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5CPI DA COVID É INSTALADA COM RENAN CALHEIROS NA RELATORIA E JÁ FAZ A PRIMEIRA SESSÃO

‘VERMELHO-CLARO’ COM ABERTURA DO COMÉRCIO, BARES, RESTAURANTES E ACESSO ÀS PRAIAS

“TÁ LIBERADO, MAS 
COM MODERAÇÃO!”

Após avaliação dos seus 
secretários que atuam na 
Saúde e na Economia (traba-
lho, turismo) o governador 
Renan Filho flexibilizou hoje 
a fase vermelha, tornando-
-a um pouco mais clara. Em 

novo decreto, o governador 
não mudou a cor da fase 
em Alagoas, mas liberou o 
funcionamento de estabe-
lecimentos comerciais. Boa 
parte das restrições para 
evitar o crescimento da infec-

ção por Covid-19 no Estado 
está mantida. A liberação 
para o comércio se estende a 
todos os dias da semana, nos 
mesmos períodos estabele-
cidos pelo decreto anterior: 
lojas do Centro e lojas de 

rua até as 17h, e shoppings 
centers até as 20h. O uso do 
calçadão à beira-mar e da 
orla lagunar, bem como, o 
acesso a praias, rios e lagoas 
voltam a ser permitidos aos 
sábados e domingos.

São quatro anos coletando 
dados, apurando informa-
ções e checando números 
no preparo da notícia verda-
deira e na medida certa. Sem 
tirar nem por. 
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Covid-19 
também é 
uma doença 
do trabalho
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Agência Tatu 
inova com o  
Jornalismo 
de Dados
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TV CIDADÃ

Prefeitura 
de Maceió e  
TCE firmam 
convênio
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CULTURA

Asfopal apresenta seu 
filme sobre folguedos

Amanhã, a Associação 
dos Folguedos Popula-
res de Alagoas (Asfopal), 
importante instituição 
que agrega mestras e 
mestres da cultura popular 
de Alagoas, apresentará à 
sua diretoria o documen-
tário, em longa-metragem, 
“Mestres e Entremeios de 

Folguedos”. Certamente, 
o primeiro documentário 
alagoano, em longa, sobre 
o tema. A exibição ao 
público só deverá aconte-
cer, no entanto, ao final de 
maio, se as condições em 
que vivemos assim permi-
tirem. O filme é oriundo 
de projeto selecionado 

no edital Mestra Ilda, da 
FMAC - Maceió, Lei Aldir 
Blanc e, segundo a presi-
dente, Ana Clara Vascon-
celos, “traz em imagens o 
vigor de nossos ritmos e 
o brilho de nossas cores, 
emoldurado pela rica 
paisagem tropical onde 
vivemos”. 7
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Prestes a ser investigado 
pela Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) aberta no 
Senado, o presidente Jair Bolso-
naro tem grande medo e está 
sendo assombrado pela possível 
abertura de processo de impea-
chment, ainda mais com a possi-
bilidade de ver o senador Renan 
Calheiros (MDB-AL) como 
relator. Pensando na própria 
sobrevivência, Bolsonaro acio-
nou sua ‘tropa de choque’, mais 
precisamente a deputada Carla 
Zambelli (PSL-SP) para tentar 
impedir que Calheiros seja o 
relator da CPI e possivelmente o 
‘coveiro’ do governo.

Zambelli conseguiu uma 
liminar, assinada pelo juiz Char-
les Renaud, da 2ª Vara Federal de 
Brasília suspendendo a possível 

indicação do senador alagoano 
como relator. Em resposta, o 
presidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (DEM-MG) já avisou 
que não vai acatar a liminar, 
alegando que a decisão é do 
Senado e que “não admite inter-
ferência de um juiz”. “Trata-se 
de questão interna corporis do 
Parlamento”, afirmou.

No escopo da decisão limi-
nar que tenta tirar Calheiros da 
relatoria está o pavor do governo 
em ver seu presidente totalmente 
nu, sendo investigado por crimes 
contra a humanidade, já que 
Bolsonaro é acusado por vários 
setores sociais de ser um suposto 
genocida (Pessoa que ordena ou 
é responsável pelo extermínio 
de muitas pessoas em pouco 
tempo). Lembrando que a CPI da 

Covid, também conhecida como 
‘CPI do Genocídio’, vai investi-
gar ações e eventuais omissões 
do governo federal no enfrenta-
mento à pandemia.

A participação de Carla 
Zambelli como autora da denún-
cia contra Calheiros ascende o 
sinal amarelo de que o presi-
dente Bolsonaro realmente está 
morrendo de medo de ser colo-
cado para fora do cargo e ainda 
ter que responder por inúmeros 
crimes que podem ser apontados 
durante a investigação da CPI. 
Daí o medo de Renan Calheiros.

QUEM É CARLA ZAMBELLI
Carla Zambelli e outros nove 

parlamentares bolsonaristas 
são investigados pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF) no 

inquérito sobre manifestações 
antidemocráticas que pediam 
fechamento do Supremo, do 
Congresso e intervenção militar. 
A investigação também é conhe-
cida como ‘inquérito das Fake 
News’ e aponta para a participa-
ção de empresários como finan-
ciadores de setores vinculados 
ao presidente Jair Bolsonaro, que 
teriam promovido as manifes-
tações pelo fechamento do STF 
e instauração de uma ditadura 
militar no País.

A investigação busca identi-
ficar quem são os articuladores, 
financiadores e apoiadores do 
esquema montado para propa-
gar ataques contra políticos e 
instituições.

Zambelli, apesar de ser 
investigada pela Polícia Fede-

ral, foi nomeada recentemente 
como presidente da Comissão 
de Meio Ambiente da Câmara 
dos Deputados. A nomeação foi 
bastante criticada pela oposição. 
‘É inaceitável que a deputada 
Carla Zambelli, investigada 
pelo STF no inquérito das Fake 
News, assuma tal função. O gabi-
nete do ódio bolsonarista não 
pode ter mais um puxadinho no 
Congresso Nacional!’, disse a 
deputado Sâmia Bomfim (PSOL-
-SP).

Entre os tantos absurdos 
já ditos pela deputada Carla 
Zambelli, chamou a atenção do 
mundo sua afirmação de que 
‘nunca a Amazônia queimou 
tão pouco’, onde a parlamentar 
ainda acusa ONGs de defesa do 
meio ambiente.

A Organização Internacio-
nal do Trabalho (OIT) instituiu 
28 de abril como o Dia Mundial 
da Segurança e da Saúde no 
Trabalho,em memória às víti-
mas de acidentes e doenças 
relacionadas à atividade labo-
ral. Em 2021, o evento chama a 
atenção para o enfrentamento 
da Covid-19 no ambiente 
profissional.

É emblemático que uma das 
primeiras mortes por Covid-19 
no Brasil,em março de 2020, 
tenha sido a de uma mulher de 
63 anos, empregada doméstica 
no Rio de Janeiro, que contraiu 
o vírus de sua patroa, recém-
-chegada de viagem à Itália. 
Além dela, milhares detraba-
lhadores já perderam a vida 
no país por causa da doença, 
infectados no local de trabalho 
ou no trajeto, aglomerados nos 
transportes públicos em horá-
rios de pico. 

Na Petrobrás, a pande-
mia se alastra. Desde março 
de 2020, os dados oficiais do 
Ministério de Minas e Energia 
(MME) mostram que a Petro-
brás já registra 6,4 mil empre-
gados infectados. Isso equivale 
a13% do total de trabalhadores 
e trabalhadoras do Sistema 
Petrobrás, hoje na casa dos 
46,4 mil. Segundo os números 
oficiais, foram 23 mortes até a 
semana passada. 

Esses números, porém, não 
refletem a realidade. 

Primeiro, porque não 

abrangem terceirizados. Maio 
de 2020 foi o último mês em 
que o MME mencionou os 
terceirizados em seus boletins 
semanais de monitoramento da 
Covid-19. À época, o ministério 
contabilizou 151,5 mil pessoas 
trabalhando para a Petrobrás, 
entre próprios e terceirizados. 
Donde se conclui que para cada 
trabalhador próprio há dois 
terceirizados, e que, portanto, 
para cada contaminado Petro-
brás podemos considerar 
dois terceirizados infectados. 
De acordo com nossos cálcu-
los, baseados em denúncias, 
somando próprios e terceiriza-
dos, já são mais de 80 mortos.

Segundo, porque mesmo 
entre trabalhadores e trabalha-
doras próprios, há subnotifi-
cação. A Petrobrás testa mal, 
protege mal e também não faz 
o devido acompanhamento 
epidemiológico. 

A companhia ainda vive 
uma “caça às bruxas” desde 
janeiro de 2019, quando Jair 
Bolsonaro assumiu a presi-
dência da República e Roberto 
Castello Branco, a presidência 
da Petrobrás (este segundo, 
felizmente, já se foi do cargo). 
Há uma pressão cada vez maior 
sobre trabalhadores e trabalha-
doras, com condições de traba-
lho cada vez mais inseguras e 
insalubres, bem como ameaças 
de transferências e suspensões. 
Há quem escondeu a doença 
para não sofrer punições. 

Imaginem entre terceirizados. 
Mas, felizmente, em meio 

a essa tragédia, vem crescendo 
o entendimento entre legisla-
dores, juristas, pesquisadores 
e cientistas de que a Covid-19 
é também uma doença ocupa-
cional. 

A lei previdenciária em 
vigor (8.213/1991) exige a 
comprovação de nexo causal 
em doenças endêmicas para 
que sejam consideradas labo-
rais. O artigo 20, § 1º, conside-
radoença profissional “aquela 
produzida ou desencadeada 
pelo exercício do trabalho pecu-
liar à determinada atividade 
e constante da respectiva rela-
ção elaborada pelo Ministério 
do Trabalho e da Previdência 
Social”. A mesma lei considera 
também “doença do trabalho 
aquela adquirida ou desenca-
deada em função de condições 
especiais em que o trabalho é 
realizado e com ele se relacione 
diretamente”.

O problema é que a compro-
vação desse nexo causal ficava 
a cargo do trabalhador e depen-
dia da avaliação de cada tribu-
nal. Isso se deu também quanto 
à Covid-19.

No entanto, recentemente, o 
Tribunal Regional do Trabalho 
da 2ª Região (Grande São Paulo 
e Baixada Santista) considerou 
a Covid-19 doença ocupacional, 
obrigando os Correios a emitir 
a Comunicação de Acidente de 
Trabalho (CAT) para os empre-

gados que contraírem o vírus, 
por entender que a empresa 
não tomou todas as medidas 
para prevenir a contaminação 
no ambiente de trabalho.

No caso dos petroleiros, 
a Escola Nacional de Saúde 
Pública da Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), emitiu parecer 
científico em outubro de 2020 
sobre as “contaminações por 
Covid-19 a bordo de platafor-
mas e contribuições para inves-
tigação da caracterização do 
nexo causal entre a doença e o 
trabalho no setor de petróleo e 
gás”. O documento aponta que 
“o diagnóstico da Covid-19 em 
petroleiros é presumidamente 
relacionado ao trabalho”. 

A Petrobrás se recusa a 
emitir a comunicação, mas o 
parecer elucida o motivo. O 
reconhecimento da Covid-19 
como doença do trabalho e 
a emissão da CAT implicam 
elevar a Taxa de Acidentes 
Registráveis (TAR), um dos 
indicadores de desempenho 
das empresas do setor, vincu-
lado à dinâmica da concorrên-
cia internacional. Isso se reflete, 
portanto, nas ações da Petro-
brás na Bolsa de Valores, sobre-
tudo em Nova York.

A Fiocruz reforça a reco-
mendação de emissão da 
CAT.“Para todos os trabalhado-
res petroleiros com diagnóstico 
de Covid-19, os empregadores 
devem emitir CAT e registrar o 
evento na Ficha do Sistema de 

Informações dos Agravos de 
Notificação (Sinan) para fins 
de Vigilância Epidemiológica e 
Vigilância em Saúde do Traba-
lhador.”

Estamos no pior momento 
da pandemia no Brasil. Já são 
quase 400 mil vidas perdidas, 
e chegamos a contabilizar mais 
de 4 mil mortes por dia, por 
causa da postura criminosa do 
governo Bolsonaro, que insiste 
em minimizar a gravidade da 
crise sanitária.

A Petrobrás enfrenta graves 
surtos de Covid-19, tanto em 
plataformas como em refi-
narias. Teima em manter 
paradas de manutenção, 
dobrando ou até triplicando o 
número de profissionais traba-
lhando presencialmente em 
refinarias.E continua descui-
dando do embarque para as 
plataformas.

A postura da empresa 
coloca em risco a vida de traba-
lhadores próprios e terceiri-
zados, de seus familiares, da 
população das cidades onde 
as refinarias e heliportos estão 
localizados.A todo tempo, esses 
profissionais estão potencial-
mente em contato com o coro-
navírus, no local de trabalho 
ou no percurso.O nexo causal é 
evidente.

A Petrobrás está assumindo 
o risco de contaminação. Que 
assuma também suas responsa-
bilidades com cada trabalhador 
e trabalhadora.

Bolsonaro escolhe Renan Calheiros como inimigo 
número um e solta seus cães de caça

Covid-19 também é doença do trabalho
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A P r e f e i t u r a 
de  Maceió 
l a n ç o u , 

ontem, mais uma ferramenta 
de comunicação entre a gestão 
do prefeito JHC e o universo 
de mais de um milhão de 
maceioenses, de acordo com 
dados estimados do IBGE, em 
2020. Trata-se do site ‘Raio – 
X da Prefeitura’ (http://raiox.
maceio.al.gov.br/) que apre-
senta integralmente a situação 
das contas da administração 
municipal.

De forma bem didática, em 
sua apresentação de abertura, 
o usuário terá acesso a um 
vídeo tutorial que explica o 
funcionamento e como ocorre 
a interação com o cidadão. 
Qualquer pessoa pode enviar 

sugestões ao clicar na aba Fale 
Conosco.

O site ‘Raio – X da Prefei-
tura’ foi criado para apre-
sentar aos maceioenses um 
diagnóstico correto da situ-
ação em que foi encontrada 
a cidade e tem como princi-
pal missão mudar Maceió. O 
primeiro passo foi dado ao 
realizar diagnósticos em 17 
áreas que impactam direta-
mente na vida dos moradores 
e visitantes da cidade.

“Transparência e eficiência 
andam lado a lado. Por isso, 
lançamos o Raio-x da Prefei-
tura, uma iniciativa pioneira. 
No site, é possível encon-
trar os principais problemas 
de Maceió e o que estamos 
fazendo para solucioná-los”, 

explicou o prefeito JHC.
Naturalmente, as áreas de 

abrangência correspondem 
a cada pasta administrativa 
da atual gestão: Saúde, Segu-
rança, Iluminação, Educação, 
Cultura, Habitação, Meio 
Ambiente, Turismo, Trans-
porte Público, Infraestrutura, 
Trabalho e Abastecimento, 
Economia, Gestão, Assistência 
Social, Mulheres, Previdência 
e Afundamento do Solo.

Conforme explicou o secre-
tário municipal de Comunica-
ção, Lininho Novais, o ‘Raio 
– X da Prefeitura’ contribui 
com a transparência do traba-
lho que está sendo realizado 
pela gestão do prefeito JHC.

“O site foi criado para dar 
mais transparência à gestão 

municipal, mostrando os 
problemas a serem enfrenta-
dos pela Prefeitura, quais as 
soluções propostas e como 
elas contribuirão para melho-
rar a vida do cidadão maceio-
ense”, esclareceu Novais.

Para o secretário, é funda-
mental que a população 
conheça o estado em que a 
atual gestão assumiu a Prefei-
tura: “há uma herança maldita 
que inclui dívidas astronômi-
cas e problemas graves em 
áreas essenciais como saúde e 
educação”, concluiu Lininho 
Novais.

TRANSPARÊNCIA
Para se ter uma ideia do 

funcionamento do site, ao 
clicar, por exemplo, na área 

Saúde, será aberto um link 
com os principais problemas 
diagnosticados, como a fila 
de espera de 108 mil exames. 
Abaixo, ao clicar na solução 
dos problemas é informada 
a ação que já foi colocada em 
prática.

No caso dos exames, o 
horário de atendimento foi 
ampliado, como já ocorre no 
PAM Salgadinho e no Labo-
ratório de Análises Clínicas de 
Maceió (Laclim), que, agora, 
atendem aos sábados. Quem 
acessar a aba ‘Como isso vai 
melhorar a sua vida’ vai saber 
quais serão os benefícios das 
ações na melhoria da quali-
dade de vida dos usuários dos 
serviços prestados pela Prefei-
tura de Maceió.

Portal ‘Raio-X da Prefeitura’ 
está disponível para consultas

FERRAMENTA confirma respeito e seriedade no manejo dos recursos públicos e fortalece transparência do município

Ascom Seminfra

Cerca de 600 pessoas que 
moram nas Ruas C 74, C 76 e C 
80, no Conjunto Frei Damião, 
localizado no Benedito Bentes, 
estão sendo beneficiadas com 
as obras de terraplanagem e 
pavimentação realizadas pela 
Prefeitura de Maceió, atra-
vés da Secretaria Municipal 
de Infraestrutura (Seminfra). 
A nova pavimentação vai 
melhorar a mobilidade da 
população, que há anos sofria 
com a grande quantidade de 
lama e barro nas portas de 
casas.

Luciana da Silva, de 45 
anos, é autônoma e moradora 
da Rua C 76 há mais de 25 anos. 
Ela contou que está muito feliz 
com a execução das obras. “A 
pavimentação vai melhorar 
bastante para nós; vai redu-
zir a poeira e trará melhor 
qualidade de vida. Estamos 
felizes e ansiosos. Há muitos 
anos esperamos por isso e o 
que queremos agora é viver 
em um local melhor, livre da 
poeira e da lama”, destacou.

No total, as ruas receberão 
3.730m² de asfalto novo. O 
secretário municipal de Infra-
estrutura, Nemer Ibrahim, 

destacou a valorização do 
bairro do Benedito Bentes na 
gestão do prefeito JHC.

“Nós retomamos as obras 
que estavam paradas desde 
a última gestão. A população 
ficou na expectativa de receber 
os serviços, mas foi esquecida. 
Seguindo as orientações do 
nosso prefeito JHC, decidimos 
retomar, o mais breve possí-
vel, as obras e a nossa expec-
tativa é aumentar o número 
de ruas que vão receber essas 
intervenções. A previsão é 
que a nova pavimentação seja 
finalizada ainda esta semana”, 
assegurou Ibrahim.

CONJUNTO FREI DAMIÃO

Obras de pavimentação 
beneficiam moradores

Promovendo a cida-
dania por meio da propa-
gação de informações e 
conteúdos, a TV Cidadã, 
do Tribunal de Contas de 
Alagoas, e a Prefeitura 
Municipal  de Maceió 
as s inaram,  ontem,  o 
convênio que permite que 
o conteúdo audiovisual 
produzido pela prefei-
tura seja veiculado na 
programação TV Cidadã 
no canal 35.2.

O termo foi assinado 
pelo presidente do Tribu-
nal de Contas,  conse-
lheiro Otávio Lessa, e o 
Prefeito de Maceió, João 
Henrique Caldas (JHC), e 
tem como objetivo divul-
gar conteúdos de inte-
resse público, por meio 
de entrevistas e matérias 
que possam contribuir 
para o esclarecimento da 
população em geral.

O convênio garante 45 
minutos diários de um 
conteúdo variado, com 
transparência às ações e 
projetos da gestão muni-
cipal. “Essa parceria é 
fundamental para que a 
gente possa chegar em 
todas as camadas da socie-
dade, levando cultura e 

educação, conteúdos que 
possam colaborar com o 
dia a dia e com a mudança 
dessas pessoas que preci-
sam de uma formação e 
um conteúdo de quali-
dade”, destaca JHC.

    “A parceria vai dar 
pra sociedade a visão 
do trabalho que está 
sendo executado pela 
nova gestão, e vai criar 
um canal com a socie-
dade.  Estamos avan-
çando, temos convênios 
com outras instituições e 
buscamos mais parceiros 
para manter a sociedade 
ainda mais informada”, 
expl i ca  o  pres idente 
Otávio Lessa.

P a r t i c i p a r a m  d a 
reunião também o vice-
-prefeito, Ronaldo Lessa; 
o Secretário Municipal 
de Comunicação, Lini-
nho Novais; o Procura-
dor-Geral do Município 
de Maceió, João Lobo; o 
Diretor de Comunicação 
do TCE, Geraldo Câmara; 
o Secretário Municipal 
de Controle Interno, e os 
representantes da Asses-
soria Militar do TCE, 
Coronel Aguiar e Coronel 
Braga.

TV CIDADÃ

Prefeitura e TC/AL 
assinam convênio

Wilma Andrade/Ascom Seminfra

No Conjunto Frei Damião, tratores fizeram a terraplanagem nas ruas C 74, C 76 e C 80; serão 3.730m² de asfalto novo
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Agência Alagoas

O f u n c i o -
n a m e n t o 
d e  e s t a -

belecimentos comerciais 
– incluindo bares, restauran-
tes e shopping centers – será 
liberado aos fins de semana, 
mas com horários restritos. 
As medidas do novo decreto 
governamental de combate 
à pandemia foram anuncia-
das pelo governador Renan 
Filho, hoje, durante coletiva 
para imprensa realizada 
no Palácio República dos 
Palmares.

A liberação para o comér-
cio se estende a todos os dias 
da semana, nos mesmos 
períodos estabelecidos pelo 
decreto anterior: lojas do 
Centro e lojas de rua até as 
17h, e shoppings centers 
até as 20h. No caso de bares 
e restaurantes, o funciona-
mento aos fins de semana 
será permitido até as 16h. 
Após o horário, só por meio 
de entrega e do sistema 
“pegue e leve”.

O uso do calçadão à beira-
-mar e da orla lagunar, bem 

como, o acesso a praias, rios 
e lagoas voltam a ser permiti-
dos aos sábados e domingos. 
Marinas e equipamentos 
similares também poderão 
funcionar. Já as academias 
de ginástica têm permis-
são para abrir aos sábados, 
mas com a mesma limitação 

de 30% de usuários. Espa-
ços para prática esportiva 
coletiva com até 25 pessoas 
serão autorizados, mas sem 
a presença de público.

As  mudanças  decor-
rem após a avaliação dos 
principais indicadores rela-
cionados à Covid-19, que 

apresentaram tendência de 
queda ao longo das últimas 
semanas epidemiológicas. 
Apesar de iniciar a libera-
ção gradativa de setores da 
economia, todo o estado 
continua na Fase Vermelha 
do Plano de Distanciamento 
Social Controlado. A restri-

ção de horário para circula-
ção de pessoas a partir das 
21h também fica mantida.

“Mesmo com a queda de 
casos ativos, a queda de casos 
novos, a redução na taxa de 
transmissão e a redução da 
ocupação de leito hospitalar, 
o Governo do Estado resolve 
deixar toda Alagoas em 
bandeira vermelha para sina-
lizar às pessoas que a gente 
precisa manter as medidas de 
distanciamento social”, escla-
receu o governador. “Mas, 
gradativamente, vamos reini-
ciar a retomada de alguns 
segmentos econômicos”, 
complementou.

Sobre a manutenção da 
restrição de horário de circu-
lação, Renan Filho considera 
que a medida tem contribu-
ído com a redução da ocupa-
ção hospitalar e com a taxa 
de transmissão do coronaví-
rus em Alagoas. “De maneira 
que  vamos  manter  por 
mais um ciclo”, justificou. 
“Vamos avaliar como se dará 
o comportamento da doença 
para verificar outra eventual 
ampliação adiante”, finali-
zou o gestor.

Restaurantes, comércio e bares 
funcionarão aos fins de semana

FASE VERMELHA: acesso às praias será liberado, mas restrição de circulação a partir das 21h fica mantida

João Victor Barroso
Repórter

Neste mês de abril, a Secre-
taria de Estado da Saúde 
(Sesau) registrou redução no 
número de pacientes interna-
dos com a Covid-19 nos leitos 
exclusivos para o tratamento 
da doença no Estado. Além 
de o avanço da Campanha de 
Vacinação contra o novo coro-
navírus, a Sesau também abriu 
novas vagas para atender os 
usuários do Sistema Único de 
Saúde (SUS) diagnosticados 
com Covid-19, e já contabiliza, 
desde o início da pandemia, 
9.308 altas hospitalares.

Para o secretário de Estado 
da Saúde, Alexandre Ayres, 
Alagoas tem colhido excelentes 
resultados no enfrentamento 
à pandemia graças à estrutura 
hospitalar montada, moderna 
e administrada no tratamento 

exclusivo de pessoas contami-
nadas com a doença.

“Toda essa estrutura na 
Rede de Saúde Pública garantiu 
que 9.308 pacientes diagnostica-
dos com Covid-19 recebessem 
alta médica, após terem rece-
bido um tratamento adequado 
e humanizado, que possibilitou 
que se recuperassem. Pacientes 
que estiveram internados em 
uma das 38 unidades de saúde 
que possuem leitos exclusivos 
para Covid-19 e que estão espa-
lhadas na capital e em outras 17 
cidades alagoanas. São núme-
ros animadores, pois represen-
tam vidas salvas e demonstra o 
quanto o desafio de combater 
a Covid-19 continua gigante”, 
avalia o secretário.

No dia 1º deste mês, a Rede 
de Saúde Pública contava com 
808 pacientes internados em 
um dos 1.338 leitos exclusivos 
para o tratamento da Covid-19, 

o que representava uma ocupa-
ção de 60%. E, das 370 vagas de 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI), 324 usuários do SUS esta-
vam internados, ocupando 88% 
dos leitos de UTI.

Mas, segundo o boletim 
divulgado nesta segunda-feira 
(26), pela Central de Regulação 
de Leitos, houve uma redução 

na quantidade de pacientes que 
estão recebendo o tratamento 
para a doença. Quando compa-
rado com o dia 1º de abril, a 
diminuição foi de 10,49% na 
ocupação dos leitos de UTI, que 
registrou 290 pessoas interna-
das. O quantitativo geral de 
internações também caiu, apre-
sentando uma queda de 9,15%, 

com 734 pacientes recebendo 
tratamento para a Covid-19.

O documento ainda mostra 
que, agora, os alagoanos têm à 
disposição 1.411 leitos para o 
atendimento de pacientes diag-
nosticados com o novo corona-
vírus. Em menos de um mês, 
foram abertos 73 novos leitos, 
divididos em leitos clínicos e 
intermediários, esses localiza-
dos nas Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA). E, com as 
novas vagas, a Rede Hospitalar 
passou a contar com 383 leitos 
em UTI, para tratar as formas 
mais graves da doença.

A queda nas internações 
refletiu diretamente na taxa de 
ocupação de leitos, com um 
total de 52% de vagas ocupadas 
para o tratamento da doença. A 
taxa de leitos em UTI que está 
ocupada também teve uma 
redução, passando agora para 
76% de ocupação.

COVID-19

Sesau registra queda em internações 
e contabiliza 9.308 altas hospitalares

Thiago Duarte

Sesau ampliou a Rede Pública de Saúde e abriu mais leitos Clínicos e de UTI

Márcio Ferreira

 Governador Renan Filho ao lado de secretários de Estado durante coletiva: abertura do comércio gradativa
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CPI da Covid realiza 1a sessão
MEMBROS DA COMISSÃO passaram a discursar sobre os próximos passos da CPI; apesar da pandemia, sessão é presencial

Senadores insta-
laram hoje a 
CPI da Covid 

com a eleição do comando 
do colegiado. O programa de 
trabalho da comissão, assim 
como alguns dos requerimen-
tos de convocação, serão vota-
dos em sessão na próxima 
quinta-feira.

Como previsto, Omar Aziz 
(PSD-AM) foi eleito presidente 
e Randolfe Rodrigues (Rede-
-AP) o vice. O resultado foi 
proclamado às 12h21. Na sequ-
ência, Omar Aziz assumiu a 
presidência e confirmou Renan 
Calheiros (MDB-AL) na relato-
ria da comissão.

Instalada, os membros da 
comissão passaram a discur-
sar sobre os próximos passos 
da CPI. Apesar da pandemia, 
a sessão é realizada de forma 
presencial. Eis alguns desta-
ques:

OMAR AZIZ
“Não dá pra gente discutir 

questões políticas em cima de 
quase 400mmil mortos, eu não 
me permito fazer isso”, disse 
em seu primeiro discurso à 
frente da CPI.

RANDOLFE RODRIGUE
“Nenhuma comissão 

parlamentar de inquérito 
investiga pessoas, [a CPI] 
investiga fatos que devem 
levar a pessoas [...] Essa CPI 
não será de governo, não será 
da oposição [...] Essa CPI tem 
a obrigação de investigar 
porque ainda não temos as 
vacinas necessárias. Essa CPI 
não recuperará vidas perdi-
das, mas deverá investigar 

se essas mortes poderiam 
ter sido evitadas”, afirmou o 
vice-presidente;

RENAN CALHEIROS
Em longo discurso, o rela-

tor reiterou que se pautará pela 
isenção e imparcialidade. “A 
CPI não é uma sigla de comis-
são parlamentar de inquisi-
ção, é de investigação. A CPI 

tampouco será um cadafalso 
com sentenças prefixadas ou 
alvos selecionados. Não somos 
discípulos de Deltan Dallagnol 
nem de Sergio Moro”, disse. Na 
sequência, Renan apresentou 
sugestões que devem compor o 
plano de trabalho da comissão;

EDUARDO GIRÃO 
“Pré-julgamentos nós 

já tivemos, isso é fato, está 
na mídia”, afirmou o sena-
dor considerado da base 
governista. O parlamentar é 
autor do requerimento que 
ampliou o escopo da comis-
são para também incluir 
a apuração de eventuais 
desvios de recursos fede-
rais nos repasses a estados e 
municípios.

Edilson Rodrigues/Agência Senado

Senadores Randolfe Rodrigues,Omar Aziz e Renan Calheiros durante a primeira sessão de abertura da CPI da Covid realizada hoje pela manhã

Mais destaques
A sessão iniciou pontualmente às 10h, 
presidida, como manda o regimento da 
Casa, pelo membro mais velho da comis-
são, o senador Otto Alencar (PSD-BA). Veja 
alguns dos destaques dos debates reali-
zados antes da eleição do comando do 
colegiado:

Ciro Nogueira (PP-PI): logo nos primei-
ros minutos, o parlamentar da base do 
governo fez questionamento regimental. 
Alegou que a sessão deveria ser suspensa 
e a composição da CPI revista, pois alguns 
senadores participam de outra comis-
são parlamentar de inquérito, o que, diz, 
contraria o regimento interno. Otto Alen-
car rejeitou o questionamento de Ciro e 
lembrou que os demais colegiados estão 
com as atividades suspensas. Ciro disse 
que vai recorrer ao plenário;

Eduardo Girão (Podemos-CE): também 

considerado governista, anunciou sua 
candidatura à presidência da CPI da 
Covid. Autor do requerimento que incluiu 
os repasses a governadores e prefeitos 
na mira da CPI, criticou a possibilidade 
de Renan assumir a relatoria. “Por mais 
que ele tenha se declarado impedido em 
relação a investigações no estado dele, 
vai ficar um conflito, não tem como haver 
isenção”, disse;

Jorginho Mello (PL-SC): assim como 
Girão, e com o líder do governo do Senado, 
Fernando Bezerra (MDB-PE), ao seu lado, 
Jorginho também questionou a possibili-
dade de Renan ser relator. “O parlamentar 
possui parentesco de primeiro grau com 
uma pessoa a ser investigada”, afirmou o 
senador governista;

Liminar contra Renan derrubada: ao 
longo da sessão, o senador Eduardo Braga 

(MDB-AM), colega de partido de Renan, 
anunciou que o Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região derrubou decisão que impe-
dia o alagoano de assumir a relatoria
Diversos senadores que não são membros 
da CPI acompanham a sessão. Entre 
eles Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), 
filho do presidente Jair Bolsonaro. Em 
seu discurso, o parlamentar afirmou que 
a população, especialmente os eleito-
res, saberá julgar quem usar a comissão 
para fazer “politicagem barata” em cima 
do número de mortos pela covid. Flávio 
também criticou Renan e disse que o 
senador já adiantou seu julgamento sobre 
atos a ser apurados pela comissão;

Machismo: a comissão não tem 
nenhuma mulher entre seus integrantes. 
Flávio Bolsonaro, então, ironizou a situa-
ção ao afirmar que as “mulheres já foram 
mais respeitadas e mais indignadas” e 

que se conformam em estar fora da CPI e 
acompanhar os trabalhos à distância. Mais 
tarde, a senadora Eliziane Game (Cidada-
nia-MA) rebateu duramente as declara-
ções do senador e disse que, apesar de 
não ser membra da comissão, já anunciou 
que participará de todas a sessões e que 
não serão tolerados comentários machis-
tas como o proferido pelo parlamentar;
O que diz o governo: o líder do governo, 
Fernando Bezerra, usou a palavra para 
defender que o Governo não teme as 
investigações, contribuirá com os traba-
lhos e agirá com transparência pres-
tando as informações necessárias. “Estou 
convencido de que o julgamento das ações 
de enfrentamento da maior crise sanitária 
da história revelará a lisura da conduta do 
Governo, e, à luz dos fatos, ficará compro-
vado que nenhum ato doloso de omissão 
foi cometido no combate à pandemia”, 
disse.
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FOLGUEDOS ALAGOANOS em filme produzido com recursos da Lei Aldir Blanc estreia nesta semana

Amanhã, a Associação 
dos Folguedos Popu-
lares de Alagoas (Asfo-

pal), importante instituição que agrega 
mestras e mestres da cultura popular 
de Alagoas, apresentará à sua diretoria 
o documentário, em longa-metragem, 
“Mestres e Entremeios de Folguedos”. 
Certamente, o primeiro documentário 
alagoano, em longa, sobre o tema. A 
exibição ao público só deverá acontecer, 
no entanto, ao final de maio, se as condi-
ções em que vivemos assim permitirem.

O filme é oriundo de projeto selecio-
nado no edital Mestra Ilda, da FMAC 
- Maceió, Lei Aldir Blanc e, segundo a 
presidente, Ana Clara Vasconcelos, 
“traz em imagens o vigor de 
nossos ritmos e o brilho de 
nossas cores, emoldurado pela 
rica paisagem tropical onde 
vivemos”.

Em seu conteúdo, “Mestres 
e Entremeios de Folguedos” 
desfila oito tradições alagoa-
nas: Reisado, Guerreiro, Pasto-
ril, Baianas, Taieira, Coco 
de Roda, Mané do Rosário 
e Fandango, recheadas de 
comentários e declarações 

de seus mestres, mestras e brincan-
tes, com apresentações ao ar livre, de 
grupos de convívio familiar, dada 
as condições atuais de afastamento 
social. O documentário vem em substi-
tuição ao projeto da Asfopal que previa 
uma série de exibições dos grupos de 
folguedos associados para o grande 
público. Impossibilitados de execução 
por conta das restrições impostas pela 
pandemia, o prêmio recebido se trans-
formou em um projeto de curta-metra-
gem, até seus realizadores entenderem 
que material de tamanha riqueza 
merecia a expansão para um longa.

Com assinatura de roteiro, produção 
e direção do produtor cultural Vinicius 

Palmeira (ex-secretário de Cultura 
de Maceió), o filme foi rodado em 

sua quase totalidade ao ar livre, 
em belas locações da cidade (no 
Riacho Doce, em Ipioca e na 
Lagoa Mundaú) e no Poxim, 
povoado com 300 anos no 
município de Coruripe. 
“Acredito que ‘Mestres e 
Entremeios de Folguedos’ 
possa inspirar os realiza-
dores do audiovisual a 
mais títulos em torno da 

nossa rica e resistente cultura popular e, 
como registro, não tenho dúvidas da sua 
perenidade”, comentou Palmeira.

Com produção lastreada por limita-
dos 50 mil reais, do Prêmio Mestra Ilda, 
sendo executado em período de pande-
mia, onde as dificuldades e cuidados 
obrigam a adoção rigorosa de proto-
colos de segurança, a redução drástica 
de elenco e de equipe técnica, “Mestres 
e Entremeios de Folguedos” soma o 
talento de nossos artistas populares e 
suas tradições seculares num encontro 
com a natureza exuberante que cerca 
a cidade de Maceió e o lindo povoado 
Poxim, em Coruripe.

A direção de fotografia, de Victor 
Viana, valoriza movimentos, cores 
e natureza, traduzidas em diversas 
imagens velozes, com tomadas aéreas, 
sob a direção de Rodrigo Barros. A 
montagem e a delicada captura de som, 
em cenas ao ar livre, ficaram a cargo da 
direção de Raphael Pires, num árduo 
trabalho para filtragem e equalização de 
som e imagem.

O filme certamente também ficará 
marcado por conter a última apresenta-
ção filmada do grande Mestre Pancho, 
do Fandango do Pontal da Barra, levado 

de nós pela pandemia cerca de dois 
meses após as filmagens. Nossa gratidão 
eterna a esse mestre, cujo grupo se apro-
xima a seus 100 anos de fundação.

A exuberância de “Mestres e Entre-
meios de Folguedos”, no entanto, fica 
a cargo de nossos artistas populares, 
a quem tanto nos orgulhamos e que 
são o sentido de existir da Asfopal. Em 
seus 35 anos de criação pelo memo-
rável Ranilson França, a instituição 
vem se revigorando nos últimos anos, 
impulsionada por oportunidades 
geradas na política cultural da cidade 
com a participação em projetos, como 
Giro dos Folguedos, Natal dos Folgue-
dos (Fmac), ou em editais da Lei Aldir 
Blanc, no estado (Secult), selecionada 
no Prêmio Edna Constant, e em Maceió 
(Fmac), Prêmios Mestra Ilda e Mestra 
Virginia, que contemplou cerca de 
30 mestres da cultura popular. Sem 
recursos próprios, a Asfopal depende 
da associação de seus amigos, colabo-
radores e da atenção do poder público. 
Na comemoração de seus 35 anos, uma 
parceria com o governo do Estado, 
possibilitará a publicação de catalogo 
comemorativo com imagens de grupos 
e seus mestres.

Mestres e 
Entremeios de Folguedos
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Malha aérea: Maceió terá 
novo voo direto para SP

CAPITAL terá voo direto regular para Congonhas (SP) com a companhia Azul; oito voos serão retomados

Thiago Tarelli
Repórter

O G o v e r n o 
de Alagoas, 
por  meio 

da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Econômico 
e Turismo (Sedetur), segue 
colhendo frutos do trabalho 
de restabelecimento da malha 
aérea, fragilizada por conta 
da pandemia. Dessa vez, o 
secretário Rafael Brito anun-
ciou que a companhia Azul 
irá retomar oito fretamentos 
para Maceió no mês de julho, 
além de um voo regular direto 

inédito entre a capital alago-
ana e o Aeroporto de Congo-
nhas, em São Paulo (SP).

A notícia foi comparti-
lhada em reunião on-line 
realizada na manhã desta 
segunda-feira (26), entre 
o secretário Rafael Brito e 
executivos da empresa. Os 
oito fretamentos semanais 
são oriundos das cidades de 
Campinas (SP), Presidente 
Prudente (SP), Ribeirão Preto 
(SP), São José do Rio Preto 
(SP), Belo Horizonte (MG), 
Cuiabá (MT), Porto Alegre 
(RS) e Uberlândia (MG), aten-
dendo aos principais merca-

dos emissores de turistas para 
Alagoas.

Para o secretário Rafael 
Brito, essa conquista é essen-
cial para retomada do turismo 
no Estado, fomentando a 
geração de emprego e renda 
no setor. “Estamos fazendo 
um trabalho árduo junto 
às principais companhias 
aéreas do país para o resta-
belecimento da malha aérea 
e, com o apoio irrestrito do 
governador Renan Filho, esta-
mos logrando êxito. Esse voo 
inédito vindo de Congonhas 
com a Azul e os oito fretamen-
tos semanais serão essenciais 

para a retomada, trazendo 
mais turistas para Alagoas 
e fomentando a geração de 
emprego e renda no setor. 
Com o avanço da imunização 
em todo o país e com os proto-
colos sanitários sendo cumpri-
dos, iremos dar segurança não 
só aos turistas, como também 
aos trabalhadores da ativi-
dade”, ressalta Rafael Brito.

POLÍTICA DE INCENTIVOS
A Azul Linhas Aéreas é 

uma das empresas benefi-
ciadas pela política de incen-
tivos implementada pelo 
Governo de Alagoas, que 

concede a redução de impos-
tos como o ICMS sobre o QAV 
(combustível da aviação) para 
as companhias aéreas. Isso 
reduz os custos de operação 
com destino a Maceió, aumen-
tando o número de voos.

Além disso, o Governo 
de Alagoas aposta, por meio 
da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Econômico 
e Turismo (Sedetur), desde 
2017, em ações promocionais 
e de marketing promovendo 
o Destino Alagoas junto aos 
seus operadores e clientes, 
fomentando a vinda de turis-
tas para o estado.
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FOLGUEDOS ALAGOANOS em filme produzido com recursos da Lei Aldir Blanc estreia nesta semana

Amanhã, a Associação 
dos Folguedos Popu-
lares de Alagoas (Asfo-

pal), importante instituição que agrega 
mestras e mestres da cultura popular 
de Alagoas, apresentará à sua diretoria 
o documentário, em longa-metragem, 
“Mestres e Entremeios de Folguedos”. 
Certamente, o primeiro documentário 
alagoano, em longa, sobre o tema. A 
exibição ao público só deverá acontecer, 
no entanto, ao final de maio, se as condi-
ções em que vivemos assim permitirem.

O filme é oriundo de projeto selecio-
nado no edital Mestra Ilda, da FMAC 
- Maceió, Lei Aldir Blanc e, segundo a 
presidente, Ana Clara Vasconcelos, 
“traz em imagens o vigor de 
nossos ritmos e o brilho de 
nossas cores, emoldurado pela 
rica paisagem tropical onde 
vivemos”.

Em seu conteúdo, “Mestres 
e Entremeios de Folguedos” 
desfila oito tradições alagoa-
nas: Reisado, Guerreiro, Pasto-
ril, Baianas, Taieira, Coco 
de Roda, Mané do Rosário 
e Fandango, recheadas de 
comentários e declarações 

de seus mestres, mestras e brincan-
tes, com apresentações ao ar livre, de 
grupos de convívio familiar, dada 
as condições atuais de afastamento 
social. O documentário vem em substi-
tuição ao projeto da Asfopal que previa 
uma série de exibições dos grupos de 
folguedos associados para o grande 
público. Impossibilitados de execução 
por conta das restrições impostas pela 
pandemia, o prêmio recebido se trans-
formou em um projeto de curta-metra-
gem, até seus realizadores entenderem 
que material de tamanha riqueza 
merecia a expansão para um longa.

Com assinatura de roteiro, produção 
e direção do produtor cultural Vinicius 

Palmeira (ex-secretário de Cultura 
de Maceió), o filme foi rodado em 

sua quase totalidade ao ar livre, 
em belas locações da cidade (no 
Riacho Doce, em Ipioca e na 
Lagoa Mundaú) e no Poxim, 
povoado com 300 anos no 
município de Coruripe. 
“Acredito que ‘Mestres e 

Entremeios de Folguedos’ 
possa inspirar os realiza-
dores do audiovisual a 
mais títulos em torno da 

nossa rica e resistente cultura popular e, 
como registro, não tenho dúvidas da sua 
perenidade”, comentou Palmeira.

Com produção lastreada por limita-
dos 50 mil reais, do Prêmio Mestra Ilda, 
sendo executado em período de pande-
mia, onde as dificuldades e cuidados 
obrigam a adoção rigorosa de proto-
colos de segurança, a redução drástica 
de elenco e de equipe técnica, “Mestres 
e Entremeios de Folguedos” soma o 
talento de nossos artistas populares e 
suas tradições seculares num encontro 
com a natureza exuberante que cerca 
a cidade de Maceió e o lindo povoado 
Poxim, em Coruripe.

A direção de fotografia, de Victor 
Viana, valoriza movimentos, cores 
e natureza, traduzidas em diversas 
imagens velozes, com tomadas aéreas, 
sob a direção de Rodrigo Barros. A 
montagem e a delicada captura de som, 
em cenas ao ar livre, ficaram a cargo da 
direção de Raphael Pires, num árduo 
trabalho para filtragem e equalização de 
som e imagem.

O filme certamente também ficará 
marcado por conter a última apresenta-
ção filmada do grande Mestre Pancho, 
do Fandango do Pontal da Barra, levado 

de nós pela pandemia cerca de dois 
meses após as filmagens. Nossa gratidão 
eterna a esse mestre, cujo grupo se apro-
xima a seus 100 anos de fundação.

A exuberância de “Mestres e Entre-
meios de Folguedos”, no entanto, fica 
a cargo de nossos artistas populares, 
a quem tanto nos orgulhamos e que 
são o sentido de existir da Asfopal. Em 
seus 35 anos de criação pelo memo-
rável Ranilson França, a instituição 
vem se revigorando nos últimos anos, 
impulsionada por oportunidades 
geradas na política cultural da cidade 
com a participação em projetos, como 
Giro dos Folguedos, Natal dos Folgue-
dos (Fmac), ou em editais da Lei Aldir 
Blanc, no estado (Secult), selecionada 
no Prêmio Edna Constant, e em Maceió 
(Fmac), Prêmios Mestra Ilda e Mestra 
Virginia, que contemplou cerca de 
30 mestres da cultura popular. Sem 
recursos próprios, a Asfopal depende 
da associação de seus amigos, colabo-
radores e da atenção do poder público. 
Na comemoração de seus 35 anos, uma 
parceria com o governo do Estado, 
possibilitará a publicação de catalogo 
comemorativo com imagens de grupos 
e seus mestres.

Mestres e 
Entremeios de Folguedos
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Orgulhosamente nordesti-
nos. É assim que os jorna-
listas da Agência Tatu de 

Jornalismo de Dados se definem. Lançada 
há quatro anos por três estudantes de 
da Universidade Federal de Alagoas, o 
veículo alcança mais prestígio e títulos a 
cada dia.

Inovação é um dos principais pilares da 
agência, que une o tradicional e bom jorna-
lismo às ferramentas digitais e aos dados, 
como conta Lucas Thaynan, cofundador e 
o idealizador da Tatu. “Quando eu convidei 
Graziela e Micaelle pra fundar a Tatu sabí-
amos do potencial inovador em Alagoas, 
acreditávamos na ideia, mas nunca imaginei 
que teríamos tanto desafios e conquistas ao 
longo do caminho”, relata.

Pioneira em Jornalismo de Dados no 
Nordeste, a agência já mudou a cara e 
influencia produções locais e por toda a 
região. “O cenário que percebemos hoje já 
um pouco diferente do que era observado 
quando começamos. Sabemos que o cami-
nho é longo, mas cada matéria utilizando 
dados e cada relato falando que o que 
produzimos é referência, nos faz acreditar 
ainda mais na Tatu e no Jornalismo de Dados 
local”, destaca Graziela França, cofunda-
dora e diretora de conteúdo da agência.

Formada ainda pelo diretor de Tecnolo-
gia e concluinte de Jornalismo, Lucas Maia, 
os desafios da Tatu vão além do Jornalismo 
tido como tradicional. “Aqui nós escavamos 
mesmo os dados e estamos sempre aten-
tos para fazer um trabalho diferenciado, 
responsável e com qualidade”.

Além dos diretores, fazem parte do time 
Maria Luiza Ávila e Thiago Aquino.

“Empreender no jornalismo em Alagoas 
é um desafio imenso e a cada mês nosso time 
se reinventa para produzir novos conteúdos 
e soluções inovadoras. Cada um dos nossos 
prêmios, convites, parcerias, entrevistas 
e editais conquistados são parte de um 
esforço coletivo e muita dedicação”, finaliza 
Graziela.

Agência Tatu 
inova com 
Jornalismo 
de Dados em AL 
há quatro anos


