
O Brasil poderia sair na 
frente com 100 milhões de doses 
de vacinas contra a Covid-19, 
mas o Presidente recusou.
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4FURA-FILA DA VACINA: MP/AL QUER QUE GOVERNADOR E PREFEITOS SEJAM MAIS RIGOROSOS NA FISCALIZAÇÃO

ATÉ 10 DE JUNHO, MAIS  
RIGOR CONTRA A COVID

GOVERNO DO ESTADO RETOMA MEDIDAS SANITÁRIAS MAIS RIGOROSAS PARA EVITAR AVANÇO DA PANDEMIA

A partir da 0h de amanhã, 
Alagoas passará a uma fase 
vermelha bem mais escura. 
Vermelha de verdade, sem 
flexibilizar nada, como manda 
o protocolo. Comércio com 
horário reduzido e alternado, 
circulação de pessoas proibida 
das 21h às 5h da manhã (isso, 
claro, se não houver justifi-
cativa). Praias, marinas, rios 
e lagoas estão proibidos, até 
mesmo para atividades físi-
cas individuais. Shoppings 
centers tiveram seus horá-
rios reduzidos. Bem como 
bares, restaurantes e simila-
res. O Governo do Estado vai 
ampliar mesmo é os canais 
onde a população possa 
denunciar casos de aglome-
ração. Quem ainda não enten-
deu a gravidade da situação é 
porque, talvez, a morte ainda 
não bateu em sua porta.

CORONAVAC

EDUCAÇÃO

Dimas Covas 
diz que País 
recusou lote 
de vacina

Prefeitura 
convoca os 
aprovados 
em concurso
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FEIRINHA DO TABULEIRO

Ambulantes e camelôs serão 
realocados para dentro da feira

A desobstrução de áreas 
públicas e organização do 
comércio na Feirinha do 
Tabuleiro é um desafio para 
a Semtabes, que busca o 
reordenamento da área, 
realocando ambulantes para 
dentro da feira. Cerca de 100 
ambulantes foram notifica-
dos e orientados a darem 
entrada na licença de realoca-
ção e receberem a permissão 
regular de vendas dentro da 
feira. A intenção da Secreta-
ria é regularizar os feirantes 
informais e retirar as barra-
cas e vendas irregulares que 
causam obstrução nos esta-
cionamentos e vias públicas.Trânsito na Feirinha do Tabuleiro é um caos nos finais de semana; reordenamento deve resolver esse problema crônico                                                                                

Renan Filho anunciou as medidas mais severas garantindo que o objetivo do Governo do Estado é preservar vidas, evitando o caos na rede pública de saúde 
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Não é pequena a lista dos 
personagens históricos que 
exerceram poder sem limi-
tes e tiveram fins trágicos, 
cumprindo a célebre sina: “aqui 
se faz, aqui se paga”.

Um dos mais famosos foi 
o italiano Benito Amilcare 
Andrea Mussolini, um irre-
quieto líder político que fundou 
o Partido Nacional Fascista e foi 
uma das figuras-chave na cria-
ção do fascismo.

Assumiu o poder como 
primeiro-ministro da Itália em 
1922, passando a exigir que 
o tratassem como Il Duce (O 
Líder). Já ditador, em 1936, seu 
título oficial era “Sua Excelên-
cia Benito Mussolini, Chefe de 
Governo, Duce do Fascismo e 
Fundador do Império“.

Exibia com orgulho a 
patente militar suprema de 
Primeiro Marechal do Império.

Foi afastado do poder em 
1943, mas ainda conseguiu 
ostentar, a partir de 23 de setem-
bro do mesmo ano, o título 
de líder da República Social 
Italiana, governo fascista sobre 
a parte do território italiano 
não ocupado pelos Aliados, 
na ocasião do Armistício de 
Cassibile. Era mais conhecida 
como República de Salò, por 
ter sua sede na cidade de Salò, à 
margem do Lago de Garda.

Sua última entrevista no 
poder foi no dia 20 de abril de 

1945, quando apresentou ao 
repórter Gian Gaetano Cabella 
seu projeto de “socialização 
mundial“.

Três dias depois, vendo o 
mundo cair sobre sua cabeça e 
percebendo que as Forças Alia-
das avançavam celeremente 
para expulsar os nazistas e 
derrotar os fascistas, resolveu 
fugir, como todo covarde.

Aproveitando que um 
comboio alemão passava por 
Milão em retirada para a fron-
teira com a Suíça, liderou um 
grupo para acompanhá-lo na 
fuga, incluindo sua compa-
nheira Clara Petacci. Os outros 
companheiros de poder foram 
abandonados à própria sorte.

Foi assim que, fantasiado 
de soldado alemão, iniciou sua 
última caminhada.

FUZILADO
Quando o comboio, às 6h30 

do dia 27 de abril de 1945, atra-
vessava Dongo, uma comuna 
italiana da região da Lombar-
dia, província de Como, foi 
cercado por forças da Resistên-
cia, os heroicos partisanos da 
52ª Brigada Garibaldi, que atua-
vam sob o comando de Urbano 
Lazzaro.

O tenente Schallmayer, 
da Luftwaffe (ramo aéreo da 
Wehrmacht), que comandava 
o comboio, tentou reagir, mas 
após intenso combate, em que 

claramente estava em desvan-
tagem, foi obrigado a propor 
uma negociação.

Durante as tratativas, os 
partisanos identificaram Fran-
cesco Barracu, funcionário da 
República de Salò, disfarçado 
de diplomata espanhol.

Percebendo que os partisa-
nos demonstraram interesse 
nos italianos que ele contraban-
deava, o tenente Schallmayer os 
ofereceu como pagamento para 
ser liberado e continuar sua reti-
rada do território italiano.

Com o negócio fechado, os 
alemães partiram e os partisa-
nos foram ver quem eram os 
fascistas daquela “tropa” de 
italianos fardados de nazistas.

Para surpresa de todos, 
Giuseppe Negri identificou 
Mussolini e imediatamente o 
levou até onde estava Lazzaro, 
para que visse o até então todo 
poderoso ditador fascista.

O chefe partisano conven-
ceu Mussolini a assinar uma 
declaração confirmando a sua 
captura e reconhecendo que 
teve um tratamento correto.

Il Duce foi descrito por 
Lazzaro da seguinte forma: 
“seu rosto parecia como cera 
e seu olhar era vítreo, mas de 
alguma forma cego. Eu vi uma 
expressão de exaustão extrema, 
mas não de medo… Musso-
lini parecia ter aberto mão da 
vontade de viver, estava espiri-

tualmente morto”.
Na madrugada de 28 de 

abril, Mussolini foi recondu-
zido a Dongo, enquanto a 
rede de resistência antifascista 
comemorava a sua prisão e os 
comandantes discutiam o que 
fazer com ele.

Um dos dirigentes do 
Comitê de Libertação Nacional, 
possivelmente Sandro Pertini, 
futuro presidente da República 
Italiana, esbraveja pelo rádio:

“O chefe dessa associação 
de delinquentes, Mussolini, 
enquanto amarelo com rancor e 
medo tentava atravessar a fron-
teira com a Suíça foi preso. Ele 
deve ser entregue ao tribunal 
do povo para ser julgado rapi-
damente. Nós queremos isso, 
mesmo que pensemos que um 
pelotão de execução seja uma 
honra muito grande para este 
homem. Ele merece ser morto 
como um cão sarnento”.

Os partisanos autoriza-
ram o julgamento de Musso-
lini, da sua companheira e de 
sua escolta em praça pública. 
Sentenciados à morte por fuzi-
lamento, os fascistas iam expe-
rimentar um método muito 
utilizado por eles contra os 
guerrilheiros da resistência.

À Clara Petacci foi proposto 
que “fugisse”, mas ela optou 
por permanecer ao lado do 
companheiro até o fim. Viveu o 
suficiente para ouvir as últimas 

palavras do vaidoso Mussolini: 
“Atirem aqui — apontando 
para o peito. Não destruam 
meu perfil”.

O fuzilamento aconte-
ceu em 28 de abril no vilarejo 
de Giulino di Mezzegra. Na 
madrugada do dia seguinte 
seus corpos foram levados até 
Milão para serem expostos ao 
público. Ficaram jogados uns 
sobre os outros num posto de 
combustível da praça de Loreto.

Cercados pela multidão, 
foram chutados, baleados, 
cuspidos e até urinados. Em 
seguida foram pendurados de 
cabeça para baixo na cobertura 
de metal do próprio posto de 
combustível. Permaneceram lá 
por horas.

A execução de Mussolini 
foi investigada pelo tribunal do 
júri de Pádua em maio de 1957, 
mas não se chegou à conclusão 
alguma sobre os autores dos 
disparos.

Há uma versão, a mais 
aceita, que o executor foi Walter 
Audisio, cumprindo orienta-
ções do Comando Geral da 
Resistência.

Quanto ao tenente Schall-
mayer, o oficial da Luftwaffe 
que trocou a cúpula do fascismo 
italiano por sua liberdade e de 
seus soldados, não se sabe o que 
aconteceu com ele. Entrou para 
a história por ter se comportado 
como o nazista que era.

Aloizio Mercadante * Economista, foi Deputado Federal e Senador pelo PT (SP), Ministro Chefe da Casa Civil, Ministro da Educação e Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação

O uso inadequado do 
aparato estatal e do lawfare 
judicial para perseguir e 
tentar intimidar adversários 
se tornou uma triste marca 
do bolsonarismo. O caso 
mais recente desse abuso é a 
Polícia do Senado Federal ter 
aberto investigação contra 
o sociólogo Celso Rocha de 
Barros, em razão de artigo 
publicado por ele no jornal 
Folha de S. Paulo.

A abertura de investi-
gação atende a pedido dos 
senadores Eduardo Girão 
(Podemos-CE) e Luiz Caros 
Heinze (PP-RS), integran-
tes da base conservadora 
do bolsonarismo. Os parla-
mentares alegam ter sofrido 
injúria e calúnia no artigo de 
Barros intitulado “Consul-

tório do Crime tenta salvar 
Bolsonaro da CPI da Covid”. 
A tentativa bolsonarista de 
silenciar os que pensam dife-
rente testa cotidianamente 
os limites da nossa democra-
cia de nossas instituições.

Nunca é demais reafirmar 
que a liberdade de expressão e 
de imprensa e a livre manifes-
tação do pensamento são direi-
tos fundamentais assegurados 
pela nossa Constituição. São 
também valores consolidados 
e presentes em todas as demo-
cracias modernas do mundo.  
Por isso, é típico de regimes 
autoritários a tentativa de 
avançar sobre esses direitos 
e valores, seja por meio da 
censura ou por meio da perse-
guição aos dissonantes. 

Não podemos normali-

zar os constantes ataques 
a jornalistas, a opositores 
e a instituições democráti-
cas, como o Supremo Tribu-
nal Federal e o Congresso 
Nacional. Todo esse tensio-
namento do nosso tecido 
social é agravado pela parti-
cipação de oficiais da ativa 
das nossas Forças Armadas 
em manifestações contra as 
instituições e contra a nossa 
democracia, o que exige uma 
resposta imediata e exem-
plar do Exército Brasileiro. 

No caso específ ico da 
tentat iva de int imidação 
do sociólogo Celso Rocha 
de Barros, é inacreditável 
que os parlamentares que 
se sent iram lesados não 
bu sq uem i n st r u me nto s 
democráticos para defender 

seu ponto de vista. Além de 
solicitar direto de resposta 
junto ao jornal, eles possuem 
a prerrogativa do mandato, 
que permite a eles o uso da 
tribuna do Senado Federal 
para manifestar o contra-
ditório, o acesso aos meios 
de comunicação do Senado, 
entre outros instrumentos. 

Na democracia, é legí-
t imo que aqueles que se 
sintam lesados de alguma 
forma busquem seus direitos 
na justiça. Mas, neste caso, 
não na polícia. Não é compe-
tência da Polícia do Senado 
Federal atuar contra o soci-
ólogo. Aqui, é cristalina a 
tentativa do uso da institui-
ção para intimidar e perse-
guir uma pessoa que pensa 
diferente, como já aconteceu 

com o youtuber Felipe Neto 
e o militante Rodrigo Pilha, 
por exemplo.  Por isso, mani-
festo publicamente minha 
solidariedade a Celso Rocha 
de Barros.

A defesa e a luta pela 
democracia devem ser um 
exercício diário de todos 
aqueles que acreditam nos 
va lores  desse  generoso 
regime político. A truculên-
cia, a perseguição e a censura 
não vão derrotar a civilidade, 
a solidariedade e a liber-
dade. Já derrotamos esses 
valores uma vez, ao longo 
do processo de redemocra-
tização do país, e derrotare-
mos novamente. Desta vez, 
por meio da força popular 
expressa nas urnas, nas elei-
ções do ano que vem. 

Em defesa da liberdade de expressão 
e da livre manifestação do pensamento

O dia em que o fascista Mussolini virou moeda de troca



Para garantir a 
desobstrução 
de áreas públi-

cas e organização do comér-
cio na Feirinha do Tabuleiro, a 
Secretaria Municipal do Traba-
lho, Abastecimento e Economia 
Solidária (Semtabes) está traba-
lhando o reordenamento da 
área, realocando ambulantes 
para dentro da Feirinha e regu-
larizando as atividades.

Cerca de 100 ambulan-
tes foram notificados desde a 
semana passada e orientados a 
procurarem administração do 
Mercado Público do Tabuleiro 
para darem entrada na licença 
de realocação e receberem a 
permissão regular de vendas 
dentro da Feira. O prazo se 
encerra hoje.

A intenção da Secretaria é 
regularizar os feirantes infor-
mais e retirar as barracas e 
vendas irregulares que causam 
obstrução nos estacionamentos 
e vias públicas. “A grande maio-

ria dos feirantes e ambulantes já 
procurou a administração do 
Mercado Público e já foi realo-
cado para a área interna da feira 
livre”, destacou o diretor de 
Abastecimento da Semtabes, 
Nivaldo Júnior.

O diretor ressaltou ainda 
que foi realizado um trabalho 
de orientação e notificação para 
que a realocação acontecesse de 
forma tranquila e todos, tanto 
consumidores quanto feirantes, 
possam ser beneficiados com o 
reordenamento. “Além de trazer 
mais comodidade e segurança 
para os consumidores, estare-
mos organizando a parte interna 
na feira e preenchendo os espa-
ços ociosos”, pontuou o diretor.

Aqueles ambulantes que 
não procurarem a adminis-
tração do Mercado até hoje e 
permanecerem comerciali-
zando de forma irregular na 
parte externa poderão ter suas 
mercadorias, bancas e carri-
nhos apreendidos.
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Feirinha do Tabuleiro passa por 
ordenamento e regularização

SEMTABES trabalha para reordenamento da área e realocação de ambulantes; objetivo é regular as atividades

Alexandre Vieira
Ascom Sudes

Em reunião realizada 
ontem, na sede da Supe-
rintendência Municipal de 
Desenvolvimento Susten-
tável (Sudes), foi assinada a 
renovação do contrato das 
quatro cooperativas de reci-
clagem, parceiras da Prefei-
tura de Maceió na coleta 
seletiva, por mais um ano.

A Cooplum, a Coopvila, a 
Cooprel Antares e a Cooprel 
Benedito Bentes fazem um 
trabalho importante na reci-
clagem de materiais. Além 
da coleta seletiva porta a 
porta em diversos bairros 
de Maceió, as cooperativas 
ainda fazem o recolhimento 
dos recicláveis descartados 
pela população nos Pontos 
de  Entrega  Voluntár ia 
(PEVs).

Virgínia Lucena, Coor-
denadora de Cooperativas e 
Recicláveis da Sudes, come-
mora a renovação e destaca 
a importância do trabalho 
realizado pelas cooperati-
vas. “Ficamos felizes por 
tê-los mais um ano ao nosso 
lado,  trabalhando para 

ajudar a cidade de Maceió 
e o meio ambiente. Além 
disso, esse serviço é impor-
tante para ajudar a reduzir 
a quantidade de resíduos 
enviados para aterro sanitá-
rio ou depósitos de lixo. Um 
serviço pesado para evitar 
impactos ambientais signi-
ficativos para a preservação 
e a sustentabilidade”, disse.

Com a renovação de 
contrato por mais um ano, a 
Prefeitura de Maceió garante 
uma renda mensal para mais 
de 120 famílias. O serviço 
realizado pelas cooperativas 
atende cerca de 18 mil resi-
dências em Maceió.

COOPERATIVAS DE RECICLAGEM

Prefeitura de Maceió 
renova contrato

Ascom Semtabes

Delane Barros
Ascom Semed

A edição extraordinária do 
Diário Oficial do Município 
(DOM) de hoje traz a nomea-
ção de 64 novos servidores que 
farão parte da rede municipal 
de ensino da capital, referentes 
ao último concurso público da 
Secretaria Municipal de Educa-
ção (Semed). Fazem parte da 
relação, 27 professores, que 
atuarão com turmas do 1° ao 5° 
ano; outros 13 professores de 
Educação Infantil; dois intér-
pretes de Libras; cinco profes-
sores de 6° ao 9° ano; além de 
outros 17 cargos administrati-
vos.

Diante das novas nomea-
ções, o secretário municipal 
de Educação, Elder Maia, 
comemorou a decisão do 
prefeito JHC. “São servidores 
que chegam num momento 
muito importante para a rede 
de ensino da capital, princi-
palmente porque estamos 
ampliando o número de vagas 
e, por esse motivo, precisamos 
de maior estrutura no quanti-
tativo de professores e demais 

servidores, como merendei-
ras, por exemplo”, considerou 
Maia.

De acordo com o secretá-
rio, a Semed abrirá um canal 
de comunicação para atendi-
mento dos servidores nome-
ados pelo município. “A fim 
de esclarecer dúvidas que 
possam surgir, como docu-
mentação necessária para 
assumir o cargo para o qual 
foram nomeados”, acrescen-
tou Elder Maia.

NOVAS CONVOCAÇÕES
O secretário explicou 

que apresentou a demanda 
em abril ao prefeito JHC 
que, prontamente, buscou 
a tender .  “Então ,  de ixo 
meus agradecimentos ao 
prefeito, que foi sensível ao 
nosso pleito e à secretária de 
Gestão, Rayane Tenório, que 
foi muito importante nesse 
processo”, disse Maia. “E, 
muito brevemente, faremos 
novas convocações”, finali-
zou.

Para ter acesso as nome-
ações leia a edição extraor-
dinária do Diário Oficial do 
Município de hoje.

SAIU NO D.O.M.

Educação convoca 64 
aprovados em concurso

Ambulantes serão realocados para espaços internos da Feirinha do Tabuleiro; intenção é regularizar os feirantes informais

Ascom Sudes

Reunião para assinatura do contrato

Pei Fon/ Secom Maceió
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Na  t a r d e 
de hoje,  o 
Governador 

Renan Filho (MDB), divul-
gou a ampliação de medi-
das restritivas em Alagoas.  
Todo o estado segue na fase 
vermelha. A partir das 0h de 
amanhã passam a valer as 
novas regras, que estarão em 
vigor até às 23:59 do dia 10 
de junho. Entre elas estão o 
fechamento total de cinemas, 
teatros, parques e museus e a 
volta do toque de recolher a 
partir das 21h até às 05h. 

O principal motivo foi o 
aumento de internações nas 
UTIs por Covid, que chegou 
a 92% nesta semana.

“Houve um crescimento 

de quase 25% da ocupação 
dos leitos ao longo de duas 
semanas. Por isso vamos 
precisar tomar novas medi-
das restritivas, para proteger 
os desavisados, para prote-
ger até aquele que acredita 
que não vai pegar a forma 
grave da doença, e, sobre-
tudo, para proteger aquele 
que está se cuidando”, disse 
o governador em entrevista 
coletiva.

Segundo o governador, as 
medidas se assemelham às 
implementadas no decreto 
de cerca de 30 dias atrás.

Segundo Renan Filho, 
haverá reforço da frota poli-
cial para intensificar a fiscali-
zação do decreto em Alagoas.

Renan Filho anuncia novas 
medidas restritivas em AL

PARA CONTER AVANÇO do coronavírus, governador retoma regras da fase vermelha que valem para todo o Estado

Thiago Sampaio

Governador anunciou medidas mais restritivas que passam a valer a partir de 0h

O Minha Cidade Linda 
chegou ao Vale do Paraíba 
alagoano. Os municípios de 
Viçosa e Cajueiro vão receber 
as obras do maior programa 
de pavimentação em paralele-
pípedos da história de Alagoas 
e um dos maiores do Brasil.

O investimento nos dois 
municípios é da ordem de 
R$ 5,9 milhões e as ordens 
de serviço foram assinadas 
na manhã de ontem pelo 
governador Renan Filho e 
o secretário de Transporte e 
Desenvolvimento Urbano, 
Mosart Amaral. A soleni-
dade foi realizada na Casa da 
Cultura, em Viçosa. “Essas 
obras, além de melhorar a 
qualidade de vida das pessoas, 
geram emprego e dinamizam 
a economia”, destacou Renan 
Filho.

Viçosa será contemplada 
com a pavimentação de nove 
ruas. O município também 
receberá equipamentos de 
lazer e esporte públicos que 
ficarão à disposição da popu-
lação com cerca de 25 mil habi-
tantes. Serão investidos R$ 1,7 
milhão em recursos próprios 
do Governo do Estado. “Essa 
ordem de serviço vai deixar a 
nossa cidade ainda mais linda, 
uma cidade que tem quase dois 
séculos de história”, comemo-
rou o prefeito de Viçosa, João 
Victor.

O Minha Cidade Linda 
também vai pavimentar 27 
ruas em Cajueiro, que juntas 
somam pouco mais de 4,5 
quilômetros. O município 
recebe, ainda, a implantação de 
dois equipamentos de esporte 
e lazer. A obra conta com um 
investimento de R$ 4,2 milhões 
em recursos estaduais. “Em 
nome do povo de Cajueiro, 
quero agradecer muito ao 
governador pelo apoio e o cari-
nho que ele está tendo com a 
nossa cidade”, disse a prefeita 
de Cajueiro, Lucila Toledo.

O Minha Cidade Linda é 
o programa do Governo do 
Estado que busca requalificar 
os espaços urbanos e atual-
mente contempla cidades com 
menos de 50 mil habitantes.

Com a assinatura das 
ordens de serviço de ontem, o 
programa alcança 30 cidades. 

E, nos próximos 2 meses, a 
previsão é de que chegue a 90 
municípios beneficiados, com 
obras que garantem melhoria 
de mobilidade urbana, elevam 
a autoestima dos moradores 
e trazem opções de lazer e 
esporte para a população. 

“As obras do Minha Cidade 
Linda começam imediata-
mente e dentro de 8 a 9 meses 
serão concluídas”, garantiu 
Mosart Amaral, ao se referir 
aos serviços executados em 
Viçosa e Cajueiro.

Durante a solenidade, o 
governador e o diretor-presi-
dente da Emater, João Paulo, 
fizeram a entrega simbólica de 
sementes do Programa Planta 
Alagoas a agricultores viçosen-
ses. No total, serão distribuídos 
7.960 kg de grãos em Viçosa.

CRIA
Ainda em Viçosa, o gover-

nador visitou duas beneficiá-
rias do Programa CRIA: Ana 
Célia do Nascimento Silva e 
Ana Cláudia Galdino da Silva, 
ambas moradoras da comuni-
dade Estrada Nova. 

“Criei dois filho com muito 
sacrifício, passando neces-
sidade; agora, com o Cartão 
CRIA vai ser diferente. Tenho 
como garantir uma comida, 
um remédio, e até fazer o 
enxoval”, contou Ana Claudia 
Galdino.

INFRAESTRUTURA

‘Minha Cidade Linda’ 
chega ao Vale do Paraíba

A Força-tarefa de Enfrenta-
mento à Covid-19 do Ministério 
Público do Estado de Alagoas 
(MPAL) enviará ofício ao estado 
e os municípios alagoanos para 
que os entes públicos sejam mais 
rigorosos e fiquem atentos aos 
documentos que são apresen-
tados por pessoas que alegam 
ter comorbidades para conse-
guir se vacinar contra o novo 
coronavírus. A FT também 
pedirá esclarecimentos à Secre-
taria Estadual de Saúde (Sesau) 
sobre a imunização para gestan-
tes e lactantes, a fim de saber se 
há estudos que apontem essas 
mulheres como grupo prioritá-
rio para a vacinação.

Para os membros da força-
-tarefa, que se reuniram sob o 
comando do subprocurador-
-geral administrativo institu-
cional, Válter Acioly, diante 
da possibilidade de qualquer 
cidadão apresentar atestado 
médico que aponte uma doença 
que torne sua saúde frágil para 
conseguir ser incluído no Plano 
Nacional de Imunização (PNI), 
aumentam as chances de pessoas 
de má-fé conseguirem esse tipo 
de documento para furar a fila 
e, por consequência, passar na 
frente de indivíduos que real-
mente necessitam da vacina.

Em razão disso, durante 
a reunião on-line ocorrida na 
tarde desta quarta-feira (26), o 
colegiado decidiu que pedirá 
ao governador do estado e aos 
prefeitos dos 102 municípios 

alagoanos que eles reforcem o 
rigor na hora de receber e anali-
sar os documentos apresenta-
dos por pessoas que estejam na 
fila para receber o imunizante.

“Estamos atentos e quem 
se envolver em qualquer tipo 
de fraude, seja emitindo, rece-
bendo ou comprando atestado 
falso, será responsabilizado. 
Como fiscal da lei, o Ministé-
rio Público defenderá sempre 
o cumprimento do PNI para 
que, de fato, recebam a vacina 
aqueles grupos prioritários”, 
afirmou o promotor José Carlos 
Castro. O MPAL reforça, inclu-
sive, que a participação da socie-
dade é muito importante nesse 
controle e orienta que denún-
cias podem ser feitas por meio 
do e-mail ouvidoria@mpal.
mp.br ou pelo aplicativo Ouvi-
doria MPAL, que está disponí-
vel tanto no sistema Android 
quanto para IOS.

GESTANTES E LACTANTES
A força-tarefa também 

decidiu que expedirá ofício à 
Sesau solicitando informações 
sobre a vacinação para gestan-
tes e lactantes. Para as mães 
que estão amamentando, há 
grupos de lactantes que alegam 
que elas, além de cuidar da 
saúde do seu filho por meio do 
leite materno, também doam o 
alimento para bancos de leite, 
fazendo-o a chegar a dezenas de 
outras mulheres que não estão 
em condição de amamentar.

FURA-FILA DA VACINA

MP/AL quer rigor 
em fiscalização

Thiago Sampaio

Ordem de serviço foi assinada ontem

NOVAS MEDIDAS
•Lojas do centro estão autorizadas a 
funcionar de terça a sexta, das 09h às 17h;
•Lojas de rua e galerias podem funcionar 
de terça a sexta das 10h às 18h;
•Shoppings funcionam a partir das 11h até 
às 20h, exceto nos fins de semana, terças 
e feriados;
•Bares, lanchonetes e similares estão libe-
rados das 17h às 20h de segunda a sexta. 
•Após 20h e nos fins de semana estão 
autorizados apenas nas modalidades deli-
very e pegue leve; 
•Fica vedado o acesso às praias nos fins 
de semanas e feriados, inclusive atividade 
física no calçadão.

CONTINUA PERMITIDO
•Funcionamento de academias  aos sába-
dos;
•Igrejas e templos religiosos, continuam 
funcionando com 30% da capacidade 
máxima;
•Espaços desportivos com até 25 pessoas 
continuam liberados, porém sem público.
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DIMAS COVAS, diretor do Butantan, afirmou que 60 milhões de doses poderiam ter sido entregues em dezembro de 2020

Em depoimento 
à  Comissão 
Parlamentar 

de Inquérito (CPI) da Covid 
nesta quinta-feira, o diretor 
do Instituto Butantan, Dimas 
Covas, afirmou que, em 
dezembro no ano passado, 
quando o mundo iniciava a 
vacinação contra covid-19, o 
Instituto Butantan já tinha 5,5 
milhões de doses Coronovac 
produzidas e 4 milhões em 
processamento. Ambos os 
lotes não tinham contrato com 
o Ministério da Saúde.

Segundo o diretor, não 
fossem os “percalços” que o 
Instituto teve que enfrentar 
no período, “tanto do ponto 
de vista do contrato, quanto 
do ponto de vista também 
regulatório”, o Brasil poderia 
ter começado a imunização 
contra covid-19 ainda no ano 
passado.

O diretor do Butantan 
afirmou que enquanto a 
maioria dos países já tinha 
feito a regulamentação para 
o uso emergencial das vaci-
nas contra covid, em meados 
do ano passado, a regulação 
da Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) saiu 
apenas em dezembro de 2020.

De acordo com Covas, 
não fossem esses “atrasos”, 
o Brasil poderia ter sido o 
primeiro País do mundo a 
começar a vacinação contra 

covid-19. Para Covas, o cená-
rio não se concretizou por 
uma falta de “agilidade maior 
de todos esses autores.

Dimas Covas apresentou 
aos senadores a cronologia das 
tratativas com o Ministério da 
Saúde para compra da Corona-
vac e afirmou que se o governo 
tivesse assinado um contrato 
apresentado ao Ministério 
em julho do ano passado, 60 

milhões de doses da vacina 
poderiam ter sido entregues ao 
Programa Nacional de Imuni-
zação até dezembro de 2020.

Covas também afirmou que 
as “idas e vindas” do governo 
com relação ao tema, apesar 
de não atrapalharem o quan-
titativo de vacinas entregues 
à pasta, continuaram a atrasar 
o cronograma de entrega dos 
imunizantes. O contrato final 

com o governo foi assinado no 
dia 7 de janeiro deste ano.

SEM APOIO FINANCEIRO
No depoimento, Dimas 

Covas também afirmou que, 
até o momento, não houve 
apoio financeiro do Ministério 
da Saúde para a produção da 
Coronavac. Ele ainda relatou 
que a campanha negativa nas 
redes sociais contra o imuni-

zante atrapalhou a fase de testes 
clínicos, por dificuldade de 
recrutamento de voluntários.

“Era para o estudo clínico 
ter terminado em outubro, mas 
aí nós começamos a ter dificul-
dade com os estudos clínicos. 
A dificuldade foi a velocidade 
de entrada de voluntários 
porque, nesse momento, exis-
tia um ambiente conturbado, 
um combate muito exacer-
bado a essa vacina nas redes 
sociais”, disse ele.

Covas também lembrou 
que, antes de fechar com a 
farmacêutica chinesa Sinovac, 
o instituto procurou várias 
parcerias para desenvolver 
uma vacina, mas que consi-
derou a cooperação com a 
empresa ideal porque a tecno-
logia usada é a mesma que o 
Butantan domina. “Naquele 
momento não existia cláusula 
comercial com a Sinovac, era 
parceria”, afirmou o diretor.

DESCASO
Para o líder da Oposição 

na Câmara, deputado Ales-
sandro Molon (PSB-RJ), a fala 
inicial de Dimas Covas à CPI 
da Covid mostra que “mais 
uma vez, o descaso do governo 
Bolsonaro com as vacinas fica 
evidente”. “É gravíssimo!”, 
classificou Molon no Twitter 
ao comentar as declarações 
do diretor do Butantan sobre 
a negociação dos imunizantes.

“Brasil poderia ter sido 1o país a 
iniciar vacinação contra Covid” 

A Liderança da Mino-
ria da Câmara protocolou 
ontem representação contra 
o ex-ministro da Saúde 
general Eduardo Pazuello 
na Procuradoria Geral de 
Justiça Militar.

O documento denuncia 
a participação do militar em 
ato-político-partidário no 
último fim de semana, ao lado 
do presidente Jair Bolsonaro 
e de deputados federais. A 
prática é considerada crime 
pelo Código Penal Militar.

“No último domingo, 
o ex-ministro da Saúde e 
general da ativa Eduardo 
Pazuello, ora Representado, 

participou de ato político-
-partidário com o presidente 
Jair Bolsonaro e deputados 
federais, todos sem utilizar 
máscara de proteção, no 
Monumento aos Pracinhas, 
no Aterro do Flamengo, no 
Rio de Janeiro”, diz a peça.

O conteúdo deste texto foi 
publicado antes no Congresso 
em Foco Insider, serviço 
exclusivo de informações 
sobre política e economia 
do Congresso em Foco. Para 
assinar, entre em contato com 
comercial@congressoemfoco.
com.br.

O artigo 324 determina que 
é crime “deixar, no exercício de 

função, de observar lei, regu-
lamento ou instrução, dando 
causa direta à prática de ato 

prejudicial à administração 
militar”. A pena é de detenção 
até seis meses até a suspensão 

do exercício do posto, gradu-
ação, cargo ou função, de três 
meses a um ano.

A liderança relata que no 
ato na capital fluminense, 
Pazuello discursou, sem 
máscara, no alto de um carro 
de som. O Exército já instau-
rou processo disciplinar para 
apurar o episódio.

A outra ação movida pela 
oposição é uma representação 
disciplinar ao comandante 
do Exército com base no item 
57 do Regulamento Discipli-
nar do Exército. O objetivo é 
instaurar processo adminis-
trativo disciplinar compe-
tente.

CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL MILITAR

Deputados acionam Procuradoria Militar 
contra ex-ministro Eduardo Pazuello

Jefferson Rudy/Agência Senado

Divulgação

Eduardo Pazuello em depoimento na CPI da Covid, na semana passada

De acordo com Covas, se o governo tivesse assinado um contrato em julho, vacinação começaria em dezembro

4 O DIA DIGITAL  l 27 de maio  I  2021

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

Na  t a r d e 
de hoje,  o 
Governador 

Renan Filho (MDB), divul-
gou a ampliação de medi-
das restritivas em Alagoas.  
Todo o estado segue na fase 
vermelha. A partir das 0h de 
amanhã passam a valer as 
novas regras, que estarão em 
vigor até às 23:59 do dia 10 
de junho. Entre elas estão o 
fechamento total de cinemas, 
teatros, parques e museus e a 
volta do toque de recolher a 
partir das 21h até às 05h. 

O principal motivo foi o 
aumento de internações nas 
UTIs por Covid, que chegou 
a 92% nesta semana.

“Houve um crescimento 

de quase 25% da ocupação 
dos leitos ao longo de duas 
semanas. Por isso vamos 
precisar tomar novas medi-
das restritivas, para proteger 
os desavisados, para prote-
ger até aquele que acredita 
que não vai pegar a forma 
grave da doença, e, sobre-
tudo, para proteger aquele 
que está se cuidando”, disse 
o governador em entrevista 
coletiva.

Segundo o governador, as 
medidas se assemelham às 
implementadas no decreto 
de cerca de 30 dias atrás.

Segundo Renan Filho, 
haverá reforço da frota poli-
cial para intensificar a fiscali-
zação do decreto em Alagoas.

Renan Filho anuncia novas 
medidas restritivas em AL

PARA CONTER AVANÇO do coronavírus, governador retoma regras da fase vermelha que valem para todo o Estado

Thiago Sampaio

Governador anunciou medidas mais restritivas que passam a valer a partir de 0h

O Minha Cidade Linda 
chegou ao Vale do Paraíba 
alagoano. Os municípios de 
Viçosa e Cajueiro vão receber 
as obras do maior programa 
de pavimentação em paralele-
pípedos da história de Alagoas 
e um dos maiores do Brasil.

O investimento nos dois 
municípios é da ordem de 
R$ 5,9 milhões e as ordens 
de serviço foram assinadas 
na manhã de ontem pelo 
governador Renan Filho e 
o secretário de Transporte e 
Desenvolvimento Urbano, 
Mosart Amaral. A soleni-
dade foi realizada na Casa da 
Cultura, em Viçosa. “Essas 
obras, além de melhorar a 
qualidade de vida das pessoas, 
geram emprego e dinamizam 
a economia”, destacou Renan 
Filho.

Viçosa será contemplada 
com a pavimentação de nove 
ruas. O município também 
receberá equipamentos de 
lazer e esporte públicos que 
ficarão à disposição da popu-
lação com cerca de 25 mil habi-
tantes. Serão investidos R$ 1,7 
milhão em recursos próprios 
do Governo do Estado. “Essa 
ordem de serviço vai deixar a 
nossa cidade ainda mais linda, 
uma cidade que tem quase dois 
séculos de história”, comemo-
rou o prefeito de Viçosa, João 
Victor.

O Minha Cidade Linda 
também vai pavimentar 27 
ruas em Cajueiro, que juntas 
somam pouco mais de 4,5 
quilômetros. O município 
recebe, ainda, a implantação de 
dois equipamentos de esporte 
e lazer. A obra conta com um 
investimento de R$ 4,2 milhões 
em recursos estaduais. “Em 
nome do povo de Cajueiro, 
quero agradecer muito ao 
governador pelo apoio e o cari-
nho que ele está tendo com a 
nossa cidade”, disse a prefeita 
de Cajueiro, Lucila Toledo.

O Minha Cidade Linda é 
o programa do Governo do 
Estado que busca requalificar 
os espaços urbanos e atual-
mente contempla cidades com 
menos de 50 mil habitantes.

Com a assinatura das 
ordens de serviço de ontem, o 
programa alcança 30 cidades. 

E, nos próximos 2 meses, a 
previsão é de que chegue a 90 
municípios beneficiados, com 
obras que garantem melhoria 
de mobilidade urbana, elevam 
a autoestima dos moradores 
e trazem opções de lazer e 
esporte para a população. 

“As obras do Minha Cidade 
Linda começam imediata-
mente e dentro de 8 a 9 meses 
serão concluídas”, garantiu 
Mosart Amaral, ao se referir 
aos serviços executados em 
Viçosa e Cajueiro.

Durante a solenidade, o 
governador e o diretor-presi-
dente da Emater, João Paulo, 
fizeram a entrega simbólica de 
sementes do Programa Planta 
Alagoas a agricultores viçosen-
ses. No total, serão distribuídos 
7.960 kg de grãos em Viçosa.

CRIA
Ainda em Viçosa, o gover-

nador visitou duas beneficiá-
rias do Programa CRIA: Ana 
Célia do Nascimento Silva e 
Ana Cláudia Galdino da Silva, 
ambas moradoras da comuni-
dade Estrada Nova. 

“Criei dois filho com muito 
sacrifício, passando neces-
sidade; agora, com o Cartão 
CRIA vai ser diferente. Tenho 
como garantir uma comida, 
um remédio, e até fazer o 
enxoval”, contou Ana Claudia 
Galdino.

INFRAESTRUTURA

‘Minha Cidade Linda’ 
chega ao Vale do Paraíba

A Força-tarefa de Enfrenta-
mento à Covid-19 do Ministério 
Público do Estado de Alagoas 
(MPAL) enviará ofício ao estado 
e os municípios alagoanos para 
que os entes públicos sejam mais 
rigorosos e fiquem atentos aos 
documentos que são apresen-
tados por pessoas que alegam 
ter comorbidades para conse-
guir se vacinar contra o novo 
coronavírus. A FT também 
pedirá esclarecimentos à Secre-
taria Estadual de Saúde (Sesau) 
sobre a imunização para gestan-
tes e lactantes, a fim de saber se 
há estudos que apontem essas 
mulheres como grupo prioritá-
rio para a vacinação.

Para os membros da força-
-tarefa, que se reuniram sob o 
comando do subprocurador-
-geral administrativo institu-
cional, Válter Acioly, diante 
da possibilidade de qualquer 
cidadão apresentar atestado 
médico que aponte uma doença 
que torne sua saúde frágil para 
conseguir ser incluído no Plano 
Nacional de Imunização (PNI), 
aumentam as chances de pessoas 
de má-fé conseguirem esse tipo 
de documento para furar a fila 
e, por consequência, passar na 
frente de indivíduos que real-
mente necessitam da vacina.

Em razão disso, durante 
a reunião on-line ocorrida na 
tarde desta quarta-feira (26), o 
colegiado decidiu que pedirá 
ao governador do estado e aos 
prefeitos dos 102 municípios 

alagoanos que eles reforcem o 
rigor na hora de receber e anali-
sar os documentos apresenta-
dos por pessoas que estejam na 
fila para receber o imunizante.

“Estamos atentos e quem 
se envolver em qualquer tipo 
de fraude, seja emitindo, rece-
bendo ou comprando atestado 
falso, será responsabilizado. 
Como fiscal da lei, o Ministé-
rio Público defenderá sempre 
o cumprimento do PNI para 
que, de fato, recebam a vacina 
aqueles grupos prioritários”, 
afirmou o promotor José Carlos 
Castro. O MPAL reforça, inclu-
sive, que a participação da socie-
dade é muito importante nesse 
controle e orienta que denún-
cias podem ser feitas por meio 
do e-mail ouvidoria@mpal.
mp.br ou pelo aplicativo Ouvi-
doria MPAL, que está disponí-
vel tanto no sistema Android 
quanto para IOS.

GESTANTES E LACTANTES
A força-tarefa também 

decidiu que expedirá ofício à 
Sesau solicitando informações 
sobre a vacinação para gestan-
tes e lactantes. Para as mães 
que estão amamentando, há 
grupos de lactantes que alegam 
que elas, além de cuidar da 
saúde do seu filho por meio do 
leite materno, também doam o 
alimento para bancos de leite, 
fazendo-o a chegar a dezenas de 
outras mulheres que não estão 
em condição de amamentar.

FURA-FILA DA VACINA

MP/AL quer rigor 
em fiscalização

Thiago Sampaio

Ordem de serviço foi assinada ontem

NOVAS MEDIDAS
•Lojas do centro estão autorizadas a 
funcionar de terça a sexta, das 09h às 17h;
•Lojas de rua e galerias podem funcionar 
de terça a sexta das 10h às 18h;
•Shoppings funcionam a partir das 11h até 
às 20h, exceto nos fins de semana, terças 
e feriados;
•Bares, lanchonetes e similares estão libe-
rados das 17h às 20h de segunda a sexta. 
•Após 20h e nos fins de semana estão 
autorizados apenas nas modalidades deli-
very e pegue leve; 
•Fica vedado o acesso às praias nos fins 
de semanas e feriados, inclusive atividade 
física no calçadão.

CONTINUA PERMITIDO
•Funcionamento de academias  aos sába-
dos;
•Igrejas e templos religiosos, continuam 
funcionando com 30% da capacidade 
máxima;
•Espaços desportivos com até 25 pessoas 
continuam liberados, porém sem público.
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Infecções uriná-
rias, câncer de 
próstata, inferti-

lidade e ejaculação precoce. 
Essas são apenas algumas 
das doenças que podem atin-
gir os homens. Para prevenir, 
investigar e tratar as diversas 
patologias que acometem 
o aparelho geniturinário 
masculino é fundamental 
a consulta com um médico 
urologista.

Além de atuar na prevenção 
e diagnóstico precoce das doen-
ças dos órgãos do trato urinário 
e genital, como rins, ureteres, 
pênis, testículos, bexiga e prós-
tata, a consulta com o urologista 
pode resultar na melhora da 
qualidade de vida do homem 
como um todo.

O urologista José Araújo, do 
Sistema Hapvida Maceió, escla-
rece que, ao contrário do que 
muitas pessoas pensam, essa é 
uma especialidade médica que 
deve acompanhar o paciente 
em diferentes fases da vida.

“Geralmente, o homem 
não tem o hábito de cuidar da 
saúde, a não ser quando sente 
algum incômodo. No entanto, 
é fundamental consultas peri-
ódicas com o urologista, desde 
a infância, até a adolescência, 
vida adulta e melhor idade”, 
explica.

INFÂNCIA, PUBERDADE E INÍCIO
DA VIDA SEXUAL
Segundo o urologista, 

existem algumas doenças 
geniturinárias mais comuns 
em diferentes fases da vida. 
Durante a infância podem 
aparecer fimoses, enureses 
noturnas e alterações testicula-
res.

A fimose é caracterizada 
pela dificuldade ou impossibili-
dade de expor adequadamente 
a glande devido ao excesso 
de pele que cobre a região do 
pênis. “Já a enurese noturna 
nada mais é que a perda invo-
luntária de xixi durante o sono. 
É muito comum no período do 
desfralde e tem tratamento”, 
diz.

A puberdade e o início 
da vida sexual, por sua vez, 
também são épocas marcadas 
por dúvidas e incertezas. “O 
estirão deixa os pais preocu-
pados e, muitas vezes, podem 
surgir doenças e infecções sexu-
almente transmissíveis. Neste 
caso, o ideal é procurar um 
urologista para orientações”, 
reforça o especialista.

VIDA ADULTA E MELHOR IDADE: 
ATENÇÃO REDOBRADA À PRÓSTATA

Durante a vida adulta 
e a melhor idade, o médico 
do Sistema Hapvida Maceió 

chama atenção para a impor-
tância de redobrar os cuidados 
com a saúde da próstata. “O 
câncer de próstata é um dos que 
mais acometem os homens. O 
check up também é importante 
para avaliar o aparecimento de 
dermatites dos genitais,cálculos 
urinários, tumores testiculares, 
distúrbios de ejaculação e infer-
tilidade”, ressalta.

A qualidade de vida do 
homem também pode ser 
afetada, segundo o médico do 
Sistema Hapvida Maceió, pelo 
chamado “Distúrbio Andro-
gênico do Envelhecimento 
Masculino (DAEM), também 
conhecido como andropausa 
ou menopausa masculina.

“Durante o envelheci-
mento, ocorre uma redução 
dos níveis de testosterona no 
homem que pode causar dimi-
nuição da libido, alterações 
ósseas, musculares, alterações 
do humor, alterações do sono e 
até depressão. Por isso, é indis-
pensável buscar ajuda médica”, 
diz.

“Como podemos perce-
ber, a consulta ao urologista 
não tem idade. Assim como as 
mulheres, os homens também 
devem cuidar da saúde e reali-
zar exames periódicos. Faça 
isso por você”, finaliza o espe-
cialista.

Doenças geniturinárias variam 
em diferentes fases da vida

DADOS DO MINISTÉRIO da Saúde revelam que, para cada oito consultas ginecológicas, acontece apenas uma urológica

Dr. Araújo: “Geralmente, o homem não tem o hábito de cuidar da saúde”
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próstata, inferti-

lidade e ejaculação precoce. 
Essas são apenas algumas 
das doenças que podem atin-
gir os homens. Para prevenir, 
investigar e tratar as diversas 
patologias que acometem 
o aparelho geniturinário 
masculino é fundamental 
a consulta com um médico 
urologista.

Além de atuar na prevenção 
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