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7COVID-19: AUMENTA O NÚMERO DE INTERNAÇÃO ENTRE JOVENS E CASOS DE ÓBITOS BATEM RECORDE

Ricardo Rodrigues

BILIONÁRIO CARLOS WIZARD – O ‘BRUXO’ DO GABINETE PARALELO DA SAÚDE - SERÁ OUVIDO NA CPI DA COVID, DIA 30
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PITANGUINHA CAMPANHA

Seresteiros 
anunciam o 
silêncio dos 
instrumentos

CASAL dá 
até 90% de 
descontos em 
juros e multas

8 5

A HORA DO 
‘FEITICEIRO’ 

Após sumir feito fumaça, coisa de feiticeiro, o bilionário Carlos Wizard 
– se não estiver ganhando tempo – vai dar as caras na CPI do Senado. Consi-
derado um dos bruxos do Gabinete Paralelo do Ministério da Saúde, Wizard 
esteve desaparecido por alguns dias e, quando esteve perto de ser levado à 
CPI coercitivamente, pediu arrego e mandou seus advogados acertarem uma 
data para ele ser ouvido pela Comissão. Se não houver nenhum feitiço nos 
próximos dias, o bilionário deve ir à CPI da Covid no Senado no próximo dia 
30. Ele queria ser ouvido de forma virtual, mas teve o pedido negado. Hoje, 
Wizard está na condição de investigado e não mais de mera testemunha.

TRAGÉDIA 

Covid: 500 mil mortes
Mais de 500 mil pessoas já 

morreram no Brasil, vítimas 
da Covid-19, do começo da 
pandemia, em março de 2020, 
para cá. Enquanto isso, apenas 
11,5% dos brasileiros rece-
beram duas doses da vacina 
contra o novo coronavírus, no 

País. Em Alagoas, mais de 4 mil 
pessoas foram a óbito, deixando 
milhares de famílias enlutadas. 
Entre os mortos, moradores 
de todos os 102 municípios 
do Estado, de todos os níveis 
sociais, crianças, jovens, 
adultos e idosos. O vírus foi 

letal para praticamente todas 
as famílias, não poupou 
ninguém, principalmente os 
pacientes com comorbidades, 
que já chegam às unidades 
de saúde em quadro crítico, 
precisando de intubação e 
aparelhos de oxigênio.

Brasil vive momento de EXTREMA TRISTEZA ao ultrapassar a barreira do meio milhão de pessoas mortas por Covid

Avícola estava vendendo frangos em estado impróprio para o consumo humano

Vigilância Sanitária 
apreende produtos

FEIRA DO JACINTINHO

Polícia Civil prende 
mais dois suspeitos

KLÉBER MALAQUIAS
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No último ano, a pande-
mia de Covid-19 afetou 
duramente diversos setores 
do País, principalmente a 
saúde, alguns comércios e a 
educação. Diversas pessoas 
foram demitidas e com o 
desemprego em alta, viram 
no empreendedorismo uma 
oportunidade de ganhar sua 
renda e crescer financeira-
mente. Contudo, muitas se 
deparam com a dura reali-
dade que é empreender no 
Brasil.

De acordo com o ranking 
D o i n g  B u s i n e s s  2 0 2 0 , 
pesquisa feita pelo Banco 
Mundial para analisar os 
países com mais facilidade 
para fazer negócios, o Brasil 
ocupa a 124ª posição entre 
190 países, mostrando-se 
um dos mais difíceis para 
empreender. Nova Zelân-
dia, Singapura, Hong Kong, 
Dinamarca, Coreia do Sul 
e Estados Unidos lideram o 
ranking, sendo os melhores 
países do mundo para abrir 
uma empresa.

Mas afinal, o que torna 
o Brasil um país tão difícil 
para empreender? Uma das 
causas é o grande período de 
cerca de 80 dias com diver-
sas etapas burocráticas para 
conseguir abrir uma empresa 

formalizada. Até mesmo 
para o microempreende-
dor a regulamentação não é 
tão rápida, pois além de se 
cadastrar como Microempre-
endedor Individual (MEI), é 
preciso ter a autorização da 
prefeitura da cidade para ser 
oficializado, processo que 
pode demorar alguns dias 
dependendo do município.

Os altos impostos também 
são um empecilho, além dos 
tributos federais como o 
COFINS, PIS, CSLL e IRPJ, 
ainda existem taxas estaduais 
e municipais que impactam 
diretamente o fluxo de caixa 
do empreendedor brasileiro. 
Outro estudo realizado pelo 
Banco Mundial concluiu que 
são necessárias 2600 horas 
trabalhadas por ano para 
conseguir arcar com toda a 
tributação do Brasil.

Em comparação com 
os Estados Unidos, uma 
das  maiores  economias 
do mundo, o processo de 
abertura de uma empresa 
é menos burocrático e com 
carga tributária reduzida. 
Estima-se que o tempo para 
ter um negócio regularizado 
na maioria dos estados é de 
dois a cinco dias úteis, no 
mais tardar, 20 dias, depen-
dendo do estado.

A barreira de dificulda-
des para empreender no 
Brasil faz com que os empre-
endedores pensem em inter-
nacionalizar seus negócios 
para além de terem a chance 
de lucrar mais, não preci-
sarem passar por tamanha 
burocracia. Para abrir uma 
empresa nos Estados Unidos, 
por exemplo, não é preciso 
sequer estar em solo ameri-
cano. As regras trabalhistas, 
tributárias e empresariais 
do país também contribuem 
bastante para o sucesso do 
e m p r e e n d i m e n t o .  U m a 
característica importante 
e diferente do Brasil é que 
os impostos da empresa 
são pagos pelos sócios na 
proporção dos lucros auferi-
dos anualmente.

Se o Brasil não reformu-
lar sua política tributária e 
diminuir a burocracia, vai 
ficar cada vez mais para trás 
quando se trata de empreen-
dedorismo, afastando não 
apenas seus cidadãos a abri-
rem seus próprios negócios 
e contribuírem para o cresci-
mento do país, mas também 
distanciando empreendedo-
res de outros países a investi-
rem aqui, se tornando assim 
um país isolado nos negó-
cios.

Não é Lula (PT), nem 
Fernando Haddad (PT), 
tampouco Ciro Gomes (PDT), 
muito menos João Doria 
(PSDB) a pessoa mais odiada, 
hoje, pelos simpatizantes e polí-
ticos ligados ao presidente Jair 
Bolsonaro e seus filhos.

O ocupante dessa cadeira 
é o senador Renan Calheiros 
(MDB-AL) que - por sua atua-
ção como relator da CPI da 
covid, tem sido um ferrenho 
crítico da atuação do governo 
federal no combate a pandemia.  

E neste final de semana a 
temperatura só aumentou após 
o ministro do STF, Luís Roberto 
Barroso, aprovar o seu pedido 
para atuar como “amicus 
curiae”  - amigo da corte - em 
uma ação movida pelo governo 
federal contra os governos esta-
duais de Pernambuco, Paraná e 
Rio Grande do Norte.

Renan Calheiros, na condi-

ção de relator da CPI, “poderá 
oferecer provas e justificativas ao 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
na açao movida pelo presidente 
Jair Bolsonaro contra os estados 
que decretaram medidas mais 
duras de restrição para conter o 
avanço da Covid-19.”  

Logo no início da manhã 
desta segunda-feira (21) Carla 
Zambelli, deputada federal 
paulista e da tropa de choque 
bolsonarista, usou as suas redes 
sociais para protestar: “Barroso 
autorizou Renan Calheiros a 
dar palpite na ação em que o 
Presidente Bolsonaro exige 
que governadores respeitem os 
direitos do povo. Qual é a espe-
cialidade de Renan para ser 
aceito como “amicus curiae”? 
Ahh, já sei: ele é “amigo” da 
Corte! Não, é Bobo da Corte 
mesmo...” (acompanhe aqui 
a repercussão do Twitter da 
parlamentar).

Dificuldade para empreender no Brasil 
faz com que mais pessoas pensem em 

internacionalizar seus negócios

Zambelli: Qual é a especialidade 
de Renan para ser aceito como 

“amicus curiae”?

Carla Teixeira * Doutoranda na UFMG

As últimas manifestações 
democráticas de 29M foram 
um sucesso. Os brasileiros que 
saíram às ruas deram ao país 
e ao resto do mundo lições de 
civilidade e de cuidados sani-
tários individuais e coletivos. 
As imagens mostraram todos 
usando máscara, em muitos 
lugares o distanciamento físico 
foi respeitado com manifes-
tantes marchando pacifica-
mente em filas quilométricas. 
De norte a sul do país, os gritos 
de protestos foram uníssonos: 
Fora Bolsonaro, auxílio emer-
gencial digno e vacina para 
todos já.

Estima-se que, em 29 de 
maio, 400 mil pessoas saíram 
às ruas para protestar e prestar 
solidariedade às quase 500 mil 

mortes causadas pela pande-
mia e o completo descaso das 
autoridades do país. Para este 
19 de junho, a expectativa é 
que pelo menos 1 milhão de 
pessoas saiam às ruas em atos 
já confirmados em mais de 400 
cidades do Brasil e do exterior. 
Como esperado, as manifes-
tações se avolumam e o senti-
mento de indignação diante da 
tragédia que abate o país tende 
a se aglutinar em palavras 
de ordem contra o genocídio 
praticado pelo atual governo 
militar.

Bolsonaro sabe que sua 
batata está assando e tudo 
indica que 2022 não repetirá 
a fraude eleitoral que o bene-
ficiou, em 2018. Por isso imita 
o fascista italiano, Benito 

Mussolini, e chama seus apoia-
dores para passeios de moto 
sem qualquer adesão popu-
lar (estima-se que apenas 6 
mil pessoas participaram da 
“motociata” de São Paulo). 
Devemos nos ater aos núme-
ros, pois se o governo está 
contra o povo e conta com toda 
a força e estrutura do Estado, 
fato é que somos a maioria 
que detém as condições para 
a mobilização popular e a ação 
política necessárias para ditar o 
destino do Brasil.

As ameaças de golpe são 
constantes e permanentes, 
mas qual outra opção Bolso-
naro tem? A CPI do Genocídio 
vem confirmando com dados, 
fatos e evidencias aquilo que 
muitas pessoas, há tempos, 

estão dizendo: Jair Bolsonaro 
decidiu não comprar vaci-
nas, apostou num tratamento 
precoce ineficaz enquanto 
a prática da “imunidade de 
rebanho por contágio” mata 
centenas de milhares de brasi-
leiros abandonados à própria 
sorte por seu governo que 
adora torturadores e reveren-
cia a ditadura. Tudo indica que, 
ao deixar o poder, Bolsonaro 
e seus capangas (incluindo 
os capangas generais) serão 
responsabilizados, também 
em tribunais internacionais, 
pelas mortes que causaram e os 
crimes que cometeram contra a 
vida humana.

Tudo o que sobe, desce. É 
a lei. Jair Bolsonaro é prota-
gonista de um crime doloso e 

continuado contra a vida dos 
brasileiros e, cedo ou tarde, será 
responsabilizado por seus atos. 
Não devemos nos intimidar 
diante das ameaças violentas de 
Bolsonaro e seus capangas mili-
tares. Haveremos de, organiza-
dos e mobilizados, dar o lugar 
devido a cada um dos traidores 
da pátria que prejudicaram o 
Brasil e mataram brasileiros em 
nome de interesses individuais 
e corporativos. 19J será apenas 
mais uma das inúmeras mani-
festações que virão. De novo, 
bradaremos em uníssono que 
queremos democracia, quere-
mos vacinas, queremos auxílio 
emergencial digno, queremos 
respeito: Fora Bolsonaro! Para 
vencer o vírus e liquidar o 
verme.

19J: o “Fora Bolsonaro” é cada vez maior



Po l i c i a i s  d a 
Delegacia de 
H o m i c í d i o s 

(DH) de Rio Largo prende-
ram mais dois suspeitos de 
envolvimento no assassinato 
do empresário Kleber Mala-
quias, executado no dia 15 de 
julho de 2020, dentro do Bar 
da Buchada, localizada na 
Avenida Teotônio Vilela, em 

Rio Largo.
De acordo com o delegado 

Lucimério Campos, titular 
da DH de Rio Largo, esta foi 
a segunda fase da Operação 
Sicários. Na primeira fase, 
outros quatro acusados foram 
presos. Os dois homens presos, 
agora, eram pessoas próximas 
à vítima e o atraíram para 
beber no bar, exatamente no 

dia de seu aniversário, data em 
que ocorreu o assassinato.

O delegado lembrou que o 
Ministério Público já denun-
ciou, no último dia 7, seis 
pessoas acusadas de assassi-
nar Kleber Malaquias. A ação 
penal foi proposta pela promo-
tora de Justiça Cíntia Calumby, 
titular da 4ª Promotoria de 
Justiça de Rio Largo.

Segundo ela, das seis 
pessoas denunciadas, dois 
são policiais militares, um 
ex-PM, um homem morador 
do mesmo município onde 
ocorreu o homicídio e mais 
dois que residem em Maceió. 
Os réus foram enquadrados 
no crime de homicídio dupla-
mente qualificado, por motivo 
que impossibilitou a defesa da 

vítima e mediante pagamento 
de recompensa.

O delegado Lucimério 
Campos informou que as 
investigações vão continuar. 
“Queremos saber quem 
mandou matar o empresário e 
apresentar à Justiça”, comple-
tou. O crime ocorreu há quase 
um ano.

Fonte:Alagoas24Horas
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Presos mais dois acusados 
na morte de Kléber Malaquias

PARA A POLÍCIA CIVIL, os dois suspeitos atraíram o “amigo” - que comemorava aniversário - para o local da execução                                                 

Equipes da Delegacia de 
Narcóticos (DNARC), sob o 
comando do delegado Marcos 
Lins Machado, realizaram uma 
operação para prender trafi-
cante de drogas na parte alta de 
Maceió.

Durante todo este mês de 
junho, os policiais civis da espe-
cializada fizeram várias ações 
de inteligência e investigação 
objetivando coibir o tráfico de 
entorpecentes.

As diligências resultaram 
na identificação de um depó-
sito, onde foram encontrados 
aproximadamente 25 quilos 
de maconha acondicionada em 

forma de tabletes.
Um homem de 25 anos 

que estava no local foi preso 
e confessou que havia sido 
contratado para fazer a guarda 
do entorpecente e posterior 
distribuição.

Após receber voz de prisão, 
ele foi conduzido à sede da 
DNARC e autuado pelo dele-
gado Marcos Lins Machado. A 
droga também foi apreendida e 
levada para a delegacia.

Na ação que resultou na 
prisão do acusado, os policiais 
civis tiveram o apoio de poli-
ciais penais, da Secretaria de 
Ressocialização.

Durante ações distintas, 
guarnições da Polícia Militar 
de Alagoas registraram apre-
ensões de cerca de 4,7 quilos 
de drogas e uma arma de fogo 
na Região Metropolitana de 
Maceió, ontem. Em Maceió, 
a Força Tática do 1º Batalhão 
da PM retirou de circulação 
4.690 gramas de maconha, que 
foram encontrados no bairro 
do Vergel do Lago.

A apreensão ocorreu após 
uma abordagem a um indiví-
duo de 30 anos, encontrado 
em atitude suspeita na porta 
da residência dele localizada 
na Rua Bom Retiro. Com o 
suspeito, os militares encon-
traram algumas bombinhas 
de maconha. Com a autori-

zação dele, conforme a PM, 
os policiais também realiza-
ram a busca domiciliar e, na 
varredura, encontraram uma 
mochila debaixo de uma das 
camas com tabletes da droga. 
A ação contou com o apoio da 
equipe do Oficial de Opera-
ções e também apreendeu uma 
balança portátil de precisão.

Diante dos fatos, o infra-
tor foi conduzido à Central de 
Flagrantes I, no Farol, e autu-
ado pelo crime de Tráfico de 
entorpecentes. Militares do 1º 
Batalhão também prenderam 
um jovem de 20 anos e apreen-
deram dentro da casa dele 31 
gramas de crack. Ele também 
foi autuado pelo mesmo crime 
na delegacia.

Militares do Batalhão de 
Guarda (BPGd) prenderam 
ontem um jovem de 22 anos 
em flagrante, acusado de 
atentado violento ao pudor 
contra menino de oito anos. O 
crime teria ocorrido na casa do 
suspeito, na Cidade Univer-
sitária. A Polícia Militar não 
informou à imprensa como o 
suspeito aliciou o menor. Os 
militares disseram apenas que 
a criança descreveu a violência 
sexual com riqueza de deta-
lhes, assim como a perícia teria 
confirmado a agressão.O crimi-
noso foi encaminhado à Central 
de Flagrantes, onde foi autuado 
por estupro de vulnerável. 

TRÁFICO

Homem é preso com 
25kg de maconha

PM apreende 4,7kg 
de drogas e arma

Jovem é 
preso por 
atentado
ao pudor

Deraldo Francisco
Repórter

Uma mulher de 60 anos 
– cujo nome não foi revelado – 
viúva do policial civil Dermeval 
Ricardo Vieira, morto a facadas 
em janeiro do ano passado, 
foi presa hoje pela manhã. No 
Benedito Bentes. A mulher 
é acusada de ter atacado o 
marido com facadas, enquanto 
ele dormia.

O agente da Polícia Civil 
foi morto na sala de casa, no 
Povoado Lagoa Redonda, em 
Piaçabuçu. No dia do crime, 
não houve suspeita de quem 

teria praticado o homicídio. 
No entanto, as investigações 
chegaram à esposa do poli-
cial como autora do assassi-
nato. 

A Polícia Civil conseguiu 
a comprovação de que, pouco 
antes de ser assassinado, 
Dermeval teria revelado para 
a esposa que estaria saindo do 
relacionamento para viver com 
outra mulher. Ela não teria acei-
tado a separação, depois de 15 
anos de relacionamento. 

Para cometer o crime, a 
esposa do policial teria arru-
mado um motivo para o filho 
do casal – um menino de 12 

anos – sair de casa. Teria sido 
nesse momento que ela matou 
marido.

O delegado Gustavo Xavier 
– de Investigações e Capturas – 
contou que o local do crime era 
ermo, sem câmeras que pudes-
sem ajudar nas investigações. 
Mas, com o avançar dos traba-
lhos, foi possível isolar a esposa 
do policial na condição de única 
suspeita deste crime.

Após a prisão, que ocorreu 
no Benedito Bentes, onde a 
mulher estava morando, ela foi 
transferida direto para o Presí-
dio Feminino Santa Luzia, onde 
vai aguardar julgamento.

ESCLARECIDO

Mulher é presa acusada 
de matar policial civil

VERGEL DO LAGOVIOLÊNCIA

Ascom/SSP

Droga estava pronta para ser entregue nas bocas de fumo em Maceió

Setor de armas e munição suspende atendimento

O diretor da Gerência de Estatística e Informação da Polícia Civil de 
Alagoas (GEINFO), delegado Medson Maia, informou que o Núcleo 
de Regulação de Registro e Controle de Armamento, Munição e 
Explosivos (NURRCAME), ficará com o atendimento ao público 
suspenso, de forma temporária, amanhã e quarta-feira. A medida 
visa à reorganização do setor durante a transição de comando da 
referida unidade.No entanto, o diretor comunica que os delegados, 
escrivães e agentes da instituição, que tiverem casos de urgência, 
se dirijam ao setor para a viabilidade de resolução do respectivo 
problema. Disse ainda que se o trabalho interno que está sendo 
desenvolvido finalizar antes deste período, o setor volta a funcionar 
normalmente antes do prazo inicialmente estipulado.
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Vigilância Sanitária interdita 
avícola e apreende alimentos

A FISCALIZAÇÃO no bairro do Jacintinho, flagra avícola contendo quase meia tonelada de carnes estragadas

Uma opera-
ção de fisca-
l ização  de 

rotina feita ontem, no bairro 
do Jacintinho, constatou que 
em uma avícola havia aproxi-
madamente meia tonelada de 
carne bovina, suína e laticínios 
estragados. A constatação foi 
feita por técnicos da Vigilância 
Sanitária de Maceió.

Além da apreensão dos 
alimentos estragados, os esta-
belecimentos foram autuados 
e têm um prazo de 30 dias 
para regularizarem os flagran-
tes pela falta de higiene e das 
exigências sanitárias. 

Como explica José Airton, 
coordenador da Vigilância 
Sanitária de Maceió, a interdi-
ção da avícola foi uma das mais 
impactantes feitas até agora na 
capital. “O que vimos nessa 

avícola nos chamou bastante a 
atenção, tendo em vista que o 
risco sanitário para a população 
era iminente e alto”. 

Segundo Airton, foram 
constatados nos estabeleci-
mentos fezes, água e o frango 
num mesmo ambiente de 
abate. “Verificamos ainda 
funcionários no local sem 
EPIs, além de facas e utensí-
lios em geral sem a mínima 
condição de uso”, destacou o 
coordenador.

Dados da Vigilância Sani-
tária de Maceió revelam que, 
somente nesse primeiro semes-
tre de 2021, já foram apreen-
didas mais de 20 toneladas 
de alimento sem condição de 
consumo, com a interdição de 
diversos estabelecimentos por 
descumprimento das normas 
sanitárias e de higiene. 

Ascom SMS

Quase meia tonelada de alimentos estragados são apreendidos pela Vigilancia Sanitária de Maceió, no Jacintinho

Os cidadãos que preci-
sam mudar a titularidade do 
Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) de um imóvel 
devem ficar atentos à documen-
tação específica para cada caso. 
O procedimento é necessário na 
compra de um imóvel, morte 
do proprietário, doação, inte-
gralização de capital, permuta, 
cisão de empresa e nos casos de 
separação. 

A Prefeitura de Maceió, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Economia (Semec), escla-
rece que a transferência deve 
ser solicitada à pela internet 
via processo administrativo 
ou, para os casos de compra 
e venda de um imóvel, pelo 
Portal ITBI-e, onde será gerado 
o Imposto sobre a Transmissão 
de Bens Imóveis (ITBI).

Para abrir um processo 
administrativo é necessário 
enviar um requerimento, que 
pode ser baixado clicando 
pelo endereço eletrônico 
www.semecmaceio.com/
formularios. O formulário 
deve ser preenchido correta-
mente e enviado à secretaria 
por e-mail (protocoloseto-
rial@semec.maceio.al.gov.br) 
com a documentação em PDF 
anexada.

Com a chegada de mais 
18.300 doses de vacina, a 
Prefeitura de Maceió passou 
a ampliar a vacinação contra 
o covid-19, já neste final de 
semana. Estão sendo contem-
pladas pessoas com idade de 
50 anos ou mais e remanescen-
tes das etapas anteriores. 

As pessoas que fazem 
parte desse público alvo já 
devem procurar os locais 
de vacinação já divulgados 
pela Prefeitura de Maceió, 
por intermédio da Secretaria 
Municipal da Saúde: o drive-
-thru de Jaraguá, o drive-thru 
da Justiça Federal (Serraria), 
o Maceió Shopping (Manga-
beiras) e o Pátio Shopping 
(Cidade Universitária). O 
horário segue das 09h às 21h.

Também estão disponí-
veis os pontos como o Ginásio 
Arivaldo Maia (Jacintinho), 
Papódromo (Vergel do Lago), 
Praça Padre Cícero (Benedito 
Bentes) e Terminal do Osman 
Loureiro. Estão abertos das 09h 
às 21h.

Também já está aberto 
o agendamento para hoje, 
amanhã e quarta-feira, 23. As 
pessoas aptas a se vacinarem 
podem agendar pelo site: agen-
davacina.maceio.al.gov.br

IPTU MAIS DOSES

Transferência
do titular 
deve ser feita
pela internet

Município 
amplia a 
vacinação 
contra Covid

Caso as ligações indeseja-
das continuem incomodando 
o seu cotidiano de forma siste-
mática, o órgão de Proteção 
e Defesa do Consumidor de 
Maceió (Procon) faz um alerta 
à população sobre como utili-
zar a plataforma “Não Me 
Perturbe”. A medida evita a 
oferta de produtos e serviços 
devido às ligações indesejadas 
das prestadoras de serviços de 
Telecomunicações, como tele-
fone fixo e móvel, TV por assi-
natura e Internet.

D a d o s  d a  A g ê n c i a 
Nacional de Telecomuni-
cações (ANATEL) revelam 
que, somente este ano, até o 
momento, em Maceió, foram 
registradas mais de 130 mil 
números de telefonia fixa e 
aproximadamente 3 mil de 
telefonia móvel cadastrados 
para o bloqueio de ligações 
indesejadas.

Em 2009, foi criada a Lei 
7.127/2009 para impedir que as 
empresas de telemarketing ou 
estabelecimentos que utilizem 
deste serviço efetuem ligações 
telefônicas não autorizadas 
para os usuários nele inscritos.

Como explica o Leandro 
Almeida, diretor executivo do 
Procon Maceió, é importante 
que os consumidores façam 

o cadastro na plataforma, 
ressaltando que o bloqueio 
pode demorar até 30 dias 
corridos a partir da data da 
solicitação para entrar em 
vigor. “Caso ainda ocorra as 
ligações, é necessário anotar 
todos os dados das chamadas 
que recebe, como o número do 
telefone, data e hora da ligação 
para que as empresas sejam 
multadas”.

Para fazer o cadastro, o 
consumidor deve acessar o site 
e preencher os dados pessoais, 
como nome completo, CPF, 
e-mail e senha. Após isso, é 
preciso inserir os números 
de telefones e as empresas 
para o bloqueio das ligações. 
Para entrar em contato com o 

Procon Maceió, os interessados 
devem ligar para os telefones: 
0800 082 4567 ou no WhatsApp 
(82) 98882-8326. 

Já os atendimentos presen-
ciais estão sendo feitos na 
unidade do Centro Universitá-
rio Uninassau, no bairro Farol, 
e ainda na sede da antiga FAT, 
atual Centro Universitário 
Mário Pontes Jucá (UMJ), no 
Barro Duro. O funcionamento 
é de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 13h. Para formali-
zar as denúncias, é necessário 
entregar as cópias do RG, CPF, 
comprovante de residência e 
demais documentos que forem 
necessários para comprovar 
as reclamações de abuso aos 
direitos do consumidor.

ALERTA À POPULAÇÃO

Procon orienta sobre 
ligações indesejadas

Pei Fon

Leandro Almeida, diretor executivo do Procon Maceió orienta os consumidores
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CASAL oferece nova chance 
para pagamento de débitos

COM 90% DE DESCONTO em juros e multas, oportunidade é válida para pagamento com cartão de débito ou de crédito

Diego Barros
Repórter

Qu e m  e s t á 
com a liga-
ção de água 

cortada ou possui dívidas com 
a Companhia de Saneamento 
de Alagoas (Casal) tem agora 
uma nova oportunidade para 
resolver a situação com condi-
ções especiais. É que a Compa-
nhia retomou a campanha 
“Casal Desconto Legal”, que 
oferece 90% de desconto em 
juros, multas e atualizações 
monetárias.

A campanha começa hoje 
e segue até o dia 5 de julho, 
tanto em Maceió quanto no 
interior. Na capital, o aten-
dimento ocorre exclusiva-

mente no Shopping Parque 
Maceió, em Cruz das Almas, 
das 8h às 17h, em uma estru-
tura montada no estaciona-
mento. É obrigatório o uso 
de máscara, álcool em gel 
e haverá distanciamento 
social. Não há necessidade 
de agendamento prévio, 
basta chegar ao local para 
será atendido.

Já no interior, o atendi-
mento é nos escritórios da 
Casal de cada cidade, de 
segunda a sexta-feira, entre 
7h30 e 11h30,. Também não há 
necessidade de agendamento 
prévio. A única exceção é 
Arapiraca, onde o serviço é 
oferecido na Central Já do 
Arapiraca Garden Shopping, 
com agendamento prévio 

pelo site da Seplag (https://
agendamento.seplag.al.gov.
br/).

O desconto de 90% em 
juros, multas e atualizações 
monetárias é para quem esti-
ver com contas em atraso ou 
situação irregular de consumo 
de água e uso de esgotamento 
sanitário. A iniciativa da 
empresa também é motivada 
pela pandemia do novo coro-
navírus, que deixou muitos 
clientes com a renda reduzida 
nos últimos meses.

Vale destacar que o paga-
mento, nesse caso da campa-
nha, é exclusivo com cartão de 
débito, crédito ou boleto (em 
caso de boleto, o pagamento 
não é parcelado). Para todo 
mundo a Casal vai aplicar 

o desconto de 90%, mesmo 
para quem fizer o pagamento 
parcelado. Já o número de 
parcelas vai depender da 
disponibilidade do cartão do 
cliente.

A  c a m p a n h a  “ C a s a l 
Desconto Legal” contempla 
as 77 cidades atendidas pela 
Casal. Para o presidente da 
empresa, Clécio Falcão, a 
iniciativa é uma grande opor-
tunidade de o cliente sair do 
vermelho e regularizar a situ-
ação com a empresa.

“Essa campanha oferece 
condições especiais para que 
o cliente possa quitar débitos 
e usar os serviços de abaste-
cimento de água e coleta de 
esgoto de forma regular. É 
também uma grande chance 

para quem ficou endividado 
em virtude da escassez de 
renda causada pela pandemia 
de coronavírus”, destacou. 
Ele lembrou que, em 2020, 
também devido à pandemia, 
a Casal não aplicou nenhum 
reajuste na tarifa de água 
e esgoto, bem como não o 
fará em 2021. Dessa forma, a 
Companhia está há dois anos 
sem aplicar nenhum reajuste 
em sua tarifa.

O u t r a s  i n f o r m a ç õ e s 
sobre a campanha “Casal 
Desconto Legal” podem ser 
obtidas pelo Call Center 0800 
082 0195 ou pelo Whatsapp 
98139-9892, de segunda a 
sexta-feira, das 7h às 20h, e 
nos finais de semana e feria-
dos, das 7h às 19h.

O Ministério Público do 
Estado de Alagoas (MPAL) 
recomendou às agências 
bancárias e loterias de Arapi-
raca que cumpram o Decreto 
Estadual no. 70.145/20, que 
exige medida de segurança 
para se evitar a disseminação 
do novo coronavírus. O docu-
mento foi enviado às gerências 
dessas unidades hoje.

A recomendação foi expe-
dida por meio da 4a e da 11a 
Promotorias de Justiça de Arapi-
raca, através dos promotores 
de Justiça Rogério Paranhos 
e Lucas Mascarenhas, após o 
MP/AL realizar fiscalização, no 
último dia 18, que contou com 
a parceria da Secretaria Munici-
pal de Saúde, da Vigilância Sani-
tária, da SMTT e do 3o Batalhão 
de Polícia Militar. “Na ocasião, 
pudemos constatar a existên-
cia de filas na parte externa de 
diversas agências bancárias, 
onde os usuários/clientes esta-
vam expostos ao sol e a chuva, 
sem o distanciamento mínimo 
exigido pelo Decreto Estadual 
no. 70.145, de 22 de junho de 
2020, expedido pelo governo do 
Estado de Alagoas, e, ainda, sem 
respeito às prioridades previs-
tas na Lei Federal no. 10.048, de 
novembro de 2000, que trata 
sobre as pessoas com deficiên-
cia, idosos com idade igual ou 
superior a 60 anos, gestantes, 

lactantes e pessoas com crian-
ças de colo e obesos. Todo esse 
público deve ser tratado com a 
máxima prioridade”, afirma-
ram Rogério Paranhos e Lucas 
Mascarenhas.

O QUE DEVE SER FEITO
Na recomendação, o MPAL 

orienta que agências bancárias 
e casas lotéricas de Arapiraca 
deem cumprimento imediato às 
medidas sanitárias previstas no 
artigo 7o do já referido decreto, 
notadamente “a medida de 
organização de filas e de distan-
ciamento mínimo de 1,5m (um 
metro e meio) entre as pessoas”.

Elas também deverão adotar 
ações no sentido de “dar trata-
mento digno aos seus usuários 
que estejam do lado externo dos 
estabelecimentos, de modo que 

eles não fiquem expostos ao sol 
e a chuva, obedecendo ainda 
as prioridades legais nos aten-
dimentos diários, “sob pena de 
multa e interdição”.

O MP/AL recomenda ainda 
a disponibilização de um ou 
mais funcionários, durante todo 
o horário de utilização de toldos 
no lado externo das agências 
bancárias ou casas lotéricas para 
a organização das filas que surgi-
rem e para que sejam respeitadas 
as prioridades previstas em lei, a 
fim de evitar-se aglomerações 
passíveis de aumentar a prolife-
ração do vírus da Covid-19.

Os estabelecimentos terão 
prazo de 72 horas para infor-
mar ao Ministério Público sobre 
as medidas adotadas para o 
devido cumprimento da reco-
mendação. 

AGÊNCIAS BANCÁRIAS E LOTERIAS DE ARAPIRACA

Ministério Público quer 
cumprimento do decreto

O Ministério Público do 
Trabalho (MPT) em Alagoas 
obteve mais uma decisão judi-
cial para buscar a igualdade 
de oportunidades a pessoas 
com deficiência no mercado de 
trabalho. No começo do mês, a 
3ª Vara do Trabalho de Maceió 
acatou os pedidos do MPT ao 
determinar que a Usina Caeté 
realize a contratação de PCDs 
para os quadros da empresa.

De acordo com a decisão, 
a Usina Caeté está obrigada a 
contratar pessoas com deficiên-
cia ou beneficiários reabilitados 
no percentual legal – entre 2% e 
5% de PCDs para empresas com 
mais de 100 funcionários, de 
acordo com a Lei nº 8.213/91. A 
empresa também está proibida 
de dispensar PCD ou reabili-
tado de forma injustificada, sem 
que antes contrate substituto 
em condição semelhante e de 
forma imediata.

A sentença foi fundamen-
tada em ação civil pública 
ajuizada pelo MPT, após a insti-
tuição instaurar inquérito civil 
para investigar denúncia de que 
a usina não estaria cumprindo a 
cota mínima de PCD/reabilita-
dos. De acordo com a denúncia, 
enviada pela Superintendência 
Regional do Trabalho (SRT/AL), 
a empresa também teria demi-
tido, sem justa causa, 13 traba-
lhadores nessa condição.

Durante as investigações, o 

MPT observou a necessidade 
de capacitação de pessoas com 
deficiência que estão fora do 
mercado e, como uma forma de 
complementação, propôs que 
a usina poderia formar turma 
de aprendizes PCDs - para 
contratá-los posteriormente. A 
empresa demonstrou interesse 
em ofertar os cursos de aprendi-
zagem, mas, após ser notificada 
e apresentar documentação à 
SRT/AL, ficou comprovada a 
contratação de apenas 09 PCDs 
na modalidade de aprendiz.

Na ação ajuizada pelo MPT, 
a procuradora Adir de Abreu 
destaca que ficou comprovado 
o descumprimento reiterado, 
pela empresa, das cotas de 
PCDs/Reabilitados, bem como 
a demissão sem substituição 
prévia, em flagrante descum-
primento do art. 93 da Lei n. 
8.213/91. De acordo com dados 
do Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados (Caged), 
a usina possuía 4522 vínculos 
de emprego. À época das inves-
tigações, a usina afirmou que 
possuía apenas 37 PCDs contra-
tados.

Ao proferir a decisão, o 
juízo da 3ª Vara do Trabalho 
ressaltou, dentre os argumen-
tos jurídicos que resultaram 
na sentença, que as empre-
sas também devem possuir a 
responsabilidade social para 
atuar conjuntamente com o 

DECISÃO JUDICIAL

Usina Caeté acata a 
contratação de PCD’s
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Vigilância Sanitária interdita 
avícola e apreende alimentos

A FISCALIZAÇÃO no bairro do Jacintinho, flagra avícola contendo quase meia tonelada de carnes estragadas

Uma opera-
ção de fisca-
l ização  de 

rotina feita ontem, no bairro 
do Jacintinho, constatou que 
em uma avícola havia aproxi-
madamente meia tonelada de 
carne bovina, suína e laticínios 
estragados. A constatação foi 
feita por técnicos da Vigilância 
Sanitária de Maceió.

Além da apreensão dos 
alimentos estragados, os esta-
belecimentos foram autuados 
e têm um prazo de 30 dias 
para regularizarem os flagran-
tes pela falta de higiene e das 
exigências sanitárias. 

Como explica José Airton, 
coordenador da Vigilância 
Sanitária de Maceió, a interdi-
ção da avícola foi uma das mais 
impactantes feitas até agora na 
capital. “O que vimos nessa 

avícola nos chamou bastante a 
atenção, tendo em vista que o 
risco sanitário para a população 
era iminente e alto”. 

Segundo Airton, foram 
constatados nos estabeleci-
mentos fezes, água e o frango 
num mesmo ambiente de 
abate. “Verificamos ainda 
funcionários no local sem 
EPIs, além de facas e utensí-
lios em geral sem a mínima 
condição de uso”, destacou o 
coordenador.

Dados da Vigilância Sani-
tária de Maceió revelam que, 
somente nesse primeiro semes-
tre de 2021, já foram apreen-
didas mais de 20 toneladas 
de alimento sem condição de 
consumo, com a interdição de 
diversos estabelecimentos por 
descumprimento das normas 
sanitárias e de higiene. 

Ascom SMS

Quase meia tonelada de alimentos estragados são apreendidos pela Vigilancia Sanitária de Maceió, no Jacintinho

Os cidadãos que preci-
sam mudar a titularidade do 
Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) de um imóvel 
devem ficar atentos à documen-
tação específica para cada caso. 
O procedimento é necessário na 
compra de um imóvel, morte 
do proprietário, doação, inte-
gralização de capital, permuta, 
cisão de empresa e nos casos de 
separação. 

A Prefeitura de Maceió, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Economia (Semec), escla-
rece que a transferência deve 
ser solicitada à pela internet 
via processo administrativo 
ou, para os casos de compra 
e venda de um imóvel, pelo 
Portal ITBI-e, onde será gerado 
o Imposto sobre a Transmissão 
de Bens Imóveis (ITBI).

Para abrir um processo 
administrativo é necessário 
enviar um requerimento, que 
pode ser baixado clicando 
pelo endereço eletrônico 
www.semecmaceio.com/
formularios. O formulário 
deve ser preenchido correta-
mente e enviado à secretaria 
por e-mail (protocoloseto-
rial@semec.maceio.al.gov.br) 
com a documentação em PDF 
anexada.

Com a chegada de mais 
18.300 doses de vacina, a 
Prefeitura de Maceió passou 
a ampliar a vacinação contra 
o covid-19, já neste final de 
semana. Estão sendo contem-
pladas pessoas com idade de 
50 anos ou mais e remanescen-
tes das etapas anteriores. 

As pessoas que fazem 
parte desse público alvo já 
devem procurar os locais 
de vacinação já divulgados 
pela Prefeitura de Maceió, 
por intermédio da Secretaria 
Municipal da Saúde: o drive-
-thru de Jaraguá, o drive-thru 
da Justiça Federal (Serraria), 
o Maceió Shopping (Manga-
beiras) e o Pátio Shopping 
(Cidade Universitária). O 
horário segue das 09h às 21h.

Também estão disponí-
veis os pontos como o Ginásio 
Arivaldo Maia (Jacintinho), 
Papódromo (Vergel do Lago), 
Praça Padre Cícero (Benedito 
Bentes) e Terminal do Osman 
Loureiro. Estão abertos das 09h 
às 21h.

Também já está aberto 
o agendamento para hoje, 
amanhã e quarta-feira, 23. As 
pessoas aptas a se vacinarem 
podem agendar pelo site: agen-
davacina.maceio.al.gov.br

IPTU MAIS DOSES

Transferência
do titular 
deve ser feita
pela internet

Município 
amplia a 
vacinação 
contra Covid

Caso as ligações indeseja-
das continuem incomodando 
o seu cotidiano de forma siste-
mática, o órgão de Proteção 
e Defesa do Consumidor de 
Maceió (Procon) faz um alerta 
à população sobre como utili-
zar a plataforma “Não Me 
Perturbe”. A medida evita a 
oferta de produtos e serviços 
devido às ligações indesejadas 
das prestadoras de serviços de 
Telecomunicações, como tele-
fone fixo e móvel, TV por assi-
natura e Internet.

D a d o s  d a  A g ê n c i a 
Nacional de Telecomuni-
cações (ANATEL) revelam 
que, somente este ano, até o 
momento, em Maceió, foram 
registradas mais de 130 mil 
números de telefonia fixa e 
aproximadamente 3 mil de 
telefonia móvel cadastrados 
para o bloqueio de ligações 
indesejadas.

Em 2009, foi criada a Lei 
7.127/2009 para impedir que as 
empresas de telemarketing ou 
estabelecimentos que utilizem 
deste serviço efetuem ligações 
telefônicas não autorizadas 
para os usuários nele inscritos.

Como explica o Leandro 
Almeida, diretor executivo do 
Procon Maceió, é importante 
que os consumidores façam 

o cadastro na plataforma, 
ressaltando que o bloqueio 
pode demorar até 30 dias 
corridos a partir da data da 
solicitação para entrar em 
vigor. “Caso ainda ocorra as 
ligações, é necessário anotar 
todos os dados das chamadas 
que recebe, como o número do 
telefone, data e hora da ligação 
para que as empresas sejam 
multadas”.

Para fazer o cadastro, o 
consumidor deve acessar o site 
e preencher os dados pessoais, 
como nome completo, CPF, 
e-mail e senha. Após isso, é 
preciso inserir os números 
de telefones e as empresas 
para o bloqueio das ligações. 
Para entrar em contato com o 

Procon Maceió, os interessados 
devem ligar para os telefones: 
0800 082 4567 ou no WhatsApp 
(82) 98882-8326. 

Já os atendimentos presen-
ciais estão sendo feitos na 
unidade do Centro Universitá-
rio Uninassau, no bairro Farol, 
e ainda na sede da antiga FAT, 
atual Centro Universitário 
Mário Pontes Jucá (UMJ), no 
Barro Duro. O funcionamento 
é de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 13h. Para formali-
zar as denúncias, é necessário 
entregar as cópias do RG, CPF, 
comprovante de residência e 
demais documentos que forem 
necessários para comprovar 
as reclamações de abuso aos 
direitos do consumidor.

ALERTA À POPULAÇÃO

Procon orienta sobre 
ligações indesejadas

Pei Fon

Leandro Almeida, diretor executivo do Procon Maceió orienta os consumidores
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Fora Bolsonaro: Manifestações
marcam sábado em todo país

“PELO ANDAR DA CARRUAGEM, estamos à procura de um substituto imediato para esse Serial Killer de faixa, à solta em Brasília”

Ricardo Rodrigues
Repórter

Mais de 500 
mil pessoas 
já  morre-

ram no Brasil, vítimas da 
Covid-19, do começo da pande-
mia, em março de 2020, para cá. 
Enquanto isso, apenas 11,5% 
dos brasileiros receberam 
duas doses da vacina contra o 
novo coronavírus, no País. Em 
Alagoas, mais de 4 mil pessoas 
foram a óbito, deixando milha-
res de famílias enlutadas. 

Entre os mortos, morado-
res de todos os 102 municípios 
do Estado, de todos os níveis 
sociais, crianças, jovens, adultos 
e idosos. O vírus foi letal para 
praticamente todas as famílias, 
não poupou ninguém, prin-
cipalmente os pacientes com 
comorbidades, que já chegam 
às unidades de saúde, nas últi-
mas, precisando de intubação e 
aparelhos de oxigênio. 

Apesar do esforço do 
governo, em aumentar a oferta 
de leitos da rede pública, os 
hospitais estão lotados de 
pacientes para tratamento da 
Covid-19. A taxa de ocupação 
de leitos de UTI já chega a 100% 
em muitos municípios, e na 
capital está à beira do colapso. 
Os infectologistas defendem 
a ampliação de leitos, mas 
avisam que isso só não basta, 
para fazer frente ao aumento 
constante dos casos da doença. 

O vírus é mais rápido 
que a vacinação, com isso 
não adianta só aumentar o 
número de leitos, temos que 

combater prioritariamente a 
propagação da doença, até 
que a maioria de população 
esteja imunizada. E como se 
faz isso, aumentando o ritmo 
da vacinação para atingir 
todas as faixas etárias, quanto 
mais pessoas vacinadas 
melhor, e evitando aglomera-
ções, ficando em casa, usando 
máscaras e lavando as mãos.

Estas orientações veem 
sendo repetidas insistente-
mente por médicos e demais 
profissionais de saúde, na 
linha de frente à Covid-19. 
Gestos simples, como o uso 
de álcool em gel ou lavar as 
mãos corretamente, veem 
sendo ensinados à exaustão 
para crianças e adultos, só não 
entende essas necessidades 
quem não quer. Os negacio-
nistas – aqueles que negam 
até as evidências científicas – 
estão nesse grupo de pessoas 
que rejeitam até as vacinas, 
desprezam o uso de máscaras 
e não evitam aglomerações. 

O líder dos negacionistas é 
o presidente Jair Bolsonaro, que 
está sendo acusado de crime de 
lesa a pátria e pode ser levado a 
julgamento nos tribunais inter-
nacionais, por crime contra 
a humanidade. Ele deve ser 
indiciado pela CPI da Covid-
19 no Senado, responsável pela 
morte de mais de meio milhão 
de pessoas, por ter atrasado a 
vacinação, investido em medi-
camento sem eficácia compro-
vada e ter feito propaganda 
contra o uso de máscaras. 

“Fora Bolsonaro”
O comportamento irres-

ponsável, antiético e nocivo 
do presidente da República, 
num momento de pandemia, 
levou a população brasileira às 
ruas, para protestos históricos e 
manifestações memoráveis. O 
movimento “Fora Bolsonaro”, 
organizado por partidos de 
esquerda e movimentos sociais, 
eclodiu mais uma vez neste 
final de semana, com protestos 
em todas as capitais e principais 
cidades do País.  

Em Alagoas, o ato público 
foi sábado, na Praça Centená-
rio, de onde os manifestan-
tes saíram em passeata pela 
Avenida Fernandes Lima. Com 
bandeiras, faixas e cartazes, os 
manifestantes gritavam “Fora 
Bolsonaro, genocida”. Para 
eles, o presidente é responsável 
pela mortandade de pessoas, 
vítimas da Covid-19, no Brasil. 
Além do da devastação das 
florestas, do desemprego, da 
carestia, da violência no campo 
e nas cidades. 

O Brasil tá lascado!. Foi 
como resumiu o ex-BBB Gil 
do Vigor, com muita proprie-
dade. Lascado e dividido, entre 
aqueles que ainda apoiam um 
governo genocida e a grande 
população brasileira que já não 
suporta mais tanto descaso, 
tanta omissão, tanta falta de 
empatia por parte da maior 
autoridade do País. Quem 
deveria dar exemplo de sensa-
tez e bom-senso, equilíbrio e 
altruísmo, se mostra insensível 
ao problema e benevolente às 
transgressões daqueles que, 
como ele, desafiam as regras 
sanitárias.

Lamentável, porque não 
se trata só de números, nem 
de governabilidade. Trata-se 
de vidas humanas perdidas, 
ceifadas pela maior pandemia 
de todos os tempos. Muitos 
morreram antes do tempo, com 
uma vida inteira pela frente. 
Pessoas que tiveram os sonhos 
e os projetos interrompidos, 
prematuramente. Entes queri-
dos, parentes, amigos, colegas 
de trabalho e artista que tanto 
admiramos foram levados pela 
Covid-19.

E nós, o que fazemos? O que 
diremos aos órfãos da pande-
mia? Quem paga por isso? 
Ou vai ficar por isso mesmo, 
como sempre? Ninguém sabe. 
Ninguém viu. Nem o governo 
federal, que tantos erros come-
teu, assume a responsabili-
dade pelo morticínio, muito 
menos Estados e municípios. 
O cidadão comum, enlutado, 
fica à mercê da sorte, sem chão, 
sem perspectiva, sem norte. 
Por mais que tenha feito, todo 
esforço foi em vão, o vírus 
venceu e levou quem não devia 
ter ido, morrido.

Situações constrangedoras 
que jamais teríamos imaginado, 
quando se perde um parente ou 
um amigo querido. Não poder 
velar os nossos mortos, ou ter 
que sepultá-los às escuras ou 
em valas comum, isso é terrí-
vel. Situação só comparada 
em casos de guerra. Mas até na 
guerra, há momentos de luci-
dez, quando se pensa na paz. 
Quando se vê que a guerra não 
leva a nada, não existe vence-
dores e nem vencidos. Todos 

perdem.
Vivemos dias assim, de 

guerra, de angustia e desolação. 
Dias sombrios, de ruas vazias, 
casas fechadas e diversão zero. 
Não teremos nem o nosso tradi-
cional São João. Como não tive-
mos Natal, nem Carnaval. Até 
quando? 

Não sabemos, porque não 
somos Nova Iorque que supe-
rou a pandemia e agora se abre 
por inteira, para o deleite de 
moradores e visitantes. Não 
estamos nos Estados Unidos 
da América, onde a vacina se 
encontra com facilidade em 
qualquer esquina. Estamos no 
Brasil, onde o presidente faz 
apologia à cloroquina e manda 
as pessoas saírem sem másca-
ras, ao mesmo tempo que atrasa 
a compra de vacinas e suspende 
a ajuda emergencial às famílias 
afetadas pelos reflexos econô-
micos da pandemia.

Ou seja, a situação ainda é 
muito séria, porque os hospi-
tais estão lotados, o vírus se 
multiplicando em variantes 
cada vez mais letais e o Palácio 
do Planalto fazendo pouco caso 
disso tudo. Ou seja, pouco se 
lixando. Pelas últimas aparições 
do presidente, parece que ele 
está mais preocupado com as 
eleições de 2022 do que com o 
esforço necessário para imuni-
zar massivamente a população 
brasileira. 

Ou seja, pelo andar da 
carruagem, estamos no mato 
sem cachorro. À procura de um 
substituto imediato para esse 
serial Keller de faixa, à solta em 
Brasília.



A o c u p a ç ã o 
d o s  l e i t o s 
d e  U T I 

(Unidade de Terapia Inten-
siva) mudou de feição ao 
longo da pandemia. Agora, 
são rostos mais jovens que 
utilizam camas – e respira-
dores – na rede hospitalar do 
estado. É o que revela a análise 
de indicadores relacionados 
à Covid-19 realizada pelo 
Governo de Alagoas, que 
também registra recorde 
de mortalidade em todas as 
faixas etárias abaixo de 60 
anos.

O material elaborado pela 
Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesau) indica que, ao longo do 
ano, entre a 1ª e a 23ª semana 
epidemiológica – encerrada 
no dia 12 –, houve expressivo 
aumento no número de óbitos 
no grupo situado entre 20 e 59 
anos de idade.

“A gente começa a perce-
ber um aumento nas hospi-
talizações entre indivíduos 
mais jovens. Como a exposição 
está intensa, a circulação viral 
também se torna intensa. A 
quantidade está diretamente 
relacionada com essa grande 
exposição”, explica Herbert 
Charles Barros, superinten-
dente de Vigilância em Saúde 
da Sesau, responsável pela 

compilação dos dados.
Somente em 2021, a faixa 

etária entre 30 e 39 anos já 
registrou dez ou mais óbitos 
em seis semanas epidemioló-
gicas, incluindo as três últimas 
consecutivas com o recorde 
de 13 mortes na semana 21. 
No pico da pandemia do ano 
passado, o quantitativo de 
dez óbitos só ocorreu em duas 
semanas epidemiológicas. Já na 
faixa entre 40 e 49 anos, a taxa é 
ainda maior. Ao longo do ano, 
o grupo apresenta cinco sema-
nas epidemiológicas com taxa 
de óbito igual ou superior a 20 
– com o recorde de 26 mortes 
na semana 21. Em 2020, a cate-
goria superou a marca de 20 
óbitos em apenas duas sema-
nas epidemiológicas, com o 
máximo de 22 mortes.

“A gente observa que, 
hoje, a população internada 
em apartamento e em UTI 
majoritariamente é jovem. 
Um número realmente assus-
tador de pessoas abaixo de 60 
anos”, revela Marília Maga-
lhães, médica especializada 
em Cuidados Paliativos. “Há 
algumas semanas, num dos 
serviços, o paciente mais velho 
internado por Covid-19 tinha 
50 anos, os demais tinham 
menos, 17, 30, 35 anos...”, 
comentou a médica, que atua 

nas redes pública e privada de 
saúde.

Ao verificar o boletim 
epidemiológico emitido pela 
Sesau na última quinta-feira, 
dos 18 óbitos ocorridos em 
Alagoas por Covid-19, seis 
foram de pessoas abaixo dos 
60 anos – cinco delas não apre-
sentavam comorbidades. 
Comportamento bem diferente 
da incidência ocorrida no ano 
passado, no primeiro pico da 
pandemia.

“Quanto menos as pessoas 
se protegem, mais a facilidade 
de aparecerem novas cepas e 
novas variantes. A população 
jovem é que está nas ruas em 
função do trabalho, mas é a que 
mais aglomera e a que menos 
segue as medidas restritivas”, 
ressalva a especialista. “Há 
também a inconsequência dos 
jovens que, apesar das restri-
ções, continuam fazendo festas 
clandestinas, não utilizam 
máscaras – há um sentimento 
muito comum de imortalidade 
entre jovens e adolescentes. E 
também muita gente levada 
pelas fake news, de que máscara 
não protege e de que o corona-
vírus é só uma gripezinha”, 
considera Marília Magalhães.

NOVOS PICOS
Ao ajustar o foco para as 

últimas cinco semanas epide-
miológicas, as estatísticas reve-
lam a gravidade do cenário 
geral, com a taxa de ocupação 
de leitos com respiradores 
acima de 82% e o número de 
óbitos por Covid-19 acima de 
100 casos – o pico ocorreu na 
Semana 20, encerrada em 22 de 
maio, com 121 mortes.

“As pessoas não estão se 
protegendo como no passado. 
O fator medo, que havia ano 
passado, que foi importante, 
não existe mais. As pessoas 
não estão tomando os devidos 
cuidados”, lamenta Herbert 
Charles, da Sesau.

Já na comparação entre 
capital e interior, a curva tem 
comportamentos relativamente 
diferenciados nas médias 
móveis de óbitos e de novos 
casos. Na semana epidemioló-
gica 23, por exemplo, Maceió 
registrou número menor nas 
taxas de mortalidade (6,6 na 
capital contra 9,5 no interior) e 
menos da metade no índice de 
contágio (145 na capital contra 
295 no interior).

SEGUNDA DOSE
Por outro lado, na faixa 

etária acima dos 60 anos ocor-
reu o contrário, com nítida 
queda nos casos de hospitali-
zação e morte após o início da 

vacinação. No público com 
mais de 80 anos, a redução da 
taxa de mortalidade chegou a 
40%.

E pode diminuir ainda mais, 
caso o grupo atenda o chamado 
das autoridades sanitárias e 
tome a segunda dose do imuni-
zante na mesma proporção que 
receberam a primeira. “Nesse 
grupo de 80 anos ou mais, 
temos uma cobertura estimada 
de 96% com a primeira dose, 
mas somente 82% foram rece-
ber a segunda dose. Eu tenho 
uma janela de 14% que não 
tomou a segunda e que, base-
ado nas nossas distribuições, já 
deveriam ter tomado. Por isso, 
faço um apelo às famílias que 
levem seus idosos para comple-
tar a imunização”, conclama 
o superintendente da Sesau, 
Herbert Charles.

Para os especialistas, o 
controle da pandemia só virá 
quando pelo menos 70% da 
população estiver vacinada e 
mantendo as medidas de restri-
ção. “Não adianta começar a 
vacinar e as pessoas continua-
rem nas ruas. É preciso manter 
o distanciamento social, usar 
máscara – de preferência Pff2 
ou N95, porque as de pano não 
protegem – e álcool a 70%”, 
finaliza a médica Marília Maga-
lhães.
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Covid: Indicadores registram 
recorde de óbitos entre jovens

ANÁLISE aponta crescimento na faixa etária entre 20 e 59 anos; após vacinação, mortes caem 40% nos maiores de 80 anos
Thiago Duarte

Houve nítida queda na hospitalização 
e morte após o início da vacinação; em 

maiores de 80 anos, chega a 40%
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Fora Bolsonaro: Manifestações
marcam sábado em todo país

“PELO ANDAR DA CARRUAGEM, estamos à procura de um substituto imediato para esse Serial Killer de faixa, à solta em Brasília”

Ricardo Rodrigues
Repórter

Mais de 500 
mil pessoas 
já  morre-

ram no Brasil, vítimas da 
Covid-19, do começo da pande-
mia, em março de 2020, para cá. 
Enquanto isso, apenas 11,5% 
dos brasileiros receberam 
duas doses da vacina contra o 
novo coronavírus, no País. Em 
Alagoas, mais de 4 mil pessoas 
foram a óbito, deixando milha-
res de famílias enlutadas. 

Entre os mortos, morado-
res de todos os 102 municípios 
do Estado, de todos os níveis 
sociais, crianças, jovens, adultos 
e idosos. O vírus foi letal para 
praticamente todas as famílias, 
não poupou ninguém, prin-
cipalmente os pacientes com 
comorbidades, que já chegam 
às unidades de saúde, nas últi-
mas, precisando de intubação e 
aparelhos de oxigênio. 

Apesar do esforço do 
governo, em aumentar a oferta 
de leitos da rede pública, os 
hospitais estão lotados de 
pacientes para tratamento da 
Covid-19. A taxa de ocupação 
de leitos de UTI já chega a 100% 
em muitos municípios, e na 
capital está à beira do colapso. 
Os infectologistas defendem 
a ampliação de leitos, mas 
avisam que isso só não basta, 
para fazer frente ao aumento 
constante dos casos da doença. 

O vírus é mais rápido 
que a vacinação, com isso 
não adianta só aumentar o 
número de leitos, temos que 

combater prioritariamente a 
propagação da doença, até 
que a maioria de população 
esteja imunizada. E como se 
faz isso, aumentando o ritmo 
da vacinação para atingir 
todas as faixas etárias, quanto 
mais pessoas vacinadas 
melhor, e evitando aglomera-
ções, ficando em casa, usando 
máscaras e lavando as mãos.

Estas orientações veem 
sendo repetidas insistente-
mente por médicos e demais 
profissionais de saúde, na 
linha de frente à Covid-19. 
Gestos simples, como o uso 
de álcool em gel ou lavar as 
mãos corretamente, veem 
sendo ensinados à exaustão 
para crianças e adultos, só não 
entende essas necessidades 
quem não quer. Os negacio-
nistas – aqueles que negam 
até as evidências científicas – 
estão nesse grupo de pessoas 
que rejeitam até as vacinas, 
desprezam o uso de máscaras 
e não evitam aglomerações. 

O líder dos negacionistas é 
o presidente Jair Bolsonaro, que 
está sendo acusado de crime de 
lesa a pátria e pode ser levado a 
julgamento nos tribunais inter-
nacionais, por crime contra 
a humanidade. Ele deve ser 
indiciado pela CPI da Covid-
19 no Senado, responsável pela 
morte de mais de meio milhão 
de pessoas, por ter atrasado a 
vacinação, investido em medi-
camento sem eficácia compro-
vada e ter feito propaganda 
contra o uso de máscaras. 

“Fora Bolsonaro”
O comportamento irres-

ponsável, antiético e nocivo 
do presidente da República, 
num momento de pandemia, 
levou a população brasileira às 
ruas, para protestos históricos e 
manifestações memoráveis. O 
movimento “Fora Bolsonaro”, 
organizado por partidos de 
esquerda e movimentos sociais, 
eclodiu mais uma vez neste 
final de semana, com protestos 
em todas as capitais e principais 
cidades do País.  

Em Alagoas, o ato público 
foi sábado, na Praça Centená-
rio, de onde os manifestan-
tes saíram em passeata pela 
Avenida Fernandes Lima. Com 
bandeiras, faixas e cartazes, os 
manifestantes gritavam “Fora 
Bolsonaro, genocida”. Para 
eles, o presidente é responsável 
pela mortandade de pessoas, 
vítimas da Covid-19, no Brasil. 
Além do da devastação das 
florestas, do desemprego, da 
carestia, da violência no campo 
e nas cidades. 

O Brasil tá lascado!. Foi 
como resumiu o ex-BBB Gil 
do Vigor, com muita proprie-
dade. Lascado e dividido, entre 
aqueles que ainda apoiam um 
governo genocida e a grande 
população brasileira que já não 
suporta mais tanto descaso, 
tanta omissão, tanta falta de 
empatia por parte da maior 
autoridade do País. Quem 
deveria dar exemplo de sensa-
tez e bom-senso, equilíbrio e 
altruísmo, se mostra insensível 
ao problema e benevolente às 
transgressões daqueles que, 
como ele, desafiam as regras 
sanitárias.

Lamentável, porque não 
se trata só de números, nem 
de governabilidade. Trata-se 
de vidas humanas perdidas, 
ceifadas pela maior pandemia 
de todos os tempos. Muitos 
morreram antes do tempo, com 
uma vida inteira pela frente. 
Pessoas que tiveram os sonhos 
e os projetos interrompidos, 
prematuramente. Entes queri-
dos, parentes, amigos, colegas 
de trabalho e artista que tanto 
admiramos foram levados pela 
Covid-19.

E nós, o que fazemos? O que 
diremos aos órfãos da pande-
mia? Quem paga por isso? 
Ou vai ficar por isso mesmo, 
como sempre? Ninguém sabe. 
Ninguém viu. Nem o governo 
federal, que tantos erros come-
teu, assume a responsabili-
dade pelo morticínio, muito 
menos Estados e municípios. 
O cidadão comum, enlutado, 
fica à mercê da sorte, sem chão, 
sem perspectiva, sem norte. 
Por mais que tenha feito, todo 
esforço foi em vão, o vírus 
venceu e levou quem não devia 
ter ido, morrido.

Situações constrangedoras 
que jamais teríamos imaginado, 
quando se perde um parente ou 
um amigo querido. Não poder 
velar os nossos mortos, ou ter 
que sepultá-los às escuras ou 
em valas comum, isso é terrí-
vel. Situação só comparada 
em casos de guerra. Mas até na 
guerra, há momentos de luci-
dez, quando se pensa na paz. 
Quando se vê que a guerra não 
leva a nada, não existe vence-
dores e nem vencidos. Todos 

perdem.
Vivemos dias assim, de 

guerra, de angustia e desolação. 
Dias sombrios, de ruas vazias, 
casas fechadas e diversão zero. 
Não teremos nem o nosso tradi-
cional São João. Como não tive-
mos Natal, nem Carnaval. Até 
quando? 

Não sabemos, porque não 
somos Nova Iorque que supe-
rou a pandemia e agora se abre 
por inteira, para o deleite de 
moradores e visitantes. Não 
estamos nos Estados Unidos 
da América, onde a vacina se 
encontra com facilidade em 
qualquer esquina. Estamos no 
Brasil, onde o presidente faz 
apologia à cloroquina e manda 
as pessoas saírem sem másca-
ras, ao mesmo tempo que atrasa 
a compra de vacinas e suspende 
a ajuda emergencial às famílias 
afetadas pelos reflexos econô-
micos da pandemia.

Ou seja, a situação ainda é 
muito séria, porque os hospi-
tais estão lotados, o vírus se 
multiplicando em variantes 
cada vez mais letais e o Palácio 
do Planalto fazendo pouco caso 
disso tudo. Ou seja, pouco se 
lixando. Pelas últimas aparições 
do presidente, parece que ele 
está mais preocupado com as 
eleições de 2022 do que com o 
esforço necessário para imuni-
zar massivamente a população 
brasileira. 

Ou seja, pelo andar da 
carruagem, estamos no mato 
sem cachorro. À procura de um 
substituto imediato para esse 
serial Keller de faixa, à solta em 
Brasília.
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O tradicional 
grupo cultu-
ral Seresteiros 

da Pitanguinha anunciou, por 
meio de nota de um dos seus 
diretores, que encerrava suas 
atividades após quase 27 anos 
de existência.

O comunicado, datado de 
14 de junho de 2021 e assinado 
por Alfredo Gazzaneo Brandão, 
justifica que a decisão tomada é 
“mais uma ação negativa dessa 
louca pandemia que mudou 
radicalmente a vida de todos 
nós. Mexeu com o emocional 
e com o financeiro trazendo 
consequências negativas para a 
maioria das pessoas”.

Gazzaneo, que também é 
músico e compositor, informa 
ainda que a sede da agremia-
ção foi invadida por arromba-
dores que deixaram “limpas 
as salas e os espaços antes 
recheados de bens materiais e, 
de lembranças, conseguidos 
ao longo do tempo”.

“Voltar à nossa sede, 
depois da visita dos invaso-
res, foi deprimente”, lamenta 
Gazzaneo.

Explica ainda o dirigente 
que os Seresteiros eram manti-
dos por recursos obtidos com 
os eventos e com a dedicação 
dos seus membros, principal-
mente pelo empenho do presi-

dente Emmanuel Fortes e de 
Irene Lyra, que aos 92 anos de 
idade administrava a sede.

HISTÓRICO
O grupo Seresteiros da 

Pitanguinha surgiu a partir de 
4 de outubro de 1994, quando 
amantes da boa música resol-
veram reviver as antigas 
serestas e percorreram as ruas 
do bairro da Pitanguinha, 
em Maceió, naquela noite de 
sexta-feira.

A seresta se repetia toda 
primeira sexta-feira de cada 
mês e logo se transformou num 
amplo movimento cultural e 
social, o que levou seus dirigen-

tes, em 9 de setembro de 2003, 
a registrarem a Organização 
Cultural Serenata da Pitangui-
nha.

Entre 2000 e 2003, os 
Seresteiros também se consti-
tuíram enquanto bloco carna-
valesco. A partir de 2004, 
optaram por organizar o Baile 
de Máscaras dos Seresteiros 
da Pitanguinha, que veio a 
ser o maior evento carnava-
lesco de Alagoas em ambiente 
fechado. Em 2010 surgiu 
também o Bailinho dos Seres-
teiros da Pitanguinha.

Essa história de inegável 
contribuição à cultura alago-
ana trás conforto para Alfredo 

Gazzaneo, que declara saber 
que além das saudades, os 
Seresteiros deixam a certeza 
do papel cumprido como 
fomentadores de cultura e 
disseminadores da arte e da 
alegria dentro e fora do Estado 
de Alagoas.

O principal compositor 
do grupo finaliza lamen-
tando que estejam saindo de 
cena, mas, simbolicamente, 
“pelas ruas da Pitanguinha, 
seus cantores acompanham 
o cortejo, mudos, em respeito 
aos milhares de mortos, víti-
mas deste mal tão devastador, 
que sufocou e matou também 
nossos sonhos”.

Seresteiros da Pitanguinha 
anunciam o fim das atividades

FORAM 27 ANOS de um dos mais tradicionais grupos culturais; “mais uma ação negativa dessa louca pandemia”

Veja a nota na íntegra
É CHEGADA A HORA

A vida não é feita só de alegria e felicidade. Dela também fazem 
parte a tristeza, a melancolia e a saudade.
Para tudo existe um momento, o tempo certo. Difícil é aceitar que 
não dependem da nossa vontade. Estão previstos, determinados 
mas não temos a capacidade de perceber como, quando e por que. 
Simplesmente acontecem e entristecem, magoam e deprimem.
É este o meu sentimento, neste momento. Assistir ao final de um 
espetáculo, ao encerramento de um ciclo, ao desfecho de uma 
rica história na qual sou um dos atores, não fazia parte dos meus 
planos.
Presenciar o fechamento das cortinas é muito diferente da emoção 
de vê-las se abrir. Sair de cena, para quem se sente um artista, é 
muito triste, principalmente quando tomamos consciência de que 
é o último ato, o fim da temporada.
Mais uma ação negativa dessa louca pandemia que mudou radi-
calmente a vida de todos nós. Mexeu com o emocional e com o 
financeiro trazendo consequências negativas para a maioria das 
pessoas.
Voltar à nossa sede, depois da visita dos invasores, foi deprimente.
Não sei como denominá-los: se os chamo de meliantes, arrom-
badores, ladrões, ou se, preferindo imaginá-los nossos fãs, do 

tipo que avançam querendo tirar até o sangue dos seus ídolos, 
de loucos, por terem feito essa invasão, cometido essa violên-
cia, deixando limpas as salas e os espaços antes recheados 
de bens materiais e, de lembranças, conseguidos ao longo do 
tempo.
Nossa Organização se mantém através de recursos provenientes 
da realização de eventos, do esforço pessoal e financeiro do nosso 
presidente Emmanuel Fortes e da dedicação dos seus membros e 
de pessoas como Irene Lyra, que nos seus noventa e dois anos de 
idade, assume totalmente a responsabilidade da administração e 
controle da nossa sede.
Não temos aporte financeiro nem através de contribuição dos seus 
membros, nem do poder público. Arte e cultura no nosso estado 
não são devidamente valorizadas e muito menos, subsidiadas.
Como já falei anteriormente, para tudo existe um momento, o 
tempo certo, e chegou o nosso.
Tenho que entender, aceitar e, a partir de agora, administrar, 
seguindo em frente. Para trás ficarão as lembranças e as realiza-
ções dos quase vinte e oito anos de luta, de conquistas, empenho 
e dedicação em prol da arte e da cultura da nossa terra.
As primeiras sextas-feiras de cada mês, que estiveram mudas 
durante esses dezoito meses de reclusão, sem perspectiva 
concreta de reabertura das porteiras, de retomada do ritmo e da 

normalidade da vida, emudecem agora, de forma definitiva.
Que falta farão os pierrôs e colombinas e que falta faremos aos 
nossos foliões que esperavam ansiosamente a chegada do carna-
val para pular no maior baile de Maceió? Festas sadias, onde as 
famílias brincaram durante dezessete anos num clima de paz, 
onde reinava a segurança e a alegria!
E o que dizer dos nossos artistas, que estão sem palco, sem casas 
de espetáculos, sem espaços para realização de eventos?
Impressiono-me com a intensidade que sinto a grandeza do nosso 
trabalho na hora em que tomo consciência de que acabou o tempo, 
de que chegou ao fim.
Sentirei muita falta do convívio do grupo, da família que é a nossa 
Organização.
Conforta-me saber que além das saudades deixaremos a certeza 
do cumprimento do nosso papel como fomentadores de cultura 
e disseminadores da arte e da alegria dentro e fora do Estado de 
Alagoas.
Enfim, sai de cena a Seresta da Pitanguinha, sem violões, cavaqui-
nhos e percussão. Apenas seu estandarte faz evoluções provoca-
das pelo vento frio e forte da última caminhada.
Pelas ruas da Pitanguinha, seus cantores acompanham o cortejo, 
mudos, em respeito aos milhares de mortos, vítimas deste mal tão 
devastador, que sufocou e matou também nossos sonhos.


