necessárias que, eventualmente, 
levem à condenação daqueles 
que praticaram atos ilícitos.”

Em outras palavras, a CPI 
não responsabiliza, julga ou 
pune qualquer autoridade, mas 
ela pode reunir elementos que 
contribuam para uma eventual 
responsabilização por parte dos 
órgãos responsáveis.

Caso o relatório aponte, 
por exemplo, que o presidente 
cometeu crimes de responsa-
bilidade, cabe ao presidente da 
Câmara dos Deputados, Arthur 
Lira (PP-AL), avaliar se pauta 
ou não a votação de abertura de 
um processo de impeachment.

Uma vez pautado,  o 
processo de impeachment 
precisa do aval de 342 depu-
tados. Depois disso, para ser 
instaurado, é preciso aprova-
ção por maioria simples numa 

sessão com no mínimo 41 dos 
81 senadores. Ao final, para que 
o presidente perca o mandato, é 
preciso o voto de 54 senadores.

Já no caso de a conclusão ser 
de que o presidente da Repú-
blica possa ter cometido crimes 
comuns, o relatório é enviado 
para a PGR (Procuradoria-
-Geral da República) que pode 
instaurar um inquérito para 
investigar o que ainda julgar 
necessário ou oferecer uma 
denúncia ao STF (Supremo 
Tribunal Federal), se entender 
que há elementos suficientes.

A denúncia somente pode 
ser feita pelo procurador-geral 
da República, cargo ocupado 
por Augusto Aras, cujo mandato 
vai até setembro, mas que pode 
ser reconduzido por Bolso-
naro. Para que o presidente seja 
julgado pelo Supremo, porém, 
é preciso ainda o aval de 342 
deputados federais.

Desde que a pandemia 
começou, diversos pedidos de 
impeachment e requerimentos 
de investigação contra Bolso-
naro foram apresentados na 
Câmara e na PGR, respectiva-

mente.
Na avaliação do professor 

de direito da USP Rafael Mafei, 
não é por falta de pedidos que 
Bolsonaro resista a um impea-
chment.

Nesse sentido, Mafei 
ressalta que a CPI pode tanto 
revelar fatos que ajudem na 
compreensão de crimes de 
responsabilidade cometidos 
pelo presidente no contexto 
da pandemia quanto gerar 
um clima favorável ao impea-
chment, a partir da exposição 
midiática que o caminhar da 
investigação terá.

Ele destaca ainda que é 
preciso considerar os interesses 
na dinâmica eleitoral de curto e 
de médio prazo que fazem com 
que o impeachment não seja a 
alternativa mais atraente nem 
para oposição, que preferiria 
concorrer contra Bolsonaro em 
2022, tampouco para os parla-
mentares do centrão, grupo que 
está próximo ao governo.

Já a cientista política e 
professora do Instituto de 
Estudos Sociais e Políticos da 
Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro Argelina Chei-
bub Figueiredo considera mais 
provável que o relatório venha 
a focar no possível cometi-
mento de crimes comuns do 
que na indicação de crime de 
responsabilidade.

“Para ter o impeachment, 
é preciso que haja alguma 
relação, alguma construção 
de caminho futuro com o vice-
-presidente. E essa condição eu 
acho que não existe. Não só a 
oposição, mas vários políticos 
que são independentes não 
confiam no vice.”

Parte entende que a CPI 
poderia convocar o presidente 
e que este poderia solicitar à 
Justiça para não comparecer; 
parte argumenta que, como 
presidente, ele poderia ser 
apenas convidado, sem que seu 
comparecimento fosse obriga-
tório.

A cientista política Argelina 
Cheibub ressalta que a única 
CPI que teve o presidente como 
peça central antes desta foi a 
de Fernando Collor, mas que, 
apesar disso, ele não foi convo-
cado para depor. Senadores da 
oposição teriam chegado ao 
consenso de não chamar Bolso-
naro para depor, segundo noti-
ciou a coluna Mônica Bergamo 

na semana passada.
“A Const i tuição não 

menciona qualquer impedi-
mento ou desoneração prévia 
em relação ao presidente da 
República”, afirma a professora 
Tayara Lemos.

Também de acordo com a 
professora Gabriela Zancaner, 
o presidente poderia ser convo-
cado.

Entretanto, ambas ressal-
tam que, como qualquer outro 
convocado, o presidente pode-
ria recorrer à Justiça para não 
comparecer.

“Aquele que é convocado 
como depoente em uma CPI 
tem o dever de comparecer sob 
pena de, no caso de recusa, sofrer 

uma condução coercitiva”, 
afirma Gabriela. “Contudo, se 
o indivíduo convocado enten-
der que a convocação é injusta, 
descabida ou viola seu direito 
de não produzir provas contra 
si mesmo, ele pode se socorrer 
do Poder Judiciário para ser 
desobrigado ao compareci-
mento.”

Já Luiz C. dos Santos 
Gonçalves, doutor em direito 
do Estado e autor do livro 
“Poderes de Investigação das 
Comissões Parlamentares de 
Inquérito”, argumenta que 
o presidente não poderia ser 
convocado, mas sim convi-
dado, sem que seu compareci-
mento fosse obrigatório.

“A gente precisa diferenciar 
convite e convocação. Convite, 
ela [CPI] pode convidar qual-
quer um. Mas a convocação 
significa que, se a pessoa não 
atender, ela pode ser conduzida 
coercitivamente.”

De acordo com ele, por 
causa do princípio da separa-
ção dos Poderes, tanto o presi-
dente da República quanto 
governadores e ministros do 
STF não podem ser convoca-
dos por CPIs. “Há quem diga 
que não pode convocar prefeito 
também, porque não estaria ao 
alcance dela esses titulares do 
Executivo”, afirma Gonçalves.

De acordo com a Constitui-
ção, as comissões parlamenta-

res podem solicitar depoimento 
de qualquer autoridade ou 
cidadão e convocar ministros 
de Estado.

Gabriela afirma ainda que 
há diferença entre testemunha 
e investigado: “A testemunha 
tem obrigação de comparecer 
e dizer a verdade. Já o inves-
tigado pode ser obrigado a 
comparecer em determinadas 
circunstâncias, entretanto pode 
também optar pelo silêncio.”

Segundo decisões do 
Supremo, tanto testemu-
nhas quanto investigados em 
CPIs podem invocar o direito 
fundamental ao silêncio caso 
entendam que a resposta pode 
incriminá-los.

Entre os especialistas consultados, não houve unanimidade

Divulgação

Relatório pode apontar que Bolsonaro cometeu crimes de responsabilidade



Abril é o mês 
de preven-
ção e diag-

nóstico precoce de doenças 
que causam cegueira. De 
acordo com o Centro Brasi-
leiro de Cirurgia de Olhos, 
a perda da visão afeta 1,2 
milhão de pessoas no Brasil, 
mas cerca de 80% dos casos 
são evitáveis, segundo a 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS).

A cegueira é uma condi-
ção caracterizada pela perda 
da habilidade de enxergar e, 
segundo o oftalmologista do 
Sistema Hapvida Maceió, Cleo-
van Almeida, a melhor maneira 
de prevenir a ocorrência é com a 
realização de exames de rotina 
com um médico. 

DOENÇAS QUE CAUSAM CEGUEIRA
D r .  C l e o va n  e x p l i c a 

que várias doenças podem 
levar à cegueira, mas as 
mais comuns são o glau-
coma, catarata, retinopatia 
diabética e a ambliopia. O 
glaucoma provoca lesões no 
nervo ótico e, como consequ-
ência, o comprometimento 
visual.

A catarata é comum em 

pessoas acima dos 55 anos e 
causa a opacificação do cris-
talino. “Ela pode cegar se a 
cirurgia não for realizada a 
tempo”, destaca o especia-
lista. A retinopatia diabética, 
por sua vez, ocorre devido ao 
excesso de açúcar no sangue 
que danifica os vasos sanguí-
neos da retina. Já a amblio-
pia, também chamada de 
“olho preguiçoso”, é carac-
terizada pela baixa visão que 
não é corrigida com óculos.

“É um problema sério que, 
muitas vezes, pode passar 
despercebido pela criança 
ou pelos pais. Se não tratado 
de maneira precoce, pode 
deixar sequelas que afetarão 
o pequeno por toda a vida”, 
ressalta o oftalmologista.

FATORES DE RISCO
O médico afirma que o 

cuidado com a saúde dos 
olhos deve começar ainda 
na infância e perdurar até a 
melhor idade. “Crianças de 
até dois anos precisam ser 
avaliadas por um oftalmolo-
gista de seis em seis meses, 
e, a partir dessa faixa etária, 
uma vez ao ano”, informa.

O especialista destaca 

que pessoas que possuem 
algum fator de risco devem 
redobrar a atenção e estar 
sempre atentas a qualquer 
sintoma ou alteração na 
visão. “O paciente que tem 
diabetes, por exemplo, deve 
ter atenção especial visto que 
elevados níveis de açúcar no 
sangue podem desencadear 
várias doenças oculares”.

O of ta lmologis ta  do 
Sistema Hapvida Maceió 
explica, ainda, que o prog-
nóstico pode ser ainda mais 
grave se o paciente apresen-
tar hipertensão e colesterol 
alto (hipercolesterolemia). 
Outros fatores de risco que 
podem levar à cegueira 
incluem trauma, nascimento 
prematuro,  pessoas que 
trabalham com produtos 
químicos, pessoas com graus 
altos de miopia e idade.

“ Te r  i n f o r m a ç õ e s  a 
respeito das doenças que 
podem levar à cegueira é o 
primeiro passo para a adoção 
de medidas preventivas. 
Consulte o seu oftalmolo-
gista regularmente. Quem 
cuida da saúde se preocupa 
com a vida. Faça isso por 
você”, finaliza o médico.
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‘Abril Marrom’ faz alerta para 
doenças que causam cegueira

PERDA DA VISÃO AFETA 1,2 milhão de brasileiros, mas maioria dos casos são evitáveis, segundo oftalmologista

Divulgação

Pessoas que possuem fator de risco devem redobrar a atenção, diz especialista


