
O Brasil é o País onde a 
Covid-19 mais matou jorna-
listas no mundo. Eram 213 

mortos até sexta-feira (21). 
Em Alagoas, seis. Embora não 
trate dos doentes, os jornalis-

tas estão nas ruas, buscando as 
notícias, sobre o vírus, inclu-
sive. A Fenaj exige a inclusão 

dos jornalistas entre os grupos 
prioritários para a vacina. Em 
Alagoas, o Sindjornal conse-

guiu um aceno do Governo 
do Estado, mas a vacina não 
chegou à categoria.
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3MACONHA ENVIADA DE ARAPIRACA É INTERCEPTADA E APREENDIDA NO JACINTINHO; FORAM 23 QUILOS

ESTE ANO, JÁ PERDEMOS SEIS 
JORNALISTAS PARA A COVID-19

ORÇAMENTO

MP quer  
multa de  
R$ 5 mil/dia  
para Câmara
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Aílton Vila Nova (7/janeiro/21) Sandro Oliveira (23/março/21) Átila Vieira (1º/abril/21) Reinaldo Cabral (20/maio/21)Bernardino (11/abril/21) Falcon Barros (12/abril/21)

Divulgação

GENERAL ENVERGONHA O EXÉRCITO

Pazuello pode ser colocado na 
reserva, excluído ou até preso

Debochando do povo 
brasileiro e da CPI da Covid 
no Senado, o General Pazuello 

deu uma de tiete do Presi-
dente Bolsonaro, ao participar 
ontem, no Rio de Janeiro, de 

um ato organizado por moto-
ciclistas - categoria beneficiada 
por uma MP do Presidente - 

que seria de apoio ao Governo. 
As Forças Armadas não apro-
varam a “molecagem”.

Como apoiador da extrema-direita, 
o General discursa do alto de trio 
elétrico, ao lado do Presidente

6

BEBIDAS

GP aumenta 
participação 
no mercado 
nordestino
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Para além do que está sendo 
discutido na Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI) no 
Senado, que busca encontrar 
os culpados pelos altos índices 
de mortes pela Covid no Brasil, 
milhares de parentes das víti-
mas da doença já se preparam 
para uma enxurrada de ações 
judiciais, buscando indeniza-
ções.

O primeiro país a registrar 
esse tipo de ação foi a Itália, 
onde um grupo de 50 famílias 
de vítimas da Covid culpam 
o governo pela inoperância e 
demora nas ações para conter 
o vírus.

Aqui no Brasil, onde temos 
fortes indícios de que o governo 
federal, através do presidente 
Jair Bolsonaro, usou e usa 
de todos os meios para não 
cumprir os protocolos interna-
cionais de contenção da doença, 
deixam claro que milhares dos 
mortos de Covid no país pode-
riam não ter existido, caso o 
governo tivesse agido a tempo. 
Na CPI, o ex-ministro Eduardo 
Pazuello chegou a dizer que o 
Brasil não segue as orientações 
da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) por ser um país 

‘soberano’.
Nas investigações da CPI 

está ficando cada vez mais 
claro que o governo federal, 
provavelmente por ordem 
de Bolsonaro, não providen-
ciou a compra de vacinas, 
negligenciou a grave crise de 
oxigênio no Amazonas e na 
região Norte, além de flagran-
temente sabotar todas as ações 
de distanciamento social e 
prevenção ao contágio da 
Covid no Brasil.

Certamente o desfecho da 
CPI servirá como subsídio para 
que milhares de parentes das 
vítimas da Covid ingressem 
com ações judiciais, responsa-
bilizando o governo federal e o 
presidente Jair Bolsonaro pelas 
mortes.

O Brasil é atualmente um 
país onde a pandemia está fora 
de controle, registrando quase 
450 mil mortes pela doença, 
fora os outros milhares de 
registros de mortes por AVC, 
paradas cardíacas e insuficiên-
cia respiratória, relacionados 
a possíveis causas do contágio 
da Covid. Muitos estudos cien-
tíficos apontam que muitos 
pacientes morrem em decor-

rência de outras doenças, mas 
que são, na verdade, sequelas 
da Covid.

Vale lembrar que desde que 
a pandemia começou o presi-
dente Jair Bolsonaro tem usado 
todos os meios ao seu dispor, 
inclusive nas redes sociais, 
para minimizar a doença e 
trabalhar no sentido de evitar 
ações de distanciamento social 
e promoção de medicamentos 
comprovadamente ineficazes, 
como é o caso da Hidroxiclo-
raquina e Ivermectina. O uso 
indiscriminado desses remé-
dios também está associado a 
mortes por doenças renais e 
hepáticas. Essa também deve 
ser outro mote para as ações 
judiciais que visam reparação 
do governo para as vítimas da 
doença.

Ao que parece, o Brasil 
pode ser tornar um país com 
recordes de ações de indeni-
zações das vítimas da Covid, 
cujos parentes já se organizam 
em associações para ingressa-
rem com as ações coletivas e 
individuais.

Ao que tudo indica o Judi-
ciário nacional vai ter muito 
trabalho nos próximos anos.

A pandemia aliada à falta 
de gestão na crise trouxe a 
desgraça para grande parte 
da população brasileira. Hoje, 
mais de 19 milhões de pessoas 
no País estão passando fome.

Os dados são do Inquérito 
Nacional sobre Insegurança 
Alimentar em Contexto de 
Covid, coletados entre 5 e 24 
de dezembro de 2020.

A t ragédia  aumenta 
quando o inquérito revela 
que 116,8 milhões de brasi-
leiros sofrem de insegurança 
alimentar. Isso quer dizer que 
são pessoas sem recursos sufi-
cientes para comprar alimen-
tos nutritivos que atendam às 
suas necessidades dietéticas e 
preferências alimentares para 
uma vida ativa e saudável.

De acordo com os dados, o 
nível de insegurança alimen-
tar cresceu 54% desde 2018 e 
tem maior expansão nas regi-
ões Norte e Nordeste do País.

Esse parece ser o País que 
a elite e as oligarquias políti-
cas adoram.  Estão pouco se 
lixando.

Quando agem é para favo-

recer a eles mesmos ou para 
defender os interesses das 
grandes corporações e inves-
tidores do mercado que não 
abrem mão do crescimento 
de seus lucros, sem se impor-
tar com a crescente legião de 
miseráveis.

Ou seja, essa é uma reali-
dade histórica que acompa-
nha o cotidiano do brasileiro 
desde o século 17, quando as 
vilas desse País eram adminis-
tradas pelas Câmaras de Vere-
adores – o Congresso daquela 
época.

Seus agentes serviam aos 
grandes proprietários de terra, 
a elite aristocrata. Juntos, eles 
protegiam e estimulavam os 
próprios interesses.

Era assim e é assim, cada 
vez mais.

A única diferença hoje 
é que, em plena pandemia 
que já matou quase 450 mil 
pessoas, eles passeiam de 
Suv’s como se nada estivesse 
acontecendo.

Passeio esse com um único 
objetivo: manter a estrutura 
de poder no mesmo nível.

Familiares das vítimas da Covid 
devem abarrotar justiça com ações

Mais de 19 milhões vivem em 
desgraça e passam fome no 
Brasil que só cuida da elite

Mauro Lopes *Jornalista 

O Exército brasileiro tem 
apreço pelos genocidas. Fez do 
até agora maior deles, Caxias, 
seu patrono. Caxias matou 
brasileiros, 10 mil na Balaiada, 
mais de mil no massacre de 
Porongo, e mais de 300 mil 
homens, mulheres e crianças na 
Chacina do Paraguai, chamada 
de “Guerra” pela historiogra-
fia oficial militar -levando 100 
mil brasileiros pobres, em sua 
maioria negros, igualmente à 
morte. Quando imaginava-se 
que os feitos do general Luís 
Alves de Lima e Silva, o duque 
de Caxias, seriam insuperáveis, 
eis que surge a figura do gene-
ral Eduardo Pazuello a ombreá-
-lo como co-autor do genocídio 
contemporâneo, ao lado de 
Bolsonaro. 

Pazuello assumiu o Ministé-
rio da Saúde em 15 de maio de 
2020, quando o país tinha 14.817 
mortos notificados pela Covid. 
Deixou a pasta 10 meses depois 
e um rastro de 280 mil mortes -os 
números são bem maiores, mas 

esta é a numerologia macabra 
oficial. É patente que na conta 
de Pazuello e Bolsonaro devem 
ser incluídos todos os mais 
de 170 mil mortos que vieram 
depois da gestão pazuellina 
-num total, até este domingo, de 
mais de 450 mil mortes (estima-
-se que devido à subnotificação, 
pode ter morrido mais de 600 
mil pessoas em razão da pande-
mia).

Sim, pois como o demons-
t rou a  professora  Deisy 
Ventura, da Faculdade de 
Saúde Pública da Universidade 
de São Paulo (USP) e coordena-
dora de uma série de estudos 
ao lado da Conectas Direitos 
Humanos sobre a existência 
de uma estratégia institucional 
de propagação do coronavírus 
adotada pelo governo do presi-
dente Bolsonaro e que teve em 
Eduardo Pazuello seu princi-
pal sócio. O estudo enumerou 
3.049 normas federais produ-
zidas em 2020 que identifi-
cam sem margem a dúvidas 

“a estratégia intencional do 
governo Bolsonaro” (nas pala-
vras de Ventura) e propagação 
do vírus. Assista aqui à entre-
vista da jurista à TV 247 em 
25 de janeiro de 2021 onde ela 
apresenta o estudo.

Responsável maior pela 
chacina ao lado de Bolsonaro, 
Pazuello foi à CPI na última 
quarta-feira (19), voltando no 
dia seguinte. Seu desempenho 
oscilou entre a truculência, 
uma torrente de mentiras e o 
cinismo.

Qualquer testemunha que 
tivesse comportamento similar 
ao de Pazuello no confronto 
com os senadores teria saído 
preso da sessão -de fato, não há 
registro de algo semelhante na 
história das comissões parla-
mentares de inquérito.

Pazuello não saiu preso 
porque é general e, apesar 
de trajar terno, todos o viram 
sentado no banquinho da CPI 
com a farda de um general do 
Exército brasileiro.

Só por isso saiu incólume 
aos seguidos atos de truculên-
cia e desrespeito aos senado-
res: disse que as perguntas do 
relator eram “simplórias”; em 
determinado momento, com 
ar de irritação, afirmou “Eu já 
respondi isso n vezes” e, logo 
depois, em outro assunto, desa-
fiou: “Isso já foi respondido 
centenas de vezes”. Numa 
pergunta sobre as vacinas da 
Pfizer, ousou: “Não, até porque 
não houve decisão de não 
responder a Pfizer, digo isso 
pela quinta vez”. Se fosse civil, 
teria saído para a prisão.

Mas a truculência não foi a 
pior agressão do general. Ele 
mentiu vezes sem conta, como 
os serviços de checagem das 
diferentes mídias o comprova-
ram. O cinismo, entretanto, foi 
o cume de seu comportamento.

Diante dos senadores e 
senadoras, Pazuello jurou sua 
adesão à necessidade compro-
vada de distanciamento social 
durante a pandemia e ao uso de 

máscara em ambientes públicos 
-o verbo “jurar” aqui não é em 
sentido figurado; o general e 
toda pessoas que depõe numa 
CPI para juramento formal de 
dizer a verdade e incorrer em 
crime de falso testemunho se 
rompe o compeomisso. Pois três 
dias depois de seu juramento, o 
general desfilou no Rio ao lado 
do capitão, sem máscara e aglo-
merando sorridente.

O general não foi, portanto, 
apenas truculento ou mentiroso 
ou cínico.

Neste domingo, fez mais: 
tratou os membros da CPI como 
idiotas. 

E agora? 
O presidente da CPI, sena-

dor Omar Aziz, garantira 
no sábado que Pazuello será 
convocado mais uma vez. Os 
senadores passarão recibo 
de idiotas e verão a comissão 
desmoralizada ou irão reagir?

Ser ou não ser idiotas insti-
tucionais.

Eis a questão.

Pazuello, o general genocida, fez 
os senadores de idiotas. E agora?



Deraldo Francisco
Repórter

A polícia inter-
ceptou mais 
um carrega-

mento de drogas que seguia 
de Arapiraca para Maceió. 
Na abordagem, foram apre-
endidos 23,1kg de maconha 
prensada, pronta para ser 
comercializada. A apreensão 
aconteceu ontem à tarde, no 
Jacintinho. A droga estava 
escondida no veículo Ford Ka 
de placa PVC-3488/AL, onde 
estavam João Victor Fontes 
Alves – que se apresentou 
como proprietário do veículo 
– e Antônio Moreno Ribeiro 
da Silva. Os dois foram 
presos e levados à Central de 
Flagrantes I, no Farol, sob a 
acusação de tráfico de subs-
tâncias entorpecentes.

A guarnição do Batalhão 

de Polícia Rodoviária (BPRv) 
responsável pela apreensão 
foi acionada pelo supervisor 
rodoviário para dar apoio 
ao Serviço de Inteligência do 
BPRv, em conjunto com a 2ª 

Seção do Estado Maior e 2ª 
Seção do Comando de Policia-
mento da Capital (CPC), que 
monitoravam o transporte 
da droga, desde Arapiraca. 
Foram repassadas para a guar-

nição as informações sobre as 
características do veículo e, 
em seguida, ele foi localizado 
na região do Jacintinho.

Após a abordagem e 
rendição dos ocupantes do 

veículo, foi feita a revista 
no interior do automóvel, 
quando a droga foi encon-
trada em tabletes. João Victor 
assumiu ser o dono do carro. 
Antônio Moreno estava 
de acompanhante. Não foi 
encontrada arma no veículo. 
Mas a guarnição apreendeu 
ainda os dois telefones celu-
lares dos suspeitos. 

O caso será investigado 
pela Polícia Civil, através da 
Delegacia de Repressão ao 
Narcotráfico, cujo inquérito 
policial deve ser instaurado 
hoje. Como os suspeitos 
estão presos, o delegado que 
preside o inquérito terá o 
prazo de 10 dias para concluir 
as investigações e enviar o 
caso à Justiça. Ao delegado, 
há pelo menos dois fatos para 
serem esclarecidos: quem 
enviou a droga de Arapiraca e 
quem a receberia em Maceió.
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Polícia Militar apreende 23kg 
de maconha no Jacintinho

POLÍCIA CIVIL APURA CONEXÃO Arapiraca/Maceió entre traficantes, após apreensão de drogas no Jacintinho

Divulgação

Após trabalho de inteligência, guarnição do BPRv foi acionada; maconha apreendida foi enviada por traficante de Arapiraca

Três homens acusados de 
praticar desmanche de veículos 
roubados foram presos durante 
uma ação policial realizada 
ontem. Após denúncia rece-
bida, uma guarnição do Pelotão 
de Operações Especiais (Pelo-
pes) pertencente ao 3º Batalhão 
da Polícia Militar (BPM) foi até 
o loteamento Jardim das Olivei-
ras, na Canafístula, em Arapi-
raca, onde havia um galpão 

sendo utilizado na prática 
criminosa.

As informações do 3º BPM 
dão conta que, ao chegar no 
local, os policiais encontraram 
a porta do galpão entreaberta 
e, ao observar a movimentação, 
perceberam um indivíduo com 
a placa de um veículo na mão 
e outras duas pessoas traba-
lhando no desmanche de um 
Fiat Stilo de cor preta com queixa 

de roubo. A polícia encontrou 
ainda diversas placas de outros 
veículos, vários com queixa de 
roubo. Diante dos fatos, um 
homem de 41 anos, outro de 31 
e um jovem de apenas 20 anos 
foram detidos e conduzidos 
para a Central de Polícia, onde 
foram autuados em flagrante 
por associação criminosa e 
receptação qualificada.

Fonte: Alagoas24horas

Dois adolescentes, de 16 e 
17 anos, foram apreendidos 
por assaltar um ônibus, ontem 
à noite. O caso aconteceu nas 
proximidades do terminal do 
mercado, localizado na Levada. 
Os objetos das vítimas foram 
recuperados. Os adolescentes 
usaram uma faca para cometer 
o assalto dentro do ônibus.

A guarnição motorizada, 

pertencente ao 1º Batalhão da 
Polícia Militar (BPM), estava 
fazendo rondas na Levada 
quando foi abordada por popu-
lares informando que haviam 
sido assaltados dentro de um 
ônibus. De acordo com as víti-
mas, os suspeitos fugiram a pé 
em direção à Lagoa Mundaú.

Os militares realizaram 
buscas na região e localizaram 

os adolescentes. Eles estavam 
com uma faca, que foi utilizada 
para cometer o assalto, além 
de dois telefones celulares e 
duas mochilas que perten-
ciam às vítimas. Os garotos 
foram conduzidos à Central de 
Flagrantes I, onde foram autua-
dos, por ato infracional análogo 
a roubo.

Fonte: O DIAMAIS

DESMANCHE DE VEÍCULOS

NA LEVADA

Acusados são presos 
em flagrante, no Agreste

Apreendidos garotos 
que atacaram ônibus

Uma mulher de 28 anos 
foi presa acusada como 
mandante de um homicí-
dio, ocorrido há cinco anos 
em Maceió, no bairro Clima 
Bom. A prisão foi efetuada 
por policiais civis da Seção 

de Capturas, da Divisão 
Especial de Investigação e 
Capturas (DEIC), da Polí-
cia Civil. Após a prisão, a 
mulher foi levada para a 
sede da DEIC, no bairro da 
Santa Amélia.

ASSASSINATO

Acusada de autoria 
intelectual é presa

Uma guarnição de 
Força Tática do Batalhão 
de Policiamento de Trân-
sito (BPTran) foi acio-
nada ontem, através de 
denúncia anônima, para 
apurar uma movimenta-
ção suspeita numa casa, 
na Barra de São Miguel. 
A denúncia dava conta de 
uma situação de tráfico de 
drogas e posse de arma de 
fogo.

Na abordagem, após 
autorização da proprietá-
ria do imóvel, a guarnição 
entrou e iniciou as buscas. 

Concluídas a revista, 
foram encontradas uma 
pistola Glock enterrada 
no jardim de inverno 
e uma espingarda 12, 
dentro da caixa de uma 
televisão coberta por um 
lençol em um dos quartos.

Um homem que estava 
na casa, que seria namo-
rado da moradora, assu-
miu que as armas eram 
de sua propriedade. Ele 
foi preso e levado junta-
mente com as armas para 
a Central de Flagrantes I, 
no Farol. 

BARRA DE SÃO MIGUEL

PM apreende duas 
armas numa casa



A Prefeitura de Maceió 
criou a operação Cidade 
Limpa para acabar com a 
poluição visual na capital 
alagoana, que é ocasionada 
pela publicidade realizada 
de forma irregular. O obje-
tivo é manter o ordenamento 
e impedir que a cidade seja 
tomada por anúncios não 
regulamentados pelo órgão 
fiscalizador.

Para o secretário de Segu-
rança Comunitária e Convívio 
Social, Thiago Prado, a ideia é 
harmonizar a cidade e, natu-
ralmente, regular o setor de 
publicidade visual.  “Torna-se 
imprescindível realizar o seu 
ordenamento, para que não 
tenhamos aumento da popu-
lação visual”, explica o secre-
tário.

A operação zela ainda 
pela segurança do pedestre 
quando transita por passeios 
públicos, levando em consi-
deração o direito à acessibili-
dade.

Na capital, mais de 2 mil 
anúncios já foram recolhidos. 
Dentre eles, banners, faixas, 
placas, empena cega e enge-
nhos publicitários instalados 
em estabelecimentos empre-
sariais. As maiores incidências 
são encontradas em postes, 
canteiros centrais e áreas 
públicas em toda a cidade.

A secretaria fez um traba-
lho educativo no início da 
operação. Empresas e respon-
sáveis pelas mídias foram 
orientados a respeito do que 
diz a Lei de Publicidade Muni-
cipal nº 4.954/2000, artigo 1º, 
que estabelece que “a veicula-

ção de propaganda nos logra-
douros públicos, ao ar livre 
ou em locais com visibilidade 
dos espaços públicos, poderá 
ser promovida por empresas 
que realizem esse tipo de ativi-
dade, desde que devidamente 
registradas no órgão munici-
pal competente”.

Entretanto, ao ser consta-
tada a reincidência da irregu-
laridade, a prefeitura notifica 
os responsáveis pela instala-
ção do equipamento, e caso 
não aconteça a regularização 
e/ou remoção, o processo 
de lançamento de multas é 
aberto, com previsão na Lei 
Municipal que regulamenta a 
atividade.

Thiago Prado explica 
que a operação é contínua e 
que os agentes da prefeitura 
fazem ronda durante três dias 
na semana para coibir essa 
prática. O secretário reforça 
que as publicidades ou anún-
cios com objetivos comerciais 
precisam de autorização para 
serem expostos em logradou-
ros e bens públicos. 

REGULARIZAÇÃO
A autorização deve ser soli-

citada na sede da Secretaria 
Municipal de Segurança Comu-
nitária e Convívio Social, situ-
ada na Rua Alexandre Passos, 
s/n, no Jaraguá. O responsável 
pela publicidade deve portar 
o RG, CPF e comprovante de 
residência (original e cópia), 
croqui do material publicitário 
em questão e CNPJ (em caso de 
pessoa jurídica).

Após o preenchimento do 
requerimento – e com base 
nas características do mate-
rial publicitário – o reque-
rente será orientado sobre 
a eventual necessidade de 
outros documentos e provi-
dências.

POLUIÇÃO VISUAL
A poluição visual é carac-

terizada pelo excesso de 
elementos visuais que promo-
vem desconforto visual e espa-
cial. Além dos danos estéticos, 
este tipo de poluição se torna 
perigosa para condutores e 
pedestres.
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Se não votar LOA, Câmara será 
multada em R$ 5 mil por dia

MP HAVIA PEDIDO execução de multa contra o Poder Legislativo Municipal em razão do descumprimento de decisão judicial

Ricardo Rodrigues
Repórter

A C â m a r a 
M u n i c i p a l 
será multada 

caso não coloque em votação, 
imediatamente, o Orçamento 
de Maceió para 2021. A deci-
são está com a Justiça, desde 
que o Ministério Público Esta-
dual (MPAL), por meio da 
15ª Promotoria da Fazenda 

Pública Municipal, pediu a 
execução da multa diária, no 
valor de R$ 5 mil, contra o 
Poder Legislativo Municipal 
e o seu presidente, o vereador 
Galba Netto (MDB). A multa é 
em razão do descumprimento 
da decisão judicial que obriga 
a Câmara colocar em votação 
a Projeto de Lei Orçamentária 
Anual (LOA) 2021. 

Apesar de já ter sido 
votado, desde o final do ano 

passado, ainda no governo de 
Rui Palmeira (PSDB), o Projeto 
de Lei Orçamento vem sendo 
maquiado ou turbinado, além 
de ser considerado uma espé-
cie de piolho de cobra, quem 
vê morre. Tal postura, tanto do 
Legislativo como do Execu-
tivo, tem gerando especula-
ções em torno da matéria. No 
entanto, a presidência da Casa 
diz que a peça está em fase final 
de avaliação, na Comissão de 

Orçamento, e em breve estará 
sendo levada ao plenário e 
colocada em votação. Só não 
estipula uma data para isso. 

OUTRO LADO
Nota da Assessoria da 

Câmara: 
“A Câmara Municipal tem 

plena ciência da relevância do 
orçamento para todas as áreas 
que envolvem a gestão muni-
cipal, direta e indiretamente. 

Por esta razão segue com a 
tramitação regimental da Lei 
Orçamentária Anual (LOA) 
sendo analisada na Comissão 
de Orçamento da casa após 
análise já realizada na Comis-
são de Constituição e Justiça. 
A elaboração do parecer final 
está em fase de conclusão. 
Uma vez aprovado interna-
mente seguirá para apreciação 
no plenário em sessão Ordiná-
ria Virtual”.

Alexandre Vieira 
Ascom Sudes 

Como medida preventiva 
à quadra chuvosa, a Prefei-
tura de Maceió segue traba-
lhando no desassoreamento 
do Riacho Salgadinho. Desde 
o início de abril, quando 
começou o serviço, as equi-
pes da Superintendência 
Municipal de Desenvolvi-
mento Sustentável (Sudes) já 
retiraram cerca de 2.800 tone-
ladas de detritos do córrego, 
facilitando o escoamento das 
águas pluviais e evitando 
transbordamentos.

Fazendo a utilização de 
máquinas como retroescava-
deiras e caminhões, a equipe 
responsável pela execução do 
serviço trabalha na remoção 
de areia, sedimentos e outros 
detritos acumulados no fundo 
do Riacho. Todos os dias, cerca 
de cinco de caçambas, cada 
uma com 15 toneladas, saem 
carregadas rumo ao aterro 
sanitário da cidade. A previsão 
é que o trabalho continue por 
mais um mês.

Robert Wagner, assessor 
especial da Sudes, diz que o 
trabalho preventivo ajuda na 
resolução de possíveis proble-
mas de forma mais ágil. “Por 
se tratar de um local impor-
tante para o escoamento de 
águas pluviais, estamos dando 
uma atenção maior. Quere-
mos evitar que a passagem da 
água seja obstruída em decor-
rência do descarte de resíduos 
inadequados pela população. 
Dessa forma, evitamos alaga-
mentos, sobretudo no período 
chuvoso”, explicou Wagner.

Além do serviço de 
desassoreamento, as equipes 
estão realizando a capinação 
manual e remoção de resíduos 
da via pública.

“A população tem um 
papel fundamental para 
garantir a eficácia de ações 
como essas. Descartar resí-
duos em local apropriado é 
parte das medidas preven-
tivas de alagamentos e da 
poluição do Riacho. Precisa-
mos do trabalho de todos para 
garantir uma cidade limpa”, 
concluiu o assessor.

RIACHO SALGADINHO

Sudes retira 2.800 
toneladas de sujeira

OPERAÇÃO CIDADE LIMPA

Prefeitura atua para 
diminuir poluição visual

Ascom Sudes

Divulgação

Só na capital, mais de 2 mil anúncios já foram recolhidos por poluição visual

A retirada de resíduos foi realizada com o auxílio de uma retroescavadeira
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Seis jornalistas alagoanos 
morreram por Covid este ano

BRASIL É O PAÍS com maior número de jornalistas mortos pela doença em todo o mundo: já são 213 no total

Agência Tatu

Considerada 
como profis-
são essencial, 

os jornalistas estão na linha de 
frente da pandemia do novo 
coronavírus antes mesmo 
da confirmação do primeiro 
caso no país. Desde então, 
213 jornalistas morreram por 
complicações da Covid-19 no 
Brasil, que se tornou o país 
com mais profissionais víti-
mas da doença. Em Alagoas, 
seis morreram; todos em 2021.

Os números apontam 
ainda que só nos quatro 

primeiros meses deste ano 
– janeiro a abril – 124 profis-
sionais faleceram por compli-
cações da doença, ou seja, uma 
média de um jornalista que 
morreu por dia por causa do 
novo coronavírus em todo o 
país. Os dados coletados pela 
Agência Tatu foram apura-
dos pela Federação Nacional 
dos Jornalistas (FENAJ) e 
pela organização internacio-
nal Press Emblem Campaign 
(PEC). 

Os números do Brasil são 
os mais alarmantes do mundo, 
sendo seguido pela Índia e pelo 
Peru.  

Um dado ainda mais preo-
cupante é que as mortes de 
profissionais da imprensa 
vem aumentando ao longo do 
tempo. O primeiro quadrimes-
tre deste ano vitimou 59% mais 
jornalistas do que em todo o 
ano de 2020. Enquanto no ano 
passado foram 78 mortes, em 
2021 foram registrados 124 
óbitos de comunicadores no 
Brasil.

Em Alagoas, seis jornalis-
tas faleceram em virtude de 
complicações causadas pelo 
novo coronavírus, deixando 
familiares e amigos: Aílton 
Villanova, Átila Vieira, Bernar-

dino Souto, Falcon Barros, 
Reinaldo Cabral Silva e Sandro 
Oliveira.

*Variações nos números se 
dão em razão de revisões que 
são constantemente realizadas 
pela FENAJ, inclusive atuali-
zando meses anteriores. O valor 
total de 213 é o número oficial-
mente informado.

MOBILIZAÇÃO NAS REDES
O Sindicato dos Jornalistas 

de Alagoas (Sindjornal) convo-
cou os jornalistas para o Dia de 
Luta pela Vacinação dos Profis-
sionais da Imprensa com um 
‘tuitaço’, promovendo a #Vaci-

naImprensa, na última sexta-
-feira, 21.

O Sindjornal orientou os 
jornalistas a vestirem azul e 
fazer foto no local de trabalho 
para disponibilizar nos grupos 
de Whatsapp e em suas redes 
sociais como Instagram, Face-
book e Twitter, para ampliar a 
divulgação da mobilização.

Diversos perfis no Twit-
ter ajudaram na propagação 
da #VacinaImprensa como 
o deputado feredal Paulão, 
o deputado federal por São 
Paulo Carlos Zaratinni, a Fenaj 
e a CUT. A campanha teve 
alcance nacional.

A líder da bancada de 
Alagoas  no  Congresso , 
deputada federal Tereza 
Nelma (PSDB), declarou seu 
apoio à CPI da Covid-19 no 
Senado e pediu a punição 
para os responsáveis por 
mais de 450 mil mortes víti-
mas do novo coronavírus, 
no Brasil.

Para Tereza Nelma, um 
crime dessa magnitude, 
um verdadeiro genocídio, 
não pode ficar impune. “Eu 
apoio a CPI da Covid-19 
tendo em vista a importân-
cia de se apurar e punir os 
responsáveis pelas mais de 

450 mil mortes no Brasil”, 
afirmou a deputada. 

O  s e n a d o r  R o d r i g o 
Cunha (PSDB) e o deputado 
federal Pedro Vilela (PSDB) 
também se manifestaram 
sobre a CPI da Covid-19 no 
Senado e o impeachment de 
Bolsonaro, mas não foram 
tão enfáticos em suas decla-
rações quanto a líder da 
bancada. 

Rodrigo Cunha disse que 
a CPI é importante, mas não 
vê base para impeachment 
de Bolsonaro. Para o sena-
dor alagoano, a CPI deve 
ser isenta e não palanque 

político eleitoral. Ele espera 
que a Comissão “apure os 
desmandos de quem utili-
zou a pandemia para prati-
car atos de corrupção”. 

Já Pedro Vilela, foi lacô-
nico:  “Considero que o 
momento não é adequado e 
que todos os esforços deve-
riam estar direcionados à 
superação da crise sanitária 
e econômica. Mas, uma vez 
que CPI foi instalada, deve 
ser ampla para investigar o 
governo federal de forma 
técnica e apartidária, bem 
assim os recursos que foram 
para Estados e municípios”.

450 MIL MORTES

Líder da bancada quer
responsáveis punidos

A partir de hoje, a vaci-
nação de servidores da 
Segurança Pública contra o 
Covid-19 será ampliada e 
contemplará policiais milita-
res e civis, bombeiros milita-
res, peritos e integrantes do 
Ronda no Bairro a partir dos 
18 anos. Também serão vaci-
nados aqueles servidores que 
perderam o prazo para aplica-
ção da segunda dose da vacina 
Coronavac. Ao final da etapa, 
toda a tropa da ativa entre 18 e 
59 anos estará imunizada.

A vacinação ocorrerá em 
Maceió e Arapiraca, assim 
como ocorreram nas fases 
anteriores, com a diferença 
de que em Maceió a vacina-
ção acontecerá somente no 
Colégio Tiradentes, da Polícia 
Militar, no Trapiche da Barra. 
Entre hoje e quinta-feira, 27, a 
vacinação terá continuidade 
para policiais, bombeiros, 
peritos e agentes do Ronda 
no Bairro. A estimativa é que 
sejam disponibilizadas 480 
doses por dia.

Já em Arapiraca, a vaci-
nação ocorrerá até a próxima 
quinta-feira na Central Regio-
nal de Armazenamento e 
Distribuição de Imunobiológi-
cos (CREADI) e também aten-
derá integrantes de todas as 
forças de segurança do estado, 
a partir dos 18 anos, com apli-
cação de 120 doses por dia.

Já amanhã e quarta-feira, 
26, ocorrerá também a apli-
cação de segunda dose para 
aqueles servidores que perde-
ram o prazo para aplicação da 
segunda dose da vacina Coro-
navac. A aplicação ocorrerá 
em Maceió, no Colégio Tira-
dentes, no Trapiche da Barra.

CRONOGRAMA E 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
A relação nominal será 

definida e divulgada oficial-
mente por cada instituição. 
Para poder se vacinar, os 
servidores contemplados 
precisarão apresentar no ato 
da vacinação suas respectivas 
identidades funcionais.

MACEIÓ E ARAPIRACA

SSP avança para fase 
final de imunização

Leia a íntegra do depoimento de Rodrigo Cunha
“Defendo uma CPI isenta, 

que não seja e não sirva de 
palanque político eleitoral, 
e que apure desmandos de 
quem utilizou a pandemia 
para praticar atos de corrup-
ção. Também defendo que a 
CPI apure responsabilidades 
e o uso dos recursos destina-
dos ao combate à pandemia 
por estados e municípios. 
Sabemos que o governo fede-
ral direcionou muito dinheiro 
para o combate à pandemia. 

Por isso solicitei à Comis-
são Parlamentar de Inqué-
rito que seja investigada a 
compra milionária e a não 
entrega de respiradores 

encomendados por governa-
dores de estados nordestinos 
através do chamado Consór-
cio Nordeste. 

Prec i samos  apurar  a 
compra de 300 ventiladores 
clínicos de UTI, por mais 
de R$ 48 milhões junto à 
empresa Hempcare, que não 
distribuiu para todos os esta-
dos nordestinos a totalidade 
dos equipamentos pagos 
com antecedência. 

No caso  de  Alagoas , 
foram adiantados R$ 4,4 
milhões para o Consórcio a 
fim de realizar a aquisição de 
30 respiradores, que até hoje 
não foram entregues. Inclu-

sive, a Procuradoria Geral do 
Estado de Alagoas ingressou 
na Justiça, em agosto de 2020, 
com uma ação de cobrança 
com pedido de tutela de 
urgência contra o Consór-
cio, para recuperar os recur-
sos pagos antecipadamente 
pelos respiradores. 

Acredito também que não 
é hora de falar em impeach-
ment do presidente. A CPI 
precisa apurar responsabi-
lidades, não servir de meca-
nismo de guerra política ou 
ideológica. Não vejo, até 
agora, base para um impea-
chment do presidente Bolso-
naro”.

Divulgação

Ao final da etapa toda a tropa da ativa entre 18 e 59 deverá estar imunizada

A Prefeitura de Maceió 
criou a operação Cidade 
Limpa para acabar com a 
poluição visual na capital 
alagoana, que é ocasionada 
pela publicidade realizada 
de forma irregular. O obje-
tivo é manter o ordenamento 
e impedir que a cidade seja 
tomada por anúncios não 
regulamentados pelo órgão 
fiscalizador.

Para o secretário de Segu-
rança Comunitária e Convívio 
Social, Thiago Prado, a ideia é 
harmonizar a cidade e, natu-
ralmente, regular o setor de 
publicidade visual.  “Torna-se 
imprescindível realizar o seu 
ordenamento, para que não 
tenhamos aumento da popu-
lação visual”, explica o secre-
tário.

A operação zela ainda 
pela segurança do pedestre 
quando transita por passeios 
públicos, levando em consi-
deração o direito à acessibili-
dade.

Na capital, mais de 2 mil 
anúncios já foram recolhidos. 
Dentre eles, banners, faixas, 
placas, empena cega e enge-
nhos publicitários instalados 
em estabelecimentos empre-
sariais. As maiores incidências 
são encontradas em postes, 
canteiros centrais e áreas 
públicas em toda a cidade.

A secretaria fez um traba-
lho educativo no início da 
operação. Empresas e respon-
sáveis pelas mídias foram 
orientados a respeito do que 
diz a Lei de Publicidade Muni-
cipal nº 4.954/2000, artigo 1º, 
que estabelece que “a veicula-

ção de propaganda nos logra-
douros públicos, ao ar livre 
ou em locais com visibilidade 
dos espaços públicos, poderá 
ser promovida por empresas 
que realizem esse tipo de ativi-
dade, desde que devidamente 
registradas no órgão munici-
pal competente”.

Entretanto, ao ser consta-
tada a reincidência da irregu-
laridade, a prefeitura notifica 
os responsáveis pela instala-
ção do equipamento, e caso 
não aconteça a regularização 
e/ou remoção, o processo 
de lançamento de multas é 
aberto, com previsão na Lei 
Municipal que regulamenta a 
atividade.

Thiago Prado explica 
que a operação é contínua e 
que os agentes da prefeitura 
fazem ronda durante três dias 
na semana para coibir essa 
prática. O secretário reforça 
que as publicidades ou anún-
cios com objetivos comerciais 
precisam de autorização para 
serem expostos em logradou-
ros e bens públicos. 

REGULARIZAÇÃO
A autorização deve ser soli-

citada na sede da Secretaria 
Municipal de Segurança Comu-
nitária e Convívio Social, situ-
ada na Rua Alexandre Passos, 
s/n, no Jaraguá. O responsável 
pela publicidade deve portar 
o RG, CPF e comprovante de 
residência (original e cópia), 
croqui do material publicitário 
em questão e CNPJ (em caso de 
pessoa jurídica).

Após o preenchimento do 
requerimento – e com base 
nas características do mate-
rial publicitário – o reque-
rente será orientado sobre 
a eventual necessidade de 
outros documentos e provi-
dências.

POLUIÇÃO VISUAL
A poluição visual é carac-

terizada pelo excesso de 
elementos visuais que promo-
vem desconforto visual e espa-
cial. Além dos danos estéticos, 
este tipo de poluição se torna 
perigosa para condutores e 
pedestres.
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Se não votar LOA, Câmara será 
multada em R$ 5 mil por dia

MP HAVIA PEDIDO execução de multa contra o Poder Legislativo Municipal em razão do descumprimento de decisão judicial

Ricardo Rodrigues
Repórter

A C â m a r a 
M u n i c i p a l 
será multada 

caso não coloque em votação, 
imediatamente, o Orçamento 
de Maceió para 2021. A deci-
são está com a Justiça, desde 
que o Ministério Público Esta-
dual (MPAL), por meio da 
15ª Promotoria da Fazenda 

Pública Municipal, pediu a 
execução da multa diária, no 
valor de R$ 5 mil, contra o 
Poder Legislativo Municipal 
e o seu presidente, o vereador 
Galba Netto (MDB). A multa é 
em razão do descumprimento 
da decisão judicial que obriga 
a Câmara colocar em votação 
a Projeto de Lei Orçamentária 
Anual (LOA) 2021. 

Apesar de já ter sido 
votado, desde o final do ano 

passado, ainda no governo de 
Rui Palmeira (PSDB), o Projeto 
de Lei Orçamento vem sendo 
maquiado ou turbinado, além 
de ser considerado uma espé-
cie de piolho de cobra, quem 
vê morre. Tal postura, tanto do 
Legislativo como do Execu-
tivo, tem gerando especula-
ções em torno da matéria. No 
entanto, a presidência da Casa 
diz que a peça está em fase final 
de avaliação, na Comissão de 

Orçamento, e em breve estará 
sendo levada ao plenário e 
colocada em votação. Só não 
estipula uma data para isso. 

OUTRO LADO
Nota da Assessoria da 

Câmara: 
“A Câmara Municipal tem 

plena ciência da relevância do 
orçamento para todas as áreas 
que envolvem a gestão muni-
cipal, direta e indiretamente. 

Por esta razão segue com a 
tramitação regimental da Lei 
Orçamentária Anual (LOA) 
sendo analisada na Comissão 
de Orçamento da casa após 
análise já realizada na Comis-
são de Constituição e Justiça. 
A elaboração do parecer final 
está em fase de conclusão. 
Uma vez aprovado interna-
mente seguirá para apreciação 
no plenário em sessão Ordiná-
ria Virtual”.

Alexandre Vieira 
Ascom Sudes 

Como medida preventiva 
à quadra chuvosa, a Prefei-
tura de Maceió segue traba-
lhando no desassoreamento 
do Riacho Salgadinho. Desde 
o início de abril, quando 
começou o serviço, as equi-
pes da Superintendência 
Municipal de Desenvolvi-
mento Sustentável (Sudes) já 
retiraram cerca de 2.800 tone-
ladas de detritos do córrego, 
facilitando o escoamento das 
águas pluviais e evitando 
transbordamentos.

Fazendo a utilização de 
máquinas como retroescava-
deiras e caminhões, a equipe 
responsável pela execução do 
serviço trabalha na remoção 
de areia, sedimentos e outros 
detritos acumulados no fundo 
do Riacho. Todos os dias, cerca 
de cinco de caçambas, cada 
uma com 15 toneladas, saem 
carregadas rumo ao aterro 
sanitário da cidade. A previsão 
é que o trabalho continue por 
mais um mês.

Robert Wagner, assessor 
especial da Sudes, diz que o 
trabalho preventivo ajuda na 
resolução de possíveis proble-
mas de forma mais ágil. “Por 
se tratar de um local impor-
tante para o escoamento de 
águas pluviais, estamos dando 
uma atenção maior. Quere-
mos evitar que a passagem da 
água seja obstruída em decor-
rência do descarte de resíduos 
inadequados pela população. 
Dessa forma, evitamos alaga-
mentos, sobretudo no período 
chuvoso”, explicou Wagner.

Além do serviço de 
desassoreamento, as equipes 
estão realizando a capinação 
manual e remoção de resíduos 
da via pública.

“A população tem um 
papel fundamental para 
garantir a eficácia de ações 
como essas. Descartar resí-
duos em local apropriado é 
parte das medidas preven-
tivas de alagamentos e da 
poluição do Riacho. Precisa-
mos do trabalho de todos para 
garantir uma cidade limpa”, 
concluiu o assessor.

RIACHO SALGADINHO

Sudes retira 2.800 
toneladas de sujeira

OPERAÇÃO CIDADE LIMPA

Prefeitura atua para 
diminuir poluição visual

Ascom Sudes

Divulgação

Só na capital, mais de 2 mil anúncios já foram recolhidos por poluição visual

A retirada de resíduos foi realizada com o auxílio de uma retroescavadeira



6 O DIA DIGITAL  l  24 de maio  I  2021

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

Renan critica Bolsonaro por 
espalhar vírus em ato público

RELATOR DA CPI, senador Renan Calheiros utilizou as redes sociais parar criticar participação Bolsonaro em ato público

O S e n a d o r 
a l a g o a n o 
R e n a n 

Calheiros (MDB), relator da 
CPI da Covid-19 no Senado, 
usou sua página na mídia 

social para criticar a parti-
cipação do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) em 
um ato público, domingo 
passado, no Rio de Janeiro. 
O presidente estava ao lado 

do ex-ministro da Saúde, 
E d u a r d o  Pa z u e l l o ,  n a 
manifestação em defesa do 
governo federal e contra o 
Supremo Tribunal Federal 
(STF). Os dois sem máscaras.  

“Ministro vai  ao Mara-
nhão levar testes de Covid, 
enquanto o presidente, que 
já tinha aglomerado mara-
nhenses, espalha vírus no Rio 
com Pazuello, um mentiroso 

assumido. Pessoas morrem 
e o governo se comporta 
como o cavalo do bêbado, 
que marcha para todo lado 
ao mesmo tempo”, afirmou o 
senador Renan.

O vice-presidente Hamil-
ton Mourão afirmou hoje que 
o general Eduardo Pazuello, 
ex-ministro da Saúde, enten-
deu que “cometeu um erro” ao 
participar de um ato político ao 
lado do presidente Jair Bolso-
naro. Pazuello é general da 
ativa, e o regulamento do Exér-
cito veda participação de mili-
tar em manifestação de cunho 
político.

O ex-ministro esteve 
no passeio de motocicleta 
realizado por Bolsonaro no 
domingo (23) no Rio de Janeiro. 
Ele subiu no carro de som e fez 
um rápido discurso. Pazuello, 
Bolsonaro e aliados do presi-
dente estavam sem máscara, o 
que é proibido no Rio.

“Eu já sei que o Pazuello 
já entrou em contato com o 
comandante informando 

ali, colocando a cabeça dele 
no cutelo, entendendo que 
ele cometeu um erro”, afir-
mou Mourão a jornalistas na 
chegada ao Palácio do Planalto.

Mourão, que é general 
da reserva, disse considerar 
“provável” uma punição a 
Pazuello dentro do Exército.

“É provável que seja 
[punido] .  É  uma ques-
tão interna do Exército. Ele 
[Pazuello] também pode pedir 
transferência para reserva e 
aí atenuar o problema”, disse 
Mourão.

Questionado se a condução 
do caso pode abrir uma brecha 
para politizar os quartéis, o vice 
disse que não acredita nessa 
hipótese.

“Acho que o episódio será 
conduzido à luz do regula-
mento, isso tem sido muito 

claro em todos os pronuncia-
mentos dos comandantes mili-
tares e do próprio ministro da 
Defesa”, completou Mourão. 

GENERAL MOURÃO

“Pazuello entende 
que cometeu um erro”

Quatro dias antes de o gene-
ral Eduardo Pazuello participar 
de um ato ao lado de Jair Bolso-
naro no Rio de Janeiro, provo-
cando aglomeração e sem usar 
mácara, o ministro do Gabinete 
de Segurança Institucional 
(GSI), general Augusto Heleno, 
defendeu punição para inte-
grantes das Forças Armadas 
que forem a manifestações 
políticas.

Segundo reportagem 
do jornal Folha de S.Paulo, 
em audiência na Comissão 
de Fiscalização e Controle 
da Câmara dos Deputados, 
Heleno afirmou que não vê 

problema em militares da 
reserva participarem de atos 
políticos. No entanto, no caso 
de integrantes da ativa - como 
é o caso de Pazuello -, defendeu 
punições.

“Presença de militares nas 
manifestações. É preciso enten-
der qual é essa participação. 
Os militares da reserva podem 
participar de manifestações 
políticas. Militares da ativa 
não podem e serão devida-
mente punidos se aparecerem 
em manifestações políticas, 
não tenho dúvida disso, isso é 
muito claro”, declarou Heleno 
na quarta-feira, 19.

PARTICIPAÇÃO EM ATO

Heleno defende 
punição a militar

REUTERS/Adriano Machado

General Heleno defende punições a militares da ativa que participem de ato

Possíveis infrações
Bolsonaro e seus apoiadores 
podem ser responsabilizados por 
nove tipos de infração devido ao 
ato no Rio:

•Falta do uso de máscara
•Aglomeração
•Infração de medida sanitária
•Uso de capacete incorreto
•Placas de moto escondidas
•Falta do uso de cinto de segu-
rança
•Corpo para fora do carro
•Manifestação de militar da ativa
•Pedido de intervenção militar

Reprodução

General Mourão considera provável punição a Pazuello: “É provável que seja punido, é uma questão interna Exército”
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Mesmo com 
u m  a n o 
de muitos 

desafios como 2021, o Grupo 
Petrópolis  tem muito a 
comemorar. Os números 
conquistados até o momento 
revelam que a empresa tem 
conseguido ampliar a sua 
participação de mercado em 
algumas regiões nordestinas, 
incluindo ter a marca Itaipava 
como a mais consumida pelos 
nordestinos. Segundo um dos 
maiores institutos de pesquisa 
do país, durante o primeiro 
trimestre do ano a marca 
registrou uma participação de 
mercado de 16%, colocando-a 
como a primeira colocada no 
segmento mainstream.

O Grupo Petrópolis está 
presente em quase todo o terri-
tório nacional, por meio das 
suas oito fábricas e 184 centros 
de distribuição entre próprios 
e terceiros. O Nordeste repre-
senta um dos seus principais 
mercados, com duas fábricas: 
uma em Alagoinhas (BA), e a 
outra localizada em Itapissuma 
(PE). 

Responsável pelo abaste-
cimento no Estado da Bahia 
e Sergipe, a unidade fabril 
baiana tem capacidade produ-
tiva de 6 milhões de hectoli-
tros por ano e foi uma das 

responsáveis por incrementar o 
consumo de seus produtos no 
Nordeste. Atualmente, Itaipava 
possui 20,8% de share, assim 
como em Sergipe. Já Alagoas 
possui 19,4%, Pernambuco 
com 18,6%, enquanto o Ceará, 
com um dos melhores desem-
penhos, tem crescimento com 
mais de 14% de participação. 

Não por acaso a empresa 
está atenta à região: “O 
Nordeste continua sendo de 
importância para a marca 
Itaipava, de modo que esses 
resultados são uma construção 
do trabalho em equipe. Além 
da aposta na produção, quali-
dade dos produtos e distribui-
ção otimizada, a empresa vem 
investindo em marketing, por 
meio de campanhas específi-
cas e do patrocínio de eventos 
que trazem benefícios para a 
região e fidelizam ainda mais 
o consumidor nordestino”, 
explica Eliana Cassandre, head 
de Marketing da 
Itaipava e do 
Grupo Petrópo-
lis. E acrescenta: 
“Em um país 
com dimensão 
c o n t i n e n t a l 
como o Brasil, 

investir em mercados regio-
nais é uma opção estratégica. 
Focamos em ações de comu-
nicação regionalizada que têm 
ampliado a relação do consumi-
dor com as marcas”.

Eliana Cassandre fala que 
o sentimento da equipe é de 
agradecimento. “Entendemos 
que é um resultado importante, 
considerando o momento 
econômico. A presença signi-
ficativa na região mostra, por 
um lado, a força da marca, de 
um produto pelo qual o consu-
midor tomou gosto e abraçou. 
Por outro, atesta o bom resul-
tado das ações que fazemos 
com as redes de autosserviço e 
mercados, disponibilizando o 
produto e garantido a sua visi-
bilidade”, conclui.

AMPLIAÇÃO
O Grupo 

Pe t r ó p o l i s 
inaugurou 
e m  2 0 1 9 
novas linhas 
de refrige-
rantes nas 
unidades 
fabris de 

Alagoinhas e Itapissuma. O 
empreendimento fez parte 
do projeto de expansão das 
fábricas do Nordeste que rece-
beram quatro novas linhas de 
produção cada (duas de cerve-
jas e duas de não-alcóolicos). 
As linhas de refrigerantes têm 
capacidade de 20 mil garrafas/
hora cada uma.

No final de 2018, das 
quatro novas linhas entre-
g u e s  n a  a m p l i a ç ã o ,  a 
unidade de Alagoinhas inau-
gurou as linhas de envase de 
latas e de garrafas. Com a 
de refrigerantes, foram três 
novas linhas em produção 
para atender à alta demanda 
pelos produtos do Grupo que 
está em curva ascendente na 
Região. A quarta linha é de 
produtos não-alcóolicos. 
Com todas as linhas em 
atividade, o Estado da Bahia 
duplicou sua capacidade 
produtiva.

SOBRE A ITAIPAVA
Criada em Petrópolis 

(RJ), Itaipava, a cerveja do 
verão, conquistou o consu-
midor brasileiro ao longo 
dos anos e, hoje, é uma das 
cervejas mais consumidas 
no país. A Família Itaipava 

conta com diferentes 
tipos para todos os 

gostos e ocasiões: Itaipava 
Pilsen, Itaipava Premium 
Puro Malte, Itaipava Go 
Draft, Itaipava Malzbier, 
Itaipava Chopp e Itaipava 
Zero Álcool. 

SOBRE O GRUPO PETRÓPOLIS
O Grupo Petrópolis é a 

única grande empresa do 
setor cervejeiro com capi-
tal 100% nacional. Produz 
as marcas de cerveja Itai-
pava, Crystal, Lokal, Black 
Princess, Petra e Welten-
burger, Brassaria Ampolis 
com os rótulos Cacildis, 
Biritis, Ditriguis e Forévis, 
as vodkas Blue Spirit Ice e 
Nordka, a Cabaré Ice,  os 
energéticos TNT Energy 
Drink e Magneto, o refrige-
rante It!, o isotônico TNT 
Sports Drink e a água Petra. 
Com oito fábricas em opera-
ção, o Grupo é responsável 
pela geração de aproxima-
damente 24 mil empregos 
diretos. Por meio do proje-
tos ambientais, promove 
o plantio e manutenção 
de milhares de árvores, 
além de ações de susten-
tabilidade e programa de 
educação ambiental para 
escolas municipais. Conta 
também com o Saber Beber, 
programa comprometido 
em orientar as pessoas sobre 
os benefícios do consumo 
moderado e as consequên-
cias do consumo exagerado.

Grupo Petrópolis aumenta 
‘fatia’ no mercado nordestino

EM UMA DAS REGIÕES mais disputadas do setor de bebidas, a marca de cerveja registrou participação de 16% no 1o trimestre
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Renan critica Bolsonaro por 
espalhar vírus em ato público

RELATOR DA CPI, senador Renan Calheiros utilizou as redes sociais parar criticar participação Bolsonaro em ato público

O S e n a d o r 
a l a g o a n o 
R e n a n 

Calheiros (MDB), relator da 
CPI da Covid-19 no Senado, 
usou sua página na mídia 

social para criticar a parti-
cipação do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) em 
um ato público, domingo 
passado, no Rio de Janeiro. 
O presidente estava ao lado 

do ex-ministro da Saúde, 
E d u a r d o  Pa z u e l l o ,  n a 
manifestação em defesa do 
governo federal e contra o 
Supremo Tribunal Federal 
(STF). Os dois sem máscaras.  

“Ministro vai  ao Mara-
nhão levar testes de Covid, 
enquanto o presidente, que 
já tinha aglomerado mara-
nhenses, espalha vírus no Rio 
com Pazuello, um mentiroso 

assumido. Pessoas morrem 
e o governo se comporta 
como o cavalo do bêbado, 
que marcha para todo lado 
ao mesmo tempo”, afirmou o 
senador Renan.

O vice-presidente Hamil-
ton Mourão afirmou hoje que 
o general Eduardo Pazuello, 
ex-ministro da Saúde, enten-
deu que “cometeu um erro” ao 
participar de um ato político ao 
lado do presidente Jair Bolso-
naro. Pazuello é general da 
ativa, e o regulamento do Exér-
cito veda participação de mili-
tar em manifestação de cunho 
político.

O ex-ministro esteve 
no passeio de motocicleta 
realizado por Bolsonaro no 
domingo (23) no Rio de Janeiro. 
Ele subiu no carro de som e fez 
um rápido discurso. Pazuello, 
Bolsonaro e aliados do presi-
dente estavam sem máscara, o 
que é proibido no Rio.

“Eu já sei que o Pazuello 
já entrou em contato com o 
comandante informando 

ali, colocando a cabeça dele 
no cutelo, entendendo que 
ele cometeu um erro”, afir-
mou Mourão a jornalistas na 
chegada ao Palácio do Planalto.

Mourão, que é general 
da reserva, disse considerar 
“provável” uma punição a 
Pazuello dentro do Exército.

“É provável que seja 
[punido] .  É  uma ques-
tão interna do Exército. Ele 
[Pazuello] também pode pedir 
transferência para reserva e 
aí atenuar o problema”, disse 
Mourão.

Questionado se a condução 
do caso pode abrir uma brecha 
para politizar os quartéis, o vice 
disse que não acredita nessa 
hipótese.

“Acho que o episódio será 
conduzido à luz do regula-
mento, isso tem sido muito 

claro em todos os pronuncia-
mentos dos comandantes mili-
tares e do próprio ministro da 
Defesa”, completou Mourão. 

GENERAL MOURÃO

“Pazuello entende 
que cometeu um erro”

Quatro dias antes de o gene-
ral Eduardo Pazuello participar 
de um ato ao lado de Jair Bolso-
naro no Rio de Janeiro, provo-
cando aglomeração e sem usar 
mácara, o ministro do Gabinete 
de Segurança Institucional 
(GSI), general Augusto Heleno, 
defendeu punição para inte-
grantes das Forças Armadas 
que forem a manifestações 
políticas.

Segundo reportagem 
do jornal Folha de S.Paulo, 
em audiência na Comissão 
de Fiscalização e Controle 
da Câmara dos Deputados, 
Heleno afirmou que não vê 

problema em militares da 
reserva participarem de atos 
políticos. No entanto, no caso 
de integrantes da ativa - como 
é o caso de Pazuello -, defendeu 
punições.

“Presença de militares nas 
manifestações. É preciso enten-
der qual é essa participação. 
Os militares da reserva podem 
participar de manifestações 
políticas. Militares da ativa 
não podem e serão devida-
mente punidos se aparecerem 
em manifestações políticas, 
não tenho dúvida disso, isso é 
muito claro”, declarou Heleno 
na quarta-feira, 19.

PARTICIPAÇÃO EM ATO

Heleno defende 
punição a militar

REUTERS/Adriano Machado

General Heleno defende punições a militares da ativa que participem de ato

Possíveis infrações
Bolsonaro e seus apoiadores 
podem ser responsabilizados por 
nove tipos de infração devido ao 
ato no Rio:

•Falta do uso de máscara
•Aglomeração
•Infração de medida sanitária
•Uso de capacete incorreto
•Placas de moto escondidas
•Falta do uso de cinto de segu-
rança
•Corpo para fora do carro
•Manifestação de militar da ativa
•Pedido de intervenção militar

Reprodução

General Mourão considera provável punição a Pazuello: “É provável que seja punido, é uma questão interna Exército”



Al a g o a s 
fechou o ano 
de 2020 com 

uma taxa de mortalidade 
infantil de 11.76 para cada 
mil crianças nascidas vivas. O 
índice representa uma queda 
de 12,36% em relação ao ano 
de 2019, quando o índice foi 
de 13.42, segundo apontam 
dados do DigiSUS Gestor, 
órgão vinculado ao Ministério 
da Saúde (MS), com base no 
DataSUS.

Ainda segundo o órgão 
federal, a série histórica 
mostra que em 2015 – primeiro 
ano da atual gestão estadual 
– Alagoas tinha uma taxa de 
mortalidade infantil corres-
pondente a 14.65. Isso signi-
fica que, nos últimos cinco 
anos, o índice reduziu 19,72%.

Para a coordenadora do 
CRIA – Programa Criança 
Alagoana, Renata Calheiros, a 
redução é reflexo das políticas 
públicas voltadas à primeira 
infância, que vêm sendo insti-
tuídas em Alagoas desde 2018. 
“O Estado trabalha para que 
o ciclo do nascimento tenha 
as condições adequadas de 
saúde, assistência e nutrição, 
especialmente nos primeiros 

mil dias de vida. Esse novo 
olhar para as gestantes e crian-
ças é que vem salvando vidas 
em Alagoas”, explicou.

Renata Calheiros desta-
cou, ainda, os investimentos 
estruturais, como a constru-
ção do Hospital da Mulher, 
a aquisição de equipamen-
tos para as maternidades e 
casas de parto, a qualificação 
de técnicos e a ampliação de 
leitos neonatais. “Criamos o 
Núcleo da Primeira Infância 
na Saúde, que atua potencia-
lizando os serviços do Estado, 
identificando os gargalos exis-
tentes e implantando novos 
projetos baseado nas melho-
res práticas de saúde”, disse a 
primeira-dama do Estado.

A s  a ç õ e s  d o  C R I A , 
segundo a enfermeira Ales-
sandra Viana, coordenadora 
do Núcleo para a Primeira 
Infância na Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesau), cola-
boraram decisivamente para 
a redução da mortalidade 
infantil em Alagoas. “Com 
esses investimentos, trabalha-
mos a importância do parto e 
nascimento seguro e humani-
zado, resgatando a dignidade 
deste momento tão singular 

na vida de uma mãe e de um 
bebê”, ressaltou.

CARTÃO CRIA
Alessandra Viana desta-

cou que, este ano, ainda 
como medida de enfrenta-
mento à mortalidade infan-
til, o Executivo estadual, por 
meio da Secretaria de Estado 
da Assistência e Desenvolvi-
mento Social (Seads), criou o 
Cartão CRIA. Por meio dele, 
as primeiras 10 mil famílias 
cadastradas, que têm crianças 
de até 2 anos em sua forma-

ção e que vivem na pobreza e 
extrema pobreza, passaram a 
receber R$ 100 mensais.

“O Cartão CRIA já benefi-
cia 60 mil famílias, com apenas 
três meses de implantado. Mas, 
a meta é atingir 180 mil famílias 
até junho, com a abertura do 
cadastro para crianças de até 
5 anos, além de novas gestan-
tes, que devem cuidar da 
saúde na Atenção Básica, reali-
zando consultas de pré-natal, 
tomando as vacinas preconiza-
das e comparecendo às consul-
tas do pós-parto”, informou a 

coordenadora do Núcleo para 
a Primeira Infância na Sesau.

VITÓRIA DA VIDA
Diante da redução da taxa 

da mortalidade infantil em 
Alagoas, apresentada durante 
audiência pública na Assem-
bleia Legislativa do Estado 
(ALE), o secretário de Estado 
da Saúde, Alexandre Ayres, 
classifica a boa notícia como a 
vitória da vida. “Mais esta boa 
notícia na saúde pública de 
Alagoas é fruto de um trabalho 
ordenado, de muito planeja-
mento e da atuação integrada 
da Sesau e da Seades por meio 
do CRIA”, salientou.

Por muito tempo, ainda 
segundo Ayres, a mortalidade 
infantil em Alagoas foi vista 
como uma fatalidade. “Mas, 
estamos mudando está ótica 
equivocada e mostrando que 
nenhuma criança pode morrer 
antes de completar cinco anos 
de vida por causas evitáveis. E 
com investimentos nas áreas 
de saúde e assistência social, 
estamos vencendo mais esta 
batalha, sempre em parceria 
com os municípios alagoa-
nos”, enfatizou o gestor da 
saúde estadual.
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Alagoas reduz mortalidade 
infantil em 12,36% no ano

DADO CONSTA no DigiSUS Gestor; política voltada à primeira infância por meio do Programa CRIA foi decisiva 

Felipe Brasil


