
Alagoas l 14 de junho I ano 002 I nº 235 l 2021 redação 82 3023.2092  I  e-mail redacao@odia-al.com.br

6COPA AMÉRICA: AUDIÊNCIA DO SBT PERDE PARA ‘DOMINGÃO DO FAUSTÃO’ DESFALCADO DO FAUSTÃO

Ascom
/Sedetur

Ricardo Rodrigues
Os moradores do Francês 

– em Marechal Deodoro – 
não querem a construção de 
dois cemitérios privados na 
região. Lideranças do Movi-
mento Popular em Defesa da 
Gestão Pública de Marechal 
Deodoro alegam que área de 
restinga não é o local indicado 
para a instalação de cemité-
rios. Depois da manifestação 
de domingo, na frente de um 
dos empreendimentos, em 
um trecho da AL-101/Sul, os 
integrantes do movimento 
organizam novos protestos, 
desta vez na frente da Prefei-
tura e da Câmara Municipal 
de Marechal. 

PREFEITO CACAU FILHO E VEREADORES SÃO CRITICADOS DURANTE A MANIFESTAÇÃO NA RODOVIA AL-101 SUL

CEMITÉRIOS: MORADORES DO 
FRANCÊS FAZEM PROTESTO
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No domingo, manifestantes foram para a frente de um dos cemitérios para dizerem não aos empreendimentos; novos protestos ocorrerão em Marechal                                                                                                               

A Superintendência Muni-
cipal de Transportes e Trânsito 
retomou hoje o regime interno 
de rodízio entre os funcioná-
rios. A medida foi adotada para 
evitar a contaminação dos cola-
boradores pelo coronavírus. Os 
atendimentos para os serviços 
que são ofertados à população 
só serão efetuados mediante 
agendamento prévio pelo site. 
Os serviços de identificação 
do condutor infrator e recur-
sos de multa também podem 
ser solicitados pelo e-mail 
atendimento@smtt.maceio.
al.gov.br e pelo WhatsApp 
(82) 98232-2887. O horário de 
funcionamento da SMTT é das 
8h às 14h, de segunda a sexta-
-feira. O esquema vale por 15 
dias, podendo ser prorrogado, 
a depender do comportamento 
da covid-19 em Maceió.

SERVIÇO

SMTT retoma  
atendimento 
no sistema 
de rodízio 

POLÍCIA

Mulher mata 
o marido 
com facada 
no pescoço

PM apreende 
garoto com  
duas pistolas  
e munições

Desativados 
explosivos 
apreendidos 
com gangue

3

RODOVIA DO MAR

Praias mais próximas

Chegar às praias do Litoral 
Norte de Alagoas pela AL-101 
Norte vai ficar mais fácil e mais 
rápido do que nunca. Amanhã, 
o governador Renan Filho e 
o secretário de Transporte e 
Desenvolvimento Urbano, 

Mosart Amaral, assinam a 
ordem de serviço para início 
das obras de implantação do 
trecho que ligará a Barra de 
Santo Antônio a Barra de Cama-
ragibe, em Passo de Camara-
gibe. A solenidade acontecerá 

às 10h, no Auditório Aqual-
tune, no Palácio República dos 
Palmares. O novo trecho da 
rodovia AL-101 Norte terá 13 
quilômetros de extensão e o 
investimento de R$ 21 milhões 
do tesouro estadual. 

Rodovia entre Barra de Santo Antônio e Barra de Camaragibe (no Passo) vai encurtar a distãncia no Litoral Norte

INFLUENZA

Já são 350 mil vacinados                     
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Por alguns minutos fechei 
os olhos marejados de lágri-
mas e esqueci da pandemia, do 
desastroso governo Bolsonaro 
e de todas as tristezas deste 
ano marcado por mortes.

A para ibana  Jul ie t te 
Freire, advogada, maquia-
dora e agora cantora, me 
emocionou muito ao cantar 
com o melhor ministro da 
Cultura que este país já teve. 
Gilberto Gil, sim ele mesmo, 
o mestre deu espaço para o 
desabrochar de uma nova 
estrela. Juliette foi ternura, 
doçura e muita emoção.

Sei que alguém pode dizer 
e daí? Daí que ainda precisa-
mos de emoção nesse mundo 
tão egocêntrico, tão sujo e tão 
cheio de ódio. Sei também 
que é show business, que é 
Rede Globo e tudo mais. Sei 
de tudo isso, mas faz tempo 
que não vejo algo tão verda-
deiro na televisão.

A paraibana soltou a voz 
de forma extraordinária. 
Estreando ao lado do ‘mons-
tro sagrado’ da música brasi-
leira, Juliette mostrou que 
podemos falar a voz do cora-
ção. Claro que ela ainda tem 
muito a evoluir, mas por esta 
primeira apresentação dá 
pra ver que seu futuro artís-
tico será reluzente.

Juliette e Gil me reme-
teram às minhas raízes do 
interior nordestino. Das 

fogueiras, do dia de Santo 
Antonio, meu dia. Dia que 
todos os anos tinha fogueira 
na minha casa, afinal, eu, meu 
pai e meu filho somos Anto-
nios. Que coisa mais linda de 
ver. Verdade, autenticidade. 
Uma profusão de sentimen-
tos, nostalgia, amor pelo 
simples, pelo nosso chão, 
pela nossa terra. Saudade de 
Gonzagão, Dominguinhos. 
Aí que saudade de tudo que 
representa as festas juninas.

Sim, minha gente me 
deixem extrapolar tudo que 
vi na tela da minha televisão. 
Vi algo raro. Vi algo quase 

inacreditável, vi uma linda 
mulher se debulhar em lágri-
mas ao cantar para um vete-
rano artista. Coisa linda de 
viver.

Viva o Nordeste. Viva os 
nordestinos. Viva os brasilei-
ros de todas as regiões que 
sentem na pele e no coração 
a doce emoção do cantarolar 
dos versos de toda uma vida.

Obr igado  Gi l ,  va leu 
Juliette. Vocês me fizeram 
feliz por alguns minutos. 
Fizeram até eu esquecer do 
inferno que estamos vivendo 
desde que o inominável 
assumiu.

Gênios em criar novas 
palavras a partir de antigas, 
os alemães inventaram o 
“virusbomber” para designar 
pessoas que espalham propo-
sitalmente o coronavírus.

Falta, entretanto, o vocá-
bulo para definir Bolsonaro.

Ele não é o negacionista 
comum que não usa máscara 
e se mete em aglomerações; 
chefe de uma das maiores 
nações do mundo e uma 
das três mais afetadas pela 
pandemia, comanda, diaria-
mente, iniciativas a favor do 
vírus, apoiado por sua terrí-
vel máquina de propaganda.

Não há outro exemplo no 
mundo em nenhuma dita-
dura.

Já deu para constatar que 
é o maior “virusbomber” do 
planeta. E não dá sinais de 
mudar.

Consolidou sua posição 

com a procissão de motos de 
ontem em São Paulo.

Além de espalhar polui-
ção,  arrogância,  autori-
tarismo, desperdício de 
dinheiro público, espalhou 
o vírus na maior cidade do 
país e estimulou 200 milhões 
de cidadãos a se exporem e 
portanto espalharem o vírus 
também, numa disputa maca-
bra e desigual com as vacinas.

A vacinação é mais lenta 
que o vírus.

Bolsonaro não sabota 
somente o combate à covid 19 
no Brasil.

Ele é o líder do movi-
mento que sabota o combate 
mundial à pandemia. E que 
atrasa o fim da peste do 
século 21.

Se nós, brasileiros, não 
sabemos como fazê-lo parar, 
talvez seja o caso de pedir 
ajuda ao mundo.

Juliette cantando com Gilberto Gil 
foi a melhor coisa deste ano

O maior “virusbomber” do planeta

Marcelo Firmino * Jornalista

Se antes ser candidato 
ao Senado Federal era uma 
dúvida, agora já é uma reali-
dade lastreada nas andan-
ças que o governador Renan 
Filho (MDB) tem feito pelo 
interior alagoano.

E não anda à toa. Em cada 
lugar que chega entrega uma 
obra dentro dos mais diver-
sos programas criados pelo 
seu governo, apontado pelos 
aliados como o mais dinâ-
mico da história.

Se havia antes o receio de 
deixar o governo nas mãos 
do presidente da Assembleia 
Legislativa, Marcelo Victor, 
por ser ele mais ligado ao 

presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira (PP), 
hoje não é mais assim.

Marcelo Victor tem visi-
tado mais vezes o Palácio 
Zumbi dos Palmares e por 
isso mesmo conseguiu amai-
nar resistências neste sentido.

Renan Filho então nada 
de braçadas livres rumo a 
construção da candidatura ao 
Senado, em 2022.

Os programas Pró-Estrada 
e Minha Cidade Linda, os 
quais têm modificado para 
melhor a infraestrutura dos 
municípios, chegam com 
força pavimentando o cami-
nho de RF para que seu obje-

tivo seja de fato atingido. 
Nesse campo, prefeitos e 
vereadores, que lidam direta-

mente com o eleitorado, são 
gratos as ações de governo.

E se a candidatura ao 

Senado está no leque da 
certeza, o mesmo não se 
pode dizer sobre quem será o 
candidato do bloco palaciano 
para o governo de Alagoas.

Claro, Marcelo Victor, já 
se colocou à disposição. Mas, 
além dele, há 3 secretários 
querendo a indicação. Consi-
derando que a Assembleia 
Legislativa terá peso forte 
nessa história, o presidente 
da casa é o nome com maior 
probabilidade, até então.

Para isso, os pontos fora 
da curva estão sendo ajusta-
dos.

Mas, o jogo ainda está 
sendo jogado.

Renan Filho e Marcelo Victor ajustam os pontos 
para a disputa das eleições de 2022



Uma mulher 
de 31 anos 
m a t o u  o 

companheiro, de 19 anos, com 
uma facada no pescoço. O 
crime ocorreu ontem, em Ibate-
guara, durante uma bebedeira. 
O casal havia chegado à cidade 
no fim de semana para visitar o 
filho da assassina, que mora no 
município com o pai biológico. 
A mulher foi presa no local do 
crime. José Everton, a vítima 
fatal, era oriundo da cidade 
de Pariconha e a criminosa, 
de Olho D′agua das Flores. Os 
dois moravam juntos havia um 
ano. 

Após o crime, a mulher foi 
presa em flagrante por guar-

das municipais que foram 
acionados por testemunhas 
do crime. Em seguida, a 
mulher foi entregue à Polí-
cia Civil. Em depoimento 
ao delegado Igor Diego, que 
estava de plantão na Dele-
gacia Regional de União dos 
Palmares, a acusada disse que 
bebeu durante todo o dia na 
companhia do marido, e que 
ele teria afirmado, em deter-
minado momento, que ela 
merecia apanhar.

A mulher alega ter ficado 
indignada com a ameaça e, 
por ter sido vítima de outras 
agressões, partiu para agre-
dir o marido com a faca que 
era utilizada no churrasco. 

José Everton Gomes foi atin-
gido no pescoço e morreu em 
consequência da hemorragia 
antes mesmo de receber aten-

dimento. 
Outra versão dá conta 

de que, após ter dito que a 
mulher merecia apanhar, 

José Everton teria avançado 
contra ela, com o intuito 
de agredi-la. Na reação, a 
mulher teria usado a faca que 
era usado para cortar a carne 
do churrasco em que o casal 
participava, para se defen-
der. O golpe atingiu em cheio 
a garganta do rapaz que, 
segundo a polícia, morreu de 
tanto sangrar.

Após a prisão, a mulher foi 
levada para a delegacia local 
e, em seguida, transferida 
para o Centro Integrado de 
Segurança Pública (CISP) de 
São José da Laje. O delegado 
informou, ainda, a denún-
cia de agressões anteriores 
deverá ser checada.
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Em bebedeira, mulher mata o 
marido com facada no pescoço

CASAL PARTICIPAVA DE CHURRASCO, quando houve o desentendimento; arma do crime era usada para cortar carne

Scom/Polícia Civil

Policiais civis da Delega-
cia de Homicídios e Proteção 
à Pessoa (DHPP), por meio 
da equipe da 6ª Delegacia de 
Homicídio da Capital (DHC), 
comandada pela delegada 
Talita Aquino, com apoio de 
uma guarnição de militares do 
1º Batalhão de Polícia Militar, 
apreenderam um adolescente 
por envolvimento no homicí-
dio de José Cláudio dos Santos, 
ocorrido no dia 20 de novembro 
de 2020, no Vale do Reginaldo.

O ato infracional análogo 
ao crime de homicídio foi prati-
cado por dois adolescentes, mas 
um deles continua foragido. 
José Cláudio foi morto a tiros.

De acordo com o delegado 
Ronilson Medeiros, coordena-
dor da DHPP, o crime foi moti-
vado pelo fato de a vítima ter 
testemunhado o homicídio de 
seu sobrinho, Marcos Antônio 
da Silva Júnior, morto meses 
antes, também no Vale do Regi-
naldo.

Uma confusão generali-
zada se formou ontem à tarde, 
após um jovem ser acusado de 
estuprar um menor de 13 anos. 
Enquanto a Polícia Militar 
atendia à convocação dos pais 
do adolescente e do Conselho 
Tutelar, moradores da cidade 
cercaram a residência do 
acusado para impedir que ele 
fosse preso.

Para realizar a apreensão, 
os militares do 8º BPM preci-
saram do apoio de equipes do 
Pilar e de Rio Largo. É da PM a 
informação de que os militares 
foram acionados via Copom 
para investigar uma denún-

cia de estupro de vulnerável 
no Centro de Santa Luzia do 
Norte, cidade da região metro-
politana.

Ao chegar à cidade, os mili-
tares encontraram os pais da 
vítima e uma conselheira tute-
lar, que apontaram a residên-
cia do acusado, que também é 
menor de idade. Contudo, os 
militares encontraram a resi-
dência cercada por populares, 
que cercavam a residência do 
acusado, que foi conduzido 
à Central de Flagrantes. Para 
dispersar a multidão, os mili-
tares realizaram disparos com 
elastômero (bala de borracha).

CRIME NO REGINALDO

ESTUPRO

Menor acusado de 
morte é apreendido

PM salva acusado 
de ‘linchamento’

Faca usada no crime foi deixada no local; antes, era usada no corte da carne

O Tático Integrado de 
Grupos de Resgate Espe-
cial (Tigre), da Polícia Civil 
de Alagoas, por meio do 
seu Esquadrão Antibomba, 
neutralizou parte do material 
explosivo apreendido durante 
operação realizada Polícias 
Civis de Alagoas e Sergipe, na 
semana passada, nos muni-
cípios de Igreja Nova, Porto 
Real do Colégio em Alagoas  e 
Própria em Sergipe.

Com a neutralização dos 
artefatos, realizada na zona 
rural do município alagoano  
de Boca da Mata, o material 
explosivo se tornou seguro para 
manuseio e identificação para 
posteriores investigações.

Durante a operação foram 
apreendidos: emulsão explosiva 
encartuchada; cordel detonante; 

espoletas; estopim hidráulico e 
inúmeros artefatos Improvisa-
dos do tipo “Metalon”. 

Após analise de todo mate-
rial, o esquadrão antibomba 
efetuou a destruição dos explo-
sivos em um local seguro. Na 

operação, houve confronto 
entre as polícias de Alagoas e de 
Sergipe com o grupo criminoso, 
suspeito de planejar assalto 
a banco, e parte da quadrilha 
acabou morrendo.

Fonte: Ascom SSP

ASSALTANTES DE BANCOS

Polícia detona explosivos 
apreendidos com bando

Policiais com 4º Batalhão de 
Polícia Militar (BPM) apreende-
ram duas pistolas, 20 munições 
calibre .22, 12 munições calibre 
.25 e cerca de 3 gramas de maco-
nha no Poço, em Maceió. O 

material estava com um menor 
de idade.

Quando questionado sobre 
a arma de fogo, ele relatou 
que possuía uma e que a utili-
zava para cometer roubos. O 

adolescente apontou para a 
caixa d’água de um condomí-
nio na região como esconderijo 
do armamento. No local, os 
militares encontraram as duas 
pistolas.

NO POÇO

PM apreende adolescente 
com pistolas e munições

Ascom/SSP

Material apreendido seria utilizado em futuros ataques a agências bancárias



Ascom/SMS 

A Prefeitura de Maceió 
segue reforçando a aplicação 
da 2ª dose da vacina contra a 
covid-19 e antecipou o calen-
dário de vacinação para 
quem tomou Astrazeneca. A 
antecipação, que segue hoje 
e amanhã, irá atender apro-
ximadamente 18 mil pessoas 
que tinham agendamento 

para a 2ª dose de Astrazeneca 
até o dia 19 deste mês.

Hoje, conclui a imuniza-
ção quem estava programado 
para receber a 2ª dose até o dia 
18/06. Já amanhã, deve compa-
recer a um dos oito pontos de 
vacinação quem receberia a 2ª 
dose até o próximo sábado, 
19. A Secretaria Municipal de 
Saúde deu início à antecipação 
no último sábado, 12, e ontem 

para pessoas com data agen-
dada até o dia 17.

“A Prefeitura de Maceió 
tem concentrado suas forças 
em fazer a campanha de 
imunização avançar a cada 
dia. Por outro lado, refor-
çamos o pedido para que a 
população compareça para 
tomar a vacina, sobretudo 
quem precisa concluir a 
imunização, recebendo a 

2ª dose. Isso salva vidas”, 
afirmou a secretária Célia 
Fernandes.

ÔNIBUS DA VACINA 
E AGENDAMENTO
A vacinação da 1ª dose 

segue, nesta segunda, por 
agendamento e no ônibus da 
vacina. O ônibus estará na 
Rua Santa Teresinha, próximo 
à Escola Estadual Onélia 

Campelo, no bairro Santos 
Dumont, parte alta da capital.

2ª DOSE CORONAVAC
A 2ª dose de Coronavac 

segue sendo aplicada nos 
pontos dos shoppings Maceió 
e Pátio.

Mais informações sobre a 
vacinação em Maceió, acesse 
o site da prefeitura: https://
vacina.maceio.al.gov.br/
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Padarias descumprem normas
de higiene e são interditadas

SITUAÇÕES GRAVES de descumprimento das normas sanitárias foram constatadas nos estabelecimentos

Em mais um fim 
de semana de 
fiscalizações, a 

Vigilância Sanitária fiscalizou 
oito estabelecimentos em dife-
rentes bairros da capital, entre 
supermercados, padarias e um 
frigorífico. Desses, três pada-
rias foram interditadas, pois 
apresentavam graves proble-
mas sanitários e não poderiam 
continuar abertas prestando 
serviço à população.

As padarias interditadas 
estão localizadas nos bairros 
do Feitosa e Santos Dumont. 
Em uma delas, os fiscais encon-
traram um gato ao lado de um 
rato morto, além de fezes de 
rato em cima dos pães. Panelas, 
lacres, cilindros para modela-
gem, paredes e piso apresenta-
vam sujeira ou não tinham mais 
condições de uso. Os estabe-
lecimentos foram notificados, 
receberam termo de interdição 
e serão multados em um valor 
que varia entre R$ 180 e R$ 19 

mil, a depender da gravidade 
dos problemas detectados.

Eles terão um prazo de 30 
dias para fazer as adequações 

exigidas pela Vigilância Sani-
tária, entre elas, a dedetização. 
O restabelecimento ou não do 
funcionamento dos comércios 

será definido após nova inspe-
ção.

“Estamos nas ruas sempre 
com nutricionistas, médicos 

veterinários e outros profissio-
nais qualificados para identi-
ficar essas situações e cuidar 
melhor e com muita respon-
sabilidade da saúde da popu-
lação. Não vamos permitir 
‘ajeitadinhos’”, assegurou o 
coordenador geral do órgão, 
Airton dos Santos.

CARNES E LATICÍNIOS 
APREENDIDOS
Além das padarias, os 

fiscais passaram por quatro 
supermercados e um frigorífico 
nos bairros Santos Dumont, 
Clima Bom e Jatiúca, onde apre-
enderam 810 quilos de carnes e 
laticínios estragados ou fora do 
prazo de validade.

Desse total, 150 quilos que 
estavam com a validade vencida, 
mas com bom aspecto, foram 
destinados ao Parque Munici-
pal de Maceió para alimentar 
os jacarés que vivem no local. 
Antes de servidas, as carnes são 
inspecionadas por veterinários.

COVID-19

Prefeitura antecipa segunda dose da 
vacina Astrazeneca para 18 mil pessoas

Fotos: Vigilância Sanitária

Em uma padaria foi encontrado um rato morto e fezes de ratos em cima dos pães 810 quilos de carnes e laticínios estragados ou fora do prazo de validade foram apreendidos pela Vigilância Sanitária

Padarias interditadas 
ficam nos bairros do 
Feitosa e Santos Dumont
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Movimento “declara guerra” 
contra cemitérios no Francês

PREFEITO e vereadores de Marechal Deodoro são criticados durante protesto contra a instalação de cemitérios na AL 101 Sul

Ricardo Rodrigues
Repórter

O Movimento 
P o p u l a r 
em Defesa 

da Fiscalização da Gestão 
Pública de Marechal Deodoro 
declarou guerra à construção 
de dois cemitérios na região 
do Francês. As lideranças 
do movimento alegam que 
área de restinga não é o local 
indicado para a instalação de 
cemitérios. Depois da mani-
festação de domingo, na 
frente de um dos empreen-
dimentos, em um trecho da 
AL-101/Sul, os integrantes do 
movimento organizam novos 
protestos, desta vez na frente 

da Prefeitura e da Câmara 
Municipal de Marechal. 

Na manifestação do último 
domingo, teve até uma perfor-
mance de um ator imitando 
a morte, na beira da pista. 
Segundo os organizadores do 
protesto, a encenação vai se 
repetir em outras manifesta-
ções. “Só iremos parar quando 
a Justiça embargar a construção 
desses dois cemitérios, afinal de 
conta o local é completamente 
inadequado, pois se trata de 
uma área de restinga”, afirmou 
o policial aposentado Jorge 
Venerando, ex-presidente do 
Sindicato dos Policias Federais 
de Alagoas. 

Segundo ele, o movimento 
vem ganhando a adesão da 

comunidade, principalmente 
dos moradores e comerciantes 
que residem ou têm negócios 
próximo à instalação dos dois 
cemitérios na AL 101 Sul, mais 
especificamente entre a Massa-
gueira e Francês. “São comer-
ciantes e pessoas que moram 
nos povoados dessa região, 
que temem sofrer inicialmente 
os impactos de vizinhança, 
com desvalorização imobiliá-
ria e comercial, com a entrada 
em funcionamento desses 
cemitérios”, explicou Vene-
rando. 

No ato público realizado 
domingo, os manifestantes 
criticaram a omissão do prefeito 
e dos vereadores de Marechal 
Deodoro, quanto à questão. O 

protesto foi pacifico e recebeu 
a solidariedade dos motoris-
tas que passavam pelo local. A 
manifestação não atrapalhou 
o trânsito e foi acompanhada 
pela Polícia Militar. Na beira da 
pista, faixas foram estendidas 
para chamar a atenção daqueles 
que passavam pelo local; uma 
delas lembrava que “cemitérios 
não geral emprego e renda”.

A manifestação contou com 
a presença de convidados como 
Flávio Moreno, presidente do 
Sindicato dos Policiais Federais 
de Alagoas (Sinpofal); do verea-
dor Jorge Mello, Jairan Chagas, 
Rodrigo Moura e Pequena 
Flor. Quem fez uso da palavra, 
criticou a ausência do prefeito 
Cláudio Filho e dos vereado-

res governistas, uma vez que 
eles que concederam a licença 
para a construção dos empre-
endimentos, sem observar os 
impactos que as obras causam, 
do ponto de vista econômico, 
social, ambiental e de saúde 
pública.  

De acordo com os integran-
tes do movimento, que classifi-
caram o ato como positivo, as 
sedes dos Poderes Legislativo 
e Executivo serão os próximos 
locais a receberem manifesto.  
“Nós temos que dar um recado, 
para o prefeito Cacau refletir, 
e para que a Câmara de Verea-
dores tome providências, disse 
Jorge Venerando. Ele agrade-
ceu a participação de todos e o 
apoio da imprensa.

Vanessa Siqueira
Repórter

Amanhã, às 14h, o governa-
dor Renan Filho e o secretário 
da Segurança Pública, Alfredo 
Gaspar de Mendonça, inaugu-
ram o trigésimo Centro Inte-
grado de Segurança Pública 
(CISP), no município de Matriz 
de Camaragibe. A nova unidade 
vai garantir mais policiamento 
para a região Norte de Alagoas 
e fortalecer o combate ao crime. 
Ainda na cidade, o governador 
e o secretário de Transporte 
e Desenvolvimento Urbano, 
Mosart Amaral, entregam o 
acesso à Usina Camaragibe.

Em setembro de 2016, o 
Governo de Alagoas dava início 
a uma das maiores transforma-
ções estruturais que a Segu-
rança Pública viveu nas últimas 
décadas, com a implantação do 
primeiro Centro Integrado de 
Segurança Pública. O municí-
pio escolhido foi Boca da Mata, 
que, além de posicionamento 
estratégico na região da Zona 
da Mata alagoana, carecia de 
reforço no efetivo das polícias 
Civil e Militar.

Os Centros Integrados 
estão presentes em todas as 
regiões do estado, fortalecendo 
a política de integração poli-
cial e garantindo a segurança 
de mais de 780 mil alagoanos 
nas 30 cidades contempladas 

com uma unidade. Ao todo, o 
Governo do Estado já investiu 
R$ 77.554.564,24 milhões de 
recursos do Tesouro Estadual 
na construção das unidades de 
tipo I e II.

A ideia de unir as polícias 
Civil e Militar em um prédio 
novo e moderno surgiu no 
início da gestão do governador 
Renan Filho. Segundo o secre-
tário Alfredo Gaspar, naquele 
momento, em que Alagoas 
liderava o ranking como estado 
mais violento do país, era neces-
sário encontrar novas maneiras 
de combater o crime.

“O início de toda essa 
jornada de revolução da Segu-
rança Pública, quando Alagoas 
era o estado mais violento do 
país e o governador Renan 
Filho assumiu, e eu também 
na Secretaria da Segurança 
Pública, foi preciso encontrar 
uma metodologia nova de fazer 
segurança pública, unindo as 
polícias e combatendo o crime 
com eficiência”, disse.

Com a nova política implan-
tada, também foi possível 
garantir novas instalações, com 
alojamentos adequados, sala 
para delegados e comandan-
tes, espaços para reuniões e 
para refeições. No ano de 2018, 
a Segurança Pública deu outro 
passo importante com o início 
das construções das unidades 
de tipo II, com capacidade para 

abrigar batalhões e delegacias 
regionais. Já estão em funciona-
mento duas unidades: uma em 
Pilar e outra em Teotonio Vilela.

Além das mudanças estru-
turais e de integração, o prin-
cipal benefício dos Centros 
Integrados tem sido a redu-
ção de homicídios e roubos. 
A população dos municípios 
contemplados com as unidades 
passam a contar com presença 
policial 24 horas nas ruas.

Todo CISP traz consigo 
aumento no efetivo policial, 
o que permite que as estraté-
gias operacionais tenham mais 
eficácia e atendam quem mais 
precisa. Além disso, todos 
eles contam com viaturas do 
programa Força Tarefa, possi-
bilitando que operações, abor-
dagens e outras ações sejam 
realizadas ao redor das cidades.

Já estão em funcionamento 
CISPs nas cidades de Boca 
da Mata, Murici, São José da 
Laje, São José da Tapera, Girau 
do Ponciano, Ouro Branco, 
Cajueiro, Igaci, Viçosa, São 
Luís do Quitunde, Junqueiro, 
Pão de Açúcar, São Miguel dos 
Milagres, Mata Grande, Bata-
lha, Major Isidoro, Messias, 
Teotônio Vilela, Campo Alegre, 
Pilar, São Sebastião, Taqua-
rana, Marechal Deodoro, 
Maribondo, Lagoa da Canoa, 
Coruripe, Joaquim Gomes, 
Porto Real do Colégio e Craíbas.

EM OPERAÇÃO

Governo de AL atinge 
a marca de 30 CISPs

Manuela Mattos
Repórter

O Governo de Alagoas segue 
ampliando os investimentos em 
infraestrutura rodoviária como 
forte vetor do desenvolvimento 
econômico. Agora, chegar 
às praias do Litoral Norte de 
Alagoas pela AL-101 Norte vai 
ficar mais fácil e mais rápido do 
que nunca. Amanhã, o governa-
dor Renan Filho e o secretário de 
Transporte e Desenvolvimento 
Urbano, Mosart Amaral, assi-
nam a ordem de serviço para 
início das obras de implantação 
do trecho que ligará a Barra de 
Santo Antônio a Barra de Cama-
ragibe, em Passo de Camara-
gibe. A solenidade acontecerá 
às 10h, no Auditório Aqual-
tune, no Palácio República dos 
Palmares.

O novo trecho da rodovia 
AL-101 Norte terá 13 quilô-
metros de extensão e o inves-
timento de R$ 21 milhões 
do tesouro estadual. A nova 
estrada, que também possuirá 
ciclofaixa em todo o segmento, 
vai reduzir em 35 quilômetros 
e em cerca de 40 minutos o 
tempo de viagem entre a Barra 
de Santo Antônio e a Barra de 
Camaragibe. Atualmente, o 
acesso entre os dois pontos 
se dá por um percurso de 49 
quilômetros, trajeto que leva 
cerca de 50 minutos para ser 
percorrido.

Além de encurtar distân-
cias entre Maceió e as cidades 
que compõem a conhecida 
Rota Ecológica de Milagres 
– Passo de Camaragibe, São 
Miguel dos Milagres e Porto 
de Pedras –, a nova rodovia 
servirá como polo de desen-
volvimento turístico que, 
paralelo aos avanços rodo-
viários, garante também a 
chegada de novos empreen-
dimentos hoteleiros, a exem-
plo do hotel resort Vila Galé, 
e beneficia as empresas de 
transporte turístico e recepti-
vos, que promovem o trans-
porte de passageiros entre os 
destinos turísticos no estado.

O secretário de Transporte 
e Desenvolvimento Urbano, 
Mosart Amaral, destacou ainda 
a construção de uma ponte 
ao final do trecho da rodovia, 
permitindo o acesso à Barra de 
Camaragibe.

“Além dos 13 quilômetros 
do trecho de rodovia, estão em 
processo licitatório a ponte de 
aproximadamente 340 metros 
de extensão e outros 2,3 quilô-
metros de adequação viária 
para implantação da ponte. 
Todo o percurso contará com 
uma ciclofaixa, atendendo a 
um pedido da população. O 
processo licitatório da ponte 
terá início nas próximas sema-
nas e as obras serão iniciadas tão 
logo o processo seja concluído”, 
ressaltou.

AL-101 NORTE

Implantação do novo 
trecho é autorizada

Ascom/SMS 

A Prefeitura de Maceió 
segue reforçando a aplicação 
da 2ª dose da vacina contra a 
covid-19 e antecipou o calen-
dário de vacinação para 
quem tomou Astrazeneca. A 
antecipação, que segue hoje 
e amanhã, irá atender apro-
ximadamente 18 mil pessoas 
que tinham agendamento 

para a 2ª dose de Astrazeneca 
até o dia 19 deste mês.

Hoje, conclui a imuniza-
ção quem estava programado 
para receber a 2ª dose até o dia 
18/06. Já amanhã, deve compa-
recer a um dos oito pontos de 
vacinação quem receberia a 2ª 
dose até o próximo sábado, 
19. A Secretaria Municipal de 
Saúde deu início à antecipação 
no último sábado, 12, e ontem 

para pessoas com data agen-
dada até o dia 17.

“A Prefeitura de Maceió 
tem concentrado suas forças 
em fazer a campanha de 
imunização avançar a cada 
dia. Por outro lado, refor-
çamos o pedido para que a 
população compareça para 
tomar a vacina, sobretudo 
quem precisa concluir a 
imunização, recebendo a 

2ª dose. Isso salva vidas”, 
afirmou a secretária Célia 
Fernandes.

ÔNIBUS DA VACINA 
E AGENDAMENTO
A vacinação da 1ª dose 

segue, nesta segunda, por 
agendamento e no ônibus da 
vacina. O ônibus estará na 
Rua Santa Teresinha, próximo 
à Escola Estadual Onélia 

Campelo, no bairro Santos 
Dumont, parte alta da capital.

2ª DOSE CORONAVAC
A 2ª dose de Coronavac 

segue sendo aplicada nos 
pontos dos shoppings Maceió 
e Pátio.

Mais informações sobre a 
vacinação em Maceió, acesse 
o site da prefeitura: https://
vacina.maceio.al.gov.br/
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Padarias descumprem normas
de higiene e são interditadas

SITUAÇÕES GRAVES de descumprimento das normas sanitárias foram constatadas nos estabelecimentos

Em mais um fim 
de semana de 
fiscalizações, a 

Vigilância Sanitária fiscalizou 
oito estabelecimentos em dife-
rentes bairros da capital, entre 
supermercados, padarias e um 
frigorífico. Desses, três pada-
rias foram interditadas, pois 
apresentavam graves proble-
mas sanitários e não poderiam 
continuar abertas prestando 
serviço à população.

As padarias interditadas 
estão localizadas nos bairros 
do Feitosa e Santos Dumont. 
Em uma delas, os fiscais encon-
traram um gato ao lado de um 
rato morto, além de fezes de 
rato em cima dos pães. Panelas, 
lacres, cilindros para modela-
gem, paredes e piso apresenta-
vam sujeira ou não tinham mais 
condições de uso. Os estabe-
lecimentos foram notificados, 
receberam termo de interdição 
e serão multados em um valor 
que varia entre R$ 180 e R$ 19 

mil, a depender da gravidade 
dos problemas detectados.

Eles terão um prazo de 30 
dias para fazer as adequações 

exigidas pela Vigilância Sani-
tária, entre elas, a dedetização. 
O restabelecimento ou não do 
funcionamento dos comércios 

será definido após nova inspe-
ção.

“Estamos nas ruas sempre 
com nutricionistas, médicos 

veterinários e outros profissio-
nais qualificados para identi-
ficar essas situações e cuidar 
melhor e com muita respon-
sabilidade da saúde da popu-
lação. Não vamos permitir 
‘ajeitadinhos’”, assegurou o 
coordenador geral do órgão, 
Airton dos Santos.

CARNES E LATICÍNIOS 
APREENDIDOS
Além das padarias, os 

fiscais passaram por quatro 
supermercados e um frigorífico 
nos bairros Santos Dumont, 
Clima Bom e Jatiúca, onde apre-
enderam 810 quilos de carnes e 
laticínios estragados ou fora do 
prazo de validade.

Desse total, 150 quilos que 
estavam com a validade vencida, 
mas com bom aspecto, foram 
destinados ao Parque Munici-
pal de Maceió para alimentar 
os jacarés que vivem no local. 
Antes de servidas, as carnes são 
inspecionadas por veterinários.

COVID-19

Prefeitura antecipa segunda dose da 
vacina Astrazeneca para 18 mil pessoas

Fotos: Vigilância Sanitária

Em uma padaria foi encontrado um rato morto e fezes de ratos em cima dos pães 810 quilos de carnes e laticínios estragados ou fora do prazo de validade foram apreendidos pela Vigilância Sanitária

Padarias interditadas 
ficam nos bairros do 
Feitosa e Santos Dumont
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CPI: Barroso suspende quebras 
de sigilo de servidores do MS

MINISTRO DO STF entendeu que quebra dos sigilos no caso dos dois servidores não foi devidamente justificada

O m i n i s t r o 
Luís Roberto 
B a r r o s o , 

do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), suspendeu hoje as 
quebras dos sigilos telefônico 
e de mensagem aprovadas 
pela CPI da Covid para acessar 
dados de dois servidores do 
Ministério da Saúde.

Com a decisão, a CPI não 
poderá levantar dados de 
Flávio Werneck, que foi asses-
sor de Relações Internacionais 
do Ministério da Saúde na 
gestão do ex-ministro Eduardo 
Pazuello, e de Camile Giaretta 
Sachetti, ex-diretora do depar-
tamento de Ciência e Tecnolo-
gia.

O ministro atendeu pedi-
dos feitos pela defesa dos dois 
servidores. Barroso afirmou 
que a retirada dos sigilos nos 
dois casos não foi devidamente 
justificado pela CPI.

“Não identifico a indicação 
de situações concretas referen-
tes aos impetrantes que justifi-
quem suspeitas fundadas da 
prática de atos ilícitos por eles. 
O fato de terem ocupado cargos 
relevantes no Ministério da 

Saúde no período da pandemia 
de Covid-19 não implica, por 
si só, que sua atuação tenha se 
revestido de ilicitude”, escre-
veu.

Para o ministro, os reque-
rimentos da CPI não deixam 
claro como o acesso ao conte-
údo de conversas privadas dos 
servidores, como arquivos de 

foto, áudio e vídeo, seus histó-
ricos de pesquisa, suas infor-
mações de localização e suas 
atividades em redes sociais 
teria utilidade para a verifica-
ção das ações e omissões de 
autoridades do governo federal 
no enfrentamento à pandemia, 
já que esse é o foco dos trabalhos 
da comissão.

QUEBRAS MANTIDAS
O u t r a s  p e s s o a s  q u e 

também pediram que o sigilo 
não fosse quebrado não 
conseguiram reverter a deci-
são no STF.

No último sábado, o minis-
tro Ricardo Lewandowski 
manteve as quebras de sigilo 
dos ex-ministros Eduardo 

Pazuello (Saúde) e Ernesto 
Araújo (Relações Exteriores) 
e de Mayra Pinheiro, secretá-
ria do Ministério da Saúde.

Ao analisar as ações de 
Pazuello e Mayra Pinheiro, 
Lewandowski  entendeu 
que a CPI agiu conforme as 
competências e que não cabe 
ao Poder Judiciário barrar o 
ato.

A defesa da secretária do 
MS Mayra Pinheiro apresen-
tou à Corte nesta segunda-
-feira (14) um pedido para que 
o ministro Ricardo Lewando-
wski reconsidere a decisão que 
rejeitou o pedido para barrar 
a quebra de sigilo promo-
vida pela CPI. Os advoga-
dos pedem ainda que, se não 
houver reconsideração, que o 
caso seja levado ao plenário.

O ministro Alexandre 
de Moraes decidiu manter a 
quebra dos sigilos da coor-
denadora  do Programa 
Nacional de Imunização 
(PNI), Franciele Francinato. 
A defesa dela foi à Justiça 
contra a medida, mas o minis-
tro entendeu que a CPI não 
cometeu irregularidade.

Nelson Jr. /SCO/STF

Nem mesmo o bom desem-
penho da Seleção Brasileira 
em campo contra a Venezuela 
ontem, que venceu o jogo por 
3X0, fez com que os brasileiros 
vibrassem pelo torneio da Copa 
América realizado no Brasil por 
imposição de Jair Bolsonaro e 
da CBF. O fiasco foi tamanho 
que o STB, detentor da trans-
missão, perdeu a audiência 
para o Domingão do Faustão 
durante toda a transmissão da 
partida. 

Segundo reportagem do 
Portal Pop, o torneio foi assis-
tido por pouco mais de dois 
milhões e 793 mil pessoas. Até 
então, a lanterninha era de 
um confronto de 2016 contra 
o Equador, assistido por três 
milhões e 956 mil pessoas, e de 
um Brasil x Venezuela, de 2011, 
visto por 1.164.720 domicílios 
na metrópole — ambos foram 
exibidos na Globo.

De acordo com os dados 
prévios, enquanto a bola rolava 

no “Brasil versus Venezuela”, a 
emissora bolsonarista alcançou 
média de 13,6 pontos, com um 
pico de 15,8 às 19h51 e foi sinto-
nizado por 22 em cada 100 TVs 
ligadas na principal metrópole 
do país. 

A Globo, mesmo enfraque-
cida com a ausência de Fausto 

Silva, que se recupera de uma 
crise renal, permaneceu na 
liderança de audiência durante 
a faixa horária. Durante a 
partida disputada no Estádio 
Mané Garrincha, o Domingão 
de Tiago Leifert cravou 16,4 
pontos e teve um pico de 18,6 
às 19h52. Ao todo, cerca de 

575 mil e 55 pessoas separa-
ram a programação habitual 
da emissora da partida trans-
mitida pelo SBT. Em terceiro 
lugar, a Record ficou com 7,4 
pontos.

 A reportagem ainda indica 
que, levando em considera-
ção também o pré e pós-jogo 

da rival, a vitória da Globo foi 
mais acachapante. Entre 17h36 
e 19h59, a emissora teve 17,0 
pontos contra 12,4 da trans-
missão comandada por Téo 
José. Mais uma vez, a Record 
garantiu o terceiro lugar, com 
7,2 pontos, seguida por 1,2 
da Cultura e por 1,0 ponto da 
Band, na quinta posição.

MAIORIA DOS BRASILEIROS
RECHAÇA COPA AMÉRICA
No país cujo o presidente 

ignorou 53 emails da Pfizer na 
ofertas de vacinas, o brasileiro 
não recebeu bem a ideia de reali-
zar um torneio de futebol para 
celebrar a vida. De acordo com 
pesquisa do Instituto Ideia, 61% 
dos brasileiros desaprovam a 
realização da Copa América no 
País. O levantamento também 
mostrou que 52% aprovam os 
protestos contra Jair Bolsonaro. 
Os números apontam que 49% 
não aprovam o governo Bolso-
naro.

NÃO EMPOLGOU

Fiasco: Copa América de Bolsonaro 
e SBT tem menor público da história

Reprodução

Em tuíte, Bolsonaro provocou Globo indicando o logo do SBT na transmissão da Copa América; mas se deu mal

Ministro Luís Roberto Barroso, 
do STF, suspendeu quebra 

dos digilos de dois servidores 
do Ministério da Saúde
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Iracema Ferro
Algo Mais Consultoria e Assessoria

Instituições que 
d e s e n v o l v e m 
ações nas áreas de 

educação e cultura de Alagoas 
e de Salvador/BA, podem 
concorrer ao Fundo Social da 
Sicredi Expansão para subsi-
diar projetos de R$ 1 mil até R$ 
10 mil. As inscrições já estão 
abertas e vão até o dia 28 de 
junho, no site da cooperativa de 
crédito. Este ano, foram dispo-
nibilizados R$ 223 mil para o 
financiamento dessas ações.

O Fundo Social da Sicredi 
Expansão tem como objetivo 
apoiar ações com foco na educa-
ção e na cultura, contribuindo 
com o desenvolvimento das 
comunidades e exercendo o 7º 
princípio do Cooperativismo, 
que é o Interesse pela Comu-
nidade. Os recursos disponi-
bilizados para os projetos são 
provenientes do resultado da 
cooperativa no ano de 2020. 

O diretor de Operações da 
Sicredi Expansão, Maurílio 
Ferraz, destaca a importância 
do programa. “Nosso Fundo 
Social é a mais importante ferra-
menta de apoio e transformação 
social com recursos exclusivos 
dos nossos associados. Nós, 
dirigentes, conselheiros e cola-
boradores, estamos orgulhosos 
e irmanados na tarefa da reali-

zação de cerca de vinte projetos 
sociais em Alagoas e na Bahia”, 
assinala.

A inscrição de projetos é 
realizada por meio de formulá-
rio no site www.sicredi.com.br/
expansao, onde também estão 
disponíveis o edital e  orien-
tações gerais sobre o Fundo 
Social. O posterior protocolo, 
em meio físico, do formulário 
e do projeto pode ser feito em 
qualquer agência da Sicredi 
Expansão.

QUEM PODE CONCORRER
Pode se inscrever para 

concorrer ao Fundo Social 
pessoa jurídica sem fins lucra-
tivos que:

seja associada à Sicredi 
Expansão no momento de rece-
ber o crédito em conta corrente 
(não é necessário já ser asso-
ciada no ato da inscrição); 

se for associada, estar adim-
plente com a Cooperativa; 

tenha, no mínimo, um ano 
de registro do CNPJ e finali-
dade educacional, cultural, 
social, esportiva ou assistencial 
expressa no estatuto ou ato 
constitutivo.

Além disso, é preciso 
idoneidade, lisura e reconheci-
mento comunitário da entidade 
e de seus dirigentes. 

OS PROJETOS
De acordo com o edital, o 

valor mínimo por projeto é de 
R$ 1 mil e o Fundo Social apor-
tará no máximo R$ 10 mil por 
entidade proponente, podendo 
cada entidade propor até três 
projetos. 

O edital prevê que os recur-
sos do Fundo Social sejam 
direcionados a projetos desen-
volvidos nos municípios e 
comunidades onde atua a 
Sicredi Expansão, com público 
de todas as idades. No entanto, 
o aporte não pode ser utilizado 
em forma de patrocínios ou 
para custear eventos e despesas 
com salário, alimentação, fogos 
de artifício e aluguéis.

ANÁLISE E SELEÇÃO
Uma vez inscritos, os proje-

tos serão analisados pela equipe 
da Sicredi Expansão, que obser-
vará o enquadramento das 
propostas de acordo com as 
normas previstas no regula-
mento. A cooperativa poderá 
solicitar ajustes ou informações 

complementares aos candida-
tos.

Na etapa de análise serão 
considerados: a continuidade 
do projeto levando em conside-
ração a duração dos benefícios 
gerados; o impacto social na 
comunidade; o efeito multi-
plicador, em relação à quanti-
dade de pessoas beneficiadas; 
a aderência ao propósito da 
Cooperativa. Para as entidades 
contempladas em anos ante-
riores pelo Fundo Social, será 
avaliada a qualidade na execu-
ção desses projetos. 

EDIÇÃO PASSADA
Em 2020, foram aprovados 

16 projetos em Salvador e dife-
rentes municípios de Alagoas. 
Na capital baiana, a Associação 
dos Jovens Empreendedores 
de Salvador (AJE-Bahia) finan-
ciou o Workshop Modelagem 
de Afronegócios, de incentivo 
à capacitação e qualificação 
profissional de jovens negros, 

por meio da elaboração ou 
ajuste na modelagem dos seus 
negócios.

Já em terras caetés, a Fede-
ração Alagoana de Judô (Faju) 
usou os recursos para a aquisi-
ção de quimonos e fardamentos 
para as crianças e adolescentes 
atletas, ação similar à Asso-
ciação Chuteira de Ouro, que 
adquiriu uniformes para as 
crianças e jovens assistidos, e 
ao Grupo de Capoeira Mandin-
gueiros de Penedo, que também 
comprou fardamentos para as 
crianças. Enquanto isso, o Lar 
Batista Marcolina Magalhães 
empregou o subsídio no Projeto 
Educalar, com a instalação de 
ambiente de incentivo à leitura 
e aos estudos para as meninas 
acolhidas.

SOBRE O SICREDI 
O Sicredi é uma instituição 

financeira cooperativa compro-
metida com o crescimento dos 
seus associados e com o desen-
volvimento das regiões onde 
atua. O modelo de gestão do 
Sicredi valoriza a participação 
dos mais de 5 milhões de asso-
ciados, os quais exercem papel 
de donos do negócio. Com 
presença nacional, o Sicredi 
está em 24 estados* e no Distrito 
Federal, com mais de 2.000 
agências, e oferece mais de 300 
produtos e serviços financeiros 
(www.sicredi.com.br).

Sicredi: Fundo Social inscreve 
projetos até o final de junho 

INSTITUIÇÕES com ações em educação e cultura de AL e Salvador podem concorrer a subsídios de R$ 1 mil até R$ 10 mil

Em 2020, a Associação Chuteira de Ouro adquiriu uniformes para crianças e jovens

Divulgação
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CPI: Barroso suspende quebras 
de sigilo de servidores do MS

MINISTRO DO STF entendeu que quebra dos sigilos no caso dos dois servidores não foi devidamente justificada

O m i n i s t r o 
Luís Roberto 
B a r r o s o , 

do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), suspendeu hoje as 
quebras dos sigilos telefônico 
e de mensagem aprovadas 
pela CPI da Covid para acessar 
dados de dois servidores do 
Ministério da Saúde.

Com a decisão, a CPI não 
poderá levantar dados de 
Flávio Werneck, que foi asses-
sor de Relações Internacionais 
do Ministério da Saúde na 
gestão do ex-ministro Eduardo 
Pazuello, e de Camile Giaretta 
Sachetti, ex-diretora do depar-
tamento de Ciência e Tecnolo-
gia.

O ministro atendeu pedi-
dos feitos pela defesa dos dois 
servidores. Barroso afirmou 
que a retirada dos sigilos nos 
dois casos não foi devidamente 
justificado pela CPI.

“Não identifico a indicação 
de situações concretas referen-
tes aos impetrantes que justifi-
quem suspeitas fundadas da 
prática de atos ilícitos por eles. 
O fato de terem ocupado cargos 
relevantes no Ministério da 

Saúde no período da pandemia 
de Covid-19 não implica, por 
si só, que sua atuação tenha se 
revestido de ilicitude”, escre-
veu.

Para o ministro, os reque-
rimentos da CPI não deixam 
claro como o acesso ao conte-
údo de conversas privadas dos 
servidores, como arquivos de 

foto, áudio e vídeo, seus histó-
ricos de pesquisa, suas infor-
mações de localização e suas 
atividades em redes sociais 
teria utilidade para a verifica-
ção das ações e omissões de 
autoridades do governo federal 
no enfrentamento à pandemia, 
já que esse é o foco dos trabalhos 
da comissão.

QUEBRAS MANTIDAS
O u t r a s  p e s s o a s  q u e 

também pediram que o sigilo 
não fosse quebrado não 
conseguiram reverter a deci-
são no STF.

No último sábado, o minis-
tro Ricardo Lewandowski 
manteve as quebras de sigilo 
dos ex-ministros Eduardo 

Pazuello (Saúde) e Ernesto 
Araújo (Relações Exteriores) 
e de Mayra Pinheiro, secretá-
ria do Ministério da Saúde.

Ao analisar as ações de 
Pazuello e Mayra Pinheiro, 
Lewandowski  entendeu 
que a CPI agiu conforme as 
competências e que não cabe 
ao Poder Judiciário barrar o 
ato.

A defesa da secretária do 
MS Mayra Pinheiro apresen-
tou à Corte nesta segunda-
-feira (14) um pedido para que 
o ministro Ricardo Lewando-
wski reconsidere a decisão que 
rejeitou o pedido para barrar 
a quebra de sigilo promo-
vida pela CPI. Os advoga-
dos pedem ainda que, se não 
houver reconsideração, que o 
caso seja levado ao plenário.

O ministro Alexandre 
de Moraes decidiu manter a 
quebra dos sigilos da coor-
denadora  do Programa 
Nacional de Imunização 
(PNI), Franciele Francinato. 
A defesa dela foi à Justiça 
contra a medida, mas o minis-
tro entendeu que a CPI não 
cometeu irregularidade.

Nelson Jr. /SCO/STF

Nem mesmo o bom desem-
penho da Seleção Brasileira 
em campo contra a Venezuela 
ontem, que venceu o jogo por 
3X0, fez com que os brasileiros 
vibrassem pelo torneio da Copa 
América realizado no Brasil por 
imposição de Jair Bolsonaro e 
da CBF. O fiasco foi tamanho 
que o STB, detentor da trans-
missão, perdeu a audiência 
para o Domingão do Faustão 
durante toda a transmissão da 
partida. 

Segundo reportagem do 
Portal Pop, o torneio foi assis-
tido por pouco mais de dois 
milhões e 793 mil pessoas. Até 
então, a lanterninha era de 
um confronto de 2016 contra 
o Equador, assistido por três 
milhões e 956 mil pessoas, e de 
um Brasil x Venezuela, de 2011, 
visto por 1.164.720 domicílios 
na metrópole — ambos foram 
exibidos na Globo.

De acordo com os dados 
prévios, enquanto a bola rolava 

no “Brasil versus Venezuela”, a 
emissora bolsonarista alcançou 
média de 13,6 pontos, com um 
pico de 15,8 às 19h51 e foi sinto-
nizado por 22 em cada 100 TVs 
ligadas na principal metrópole 
do país. 

A Globo, mesmo enfraque-
cida com a ausência de Fausto 

Silva, que se recupera de uma 
crise renal, permaneceu na 
liderança de audiência durante 
a faixa horária. Durante a 
partida disputada no Estádio 
Mané Garrincha, o Domingão 
de Tiago Leifert cravou 16,4 
pontos e teve um pico de 18,6 
às 19h52. Ao todo, cerca de 

575 mil e 55 pessoas separa-
ram a programação habitual 
da emissora da partida trans-
mitida pelo SBT. Em terceiro 
lugar, a Record ficou com 7,4 
pontos.

 A reportagem ainda indica 
que, levando em considera-
ção também o pré e pós-jogo 

da rival, a vitória da Globo foi 
mais acachapante. Entre 17h36 
e 19h59, a emissora teve 17,0 
pontos contra 12,4 da trans-
missão comandada por Téo 
José. Mais uma vez, a Record 
garantiu o terceiro lugar, com 
7,2 pontos, seguida por 1,2 
da Cultura e por 1,0 ponto da 
Band, na quinta posição.

MAIORIA DOS BRASILEIROS
RECHAÇA COPA AMÉRICA
No país cujo o presidente 

ignorou 53 emails da Pfizer na 
ofertas de vacinas, o brasileiro 
não recebeu bem a ideia de reali-
zar um torneio de futebol para 
celebrar a vida. De acordo com 
pesquisa do Instituto Ideia, 61% 
dos brasileiros desaprovam a 
realização da Copa América no 
País. O levantamento também 
mostrou que 52% aprovam os 
protestos contra Jair Bolsonaro. 
Os números apontam que 49% 
não aprovam o governo Bolso-
naro.

NÃO EMPOLGOU

Fiasco: Copa América de Bolsonaro 
e SBT tem menor público da história

Reprodução

Em tuíte, Bolsonaro provocou Globo indicando o logo do SBT na transmissão da Copa América; mas se deu mal

Ministro Luís Roberto Barroso, 
do STF, suspendeu quebra 

dos digilos de dois servidores 
do Ministério da Saúde



Até a última esta 
sexta-feira, 
Alagoas já 

vacinou 351.183 pessoas das 
831.466 que integram o público-
-alvo da primeira e segunda 
fases da Campanha de Vacina-
ção contra a Influenza, iniciada 
no dia 5 de maio e que vai até a 
próxima quinta-feira. Isso signi-
fica que, das crianças de seis 
meses a menores de seis anos, 
trabalhadores da saúde, gestan-
tes, puérperas (mulheres com 
até 45 dias após o parto), profes-
sores e idosos com 60 anos ou 
mais, 42.24% já compareceram 
aos postos de vacinação.

Com isso, 47.76% das 
pessoas preconizadas ainda 
faltam se vacinar, uma vez 
que a meta estabelecida pelo 
Programa Nacional de Imuni-
zações (PNI), órgão vinculado 
ao Ministério da Saúde (MS), é 
atingir uma cobertura mínima 
de 90%. Com relação à popula-
ção indígena alagoana, o índice 
dos imunizados corresponde a 
60.17%, uma vez que dos 12.964 
índios que devem ser contem-
plados, 7.800 já compareceram 
aos postos de vacinação.

Segundo dados do PNI, 
dos 102 municípios alagoanos, 

os cinco com as maiores cober-
turas vacinais, nas duas fases 
da Campanha de Vacinação 
contra a Influenza, são Chã 
Preta (99,37%), Paulo Jacinto 
(92,16%), Batalha (90,55%), 
Coité do Nóia (76,71%) e 
Quebrangulo (74,85%). Já os 
cinco com as menores cobertu-
ras, são Capela (19,01%), Pão 
de Açúcar (23,29%), Maragogi 
(25,33%), Campestre (29,01%) e 
Flexeiras (29,20%).

ALERTA
Apesar de Alagoas está em 

plena fase restritiva em razão 
da pandemia da Covid-19 

e, mesmo sem ter registrado 
nenhum caso de Influenza 
este ano, a assessora do PNI 
em Alagoas, Rafaela Siqueira, 
alerta que os integrantes do 
público-alvo da Campanha de 
Vacinação contra a Influenza 
não devem deixar de se imuni-
zar. Isso porque, segundo ela, 
a doença é tão grave quanto a 
provocada pelo novo coronaví-
rus, podendo ocasionar hospi-
talizações e óbitos.

“Apelamos para que os inte-
grantes do público-alvo procu-
rem os postos de vacinação mais 
próximos de suas residências, 
nos 102 municípios alagoanos, 

portando o cartão de vacina-
ção. É importante ressaltar que 
a Influenza é um vírus tão peri-
goso quanto o da Covid-19, que 
causa síndrome respiratória 
aguda grave e pode matar”, aler-
tou Rafaela Siqueira, ao ressaltar 
que, primeiro, é necessário se 
vacinar contra a Covid-19 e, 14 
dias depois, deve-se retornar 
ao posto de saúde para rece-
ber a dose da vacina contra a 
Influenza, que é contraindicada, 
apenas, para quem tem histórico 
de alergia ao ovo de galinha.

ÚLTIMA ETAPA 
A terceira e última etapa 

Campanha de Vacinação 
contra a Influenza 2021, será 
iniciada no dia 18 de junho e vai 
até 9 de julho. A meta é vacinar 
pelo menos 90% dos 353.741 
alagoanos com comorbida-
des, deficiência permanente, 
caminhoneiros, trabalhadores 
do transporte coletivo e rodo-
viário, trabalhadores portu-
ários, forças de segurança e 
salvamento, forças armadas, 
funcionários do Sistema Prisio-
nal, população privada de liber-
dade e adolescentes e jovens em 
medidas socioeducativas.

INDÍGENAS E CRIANÇAS
É importante ressaltar que, 

no caso das crianças com seis 
meses até menores de seis anos 
que irão tomar a vacina contra 
a Influenza pela primeira vez, 
o esquema vacinal é composto 
por duas doses, com intervalo 
de 30 dias entre cada uma. Já 
com relação aos indígenas, 
todos acima de seis meses de 
idade devem ser vacinados e, 
no caso das crianças indígenas 
com idade até oito anos, que 
irão ser vacinadas pela primeira 
vez, é necessário que se tome 
uma segunda dose após 30 dias 
da primeira.
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AL já vacinou mais de 350 mil 
pessoas contra a Influenza

NÚMERO DE VACINADOS corresponde a 42.24% do público-alvo da primeira e segunda fases da Campanha de Imunização

Carla Cleto

Campanha de Vacinação contra a Influenza foi iniciada no dia 5 de maio e ocorre nos 102 municípios alagoanos


