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8BALAIADA: TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO PARA BOLSONARO GERA POLÊMICA NA CÂMARA E SAI DA PAUTA

As Polícias Civil e Rodovi-
ária Federal apreenderam 170 
quilos de maconha, prende-
ram cinco acusados de tráfico 
e recolheram os dois carros do 
grupo. O cerco policial ocor-

reu na madrugada de hoje, na 
BR-101, em São Sebastião. A 
droga seguia de Aracaju/SE 
para Maceió e os carros dos 
criminosos foram intercepta-
dos na rodovia pouco depois 

da divisa. O desmantelamento 
desse braço do tráfico de 
drogas entre os dois Estados 
foi possível após diligências da 
Divisão Especial de Investiga-
ções e Capturas (Deic), da Polí-

cia Civil. Com as informações, 
a Deic mobilizou a PRF uma 
vez que os criminosos passa-
riam por uma rodovia fede-
ral até chegar ao destino para 
entregar a droga em Maceió. 

Os nomes dos homens que 
traziam a maconha não foram 
revelados. Agora, a Polícia 
Civil tenta identificar quem 
enviou a droga de Aracaju e 
quem a receberia em Maceió.
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COVID-19 R$ 132 MILHÕES

Ampliação 
de leitos 
evita colapso 
na saúde

Emater 
contribui com 
a economia 
de Alagoas

NA ROTA DO TRÁFICO
POLÍCIA 

CIVIL E PRF 
APREENDEM 

170KG DE 
MACONHA

REVITALIZA MACEIÓ

Mais qualidade de vida
As obras de infraestru-

tura avançam na parte alta de 
Maceió, levando dignidade 
aos moradores de áreas aban-
donadas por anos e anos. 
Para canalizar estes esforços, 

a prefeitura da capital criou 
o Revitaliza Maceió onde 
70 milhões de dólares estão 
sendo aplicados em esgota-
mento sanitário, terrapla-
nagem, drenagem de águas 

pluviais,  pavimentação, 
acessibilidade e sinalização 
de vias. O volume injetado 
de recursos vai melhorar a 
qualidade de vida de mais de 
240 mil maceioenses.

Ascom
/SSP
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Leonel Siqueira * Contador especialista em legislação tributária com MBA em Administração Financeira e Orçamentária

Para sempre lembrado por 
todos por causa da pandemia, 
2020 também entra para história 
como o ano de maior encolhi-
mento da carga tributária bruta 
do Brasil desde 2010, fechando 
em 31,64%, segundo estimativa 
do Tesouro Nacional, valor 0,87% 
menor do que o observado em 
2019.  

Isso aconteceu tanto por 
conta da redução drástica das 
atividades econômicas no país, 
quanto pelas isenções de tributos 
concedidas nos âmbitos muni-
cipal, estadual e federal, funda-
mentais para o enfrentamento 
da crise. Não por acaso, o nosso 
Produto Interno Bruto (PIB) 
também registrou queda de 4,1% 
no ano passado, fechando em 7,4 
trilhões reais, maior contração 
dos últimos 24 anos, de acordo 
com o IBGE.

Vale lembrar que medi-

das como o BEM (benefício 
emergencial para preservar 
emprego e renda do traba-
lhador formal) e o Pronamp 
(financiamento para custeio 
e investimentos dos médios 
produtores rurais em ativi-
dades agropecuárias) foram 
sancionadas para reduzir a 
carga tributária durante a 
primeira fase da pandemia, 
além de instrumentos como a 
postergação do pagamento de 
tributos, a entrega de obriga-
ções acessórias e a redução de 
alíquotas de impostos sobre 
produtos diretamente ligados 
à saúde da população, como 
álcool em gel, por exemplo, 
que atenuaram o baque da 
crise nos caixas das empresas.

A questão é que parece que a 
súbita melhora da arrecadação no 
último semestre do ano animou 
as autoridades competentes a 

adentrar em 2021 em ritmo de 
retomada e, sem mais incenti-
vos análogos aos propostos no 
ano passado para as empresas, 
atravessamos a segunda onda do 
coronavírus em clima de recessão 
já no primeiro trimestre.

Desta forma, o governo esta-
dual de São Paulo teve de retro-
ceder no aumento tributário 
anunciado no início do ano para 
itens essenciais de consumo, 
como o leite, que teve seu ICMS 
isento em caráter permanente, 
e a carne, cuja diminuição pela 
metade da alíquota de açougues 
enquadrados no Simples na 
compra do insumo para revenda 
deverá reverberar melhor na 
mesa do brasileiro a partir de 
abril.

Outro aspecto problemático 
da segunda onda da pandemia 
é a paralisação das discussões no 
congresso e no senado sobre as 

propostas de reforma tributária, 
motivada pelo receio do Minis-
tério da Fazenda em aumen-
tar ainda mais o percentual de 
tributos para alguns setores, o 
que, embora seja compreensível 
à primeira vista, não contribui 
para a saída do país da crise, uma 
vez que o emaranhado de regras 
que faz da nossa legislação uma 
das mais difíceis do mundo é 
o grande vilão do custo Brasil 
e afugenta empreendedores e 
investidores pelo país.   

Assim, tendo em vista que a 
simplificação da legislação tribu-
tária tanto no âmbito federal, 
referente à unificação do Pis e da 
Cofins proposta na CBS (Contri-
buição Social sobre Operações 
com Bens e Serviços), quanto nas 
demais esferas (incluindo a fede-
ral) a qual consta nas PEC 45 e 110, 
por exemplo, ainda não esteja 
perto do ideal, para se economi-

zar ao menos o expediente das 
equipes dedicadas à tributação, 
cabe então às empresas “blin-
darem” seu ERPs de possíveis 
inconformidades no âmbito fiscal 
e tributário, redobrando a aten-
ção sobre as mudanças diárias 
nos cálculos e nas escriturações 
digitais.

Para tanto, é essencial contar 
com soluções de tecnologia tribu-
tária parametrizáveis, capazes 
de lidar em tempo real com as 
alterações na legislação que ocor-
rem de hora em hora por todo o 
país. Esse controle do trabalho 
massivo realizado pelo algoritmo 
viabiliza que o analista fiscal tão 
somente realize conferências 
globais automatizadas, ou seja, 
cheque os resultados dos cálculos 
de maneira resumida, focando 
no trabalho nobre, ou seja, plane-
jamento tributário e análise do 
negócio.

Tereza Cruvinel *Jornalista

Depois de passar uma 
semana maldizendo o Merco-
sul, o ministro Paulo Guedes 
avançou truculentamente nesta 
segunda-feira, na reunião do 
Conselho do Mercado Comum,  
em seu propósito de liquidar com 
o bloco: atropelando o Itamaraty, 
apoiou “totalmente” a proposta 
do Uruguai, que autoriza cada 
membro a fechar acordos comer-
ciais com outros países ou blocos. 
Sem ouvir o setor privado, insis-
tiu num corte de 20% na Tarifa 
Externa Comum (TEC) e trocou 
chumbo pesado com o ministro 
argentino da Economia, Martín 
Gusmán.

Com a reunião virtual do 
Conselho (órgão deliberativo 
máximo do bloco) ainda em 
curso, a chancelaria uruguaia 
anunciou que sua proposta 
de flexibilização das regras 
para acordos bilaterais foi 
apresentada “com total apoio 
do Brasil”. Em verdade, com 
total apoio de Guedes, pois o 
Itamaraty acabou sendo atro-
pelado na discussão.  Agora 
ela será examinada e apreciada 
na reunião presencial que os 
argentinos querem realizar em 
maio em Buenos Aires.

Uruguai e Brasil, arrastando 
o Paraguai, querem suprimir a 
exigência de consenso entre os 
quatro países para a assinatura 
de acordos separados, espe-
cialmente com Estados Unidos 
e China. A Argentina é contra, e 
tem peso econômico suficiente 
para impedir a aprovação da 
proposta. No seu entendi-
mento, se cada país puder fazer 

os acordos que bem entender, 
a integração regional, razão de 
ser do globo,  estará compro-
metida. Este foi o pivô da ácida 
discussão que tiveram os presi-
dentes Lacalle Pou e Alberto 
Fernandes na recente reunião 
que celebrou o aniversário de 
criação do Mercosul.

Em entrevista publicada 
ontem pelo jornal argentino 
Clarín, em que abordou temas 
diversos da política brasileira e 
continental, o ex-chanceler brasi-
leiro no governo Lula,  Celso 
Amorim, também declarou que 
a flexibilização pretendida repr-
sentará o fim do bloco e de seu 
objetivo primordial, a integração 
regional. Declarou-se inteira-
mente identificado com a posição 
argentina.

O outro ponto de atrito na 
reunião foi a redução da TEC. 
O corte linear de 20% proposto 
por Guedes significará maior 
abertura para as importações, 
expondo as empresas do bloco 
a uma maior competição co 
produtos estrangeiros, espe-
cialmente bens industriais. A 
Argentina defende uma redu-
ção de 10,5%, que incidiria sobre 
bens intermediários, não sobre 
produtos finais, protegendo as 
indústrias locais de uma compe-
tição mais predatória. Entende-
-se que o Uruguai e Paraguai, 
que não tem indústrias de 
peso, defendam tal abertura, 
mas não o Brasil. Entretanto, o 
setor privado brasileiro não foi 
ouvido pelo governo antes do 
encaminhamento da proposta.  
Nem se ouviu qualquer mani-

festação da CNI ou de porta-
-vozes do setor.

As discussões acabaram 
enveredando para o tema do 
papel do Estado no impulso 
ao desenvolvimento. Gusmáz 
afirmou que “a tal mão invi-
sível do Estado é invisível 
porque não existe”, referindo-
-se a um postulado do econo-
mista Adam Smith, adotado 
pelos neoliberais. Em resumo: 
o Estado deve ser mínimo 
e o mais ausente possivel, 
deixando que o mercado 
resolva todos os problemas.

Guedes rebateu dizendo 
que metade dos economis-
tas que já ganharam o prêmio 
Nobel são oriundos da Univer-
sidade de Chicago, em que ele 
estudou, e de onde surgiram 
os famosos “Chicago Boys”, 
precursores das políticas neoli-
berais. A imprensa argentina 
destacou a troca de farpas e o 
chanceler argentino Felipe Solá 
afirmou em vídeo que “difere-
renças grandes” afloraram na 
reunião.

A reunião de maio do Conse-
lho acontecerá, portanto, com 
as  relações Brasil-Argentina 
completamente azedadas. E pelo 
andar da carruagem, o destino 
do Mercosul agora está atrelado 
ao futuro político brasileiro. Sob 
Bolsonaro e Guedes, está conde-
nado. Resta saber se Guedes 
conseguirá enterrá-lo antes do 
final do governo Bolsonaro, antes 
de 2022, por impeachment, ou 
depois da eleição, em que deve 
ser derrotado. Provavelmente 
por Lula.

Guedes atropela o Itamaraty 
para enterrar o Mercosul

Um ano de pandemia: país segue com impasses 
na reforma tributária e em clima de recessão

Antonio Pereira *Jornalista

Chegando aos 65 anos 
de idade, o senador Renan 
Calheiros (MDB-AL) voltou 
ao tempo de quando era líder 
estudantil na Universidade 
Federal de Alagoas (UFAL) e 
era ligado ao Partido Comu-
nista do Brasil (PCdoB). Em 
seu discurso como relator 
da Comissão Parlamentar 
de Inquérito, Renan Calhei-
ros deixou claro que o alvo é 
o presidente Jair Bolsonaro, 
que pode ser  condenado 
como responsável direto pelas 
mortes de quase 400 mil brasi-
leiros e brasileiras desde que 
teve início esta pandemia da 
Covid-19.

No discurso histórico, 
Renan chegou a pedir 20 
segundos de si lêncio em 
homenagem às vítimas da 
Covid ,  d isse  o  senador :  
“Vivemos o momento mais 
trágico da nação brasileira” 
e que o colegiado irá atuar 
“contra a agenda da morte e 
da mentira”. Disse ainda que 
“nossa cruzada será contra 
a agenda da morte e o nega-
cionismo” e que “os inimigos 
dessa relatoria são a pandemia 
e os que se aliaram ao vírus e 
colaboraram com este morti-
cínio”.

Claramente, Renan fala 
de Bolsonaro e seu governo 
desastroso, possivelmente 
responsável por parte consi-
derável das mortes que regis-
tramos diariamente no Brasil 
pela Covid.

Para desespero completo 

de Bolsonaro e seus seguido-
res, Renan Calheiros, quatro 
vezes presidente do Senado, 
será o relator da Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI), dita por ele como ‘a mais 
importante de todas as CPIs 
já instauradas no Congresso 
Nacional’.

Bolsonaro está com os dias 
contados. Basta o mínimo de 
investigação para ver que ele 
e seu governo jogaram contra 
toda e qualquer iniciativa de 
conter a pandemia. Ao contrá-
rio: Bolsonaro incentivou a 
aglomeração, inclusive contra 
a vacinação da população.

Renan Calheiros é hoje o 
maior inimigo de Bolsonaro 
e pode, caso a CPI avance, 
acabar de vez com o mandato 
do presidente.

Vamos ver o que realmente 
acontece. CPI todos sabem 
como começa, mas ninguém 
sabe como termina.

Em discurso na ‘CPI do Genocídio’, 
Renan indica que Bolsonaro está 

com os dias contados
Jefferson Rudy/Agência Senado



As obras de 
infraestru-
tura avan-

çam na parte alta de Maceió, 
levando dignidade aos mora-
dores de áreas abandonadas 
por anos e anos. Para canali-
zar estes esforços, a prefeitura 
da capital criou o Revitaliza 
Maceió onde U$ 70 milhões 
de dólares estão sendo aplica-
dos em esgotamento sanitário, 
terraplanagem, drenagem de 
águas pluviais, pavimentação, 
acessibilidade e sinalização 
de vias. Volume injetado vai 
melhorar a vida de mais de 240 
mil maceioenses, em 349 ruas.

O programa contempla 
ruas de bairros como o Clima 
Bom, Santa Lúcia, Cidade 

Universitária, Tabuleiro do 
Martins, além do litoral Norte. 
No Clima Bom, cerca 90% das 
obras já estão executadas: 
27.368 m de saneamento, 
27.368 m de drenagem e 60.088 
m² de pavimentação. Lá, 114 
ruas estão com os trabalhos 
sendo realizados. Das quais, 
5.300 casas estão com pavi-
mentação nova na porta.

Sobre o Revitaliza Maceió, 
Marcelo Maia, coordenador 
da Unidade de Gerencia-
mento (UGP) dos recursos 
vindos da Companhia Andina 
de Fomento (CAF), os mora-
dores da parte alta da cidade 
vão poder efetivamente 
mudar de vida. “Esse projeto 
é muito importante para aces-

sibilidade e urbanização da 
nossa cidade, deixando-a mais 
moderna e trazendo conforto 
para os moradores”, explicou 
Maia, que gere os recursos 
oriundos do CAF. 

Na Santa Lúcia, as obras 
também seguem em ritmo 
acelerado. Mais de 65% dos 
trabalhos foram concluídos, 
em uma área que compreende 
35 ruas e 6.200 moradias. São 
21.403,54 m - rede de esgoto, 
3.852,00 em rede de drenagem, 
70.577,33m² de pavimentação 
– é uma área equivalente quase 
a dez campos de futebol.

Os moradores, de acordo 
com Marcelo Maia, terão 
um considerável ganho na 
qualidade de vida. “Não vão 

sofrer mais com alagamentos 
devido as chuvas e sem ruas 
esburacadas. Os maceioenses, 
em geral, também sentirão os 
benefícios das obras. Com vias 
mais organizadas e projetadas 
com uma melhor circulação”, 
finalizou o coordenador.

“ E s t a m o s  g a n h a n d o 
qualidade de vida”, confir-
mou a senhora Noêmia 
Veloso, moradora da Estrada 
da Codeal, no Tabuleiro do 
Martins há mais de 30 anos. 
Ela é uma das beneficiadas 
pelos trabalhos de drenagem 
e pavimentação de ruas. Na 
rua dela, a lama tomava conta 
de calçadas e casas, inviabili-
zando o fluxo de moradores.

“Estou feliz por essas 

obras. Antes, nem salto podia 
usar por causa dos buracos. 
Agora, com essa obra, posso 
até usar salto para ir à igreja. 
Muito bom! É qualidade de 
vida”, completou a moradora 
Noêmia Veloso.

No Tabuleiro dos Martins, 
onde dona Noêmia reside, 
há mais de 52,93% no avanço 
físico das obras. Isso quer 
dizer 30.000 m de sanea-
mento, 17.700 de rede esgoto, 
2.522 m rede de drenagem, 
27.464,18m² de Pavimentação 
(são quase quatro campos de 
futebol enfileirados). Só no 
Tabuleiro, são 31 ruas contem-
pladas com estes tipos de 
obras. Beneficiando 5.500 resi-
dências.
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Clima Bom tem 90% 
das obras concluídas

240 MIL MACEIOENSES são beneficiados com obras na parte alta de Maceió

Fotos: Secom Maceió

Alexandre Vieira
Ascom Sudes

A Prefeitura de Maceió, 
através da Superintendência 
Municipal de Desenvolvi-
mento Sustentável (Sudes), 
recolheu ontem 40 tonela-
das de resíduos na Grota da 
Macaxeira, situada no bairro 
do Jacintinho. A ação ajuda a 
evitar transtornos aos mora-
dores, como deslizamentos de 
terra, mau cheiro e prolifera-
ção de animais peçonhentos e 
doenças.

Entre os materiais encon-
trados estavam sacolas plás-

ticas, garrafas pet e restos de 
construção civil. Segundo a 
Sudes, conforme esse resíduo 
é depositado na encosta, a 
área recebe uma sobrecarga, 
que pode ser agravada com a 
chegada da quadra chuvosa, 
ocasionando os deslizamen-
tos. Além da limpeza reali-
zada pela Sudes, a Defesa 
Civil de Maceió vai iniciar a 
colocação de lonas de prote-
ção, diminuindo a chance de 
ocorrências.

O superintendente da 
Sudes, Ivens Tenório, que 
também é engenheiro de Segu-
rança do Trabalho, explica que 

o descarte irregular de lixo faz 
aumentar o risco de acidentes, 
e apela à população: “na época 
das chuvas, este lixo aumenta 
de peso pelo encharcamento. 
Sendo assim, tende a escor-
regar, iniciando o processo 
de escorregamento do solo 
da encosta. Por isso, pedimos 
que o cidadão ajude, evitando 
fazer o descarte irregular nas 
nossas ruas, praças e córregos, 
pois acaba indo parar em rios, 
praias e encostas, colocando 
a vida dos moradores dessas 
regiões em risco no período 
chuvoso”, afirmou o superin-
tendente.

LIMPEZA URBANA

Prefeitura recolhe 40 toneladas de lixo 
na Grota da Macaxeira, no Jacintinho

Secom Maceió

Sacolas, garrafas pet e restos de construção foram os materiais mais encontrados
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João Arthur Sampaio
Repórter

Po r  m e i o  d e 
diversos proje-
t o s  e  i n s t i -

tuições, de maneira direta e 
indireta, o Instituto de Inova-
ção para o Desenvolvimento 
Rural Sustentável de Alagoas 
(Emater) contribuiu para o 
aporte de aproximadamente 
R$ 132 milhões na economia 
alagoana em 2020, o primeiro 
ano da pandemia do novo coro-
navírus.

Ao todo, foram 35 mil agri-
cultores familiares assistidos 
diretamente por meio de 175 
mil atendimentos profissio-
nais realizados pelos técnicos 
da Emater. Indiretamente, o 
Instituto presta atendimento 
a agricultores nos 102 muni-
cípios do estado, por meio de 
seus programas, projetos e polí-
ticas, como o acesso a crédito da 
esfera rural.

Para ter acesso às políticas 
públicas voltadas ao agricultor 
familiar, o produtor precisa 
da Declaração de Aptidão ao 
Pronaf (DAP). Só em 2020, a 
Emater emitiu 16.706 DAPs, e 
foi por meio deste documento 
que o agricultor conseguiu 
ingressar em programas como 
Garantia-Safra, Crédito Rural, 
Dom Helder Câmara, dentre 
outros.

“O produtor acessa os 
programas para conseguir 
subsídio do Governo e conse-
guir custear o plantio, além 
dos investimentos. Ainda exis-
tem os programas em que o 
Governo realiza a compra de 
parte da produção, como é o 
caso dos programas de compras 
institucionais dos produtos 
provenientes da agricultura 
familiar. Então você tem o lado 
do consumo do poder público, 
que ativa a produção do agri-
cultor”, explicou o economista 
e assessor técnico da Emater, 
Jarpa Aramis.

Por meio da DAP, o agri-
cultor familiar também pode 
acessar programas não só da 
Emater, mas também de outras 
instituições. Os documentos 
emitidos pelo Instituto viabili-
zaram a circulação de R$ 39,6 
milhões na modalidade Crédito 
Rural através do Banco do 
Nordeste; R$ 23,2 milhões por 
meio do Banco do Brasil; e R$ 
604 mil através da Agência de 
Fomento de Alagoas (Desen-
volve).

No caso das políticas de 
aquisição de produtos da agri-
cultura familiar, foram pelo 
menos R$ 35,7 milhões execu-
tados pelo Programa de Aqui-
sição de Alimentos (PAA) nas 
diversas modalidades executa-
das em Alagoas, como compra 
e doação simultânea, seja de 

alimentos ou de leite.
Em relação aos projetos 

com apoio direto, destacam-
-se R$ 18 milhões injetados na 
economia pelo Garantia-Safra; 
R$ 2,6 milhões pelo Programa 
de Fomento às Atividades de 
Inclusão Produtiva e Social; 
R$ 1,9 milhão pelo Projeto 
Dom Helder Câmara; e R$ 10,1 
milhões por meio das iniciati-
vas municipais do Programa 
Nacional de Alimentação Esco-
lar (PNAE).

“Para acessar todas essas 
políticas, o agricultor busca a 
Emater, seja para a emissão 
da DAP, que funciona como 
esse passaporte que lhe dá 
acesso às iniciativas, seja para 
receber assistência técnica e 
conseguir entregar alimentos 
de qualidade. Ou até mesmo 
para se cadastrar para progra-

mas como o Garantia Safra. E 
é aí que se vê a importância da 
nossa ação para o setor econô-
mico do estado. Quando o 
campo desenvolve, produz 
[e está produzindo bastante, 
mesmo em meio à pandemia], 
a economia se movimenta e 
se fortalece. Então, a Emater 
garante a inserção do agricultor 
familiar no PIB do estado e, com 
isso, faz com que a agricultura 
tenha um papel fundamental, 
como sempre teve em Alagoas 
e no Brasil”, ressaltou o presi-
dente da Emater, Adalberon Sá 
Júnior.

Ainda existem outros valo-
res que não aparecem nesses 
dados, pois não entraram neste 
levantamento do Instituto, uma 
vez que se referem ao volume 
de recursos viabilizados por 
meio da comercialização direta 

de produtos com assistência 
técnica da Emater no setor 
privado.

“Promover o acesso a 
essas políticas é uma forma de 
incentivar e fortalecer a agri-
cultura familiar no estado de 
Alagoas, gerando a inclusão 
econômica e social dessas famí-
lias, com fomento à produção 
sustentável, ao escoamento da 
produção e à geração de renda. 
Sobretudo num momento de 
pandemia, onde a é agricultura 
ainda mais importante, visto 
que garantiu o abastecimento 
de todos e foi o grande freio 
dos indicadores econômicos do 
Estado. E ainda será parte estra-
tégica no processo de retomada 
da economia”, destacou Adal-
beron.

Esses dados apresentados 
fazem parte de uma pesquisa 
feita pelos técnicos da Emater, 
que, neste primeiro momento, 
observa as intervenções dos 
programas públicos que inje-
tam recursos na agricultura 
familiar e seus impactos na 
atividade econômica de cada 
um dos municípios alagoanos.

Os números completos 
serão apresentados em uma 
transmissão ao vivo com a 
presença de economistas, do 
presidente da Emater e do secre-
tário da Agricultura, Pecuária, 
Pesca e Aquicultura, Maykon 
Beltrão, na próxima semana.

Emater contribuiu para o aporte 
de R$ 132 milhões na economia 

FORAM 35 mil agricultores familiares atendidos de maneira direta pelo Instituto no primeiro ano da pandemia

Ascom Emater

João Victor Barroso
Repórter

A estruturação da Rede 
Hospitalar em Alagoas, 
somada à ampliação 

gradativa de leitos exclusivos 
para atender pacientes com a 
Covid-19, continua evitando 
a existência de filas de espera 
para atendimento e, consequen-
temente, o colapso na Rede de 
Saúde Pública. A avaliação é do 
secretário de Estado da Saúde, 
Alexandre Ayres, com base 
nos dados alusivos à ocupação 
de leitos que são atualizados 
pela Central de Regulação do 
Estado.

Durante a coletiva de 
imprensa concedida ontem, 

que tratou sobre o Plano de 
Distanciamento Social Contro-
lado, o secretário Alexandre 
Ayres destacou que a Rede 
Pública não deixou de atender 
os pacientes que precisaram de 
tratamento.

“Alagoas foi um dos poucos 
Estados do Brasil em que o 
sistema público de saúde não 
entrou em colapso e que não 
deixou de atender nenhum 
paciente que precisou de aten-
dimento para o tratamento 
da Covid-19. Em nenhum 
momento da pandemia, o 
Estado de Alagoas registrou 
fila de pessoas em busca de 
assistência”, disse o titular da 
Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesau).

Alexandre Ayres refor-
çou que esta constatação tem 
sido possível com a abertura 
dos leitos para o tratamento 
da doença. Desde o início da 
pandemia, foram abertos o 
Hospital Metropolitano de 
Alagoas (HMA), e os Hospitais 
Regionais do Norte (HRN), 
em Porto Calvo, e o da Mata 
(HRM), em União dos Palma-
res, além da mudança de perfil 
assistencial do Hospital da 
Mulher (HM), que foi transfor-
mado em unidade exclusiva 
para o tratamento de pessoas 
com a Covid-19.

“A aberturas de novas 
unidades hospitalares fez com 
que o nosso povo, infectado 
pela Covid-19, tivesse garan-

tido atendimento público de 
qualidade para o tratamento 
da doença. Dessa forma, conse-
guimos definir as melhores 
estratégias para o combate à 
doença, e por isso, fizemos 
uma das maiores expansões na 
rede hospitalar em um único 
mês. Somente durante o mês 
de abril, entregamos 73 novos 
leitos, que possibilitaram um 
melhor atendimento a popula-
ção alagoana. Com esses novos 
leitos, a rede de saúde pública 
passou a contar com um total de 
1.411 vagas para o tratamento 
da Covid-19, espalhados na 
capital alagoana e no interior do 
Estado”, afirmou o secretário.

Os 1.411 leitos exclusivos 
para pacientes diagnosticados 

com o novo coronavírus são 
divididos em 971 leitos clíni-
cos, 383 vagas em Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) e 57 em 
leitos intermediários, localiza-
dos nas Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAs).

“As medidas restritivas 
tomadas pelo Governo de 
Alagoas têm tem trazido bons 
resultados no combate à pande-
mia e isso vem reduzindo a taxa 
de ocupação dos leitos Covid-
19. Todas as decisões são base-
adas em análise técnica e temos 
trabalhado com transparên-
cia, ouvindo prioritariamente 
a ciência, para alcançarmos 
o nosso maior objetivo que é 
salvar vidas”, finalizou Alexan-
dre Ayres.

SECRETÁRIO DE SAÚDE AFIRMA

“Ampliação de leitos Covid-19 tem 
evitado colapso da Rede Hospitalar”
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Está previsto 
para ser votado 
amanhã ,  no 

plenário do Senado, o Projeto 
de Lei (PL) 5595/2020, que 
determina a volta às aulas 
presenciais durante a pande-
mia e estabelece a educação 
básica e superior como serviço 
essencial. Pelo menos cinco 
emendas ao texto foram apre-
sentadas pelos senadores nos 
últimos dias. Ao menos duas 
delas condicionam o retorno às 
aulas presencias à vacinação de 
profissionais e funcionários da 
educação.

Na semana passada, 

a Câmara aprovou texto 
substitutivo da relatora 
Joice Hasselmann (PSL-SP). 
Agora, a proposta aguarda o 
parecer do relator no Senado, 
Marcos do Val (Podemos-ES). 
Ao Congresso em Foco, do 
Val disse que, a princípio, vai 
manter o texto na forma como 
foi aprovado na Câmara. O 
relator, no entanto, afirmou 
que ainda não leu as suges-
tões dos senadores e que deve 
se decidir só amanhã, antes 
da votação.

Os senadores Zequinha 
Marinho (PSC-PA) e Rose de 
Freitas (MDB-ES), autores 

das emendas que condicio-
nam o retorno presencial à 
vacinação de professores e 
de funcionários de escolas, 
entendem que apenas a prio-
rização dessa categoria não 
seria suficiente. 

“Sem a imunização desses 
profissionais, os riscos de 
contágio farão com que a 
medida de retorno às aulas 
seja frustrada, uma vez que 
é provável que até mesmo 
os pais de alunos não sintam 
segurança em encaminhar 
seus filhos de volta às salas 
de aula”, justifica a senadora 
Rose de Freitas, na emenda 
enviada ao relator. 

Três emendas do senador 
Randolfe Rodrigues (Rede-
-AP) também foram apre-
sentadas como sugestões ao 
texto. Em uma dessas, o líder 
da Rede no Senado propõe 
que seja incluído um trecho 
para reforçar e assegurar o 
direito de greve aos profis-
sionais da educação. Um 
dos argumentos dos críticos 
à proposta é de que o texto 
original tinha como objetivo 
proibir greves de professo-
res, já que estaria “vedando”, 
nos termos do PL,  a suspen-
são das atividades presen-

ciais na educação básica e 
superior. 

“Cabe destacar que a 
educação já é um direito 
fundamental assegurado 
pela Constituição e que 
os profissionais da área já 
foram, de forma meritória, 
inseridos nos grupos prio-
ritários do Plano Nacional 
de Imunização (PNI). Dessa 
forma, não cabe no presente 
projeto e no momento de 
pico da pandemia, trazer 
um debate açodado sobre 
direito de greve”, argumenta 
Randolfe, em sua emenda.

Outra sugestão do sena-
dor retira a inclusão da 
educação básica e superior 
como “atividade essencial” 
e determina que as ativida-
des e serviços presenciais de 
educação podem ser suspen-
sas de forma parcial ou inte-
gral por determinação dos 
poderes estadual e munici-
pal, conforme os protocolos 
sanitários estabelecidos em 
cada esfera federativa. 

N a  j u s t i f i c a t i v a  d a 
emenda, Randolfe alega que 
a inclusão da educação como 
“atividade essencial” impli-
caria na aplicação da Lei nº 
7.783, de 1989 (Lei de Greve), 

que restringe o exercício de 
greves para categorias que 
desempenham atividades 
consideradas essenciais no 
país. 

“Caso permaneça a reda-
ção atual do PL, as entidades 
sindicais ou os trabalhadores 
da educação ficarão obriga-
dos a comunicar a decisão 
de greve aos empregadores e 
aos usuários com antecedên-
cia mínima de 72 horas da 
paralisação (art. 13 da lei) e a 
manter em atividade equipes 
de empregados com o propó-
sito de assegurar os serviços 
durante a paralisação (art. 9º 
da lei)”, argumenta o sena-
dor. 

Randolfe  apresentou 
ainda uma terceira emenda 
ao projeto, inspirada em um 
pedido da deputada Joenia 
Wapichana (Rede-RR), que 
busca assegurar o respeito às 
“especificidades da educação 
escolar indígena”. Na justi-
ficativa, o senador defende 
que a Constituição Federal 
de 1988 e a Convenção 169 da 
Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) já definem 
o direito a uma educação 
escolar diferenciada para os 
povos indígenas.

Senado: PL da ‘volta às aulas
presenciais’ será votado amanhã

SENADORES querem condicionar aulas presenciais à vacinação de professores e inserir ensinos básico e superior como essenciais

CONVITE DE VOLTA AO TRABALHO 

SOLICITAMOS O COMPARECIMENTO DA 
SENHORA HEIDE MIRANDA SOARES 

PORTADORA DO CPF, Nº 048.298.174-10,
PARA RETORNAR AO TRABALHO.
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A F e d e r a ç ã o 
do Comér-
cio de Bens, 

S e r v i ç o s  e  Tu r i s m o  d o 
Estado de Alagoas (Feco-
mércio AL) avalia como 
positiva a flexibilização do 
funcionamento do comér-
cio na atual Fase Verme-
lha anunciada ontem, pelo 
governador Renan Filho, em 
coletiva de imprensa. A reto-
mada gradativa das ativi-
dades atende, em parte, as 
expectativas das empresas 
e representa uma recupera-
ção de mais de 20% no fatu-
ramento potencial do setor 
de Comércio e Serviços, em 
Alagoas, chegando ao pata-
mar de R$ 360 milhões por 
semana.

Esse valor ainda estaria 
aquém dos R$ 418,6 milhões 
gerados num ambiente de 
normalidade econômica, 
todavia, traria um fôlego 
importante para o segmento 
que compõe grande parte da 
geração de riqueza do estado 
de Alagoas.

A estimativa do Instituto 
Fecomércio AL tem como 
base o faturamento diário 
do setor terciário no Estado, 
projetado em aproximada-
mente em R$ 21,828 bilhões 
pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE), o que, em média, 
gera uma receita diária de R$ 
59,8 milhões. Porém, consi-
derando que as restrições 

atuais nos horários acabam 
por reduzir o equivalente a 
um dia de atividade quando 
comparado ao pleno funcio-
namento das empresas, o 
faturamento atual fica em R$ 
51.4 milhões ao dia.

Para a entidade, as medi-

das anunciadas hoje trazem 
uma melhor perspectiva ao 
empresariado, tendo em 
vista os impactos sofridos 
ao longo de toda pande-
mia. Contudo, considera 
que o segmento de even-
tos continua sendo o mais 

prejudicado. Já os bares e 
restaurantes que têm um 
maior fluxo de clientes na 
parte da noite, horário que 
ainda não foi permitida a 
abertura, permanecem na 
luta para equilibrarem suas 
finanças.

A  F e c o m é r c i o  r e c o -
nhece o esforço do Governo 
do Estado e reitera que a 
prevenção, a conscientização 
da população e o respeito às 
diretrizes sanitárias estabele-
cidas são importantes para a 
superação deste momento.

Fecomércio estima melhora 
de mais de 20% na economia

COM NOVO DECRETO, faturamento potencial do setor de Comércio e Serviços deve chegar a R$ 360 milhões por semana

Divulgação

Estudantes que conclu-
íram o ensino superior e 
querem dar continuidade 
à sua formação acadêmica 
agora contam com mais uma 
opção de bolsa de estudos. 
O programa Cactvs Educa, 
do banco digital Cactvs, está 
oferecendo auxílio financeiro 
para alunos de mestrado e 
doutorado, com valores de 
R$ 1.500 e R$ 2.200, respecti-
vamente. As inscrições para 
concorrer a uma bolsa estão 
abertas e vão até sexta-feira.

O Cactvs Educa é uma 
iniciativa do banco digi-

tal Cactvs, uma instituição 
financeira que se dedica a 
promover o crescimento 
do microempreendedor. 
O programa de bolsas de 
mestrado e doutorado tem 
por objetivo ampliar as opor-
tunidades para que alunos 
universitários deem conti-
nuidade aos seus estudos.

Além do apoio financeiro, 
as bolsas fomentam a realiza-
ção de pesquisas, incentivam 
a internacionalização dos 
alunos e permitem a qualifi-
cação dos profissionais tanto 
para o mercado de trabalho 

quanto para a vida acadêmica.
“O Cactvs Educa faz 

parte da nossa missão, que 
é levar mudança de vida 
de forma simples por meio 
da inclusão bancária e da 
educação financeira”, afirma 
Johnny Mendes, que cuida 
de pesquisa e educação na 
Cactvs.

P o d e m  c o n c o r r e r  à s 
bolsas estudantes de pós-
-graduação stricto sensu 
de todas as áreas de conhe-
cimento, matriculados ou 
aprovados em cursos de 
mestrado ou doutorado no 

ano de 2021. Os interessados 
devem estar matriculados 
em um curso acadêmico de 
mestrado ou doutorado e 
precisam ter conta corrente 
ativa no Banco Cactvs.

As regras detalhadas para 
a seleção estão disponíveis 
no site do programa (cactvs.
com.br/educa/bolsa-de-estu-
dos).

SOBRE A CACTVS
A Cactvs é um banco 

digital completo dedicado a 
promover o crescimento do 
microempreendedor. Com 

o objetivo de simplificar a 
vida do empreendedor e dos 
profissionais autônomos, 
reúne todas as funcionalida-
des de uma instituição finan-
ceira em um único aplicativo: 
conta digital, maquininha, 
cartão Elo, PIX e contrata-
ção de produtos e serviços. 
Além disso, oferece suporte 
na educação financeira e esti-
mula seus clientes a ganha-
rem autonomia digital, como 
agentes de microfinanças 
disponíveis para orientar no 
uso de tecnologias por parte 
dos microempreendedores.

OPORTUNIDADE

Banco digital CACTVS oferece bolsas de 
estudo para cursos de pós-graduação
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O isolamento 
s o c i a l 
imposto pela 

pandemia da Covid-19 trouxe 
consequências no que tange 
a saúde mental das pessoas. 
De acordo com a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) o 
problema é devido às incerte-
zas provocadas pela doença, 
os riscos de contaminação e 
a obrigação de isolamento 
social. Para as gestantes, o 
quadro pode ser ainda pior, 
tendo em vista o estresse 
emocional provocado pela 
adaptação à nova realidade e 
às medidas da pandemia pode 
influenciar mentalmente e 
emocionalmente esse grupo.  

De acordo com Regina 
Japiá, psicóloga da Materni-
dade Escola Santa Mônica 
(MESM), unidade assistencial 
da Universidade Estadual de 
Ciências da Saúde de Alagoas 
(Uncisal), a gestação é por si 
só um período de grandes 
mudanças na vida da mulher, 
pois ela passa por um intenso 
processo de alterações corpo-
rais e transformações psíquicas, 
que resultam em uma maior 
sensibilidade e algum nível de 
estresse e ansiedade. 

“Na gestação tudo muda, 
seu corpo, agora grávido, toma 
outros contornos, assim como 
seu estado emocional, um misto 

de alegrias, medos e inseguran-
ças fazem parte deste momento. 
Gestar durante a pandemia 
representa um duplo desafio, 
porque traz novas preocupa-
ções e uma necessidade urgente 
de se adaptar a um cenário 
ainda desconhecido”, explica. 

A psicóloga destaca que as 
variações de humor durante 
a gestação são naturais, em 
virtude das alterações hormo-
nais ocorridas nesse período, 
mas alguns comportamentos 
merecem mais atenção por 
parte da família, como tris-
teza, ansiedade, crise de choro, 
distúrbio do sono, excesso ou 
falta de apetite, pensamen-
tos de morte ou suicídio entre 
outros. “Se estas ou quaisquer 
outras variações se mantive-
rem por semanas ou meses, a 
mulher deve conversar com seu 
obstetra para avaliar a situação 
e verificar se pode estar com 
depressão”, orientou a psicó-
loga.

Ela ressalta ainda que as 
gestantes com histórico de 
distúrbio emocional podem 
ter sintomas agravados devido 
à pandemia e a rotina de isola-
mento, distância do traba-
lho, dos amigos e da família. 
“Gestantes que já têm algum 
comprometimento psicoló-
gico, como a depressão, por 
exemplo, percebem a solidão 

e as tensões causadas pela 
pandemia de forma muito mais 
intensa”, destacou.

Regina conta que tem 
recebido muitos casos de 
gestantes e puérperas com 
problemas psicológicos devido 
ao isolamento social imposto 
pela pandemia da Covid-19. 
Por esse motivo, a psicóloga 
alerta que é preciso estar atenta, 
pois existe uma estreita relação 
entre o estado emocional da 
mãe durante a gravidez e a vida 
uterina. “Estudos indicam que 
o estresse e as emoções mater-
nas podem provocar reações 
hormonais e variações no 
fluxo sanguíneo do útero. Na 
verdade, não são exatamente 
suas emoções, sentimentos e 
pensamentos que afetarão seu 
bebê, mas sim como seu estado 
emocional afeta sua regula-
ção hormonal e, consequen-
temente, o meio intrauterino” 
esclareceu Regina.

O estresse pode alterar 6 
tipos de hormônios - cortisol, 
glucagon, prolactina, testoste-
rona, estrogênio e progesterona 
-, cujas oscilações pode afetar a 
gestante e o bebê. “O sistema 
imunológico fica mais vulnerá-
vel, o que aumenta as chances 
de infecção. Depois de entrar na 
corrente sanguínea, os hormô-
nios alcançam a placenta, que 
é a conexão vital do bebê com 

a mãe por meses. Por sua vez, 
esse conjunto de hormônios 
aumenta excessivamente o 
ritmo da criança”, explicou 
Japiá. 

Para melhorar a situa-
ção, a psicóloga salienta que a 
gestante ou os familiares não 
devem negar ou desprezar os 
sentimentos, mesmo os negati-
vos como decepção e tristeza, e 
pontua:

 “Não os encare como fúteis 
e sem sentido. Estar decepcio-
nada, frustrada e triste por não 
conseguir celebrar sua gravidez 
com pessoas queridas é espe-
rado e a impossibilidade de 
contar com sua rede de apoio 
podem gerar angústia e aumen-
tar a sensação de solidão provo-
cada pelo isolamento. Tente 
se distrair e planejar rotinas 
diárias. Horário regular para 
dormir, acordar, trabalhar e 
hábitos de lazer podem auxiliar 
na adaptação ao cenário atual e 
diminuir o estresse e sua ansie-
dade”.

A rede de apoio social tem 
um papel fundamental para 
essas pessoas. A vivência da 
gestação na pandemia deve 
ser a mais positiva e protegida 
possível. Por isso é imprescin-
dível estimular a expressão 
das emoções e preocupações, 
acolher e validar os seus senti-
mentos. “Ao observar pioria 

no estado mental e emocional, 
deve buscar um profissional 
de saúde mental para avaliar”, 
conclui a psicóloga. 

O SERVIÇO DE PSICOLOGIA
O setor de psicologia da 

MESM é composto por 12 
profissionais, com formação em 
psicologia hospitalar, clínica, 
psicologia da saúde e perinatal. 
O serviço funciona 24 horas e 
atende pacientes internas na 
unidade, desde o acolhimento, 
até os setores de pré-parto, 
salas de parto, centro cirúrgico, 
unidades para gestantes e puér-
peras, UTI materna, Unidade 
de Terapia Intensiva Neonatal 
(UTIN), Unidade de Cuidados 
Intermediários Convencionais 
(UCINCo) e Unidade de Cuida-
dos Intermediários Canguru 
(UCINCa), além de acompa-
nhamento ambulatorial.

A rotina de mais de 30 anos 
atuando no cuidado e apoio 
psicológico às gestantes e puér-
peras que naturalmente sofrem 
alterações nesse período, se 
intensificou com o advento 
da pandemia da Covid-19. Os 
atendimentos ocorrem nas 
visitas das profissionais às 
unidades, por identificação da 
demanda por parte da equipe 
multiprofissional, por solicita-
ção da própria paciente ou de 
seus familiares.

Isolamento social: o impacto na 
saúde emocional de gestantes

PSICÓLOGA DA Maternidade Santa Mônica avalia os riscos para a saúde mental dessas mulheres durante a pandemia

Gestantes e puérperas enfrentam um desafio a mais na maternidade: a necessidade de se adaptar a um cenário desconhecido causado pelo isolamento social, consequência da pandemia do coronavírus
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A F e d e r a ç ã o 
do Comér-
cio de Bens, 

S e r v i ç o s  e  Tu r i s m o  d o 
Estado de Alagoas (Feco-
mércio AL) avalia como 
positiva a flexibilização do 
funcionamento do comér-
cio na atual Fase Verme-
lha anunciada ontem, pelo 
governador Renan Filho, em 
coletiva de imprensa. A reto-
mada gradativa das ativi-
dades atende, em parte, as 
expectativas das empresas 
e representa uma recupera-
ção de mais de 20% no fatu-
ramento potencial do setor 
de Comércio e Serviços, em 
Alagoas, chegando ao pata-
mar de R$ 360 milhões por 
semana.

Esse valor ainda estaria 
aquém dos R$ 418,6 milhões 
gerados num ambiente de 
normalidade econômica, 
todavia, traria um fôlego 
importante para o segmento 
que compõe grande parte da 
geração de riqueza do estado 
de Alagoas.

A estimativa do Instituto 
Fecomércio AL tem como 
base o faturamento diário 
do setor terciário no Estado, 
projetado em aproximada-
mente em R$ 21,828 bilhões 
pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE), o que, em média, 
gera uma receita diária de R$ 
59,8 milhões. Porém, consi-
derando que as restrições 

atuais nos horários acabam 
por reduzir o equivalente a 
um dia de atividade quando 
comparado ao pleno funcio-
namento das empresas, o 
faturamento atual fica em R$ 
51.4 milhões ao dia.

Para a entidade, as medi-

das anunciadas hoje trazem 
uma melhor perspectiva ao 
empresariado, tendo em 
vista os impactos sofridos 
ao longo de toda pande-
mia. Contudo, considera 
que o segmento de even-
tos continua sendo o mais 

prejudicado. Já os bares e 
restaurantes que têm um 
maior fluxo de clientes na 
parte da noite, horário que 
ainda não foi permitida a 
abertura, permanecem na 
luta para equilibrarem suas 
finanças.

A  F e c o m é r c i o  r e c o -
nhece o esforço do Governo 
do Estado e reitera que a 
prevenção, a conscientização 
da população e o respeito às 
diretrizes sanitárias estabele-
cidas são importantes para a 
superação deste momento.

Fecomércio estima melhora 
de mais de 20% na economia

COM NOVO DECRETO, faturamento potencial do setor de Comércio e Serviços deve chegar a R$ 360 milhões por semana

Divulgação

Estudantes que conclu-
íram o ensino superior e 
querem dar continuidade 
à sua formação acadêmica 
agora contam com mais uma 
opção de bolsa de estudos. 
O programa Cactvs Educa, 
do banco digital Cactvs, está 
oferecendo auxílio financeiro 
para alunos de mestrado e 
doutorado, com valores de 
R$ 1.500 e R$ 2.200, respecti-
vamente. As inscrições para 
concorrer a uma bolsa estão 
abertas e vão até sexta-feira.

O Cactvs Educa é uma 
iniciativa do banco digi-

tal Cactvs, uma instituição 
financeira que se dedica a 
promover o crescimento 
do microempreendedor. 
O programa de bolsas de 
mestrado e doutorado tem 
por objetivo ampliar as opor-
tunidades para que alunos 
universitários deem conti-
nuidade aos seus estudos.

Além do apoio financeiro, 
as bolsas fomentam a realiza-
ção de pesquisas, incentivam 
a internacionalização dos 
alunos e permitem a qualifi-
cação dos profissionais tanto 
para o mercado de trabalho 

quanto para a vida acadêmica.
“O Cactvs Educa faz 

parte da nossa missão, que 
é levar mudança de vida 
de forma simples por meio 
da inclusão bancária e da 
educação financeira”, afirma 
Johnny Mendes, que cuida 
de pesquisa e educação na 
Cactvs.

P o d e m  c o n c o r r e r  à s 
bolsas estudantes de pós-
-graduação stricto sensu 
de todas as áreas de conhe-
cimento, matriculados ou 
aprovados em cursos de 
mestrado ou doutorado no 

ano de 2021. Os interessados 
devem estar matriculados 
em um curso acadêmico de 
mestrado ou doutorado e 
precisam ter conta corrente 
ativa no Banco Cactvs.

As regras detalhadas para 
a seleção estão disponíveis 
no site do programa (cactvs.
com.br/educa/bolsa-de-estu-
dos).

SOBRE A CACTVS
A Cactvs é um banco 

digital completo dedicado a 
promover o crescimento do 
microempreendedor. Com 

o objetivo de simplificar a 
vida do empreendedor e dos 
profissionais autônomos, 
reúne todas as funcionalida-
des de uma instituição finan-
ceira em um único aplicativo: 
conta digital, maquininha, 
cartão Elo, PIX e contrata-
ção de produtos e serviços. 
Além disso, oferece suporte 
na educação financeira e esti-
mula seus clientes a ganha-
rem autonomia digital, como 
agentes de microfinanças 
disponíveis para orientar no 
uso de tecnologias por parte 
dos microempreendedores.

OPORTUNIDADE

Banco digital CACTVS oferece bolsas de 
estudo para cursos de pós-graduação



Já o ministro da Economia, Paulo Guedes, conhecido nos meios políticos como “entreguista”, foi dizer que o corona-
vírus foi fabricado na China, esqueceu que a reunião estava sendo gravada. Resultado: depois de ter contrariado o 
ditado – “quem fala demais, dar bom dia a cavalos” –, o ministro pediu desculpas. Afinal, vem da China mais de 80% 
das vacinas e dos insumos para vacinação contra a Covid-19, no Brasil. O próprio ministro revelou que já tomou as 
duas doses da chinesa Coronavac. (Ricardo Rodrigues)

Como se não bastasse a derrapada de 
Guedes e seu discurso anticomunista, 
o ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo 
Ramos, disse que tomou vacina 
contra a Covid-19 escondido. A reve-
lação, numa reunião do Conselho de 
Saúde, pegou mal para o governo que 
subestima a letalidade do vírus e nega 
a eficácia dos imunizantes. A orien-
tação do chefe era não tomar, mas o 
ministro disse que tomou porque tem 
medo de morrer: “Tomei escondido, 
né?. Como qualquer ser humano, eu 
quero viver, pô. Se a ciência e a medi-
cina tão dizendo que é a vacina que 
evita o vírus, quem sou eu para me 
contrapor?” (Ricardo Rodrigues)

O prefeito de Palmeira dos Índios, Julio Cézar, será candidato a deputado estadual 
pelo MDB, em 2022. Bom de papo e articulado com as palavras [ele é jornalista], 
Julio Cézar vai negar até o último momento. Mas, pessoas bem próximas dele 
[vereadores, secretários, assessores] garantem que os olhos do “imperador” 
brilham quando se fala numa cadeira para ele, na Casa de Tavares Bastos. Há 
muito tempo ele tirou as sandálias da humildade e, só pisa no chão devido à 
força da gravidade. Em Palmeira e região, sendo candidato, ele vai disputar voto 
a voto com a deputada Ângela Garrote. Mas há a possibilidade de o presidente 
da Câmara, vereador Ronaldo Correia dos Santos, sobrinho do deputado Marcelo 
Victor, entrar no jogo também.

Partido mais votado entre as siglas que não conseguiram eleger para a Câmara 
de Vereadores de Maceió em 2020, o PCdoB prepara com mais atenção ainda às 
chapas proporcionais para 2022. Gente com mandato e de atenção aos números 
está procurando os vermelhos para sondar inclusão na lista.

O futebol alagoano é mesmo muito engraçado. Às vésperas do “clássico das 
multidões”, sem o público presente no estádio, os times trocam de problema. 
O CSA que estava sem técnico, agora tem; o CRB que tinha técnico, agora não 
tem. O Regatas perdeu Roberto Fernandes para a Covid-19. O treinador do Galo 
testou positivo e está isolado. Já o Azulão ganhou Bruno Pivetti, ex-Tombense, 
recém-contratado. No entanto, se torcida azulina queria um treinador experiente 
à beira do gramado, terá que se conformar com um Pivetti. (Ricardo Rodrigues)

Ainda em Palmeira dos Índios, caso 
vá mesmo à luta pelo mandato de 
deputado estadual, Julio Cézar deverá 
passar [com renúncia ao cargo] o 
mandato para o vice, Dr. Márcio Henri-
que que, neste caso, terá pouco mais de 
dois anos como prefeito até a próxima 
eleição, em 2024. Certamente, neste 
cenário, ele irá para a reeleição. Caso 
dê tudo errado e ele pretenda voltar à Prefeitura, Julio Cézar terá que esperar até 
2028. Ou então, tentar uma vaga na Câmara Municipal e começar tudo de novo.

O vereador Leonardo Dias tem se saído pior do que os maiores bajuladores do Planalto. Ele pressiona a Mesa Diretora da 
Câmara para que coloque em votação o Requerimento dele que concede o título de Cidadão Honorário ao Presidente Jair 
Bolsonaro. Nada demais quanto à tentativa de agradar ao chefe, mas o problema é que, oficialmente, Bolsonaro nunca 
pisou em solo maceioense. Se veio aqui, foi na surdina, passear, gastar dinheiro público com nossas praias e comer 
lagostas. Mas o argumento do vereador foi “da gota pra dentro”. Ele disse que, o Presidente merece o título porque, 
mesmo tendo o governador [Renan Filho] como adversário político, ele mandou recursos para o combate à pandemia 
da Covid-19 para Alagoas. Vereador, o senhor disse isso mesmo? Na sessão de hoje, o Requerimento causou polêmica 
e, para evitar mais zuada, o vereador bolsonarista retirou a proposta, adiando a discussão. Tome tenência, vereador!

8 O DIA DIGITAL  l  28 de abril  I  2021

BALAIADA redação 82 3023.2092
e-mail redacao@odia-al.com.br

Por Deraldo Francisco
Jornalista - deraldofrancisco@bol.com.br

Troféu “Cara Lisa” 

Ligeirinhas

O general Eduardo Pazzuello, ex-ministro da Saúde, circulou sem máscara num shopping, em Manaus, no 
domingo (25/4). Decreto governamental no Amazonas obriga o uso da máscara em espaços públicos, 

mesmo assim ele estava sem. A fotógrafa Jaqueline Bastos fez o flagrante e espalhou a foto nas redes 
sociais. Questionado, por ela, por que estava sem máscara, o ex-ministro respondeu assim: “Pois é. Tem 
que comprar, né? Sabe onde tem pra vender?”.  É sério candidato ao Troféu ‘Cara Lisa’. (Ricardo Rodrigues)

» Na sessão de ontem da Assembleia Legislativa foi aberta uma 
discussão na CPI da Covid no Senado. Acusação aqui, defesa ali, 
o presidente da Casa, Marcelo Victor resolveu intervir e aplicou o 
“cada um no seu quadrado”. O deputado disse que assunto do 
Senado interessa ao Senado. Simples assim.

» Nessa discussão, falava-se da legitimidade do senador Renan 
Calheiros na Relatoria da CPI. O deputado Cabo Bebeto (PTC) 
defendeu a independência dos Poderes e disse ser justa ter uma 
relatoria escolhida pelos membros do Senado, sem a interferência 
jurídica. 

» O setor de transporte urbano vai custear em Maceió a passagem 
dos trabalhadores na Saúde. A partir de maio, os créditos no Cartão 
Bem Legal desses trabalhadores serão custeados pelos empresá-
rios de ônibus. Dezenas de trabalhadores serão beneficiados.

» O prefeito de Pilar Renato Filho, o Renatinho, apareceu bem 
numa pesquisa de intenção de voto para governador, em 2022. 
Ele conseguiu 3% e ficou na sexta colocação entre nomes que já 
vinham sendo anunciados. 

Ao colocar no roteiro das investigações da CPI da Covid-19 as notícias falsas espa-
lhadas pelo País, sobre a inexistência do vírus, a ineficácia das vacinas e negação 
do número de mortes pelo coronavírus, o senador Renan Calheiros mexeu com o 
“Gabinete do Ódio”. Talvez seja por isso que os governistas o queriam de fora da 
relatoria. Buscaram guarida até no tapetão, mas a voz do Senado falou mais alto. 
Renan é o relator. Vem chumbo grosso por aí. (Ricardo Rodrigues)

Língua de trapo

General vacinado

GDO fracassa de novo

Julio Cézar candidato

PCdoB para 2022

Clássico das Multidões

Seria a vez do Dr. Márcio? 

“Tome tenência!”


