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SUPERFATURAMENTO DE VACINA: “O CASO É BEM MAIS SÉRIO DO QUE APARENTA”, DIZ TESTEMUNHA

COMÉRCIO PRESSIONA E AL FICA 
DO “JEITO QUE O VÍRUS GOSTA”

5

O Governo do Estado 
publicou novo decreto de 
enfrentamento à Covid-19. O 
documento foi divulgado no 

Diário Oficial de hoje e amplia o 
funcionamento de setores como 
o comércio, shopping centers, 
bares e restaurantes para os fins 

de semana e feriados. As novas 
medidas passam a vigorar a 
partir da zero hora da sexta-feira 
(25). Fica permitido o acesso a 

praias, lagoas e rios. No novo 
decreto do Plano de Distancia-
mento Social Controlado (nº 
74.915), foi retirada a limitação 

dos dias de funcionamento de 
shoppings e lojas do comércio. 
Os horários seguem os mesmos 
do decreto anterior. 4

FUNCIONAMENTO EM BARES, RESTAURANTES, SHOPPINGS E CENTRO É AMPLIADO; PRAIAS E RIOS ESTÃO LIBERADOS

3

JHC ‘puxa’ o feriado 
de 29 para segunda

SÃO PEDRO

Erika Santana/Ascom Semscs

Ascom Sudes

Canteiro servia para o descarte irregular de lixo, restos de construção e mobília

BALAIADA

Empresas se negaram 
a instalar este outdoor

8

VENDA DE MILHO

Prefeitura fiscaliza o 
ordenamento na praça

Fiscais da Secretaria Muni-
cipal de Segurança Comu-
nitária e Convívio Social 
(Semscs) realizaram um 
ordenamento de ambulan-
tes na antiga Praça da Facul-
dade, no bairro do Prado, 
hoje pela manhã. A fiscaliza-
ção foi posta em prática após 
denúncia da Superintendên-
cia Municipal de Desenvol-
vimento Sustentável (Sudes) 
devido à ocupação desorde-
nada dos ambulantes para 
venda de milho, que acontece 
com frequência durante o 
período junino.                                               Vendedores não podem ocupar passeio completo e impedir passagem de pedestres

A Prefeitura de Maceió 
promoveu uma transformação 
de um ponto de descarte irre-
gular de lixo, na Jatiúca. Foram 

retiradas 45 toneladas de resí-
duos. E o lugar também foi 
arborizado com o plantio de 40 
mudas de árvores nativas.

Prefeitura elimina
ponto de descarte

NA JATIÚCA

OPINIÃO CULTURA

Artistas e 
celebridades 
pedem o fim 
do Governo

FMAC inicia 
hoje “lives”  
do São João  
em Maceió
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Anitta, Paola Oliveira, 
Juliette Freire, Gil do Vigor, 
Ivete Sangallo, Chico Buarque 
de Holanda, Bruno Gagliasso, 
Felipe Neto, Winderson 
Nunes, Daniela Mercury, 
Duda Beat, Leandra Leal, 
Sophia Abrão, Alice Braga e 
muitos outros artistas e cele-
bridades brasileiras se revol-
taram desde o anúncio do 
número de 500 mil pessoas 
mortas pela Covid no país. 
Todos eles postaram comen-
tários em redes sociais asso-
ciando as milhares de mortes 
à condução da pandemia 
adotada pelo governo do 
presidente Bolsonaro, apon-
tado por muitos como respon-
sável direto pela catástrofe 
por não ter providenciado 
a tempo a compra de vaci-
nas e defender tratamentos 
comprovadamente ineficazes 
contra a doença.

Bolsonaro também é apon-
tado como responsável pelo 
aumento do número de casos 
devido a sua conduta negacio-
nistas, com aparições públicas 
sem máscaras e promovendo 
aglomerações praticamente 
todas as semanas.

A revolta dos artistas reflete 
as pesquisas de opinião pública 
que mostram uma redução 
considerável do apoio ao presi-
dente. Apenas alguns grupos 
radicais de extrema direita 
continuam a defender Bolso-
naro, enquanto que mais de 
70% do povo brasileiro o rejeita 

completamente, acusando-
-o de ser o maior responsável 
pelas mortes e pela atual crise 
econômica instalada no país 
depois da pandemia.

Bolsonaro desde de o 
começo da crise tem prati-
cado uma política beligerante 
contra governadores e prefei-
tos que defendem isolamento 
social e medidas de contenção 
do avanço da Covid-19. Até 
mesmo as vacinas foram moti-
vos de briga política, onde 
Bolsonaro fez o que pode para 
impedir a implantação da 
vacinação no país através do 
Instituto Butantan e sua Coro-
navac.

Agora, surgem denúncias 
de que Bolsonaro e seus auxi-
liares podem ter se aprovei-
tado da crise e necessidade de 
compra de vacinas para lucrar 
em uma negociata com labora-
tório indiano. Documentos do 
Itamaraty, atestam a operação 
com amplo prejuízo ao país. 
Papeis do Ministério das Rela-
ções Exteriores mostram que 

o governo comprou a vacina 
indiana Covaxin por um preço 
1.000% maior do que, seis 
meses antes, era anunciado 
pela própria fabricante.

Caso fique comprovado, 
esse será o maior escândalo 
de corrupção do período da 
pandemia. Lembrando que 
Bolsonaro também é apontado 
como pivô da não aceitação por 
parte do governo da vacina da 
Pfizer. O Ministério Público 
de Contas (MPC) afirmou ao 
Tribunal de Contas da União 
(TCU) que o governo federal 
incorreu em grave omissão ao 
deixar de comprar vacinas da 
Pfizer contra o novo coronaví-
rus em 2020. O MP pediu para o 
TCU investigar o caso e apontar 
responsabilidades, o que lança 
suspeitas sobre o presidente da 
República, Jair Bolsonaro (sem 
partido), e os gestores no Minis-
tério da Saúde.

Todos os caminhos levam 
a  responsabi l ização de 
Bolsonaro e seus ministros 
na condução desastrosa da 

pandemia no país. O Brasil 
já ultrapassou os Estados 
Unidos na proporção de 
mortos pela Covid-19. No país 
a pandemia está longe de ser 
debelada, causando enormes 
prejuízos à nação.

O Brasil tem hoje 23% das 
mortes diárias por Covid no 
mundo. Especialistas dizem 
que os números da vacinação 
estão longe de oferecer uma 
proteção coletiva para a popu-
lação e alertam para o risco de 
agravamento da doença no 
país. O Brasil chegou à marca 
de 500 mil óbitos por Covid-19 
no último sábado.

Para o neurocientista 
Miguel Nicolelis, professor 
da Universidade Duke (EUA), 
a elevada taxa de óbitos no 
Brasil é resultado dos erros 
cometidos na condução da 
pandemia pelo governo do 
presidente Bolsonaro. Outros 
especialistas dizem o mesmo. 
Caso fique comprovado que 
Bolsonaro trabalhou contra 
a vacinação e a contenção da 

doença no país, ele pode ser 
denunciado no Tribunal Inter-
nacional por crimes contra a 
humanidade. O termo geno-
cida está cada vez mais asso-
ciado ao presidente brasileiro. 
Por isso tantos artistas e tantos 
grupos políticos acusam 
Bolsonaro pelas mortes que 
poderiam ter sido evitadas.

Como resultado de toda 
essa ojeriza antibolsona-
rista, o presidente recorre a 
insultos, gritos e palavrões. 
Recentemente ele atacou 
uma jornalista apenas por 
ela ter perguntado porque 
ele chegou a um evento sem 
máscara, já que o item é obri-
gatório. Totalmente fora de 
si, Bolsonaro mandou a jorna-
lista calar a boca e proferiu 
inúmeros xingamentos a 
empresa que ela represen-
tava, a TV Vanguarda, afiliada 
à Rede Globo de Televisão. O 
presidente também criticou 
a CNN, aliada do governo, 
mas que deu espaço em sua 
programação no últ imo 
sábado para as manifestações 
contra o governo promovi-
das por movimentos sociais e 
partidos de oposição.

Bolsonaro cada vez mais 
isolado tende a dar repantes 
de autoritarismo. Resta saber 
se seus apoiadores, notada-
mente os que fazem parte das 
Forças Armadas e Polícias 
Militares vão segui-lo numa 
provável aventura golpista.

Quem viver verá.

Marcos Savall  * Procurador do Estado de Alagoas e presidente da APE-AL

Tramita no Congresso 
Nacional a Reforma Admi-
nistrativa, PEC 32/2020, que 
pretende modificar a Cons-
tituição Federal e que afetará 
diretamente os serviços públi-
cos e seus servidores.

Um dos focos da Reforma 
Administrativa é a mudança 
nas regras de ingresso no 
serviço público, introdu-
zindo a possibilidade de 
contratação de servidores 
sem necessidade de concurso, 
com a substituição paulatina 
das carreiras estruturadas e 
de natureza eminentemente 
técnica. Será o fim do concurso 
público na forma e extensão 
como acontece atualmente, 
de acesso amplo aos cargos 

e de forma impessoal a todos 
brasileiros.

Conceber como política 
de estado que a estrutura do 
serviço público seja constituída 
prioritariamente ou majorita-
riamente com cargos de livre 
nomeação e exoneração, por 
funções de confiança ou comis-
sionadas, é permitir o apare-
lhamento político da estrutura 
do estado, ocupando-a com 
pessoas que não têm qual-
quer vínculo duradouro com 
a administração pública, mas 
apenas com quem lhe nomeia e 
que pode a qualquer momento 
lhe exonerar.

O Brasil regredirá um 
século na história de sua demo-
cracia e voltará aos tempos 

áureos do coronelismo, do 
clientelismo, do nepotismo, 
do voto de cabresto, enfim, da 
Administração Pública Patri-
monialista, em que somente 
se tornam servidores públicos 
aqueles com vínculos e indica-
ções políticas.

Outro ponto importante 
trazido na Reforma Admi-
nistrativa, PEC 32/2020, é a 
mudança nas regras de esta-
bilidade do servidor público. 
A estabilidade é um instituto 
muito mal compreendido 
atualmente pela sociedade em 
geral e, principalmente, pelos 
defensores de sua extinção.

Usualmente tratada como 
uma forma de privilégio, a 
estabilidade do servidor serve 

para que os serviços públicos 
vinculem-se ao Estado e não 
ao governante eleito que ocupe 
temporariamente o cargo. 
Acabar com a estabilidade é 
precarizar a independência 
necessária que o servidor deve 
ter para dizer não a desmandos 
e interesses que não atendam 
ao interesse público.

Sem dúvida o Estado brasi-
leiro precisaria de uma reforma 
que resultasse em melhoria e 
ampliação do serviço público, 
bem como maior eficiência dos 
servidores. O texto da Reforma 
Administrativa, contudo, em 
nenhum momento busca isso.

Como está proposta, a 
Reforma Administrativa 
afetará negativamente a quali-

dade e a extensão dos serviços 
públicos, prejudicando forte-
mente a demanda crescente 
de todos por saúde, segurança, 
educação e outras políticas 
públicas essenciais, razão prin-
cipal de existir do Estado.

A quem realmente inte-
ressa a desestruturação do 
serviço público como se 
pretende? A quem interessa 
acabar com o servidor público 
concursado, qualificado e 
independente? 

Essas são as reflexões que 
realmente importam e que 
tanto impactarão no futuro 
do Brasil e dos seus cidadãos 
acaso aprovada a PEC 32/2020, 
chamada de Reforma Admi-
nistrativa.

Entre reformas e deformas

Artistas e celebridades se revoltam 
e pedem fim do governo Bolsonaro



Em  r e u n i ã o 
na Secretaria 
de Convívio 

Social e Segurança Comuni-
tária de Maceió, foi definido 
que os ambulantes do entorno 
da Praça Palmares, no Centro, 
terão que se adequar para 
continuar comercializando na 
região. O prazo para cumpri-
mentos das medidas será 
informado nos próximos dias.

Pelo ordenamento, haverá 
a retirada das tendas que 
estão próximas aos fios de alta 
tensão, ligação legal de ener-

gia elétrica e liberação de parte 
da calçada para circulação de 
pedestres. 

Como informa o secre-
tário de Convívio Social e 
Segurança Comunitária de 
Maceió, Thiago Prado, nos 
próximos dias será estabele-
cido, junto aos ambulantes, 
um prazo para cumprimento 
das mudanças que serão feitas 
no local. “As medidas visam 
um melhor ordenamento na 
Praça dos Palmares e todos os 
ambulantes devem se adequar 
às novas regras”, afirma.
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Praça dos Palmares: Novas
medidas para os ambulantes 

NOS PRÓXIMOS DIAS será estabelecido, junto aos ambulantes, um prazo para cumprimento do ordenamento

O Decreto de Lei Nº 
9.037, publicado hoje, no 
Diário Oficial de Maceió, 
assinado pelo prefeito JHC, 
traz mudança referente ao 
feriado da próxima terça 

feira, 29, em homenagem a 
Marechal Floriano Peixoto. 
Pelo Decreto, a Prefeitura de 
Maceió informa que o referido 
feriado do dia 29 foi anteci-
pado para segunda-feira, 28. O 

Município de Maceió considera 
a necessidade de adequação da 
data do feriado municipal com 
a finalidade de ajustar a ativi-
dade administrativa da gestão 
pública em Maceió.

A Prefeitura de Maceió, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Infraestrutura (Seminfra), 
vem dando sequência a opera-
ção “tapa-buraco”, com inter-
venções em diversas ruas nos 
bairros da capital. No dia de 
ontem (22), foram beneficia-
dos os bairros do Bom Parto, 
Tabuleiro do Martins, Jatiúca e 
Ipioca, no litoral norte.

As equipes estão percor-
rendo os bairros, removendo 
o material comprometido da 
via, fazendo a reposição e nive-
lando o pavimento. De acordo 
com o cronograma feito pelo 
órgão, estão sendo utilizadas 
51 toneladas de massa asfáltica.

No Tabuleiro do Martins, 
foram contempladas as Ruas 
João Lins Calheiros e 7 Setem-
bro. No bairro do Bom Parto, a 
Avenida Afrânio Lages. Na Jati-
úca, as Ruas Augusto Cardoso, 
José Farias de Almeida e Maria 
Esther da Costa Barros. Além 
da Avenida Hamilton de 

Barros Soutinho e também o 
cruzamento com a Rua Odilon 
Vasconcelos. 

No bairro de Ipioca, a Rua 
Padre Luiz Américo Galvão, 

principal do povoado Saúde. 
Para solicitações, o cidadão 
pode entrar em contato pelo 
WhatsApp (82) 9 8714-1010, de 
segunda a sexta, das 8h às 14h.

DECRETO MUNICIPAL

OPERAÇÃO TAPA-BURACO

JHC antecipa feriado 
do dia 29 para dia 28

Bom Parto, Tabuleiro e 
Jatiúca recebem ações

Secom Maceió

Ambulantes da Praça dos Palmares deverão se readequar às novas regras; as tendas do local deverão ser retiradas

A p r e s e n t a ç õ e s 
serão transmitidas pelo 
canal  o f ic ia l  da  FMAC 
Com o tema “Maceió: Um dos 
Berços do Forró”, a Prefeitura 
de Maceió, por intermédio da 
Fundação Municipal de Ação 
Cultural (FMAC), promove, 
a partir de hoje até o dia 29 
de junho, os festejos juni-
nos com apresentações de 
grupos de quadrilha, coco de 
roda, trios e bandas de forró. 
Os artistas vão se apresentar 
em lives que serão transmiti-
das pelo canal oficial da FMAC, 
no YouTube, a partir das 18h. 
Além disso, haverá também 
os tradicionais trios de forró 
se apresentando pelas ruas 
do centro da cidade, durante 
o período da manhã e tarde, 

exceto na segunda-feira (28), 
quando o comércio se encon-
tra temporariamente fechado. 
Ao todo, foram contempla-
dos aproximadamente 500 
artistas de 48 grupos distintos, 
numa estratégia criada pela 
Prefeitura para manter vivas 
as tradições do São João na 
capital. O investimento para 
o evento foi de R$ 117 mil, 
valor que será dividido por 
cada modalidade contratada. 
Hoje (23) se apresentam Alberto 
Germano e Banda, Cazuadinha 
Alisson Cunha e Forró pé de 
serra, quadrilhas juninas Forró 
Baião e Dona Dadá, além do 
Coco de Roda Catolé Raízes 
Nordestinas. Mais informações 
no site da Fundação Municipal 
de Ação Cultural.

NO YOUTUBE

FMAC inicia hoje as  
‘lives’ de São João

Daniel Marinho/Ascom FMAC

Live “Arte que Te Quero Viva” realizada no começo de junho pela FMAC

Wilma Andrade/Ascom Seminfra

Rua João Lins Calheiros, no Tabuleiro do Martins recebeu ações da Seminfra
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O j u i z  L u i z 
J a c k s o n 
M i r a n d a 

Júnior, da 5ª Vara do Traba-
lho de Maceió, analisando 
pedido de tutela de urgência 
formulado pela Associação 
Comercial de Maceió - enti-
dade filiada à Federalagoas, 
declarou, por decisão judicial 
ontem, que os dias 24 e 29 de 
junho não são feriados oficiais 
para iniciativa privada, sendo 
normalmente autorizado o 

trabalho em tais dias e sem 
quaisquer custos adicionais 
para as empresas. 

A decisão ainda determi-
nou que o Sindicato dos Comer-
ciários de Alagoas se abstenha 
de proferir informações ou 
divulgações com entendimento 
contrário sobre tais datas, exclua 
as publicações já promovidas e 
que providencie a publicação 
da decisão judicial proferida. 
A entidade sindical vinha 
divulgando na imprensa e em 

redes sociais que os dois dias 
seriam feriados para os traba-
lhadores da iniciativa privada 
- o que ocasionaria pagamento 
majorado a quem estivesse 
de serviço. No entanto, o juiz 
deixou claro que as datas come-
morativas promovem reflexos 
apenas no serviço público que 
os decretou como tais.

A ação foi promovida pelo 
advogado Alessandro Lemos, 
diretor jurídico da Associa-
ção Comercial de Maceió, que 

celebrou a decisão proferida, 
reputando-a “precisa e robus-
tamente fundamentada, como 
sempre se apresentam as deci-
sões de Luiz Jackson, um magis-
trado muito técnico e atento aos 
impactos sociais decorrentes de 
sua atividade judicante”. 

Lemos destacou, ainda, que 
a conduta da entidade sindi-
cal estava afrontando decisão 
unânime proferida pelo Pleno 
do TRT 19a Região (Alagoas), no 
Mandado de Segurança Cole-

tivo 0000170-21.2020.5.19.0000, 
impetrado pela ACM em 2020, 
no qual inclusive foi aplicada 
multa ao mesmo sindicato, 
tendo a mesma matéria como 
objeto e cuja decisão já transitou 
em julgado.

Caso a decisão judicial não 
seja cumprida, foi estabelecida 
multa diária de R$ 5 mil, além 
da possibilidade de responsa-
bilização pessoal do presidente 
do SECEA, dentre outras conse-
quências jurídicas.

Justiça garante funcionamento 
do comércio nos dias 24 e 29

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL havia formulado pedido de tutela de urgência que foi acatado pela 5a Vara Trabalhista de Maceió

Severino Carvalho
Repórter

O Governo do Estado 
publicou novo decreto de 
enfrentamento à Covid-19. O 
documento foi divulgado no 
Diário Oficial de hoje e amplia 
o funcionamento de setores 
como o comércio, shopping 
centers, bares e restaurantes 
para os fins de semana e feria-
dos. As novas medidas passam 
a vigorar a partir da zero hora 
da próxima sexta-feira. Fica 
permitido o acesso a praias, 
lagoas e rios.

No novo decreto do Plano 
de Distanciamento Social 
Controlado (nº 74.915), foi reti-

rada a limitação dos dias de 
funcionamento de shoppings e 
lojas do comércio. Os horários 
seguem os mesmos do decreto 
anterior.

Foi ampliado também o 
funcionamento de bares e 
restaurantes, que poderão ficar 
abertos de segunda a sexta-
-feira até as 22h e, nos finais de 
semana e feriados até as 20h. 
Além disso, servidores públi-
cos que tomaram as duas doses 
da vacina contra a Covid, há 
mais de 15 dias, retornam ao 
trabalho presencial. 

Até as 23:59h de amanhã, 
valem os efeitos do Decreto 
Estadual anterior (nº 74.744), 
datado de 9 de junho de 2021.

Bruno Soriano e 
Rafaela Pimentel
Repórteres

Reconstruir para educar. É 
com este objetivo que as secre-
tarias da Educação (Seduc) e 
da Ressocialização e Inclusão 
Social (Seris) uniram esforços 
para proporcionar um retorno 
seguro às aulas presenciais em 
Alagoas, a partir da reforma de 
escolas da rede pública esta-
dual pelos reeducandos do 
Sistema Prisional. A parceria 
teve início, nesta semana, com 
as obras de reestruturação da 
Escola Estadual Tarcísio de 
Jesus, que já tem previsão de 
entrega para o mês de julho. 

O projeto tem como finali-
dade a reforma de 25 escolas 
da capital e interior que preci-
sam de intervenções pontu-
ais antes de serem reabertas 
para a retomada das aulas 
presenciais, além do fomento 
ao processo de ressocializa-
ção. Isso porque, os egressos 
do sistema prisional alago-
ano também são parceiros do 
projeto da Educação “Minha 
Escola Nova”, por meio do 
qual o Governo de Alagoas 
vai investir R$ 470 milhões na 
manutenção e construção de 
unidades de ensino.

“Esse é um programa 
inédito, que está colocando 
reeducandos do sistema 
prisional para reformar esco-
las do nosso estado. A parce-
ria, que foi firmada com o 
secretário coronel Marcos 
Sérgio, atende três verten-
tes importantes. A primeira 
é melhorar a infraestrutura 
das unidades de ensino; a 

segunda, garantir a qualifica-
ção da mão de obra de traba-
lho dos reeducandos; e, por 
fim, reduzir a cada três dias 
de serviço prestado um dia da 
pena dos egressos do Sistema 
Prisional. É um projeto muito 
importante que toda a socie-
dade saí ganhando”, salienta o 
secretário da Educação, Rafael 
Brito.

Ao todo, 25 reeducandos 
que cumprem pena nos regi-
mes aberto e semiaberto – 
todos assistidos por meio do 
projeto Uma Nova História, 
com o qual a Seris oportu-
niza qualificação profissional, 
emprego e renda à popula-
ção egressa – participam do 
projeto. Eles desenvolvem 
uma série de atividades, 
incluindo reparos nas insta-
lações elétrica e hidráulica, 
graças à parceria da Reinte-
gração Social da Seris com 49 
instituições públicas e priva-
das, com objetivo de fortalecer 
a realocação no mercado de 
trabalho.

Para o secretário da Resso-
cialização e Inclusão Social, 
coronel PM Marcos Sérgio de 
Freitas, a parceria com a Seduc 
reflete a integração entre os 
órgãos do governo estadual 
em prol de uma educação de 
qualidade. “Seguindo a orien-
tação do governador Renan 
Filho, iniciamos os trabalhos 
no sentido de garantir todas 
as condições necessárias ao 
retorno seguro das ativida-
des nessas escolas e, parale-
lamente, ofertar ao egresso a 
oportunidade de reconstruir 
sua própria história por meio 
do trabalho”, analisou. 

Integrantes da Secretaria 
de Segurança Pública (SSP/
AL), da Polícia Civil e da Polí-
cia Militar de Alagoas conclu-
íram os trabalhos da Operação 
Narcos, desencadeada na 
manhã de ontem nas cidades 
de Maceió, Rio Largo, Viçosa, 
Santana do Ipanema, São 
Miguel dos Campos, Coruripe 
e Piaçabuçu.

Ao todo participaram da 
ação 81 policiais utilizando 25 
viaturas. Foram cumpridos 22 
mandados de busca e apreen-
são e 15 de prisão. Foram presas 
7 pessoas e 5 armas foram apre-
endidas sendo 1 pistola, 1 revol-
ver e 2 espingardas. 

A Operação Narcos teve 
o comando da Delegacia de 
Narcóticos (Denarc), Delega-
cia de Investigações e Captu-
ras (Deic), Tático Integrado de 
Grupos de Repressão Especial 
(Tigre), 9ª Delegacia Regional 
de Polícia, Grupo Especial de 
Apoio Investigativo (Geai), 1° 
Batalhão de Polícia Militar, 4ª 
Cia Independente da Polícia 
Militar, núcleo de inteligên-
cia da SSP/AL além da Polícia 
Penal. 

A ação foi coordenada 
pelos delegados Marcos Lins, 
Fabrício Lima e Gustavo  
Xavier, da Polícia Civil; pelo 
delegado Gustavo Henrique, 
do setorde inteligência da SSP/
AL e pelo Coronel Luna, da 
Polícia Militar. 

A Operação Narcos foi 
deflagrada em todo país no 
dia D de  combate ao tráfico de 
drogas.

NOVO DECRETO... REFORMA DE ESCOLASBALANÇO FINAL

...Amplia abertura 
de comércio e bares

Seris e Educação 
iniciam parceria

Operação 
Narcos é
concluída
em Alagoas

Confira as principais mudanças

•Lojas localizadas no bairro do Centro funcionarão das 9h às 17h.
•Lojas de rua e galerias funcionarão das 10h às 18h.
•Shopping centers funcionarão das 11h às 20h.
•Bares, restaurantes e estabelecimentos congêneres das 5h 
às 22h, de segunda a sexta, e das 5h às 20h no fim de semana 
e feriados, podendo funcionar após as 22h, durante a semana, 
e após as 20h, durante o fim de semana e feriados, apenas por 
serviços de entrega, inclusive por aplicativo, e na modalidade 
“Pegue e Leve”, sendo expressamente proibido o consumo 
local, tanto de bebidas quanto de comidas.
•Academias, clubes e centros de ginásticas, funcionam das 5h às 
22h.
•Enquanto durar o decreto, haverá a RESTRIÇÃO DE HORÁRIO de 
circulação das pessoas nas ruas e logradouros públicos das 23h às 
5h, para evitar aglomerações.
•Fica autorizado o retorno dos servidores públicos do grupo de risco 
que tenham tomado as duas doses da vacina, com pelo menos 15 
dias da segunda dose aplicada, ficando a cargo de cada secretaria 
e órgão do Poder Executivo a regulamentação deste retorno.
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Irmão do servidor 
do Ministério da 
Saúde que depôs 

ao MPF (Ministério Público 
Federal) sobre a compra 
da vacina indiana Cova-
xin, o deputado federal Luís 
Miranda (DEM-DF) disse que 
o caso é “bem mais grave” do 
que a pressão para fechar o 
contrato.

Segundo o deputado, 
o seu irmão -Luís Ricardo 
Fernandes Miranda, chefe 
da divisão de importação 
da pasta- já havia relatado 
“pressão” e “indícios de irre-
gularidade” em março.

“Eu toquei para a frente a 
denúncia”, disse o deputado 
ao jornal Folha de S.Paulo. 
Ele se recusou, porém, a 
confirmar para qual auto-
ridade levou o caso. “Se eu 
responder para você, cai a 
República”, disse.

Na sexta-feira (18),  a 
Folha de S.Paulo revelou o 
teor do depoimento dado 
pelo servidor ao MPF. Ele 
apontou pressão atípica para 
a importação da Covaxin, 
vacina fabricada pela Bharat 
Biotech e negociada com o 
governo federal pela Precisa 
Medicamentos.

“Tem coisa mais grave, 
bem mais grave [do que a 
pressão]. Inclusive erros no 
contrato. Formas irregulares 
na apresentação do contrato. 
Datas de vencimento das 
vacinas incompatíveis com 
a importação, sem tempo de 
ser vacinada a população”, 
disse o deputado.

O presidente  da CPI 
da Covid, senador Omar 
Aziz (PSD-AM), afirmou 
que a comissão vai ouvir na 
próxima sexta-feira (25) o 
servidor e o deputado, que 
pediu para depor ao lado do 
irmão.

O técnico depôs ao MPF 
em 31 de março, em inquérito 
que investiga favorecimento 

e quebra de cláusulas contra-
tuais para o fornecimento da 
Covaxin. A oitiva, enviada 
juntamente com o inquérito 
à CPI da Covid no Senado, é 
mantida em sigilo pelo MPF.

A Procuradoria ainda 
desmembrou e transferiu a 
investigação sobre a compra 
da Covaxin ao identificar 
indícios de crime no contrato 
entre o Ministério da Saúde e 
a Precisa Medicamentos.

Segundo o deputado, 
havia “falhas inaceitáveis” 
no contrato. “Por isso ele não 
quis assinar. Aí ele começa a 
receber a pressão por conta 
disso”, disse Miranda. O 
deputado também citou 
desconfiança sobre o valor 
da vacina, mas disse não 
ter informações de algum 
desvio de verba.

“Havia indícios de irre-
gularidades na forma [do 
contrato]. E valores muito 
ac ima  daqui lo  que  era 
tratado com outras marcas”, 
afirmou o deputado.

“Tenho muitas infor-
mações, mas só vou falar 
quando confirmar que vou 

ser convocado [para a CPI]”, 
disse Miranda.

O servidor afirmou ter 
sofrido uma pressão atípica 
para que buscasse a importa-
ção do imunizante e disse que 
houve ingerência de superio-
res junto à Anvisa (Agên-
cia Nacional de Vigilância 
Sanitária). As pendências 
existentes eram uma respon-
sabilidade da empresa, na 
verdade, conforme o depoi-
mento dado.

Segundo o funcionário, 
um dos responsáveis pela 
pressão foi o tenente-coronel 
do Exército Alex Lial Mari-
nho.

O mil i tar  chegou em 
junho de 2020 ao cargo de 
coordenador-geral de Logís-
tica de Insumos Estratégicos 
para Saúde pelas mãos do 
general da ativa Eduardo 
Pazuello, então ministro da 
Saúde. Pazuello foi demi-
tido em março deste ano. 
Marinho perdeu o cargo no 
último dia 8, já na gestão de 
Marcelo Queiroga.

Servidor concursado da 
Saúde, o irmão do deputado 

chegou a ser retirado de seu 
cargo de confiança em 2020. 
Miranda disse que procurou 
Pazuello e reverteu a demis-
são.

“ P u x e i  Pa z u e l l o ,  n a 
época, e disse assim: ‘Se o sr. 
não me apontar motivo espe-
cífico, que não seja persegui-
ção por ele não concordar 
com ‘modus operandi’ irre-
gular, eu vou levar isso para 
as autoridades e à imprensa”, 
relatou o deputado.

Segundo Miranda,  o 
ex-ministro da Saúde disse 
“estranhar” a demissão e 
manteve o servidor no cargo.

Ouvido pelo  MPF,  o 
servidor do ministério afir-
mou existir pressão fora 
do comum e possibilidade 
de favorecimento à Precisa 
Medicamentos, que assinou 
contrato para o fornecimento 
de 20 milhões de doses da 
Covaxin,  fabricada pela 
indiana Bharat Biotech.

O valor do contrato é de 
R$ 1,61 bilhão. O custo de 
cada dose, US$ 15, é o mais 
alto dentre todas as vacinas 
adquiridas pelo ministério.

Os prazos previstos em 
contrato já estão estourados. 
Somente no último dia 4 a 
Anvisa aprovou a importa-
ção de doses, e com restri-
ções.

Sócio da Precisa, Fran-
cisco Emerson Maximiano 
foi convocado pela CPI da 
Covid para prestar depoi-
mento nesta quarta (23). A 
comissão também pediu a 
quebra dos sigilos do empre-
sário.

M a x i m i a n o  é  p r e s i -
dente da Global Gestão em 
Saúde, segundo registros da 
Receita Federal. E a Global 
figura como sócia da própria 
Precisa, segundo os dados da 
Receita.

A Global recebeu cerca de 
R$ 20 milhões antecipados, 
em 2017, para a entrega de 
medicamentos para doenças 
raras ao SUS, o que nunca 
aconteceu. O irmão do depu-
tado também depôs neste 
caso, apontando irregulari-
dades. A Saúde ainda nego-
cia a devolução da verba.

Inicialmente, a sexta-
-feira seria destinada para 
ouvir os especialistas Jurema 
Werneck e Petro Hallal. No 
entanto, houve mudança 
na programação por causa 
do cancelamento do depoi-
mento do empresário Fran-
cisco Emerson Maximiano, 
sócio-administrador  da 
Precisa. Além disso, a comis-
são decidiu adiar a oitiva do 
assessor internacional da 
Presidência Filipe Martins, 
que seria na quinta-feira.

Com isso, a sessão de 
quarta-feira  será usada 
para votar requerimentos, 
incluindo a convocação do 
servidor da Saúde e seu 
irmão. Na quinta-feira agora 
serão ouvidos os especialis-
tas.

Procurado, o Ministério 
da Saúde não se manifestou 
sobre a fala do deputado.

Deputado Federal sobre relatos 
de irmão: ‘É bem mais grave’

LUIZ MIRANDA afirma que seu irmão já havia relatado “pressão” e “indícios de irregularidade” em março

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

Deputado afirma que irmão, chefe de importação da pasta, sofreu pressão e relatou indícios de irregularidades do governo

4 O DIA DIGITAL  l  23 de junho  I  2021

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

O j u i z  L u i z 
J a c k s o n 
M i r a n d a 

Júnior, da 5ª Vara do Traba-
lho de Maceió, analisando 
pedido de tutela de urgência 
formulado pela Associação 
Comercial de Maceió - enti-
dade filiada à Federalagoas, 
declarou, por decisão judicial 
ontem, que os dias 24 e 29 de 
junho não são feriados oficiais 
para iniciativa privada, sendo 
normalmente autorizado o 

trabalho em tais dias e sem 
quaisquer custos adicionais 
para as empresas. 

A decisão ainda determi-
nou que o Sindicato dos Comer-
ciários de Alagoas se abstenha 
de proferir informações ou 
divulgações com entendimento 
contrário sobre tais datas, exclua 
as publicações já promovidas e 
que providencie a publicação 
da decisão judicial proferida. 
A entidade sindical vinha 
divulgando na imprensa e em 

redes sociais que os dois dias 
seriam feriados para os traba-
lhadores da iniciativa privada 
- o que ocasionaria pagamento 
majorado a quem estivesse 
de serviço. No entanto, o juiz 
deixou claro que as datas come-
morativas promovem reflexos 
apenas no serviço público que 
os decretou como tais.

A ação foi promovida pelo 
advogado Alessandro Lemos, 
diretor jurídico da Associa-
ção Comercial de Maceió, que 

celebrou a decisão proferida, 
reputando-a “precisa e robus-
tamente fundamentada, como 
sempre se apresentam as deci-
sões de Luiz Jackson, um magis-
trado muito técnico e atento aos 
impactos sociais decorrentes de 
sua atividade judicante”. 

Lemos destacou, ainda, que 
a conduta da entidade sindi-
cal estava afrontando decisão 
unânime proferida pelo Pleno 
do TRT 19a Região (Alagoas), no 
Mandado de Segurança Cole-

tivo 0000170-21.2020.5.19.0000, 
impetrado pela ACM em 2020, 
no qual inclusive foi aplicada 
multa ao mesmo sindicato, 
tendo a mesma matéria como 
objeto e cuja decisão já transitou 
em julgado.

Caso a decisão judicial não 
seja cumprida, foi estabelecida 
multa diária de R$ 5 mil, além 
da possibilidade de responsa-
bilização pessoal do presidente 
do SECEA, dentre outras conse-
quências jurídicas.

Justiça garante funcionamento 
do comércio nos dias 24 e 29

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL havia formulado pedido de tutela de urgência que foi acatado pela 5a Vara Trabalhista de Maceió

Severino Carvalho
Repórter

O Governo do Estado 
publicou novo decreto de 
enfrentamento à Covid-19. O 
documento foi divulgado no 
Diário Oficial de hoje e amplia 
o funcionamento de setores 
como o comércio, shopping 
centers, bares e restaurantes 
para os fins de semana e feria-
dos. As novas medidas passam 
a vigorar a partir da zero hora 
da próxima sexta-feira. Fica 
permitido o acesso a praias, 
lagoas e rios.

No novo decreto do Plano 
de Distanciamento Social 
Controlado (nº 74.915), foi reti-

rada a limitação dos dias de 
funcionamento de shoppings e 
lojas do comércio. Os horários 
seguem os mesmos do decreto 
anterior.

Foi ampliado também o 
funcionamento de bares e 
restaurantes, que poderão ficar 
abertos de segunda a sexta-
-feira até as 22h e, nos finais de 
semana e feriados até as 20h. 
Além disso, servidores públi-
cos que tomaram as duas doses 
da vacina contra a Covid, há 
mais de 15 dias, retornam ao 
trabalho presencial. 

Até as 23:59h de amanhã, 
valem os efeitos do Decreto 
Estadual anterior (nº 74.744), 
datado de 9 de junho de 2021.

Bruno Soriano e 
Rafaela Pimentel
Repórteres

Reconstruir para educar. É 
com este objetivo que as secre-
tarias da Educação (Seduc) e 
da Ressocialização e Inclusão 
Social (Seris) uniram esforços 
para proporcionar um retorno 
seguro às aulas presenciais em 
Alagoas, a partir da reforma de 
escolas da rede pública esta-
dual pelos reeducandos do 
Sistema Prisional. A parceria 
teve início, nesta semana, com 
as obras de reestruturação da 
Escola Estadual Tarcísio de 
Jesus, que já tem previsão de 
entrega para o mês de julho. 

O projeto tem como finali-
dade a reforma de 25 escolas 
da capital e interior que preci-
sam de intervenções pontu-
ais antes de serem reabertas 
para a retomada das aulas 
presenciais, além do fomento 
ao processo de ressocializa-
ção. Isso porque, os egressos 
do sistema prisional alago-
ano também são parceiros do 
projeto da Educação “Minha 
Escola Nova”, por meio do 
qual o Governo de Alagoas 
vai investir R$ 470 milhões na 
manutenção e construção de 
unidades de ensino.

“Esse é um programa 
inédito, que está colocando 
reeducandos do sistema 
prisional para reformar esco-
las do nosso estado. A parce-
ria, que foi firmada com o 
secretário coronel Marcos 
Sérgio, atende três verten-
tes importantes. A primeira 
é melhorar a infraestrutura 
das unidades de ensino; a 

segunda, garantir a qualifica-
ção da mão de obra de traba-
lho dos reeducandos; e, por 
fim, reduzir a cada três dias 
de serviço prestado um dia da 
pena dos egressos do Sistema 
Prisional. É um projeto muito 
importante que toda a socie-
dade saí ganhando”, salienta o 
secretário da Educação, Rafael 
Brito.

Ao todo, 25 reeducandos 
que cumprem pena nos regi-
mes aberto e semiaberto – 
todos assistidos por meio do 
projeto Uma Nova História, 
com o qual a Seris oportu-
niza qualificação profissional, 
emprego e renda à popula-
ção egressa – participam do 
projeto. Eles desenvolvem 
uma série de atividades, 
incluindo reparos nas insta-
lações elétrica e hidráulica, 
graças à parceria da Reinte-
gração Social da Seris com 49 
instituições públicas e priva-
das, com objetivo de fortalecer 
a realocação no mercado de 
trabalho.

Para o secretário da Resso-
cialização e Inclusão Social, 
coronel PM Marcos Sérgio de 
Freitas, a parceria com a Seduc 
reflete a integração entre os 
órgãos do governo estadual 
em prol de uma educação de 
qualidade. “Seguindo a orien-
tação do governador Renan 
Filho, iniciamos os trabalhos 
no sentido de garantir todas 
as condições necessárias ao 
retorno seguro das ativida-
des nessas escolas e, parale-
lamente, ofertar ao egresso a 
oportunidade de reconstruir 
sua própria história por meio 
do trabalho”, analisou. 

Integrantes da Secretaria 
de Segurança Pública (SSP/
AL), da Polícia Civil e da Polí-
cia Militar de Alagoas conclu-
íram os trabalhos da Operação 
Narcos, desencadeada na 
manhã de ontem nas cidades 
de Maceió, Rio Largo, Viçosa, 
Santana do Ipanema, São 
Miguel dos Campos, Coruripe 
e Piaçabuçu.

Ao todo participaram da 
ação 81 policiais utilizando 25 
viaturas. Foram cumpridos 22 
mandados de busca e apreen-
são e 15 de prisão. Foram presas 
7 pessoas e 5 armas foram apre-
endidas sendo 1 pistola, 1 revol-
ver e 2 espingardas. 

A Operação Narcos teve 
o comando da Delegacia de 
Narcóticos (Denarc), Delega-
cia de Investigações e Captu-
ras (Deic), Tático Integrado de 
Grupos de Repressão Especial 
(Tigre), 9ª Delegacia Regional 
de Polícia, Grupo Especial de 
Apoio Investigativo (Geai), 1° 
Batalhão de Polícia Militar, 4ª 
Cia Independente da Polícia 
Militar, núcleo de inteligên-
cia da SSP/AL além da Polícia 
Penal. 

A ação foi coordenada 
pelos delegados Marcos Lins, 
Fabrício Lima e Gustavo  
Xavier, da Polícia Civil; pelo 
delegado Gustavo Henrique, 
do setorde inteligência da SSP/
AL e pelo Coronel Luna, da 
Polícia Militar. 

A Operação Narcos foi 
deflagrada em todo país no 
dia D de  combate ao tráfico de 
drogas.

NOVO DECRETO... REFORMA DE ESCOLASBALANÇO FINAL

...Amplia abertura 
de comércio e bares

Seris e Educação 
iniciam parceria

Operação 
Narcos é
concluída
em Alagoas

Confira as principais mudanças

•Lojas localizadas no bairro do Centro funcionarão das 9h às 17h.
•Lojas de rua e galerias funcionarão das 10h às 18h.
•Shopping centers funcionarão das 11h às 20h.
•Bares, restaurantes e estabelecimentos congêneres das 5h 
às 22h, de segunda a sexta, e das 5h às 20h no fim de semana 
e feriados, podendo funcionar após as 22h, durante a semana, 
e após as 20h, durante o fim de semana e feriados, apenas por 
serviços de entrega, inclusive por aplicativo, e na modalidade 
“Pegue e Leve”, sendo expressamente proibido o consumo 
local, tanto de bebidas quanto de comidas.
•Academias, clubes e centros de ginásticas, funcionam das 5h às 
22h.
•Enquanto durar o decreto, haverá a RESTRIÇÃO DE HORÁRIO de 
circulação das pessoas nas ruas e logradouros públicos das 23h às 
5h, para evitar aglomerações.
•Fica autorizado o retorno dos servidores públicos do grupo de risco 
que tenham tomado as duas doses da vacina, com pelo menos 15 
dias da segunda dose aplicada, ficando a cargo de cada secretaria 
e órgão do Poder Executivo a regulamentação deste retorno.



6 O DIA DIGITAL  l  23 de junho  I  2021

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

Programa da Secti alcança 
mais de 80% dos municípios

INICIATIVA OBJETIVA promover a conexão dos usuários da plataforma com as vagas disponíveis no mercado de trabalho

Geysa Miranda
Repórter

O programa de 
qualificação 
p r o f i s s i o -

nal tecnológica da Secretaria 
da Ciência, da Tecnologia e da 
Inovação (Secti) - Oxetech - já está 
presente em 84,4% dos municí-
pios alagoanos, com destaque 
para as cidades de Maceió, Rio 
Largo, São Miguel dos Campos, 
Arapiraca e Marechal Deodoro.

A iniciativa objetiva capa-
citar gratuitamente estudan-
tes, professores e profissionais 
em geral residentes no estado 
em Tecnologia da Informação 
e Comunicação (TICs) e em 
áreas correlatas, e promover a 
conexão entre os usuários da 
plataforma e as vagas de traba-
lho disponíveis no mercado 
alagoano. São mais de 10 cursos 
gratuitos no site oxetech.al.gov.
br, fruto de uma parceria com a 
startup Digital Innovation One.

Um relatório realizado 
pela Secti neste mês de junho 
aponta que, dos mais de 1.500 
inscritos no programa, 43% são 
estudantes do ensino superior 
das universidades públicas e/
ou privadas, 30,6% profissio-
nais em geral, 19% estudantes 

do ensino médio das escolas 
públicas e/ou privadas, 4% 
professores e 3% profissio-
nais da educação (incluindo 
diretores e gestores). Entre os 
inscritos a maioria estão entre 
19 e 25 anos e possuem focos de 
carreira voltados para o desen-
volvimento full-stack, gestão 
de projetos, análise de sistemas 
e ciência de dados.  

Para o secretário da Secti, 
Silvio Bulhões, as estatísticas 
apontam o sucesso da interiori-
zação do programa e a preocu-
pação do Governo de Alagoas 
em fomentar o empreendedo-
rismo, a tecnologia e a inova-
ção por meio da qualificação 
profissional voltada para a 
indústria 4.0.

“O Oxetech amplia as opor-
tunidades e potencializa nossos 
jovens e adultos, despertando o 
interesse e revelando grandes 
talentos em Alagoas nas áreas 
que mais crescem no mercado 
de trabalho brasileiro. Isso 
permite o desenvolvimento 
de novos produtos e projetos, 
aumentando a capacidade 
produtiva do Estado”, disse o 
secretário.

LABORATÓRIOS FÍSICOS
A Plataforma Oxetech 

passará a operar em espaços 
físicos, “Labs”, localizados nos 
municípios alagoanos, com o 
propósito de interiorizar ainda 
mais a tecnologia e inovação e 
ampliar as oportunidades para 
quem não tem acesso à internet 
com facilidade, além de demo-
cratizar o aprendizado em 
tecnologia e capacitar milhares 
de desenvolvedores para suprir 
o déficit do mercado nacional.

Um dos primeiros muni-
cípios a receberem esses labo-
ratórios será São Miguel dos 
Campos, além de Santana do 
Ipanema e Poço das Trinchei-
ras. Haverá tembém um labo-
ratório que funcionará na sede 
da Secti e um que será fruto de 

uma parceria com o Intituto 
Novo Horizonte - entidade sem 
fins lucrativos -, localizado no 
bairro do Canaã, em Maceió.

Vale ressaltar que o muni-
cípio que quiser ter os labo-
ratórios, basta manifestar seu 
interesse por meio do e-mail 
Este endereço de email está 
sendo protegido de spambots. 
Você precisa do JavaScript 
ativado para vê-lo.” target=”_
blank”>comunicacao@secti.
al.gov.br.

Os cursos são: React Web 
Developer, Java Developer, 
JavaScript Game Developer, 
HTML Web Developer, Node.
js Web Developer, Desenvol-
vedor Back-End PHP, Desen-

volvedor Fullstack Python, 
Cloud Computing & Server-
less, Desenvolvedor Front-end 
Angular, Desenvolvedor Front-
-end ReactJS e Especialista em 
Inovação Digital.

VAGAS DE EMPREGO
Além dos cursos gratuitos, 

o Governo de Alagoas oferece, 
por meio da Secti, vagas de 
trabalho e estágio nas empresas 
de tecnologia de Alagoas. São 
mais de 20 vagas para Desen-
volvedor Android, Quality 
Assurance, Desenvolvedor 
Back-end ruby on rails, Sales 
Development Representative, 
Cientista de Dados, Executivo 
de Contas, Analista de Suporte 
N3 (Django/Python), DevOps 
Sênior, Desenvolvedor Django 
Pleno, Desenvolvedor FullS-
tack PHP, Fullstack Nodejs 
e Desenvolvedor FullStack 
Node. Todas estão disponí-
veis na plataforma, no espaço 
“Oxedin”.

 Para participar do processo 
seletivo e se conectar ao 
mercado de trabalho tecnoló-
gico alagoano precisa, obriga-
toriamente, estar cadastrado no 
oxetech.al.gov.br, além de ser 
aluno de um dos cursos oferta-
dos pela plataforma.

Ascom Secti

Programa capacita gratuitamente estudantes, professores e profissionais
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Samu orienta como proceder 
em caso de queimaduras

SÃO JOÃO: época aumenta 
ocorrências com queimados; 
fogueiras e fogos de artifícios 
são as principais causas

Uadson Barros 
Repórter

O m ê s  d e 
junho é de 
pura tradi-

ção no Nordeste. Muitas 
comidas típicas, músicas em 
ritmo de forró pé de serra, 
fogueiras e fogos de artifí-
cio. Mesmo diante de toda 
animação que o período 
junino pede, é necessário 
que a população redobre os 
cuidados para evitar quei-
maduras e explosões, que 
tendem a aumentar nessa 
época do ano devido à 
exposição direta às foguei-
ras e o manuseio de fogos, 
mesmo restritos em razão 
da pandemia da Covid-19. 
Caso algum acidente desse 
tipo ocorra, os socorristas 
do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu) 
de Alagoas deverão ser acio-
nados, através do número 
192, para assegurar a assis-
tência necessária às vítimas.

“Ao receber um chamado 
para ocorrência de queima-
dura, o médico regulador de 
plantão do Samu Alagoas 
orientará a vítima ou a pessoa 
que ligou sobre quais proce-
dimentos adotar. Nestes 
casos, a primeira atitude que 
deve ser tomada é afastar a 
vítima da chama e, se possí-
vel, também apagar a chama. 
Em seguida, é fundamental 
que o local queimado seja 
lavado com água corrente 
para que haja o resfriamento 
da lesão e que a região quei-
mada seja coberta com um 
pano seco. Se for uma quei-
madura de grau leve, nós 
orientaremos o cidadão a 
procurar a unidade de saúde 
mais próxima do local do 
acidente para atendimento. 
Caso seja uma queimadura 
de extrema gravidade, deslo-
caremos uma de nossas 
ambulâncias para realizar o 
transporte desse paciente até 
os hospitais de referência, a 
exemplo do Centro de Trata-

mento de Queimados (CTQ) 
do Hospital Geral do Estado 
(HGE), em Maceió”, explica 
o médico socorrista do Samu 
Alagoas, Davi Pessoa.

Nesta época do ano, geral-
mente as ocorrências envol-
vendo queimaduras tendem a 
ocorrer devido ao uso exage-
rado de substâncias inflamá-
veis durante o acendimento 
de fogueiras. O médico do 
Samu faz alguns alertas sobre 
as medidas que podem ser 
adotadas para salvar vidas e 
ajudar a reduzir as chances 
de queimaduras severas em 
crianças e adultos. “É impor-
tante destacar que as pessoas 
não devem montar e nem 
acender fogueiras próximas 
à rede elétrica e jamais devem 
jogar qualquer tipo de subs-
tância inflamável sobre onde já 
existe uma chama, a exemplo 
de álcool, querosene ou gaso-
lina, pois essa atitude pode 
aumentar os riscos de explo-
são e de queimaduras graves. 
Já em relação à soltura de fogos 

de artifício, os pais devem 
comprar esses artefatos em 
locais adequados e com certi-
ficação, adquirir os fogos de 
acordo com a faixa etária reco-
mendada para cada criança e, 
acima de tudo, supervisionar 
a todo o momento os peque-
nos durante a brincadeira”, 
reforça Davi Pessoa.

Sobre aplicação de subs-
tâncias – Diante do momento 
de desespero da vítima 
de queimadura, alguns 
comportamentos errados 
a fim de aliviar as dores 
acabam sendo adotados 
pelo paciente, a exemplo da 
aplicação de substâncias em 
cima da região queimada. 
“Deve-se evitar colocar 
creme dental, manteiga, pó 
de café, clara de ovo, gelo, 
terra ou qualquer outra 
substância na queimadura 
para que não haja agrava-
mento do ferimento. Essas 
crendices não proporcionam 
benefício algum às vítimas. 
O correto mesmo é sempre 

lavar o ferimento com água 
corrente e cobrir a região 
com um pano seco”, escla-
rece o profissional socorrista.

De janeiro a maio de 
2021, o Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência de 
Alagoas atendeu 17 ocorrên-
cias de queimaduras. Além 
dos atendimentos pré-hospi-
talares de casos de queimadu-
ras, o Samu também atende 
vítimas de acidentes de trân-
sito, quedas da própria altura, 
ferimentos por arma branca e 
por arma de fogo, quedas de 
altura, afogamentos, engas-
gos, casos obstétricos, aten-
dimento psiquiátrico, casos 
clínicos como suspeitas de 
Acidente Vascular Cerebral 
(AVC), suspeitas de Infarto 
Agudo do Miocárdio (IAM), 
além de pacientes com casos 
suspeitos ou acometidos pela 
Covid-19. O Samu Alagoas 
pode ser acionado através 
do número 192 e funciona 24 
horas por dia, todos os dias da 
semana.
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Programa da Secti alcança 
mais de 80% dos municípios

INICIATIVA OBJETIVA promover a conexão dos usuários da plataforma com as vagas disponíveis no mercado de trabalho

Geysa Miranda
Repórter

O programa de 
qualificação 
p r o f i s s i o -

nal tecnológica da Secretaria 
da Ciência, da Tecnologia e da 
Inovação (Secti) - Oxetech - já está 
presente em 84,4% dos municí-
pios alagoanos, com destaque 
para as cidades de Maceió, Rio 
Largo, São Miguel dos Campos, 
Arapiraca e Marechal Deodoro.

A iniciativa objetiva capa-
citar gratuitamente estudan-
tes, professores e profissionais 
em geral residentes no estado 
em Tecnologia da Informação 
e Comunicação (TICs) e em 
áreas correlatas, e promover a 
conexão entre os usuários da 
plataforma e as vagas de traba-
lho disponíveis no mercado 
alagoano. São mais de 10 cursos 
gratuitos no site oxetech.al.gov.
br, fruto de uma parceria com a 
startup Digital Innovation One.

Um relatório realizado 
pela Secti neste mês de junho 
aponta que, dos mais de 1.500 
inscritos no programa, 43% são 
estudantes do ensino superior 
das universidades públicas e/
ou privadas, 30,6% profissio-
nais em geral, 19% estudantes 

do ensino médio das escolas 
públicas e/ou privadas, 4% 
professores e 3% profissio-
nais da educação (incluindo 
diretores e gestores). Entre os 
inscritos a maioria estão entre 
19 e 25 anos e possuem focos de 
carreira voltados para o desen-
volvimento full-stack, gestão 
de projetos, análise de sistemas 
e ciência de dados.  

Para o secretário da Secti, 
Silvio Bulhões, as estatísticas 
apontam o sucesso da interiori-
zação do programa e a preocu-
pação do Governo de Alagoas 
em fomentar o empreendedo-
rismo, a tecnologia e a inova-
ção por meio da qualificação 
profissional voltada para a 
indústria 4.0.

“O Oxetech amplia as opor-
tunidades e potencializa nossos 
jovens e adultos, despertando o 
interesse e revelando grandes 
talentos em Alagoas nas áreas 
que mais crescem no mercado 
de trabalho brasileiro. Isso 
permite o desenvolvimento 
de novos produtos e projetos, 
aumentando a capacidade 
produtiva do Estado”, disse o 
secretário.

LABORATÓRIOS FÍSICOS
A Plataforma Oxetech 

passará a operar em espaços 
físicos, “Labs”, localizados nos 
municípios alagoanos, com o 
propósito de interiorizar ainda 
mais a tecnologia e inovação e 
ampliar as oportunidades para 
quem não tem acesso à internet 
com facilidade, além de demo-
cratizar o aprendizado em 
tecnologia e capacitar milhares 
de desenvolvedores para suprir 
o déficit do mercado nacional.

Um dos primeiros muni-
cípios a receberem esses labo-
ratórios será São Miguel dos 
Campos, além de Santana do 
Ipanema e Poço das Trinchei-
ras. Haverá tembém um labo-
ratório que funcionará na sede 
da Secti e um que será fruto de 

uma parceria com o Intituto 
Novo Horizonte - entidade sem 
fins lucrativos -, localizado no 
bairro do Canaã, em Maceió.

Vale ressaltar que o muni-
cípio que quiser ter os labo-
ratórios, basta manifestar seu 
interesse por meio do e-mail 
Este endereço de email está 
sendo protegido de spambots. 
Você precisa do JavaScript 
ativado para vê-lo.” target=”_
blank”>comunicacao@secti.
al.gov.br.

Os cursos são: React Web 
Developer, Java Developer, 
JavaScript Game Developer, 
HTML Web Developer, Node.
js Web Developer, Desenvol-
vedor Back-End PHP, Desen-

volvedor Fullstack Python, 
Cloud Computing & Server-
less, Desenvolvedor Front-end 
Angular, Desenvolvedor Front-
-end ReactJS e Especialista em 
Inovação Digital.

VAGAS DE EMPREGO
Além dos cursos gratuitos, 

o Governo de Alagoas oferece, 
por meio da Secti, vagas de 
trabalho e estágio nas empresas 
de tecnologia de Alagoas. São 
mais de 20 vagas para Desen-
volvedor Android, Quality 
Assurance, Desenvolvedor 
Back-end ruby on rails, Sales 
Development Representative, 
Cientista de Dados, Executivo 
de Contas, Analista de Suporte 
N3 (Django/Python), DevOps 
Sênior, Desenvolvedor Django 
Pleno, Desenvolvedor FullS-
tack PHP, Fullstack Nodejs 
e Desenvolvedor FullStack 
Node. Todas estão disponí-
veis na plataforma, no espaço 
“Oxedin”.

 Para participar do processo 
seletivo e se conectar ao 
mercado de trabalho tecnoló-
gico alagoano precisa, obriga-
toriamente, estar cadastrado no 
oxetech.al.gov.br, além de ser 
aluno de um dos cursos oferta-
dos pela plataforma.

Ascom Secti

Programa capacita gratuitamente estudantes, professores e profissionais



A bancada de apoio à gestão de Marechal Deodoro deu um exemplo de 
subserviência ao prefeito Cacau Filho. Na sessão virtual de hoje, eles rejei-
taram o Projeto de Lei 36/2021, da vereadora Ledice Cavalcante (PDT). O 
projeto dispõe sobre o fornecimento, pelo poder público, de absorventes higi-
ênicos nas escolas da rede municipal. A Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ) já tinha dado parecer contrário ao PL. Ocorre que projetos semelhantes 
estão sendo aprovados em Câmaras alagoanas, inclusive na de Maceió. Mas, 
os vereadores da bancada do prefeito ficaram contra as adolescentes caren-
tes da rede municipal de ensino e fizeram os gostos do prefeito. Vergonhosa 
a posição dos vereadores que, cumprindo ordens do chefe, prejudicaram o 
povo de Marechal. Justiça seja feita, os vereadores: Jorge Melo, Moringa e 
Ned votaram pela aprovação do PL. O placar foi 11 votos contra e 4 a favor do 
PL. Para comprar “cominho de ouro”, a Prefeitura de Marechal Deodoro tem 
dinheiro de sobra. Ou seja: pimenta nos olhos dos outros é refresco.

Mais adiante, Lira acusa os índios do uso da maconha, na Câmara. “Na semana 
passada, só para ser fiel, chegaram aqui alguns representantes dos índios, 
invadiram o Congresso Nacional, subiram ao teto das cúpulas e ficaram usando 
algum tipo de droga, fumando e dançando aqui em cima. Com muita paciên-
cia, nós negociamos a saída deles”, afirmou Lira. O problema é que os índios 
voltaram e o confronto foi inevitável. Com isso, guardas parlamentares foram 
flechados e os indígenas tangidos da Câmara com violência. (RR)

Foi adiado o depoimento do sócio da Precisa Medicamentos, Francisco Maxi-
miano, à CPI da Covid-19 no Senado. Hoje, ele seria questionado sobre o 
esquema montado pelo Palácio do Planalto para a aquisição da vacina Covaxin. 
A Precisa vendeu ao Ministério da Saúde doses da Covaxin por preços superio-
res ao das demais vacinas. O esquema, denunciado pelo TCU, será investigado 
pela CPI, mas o depoimento remarcado após o executivo cumprir quarentena 
no Brasil, depois de voltar de viagem à Índia. (RR)

O MPF afirma que encontrou indícios de crime na compra de 20 milhões de 
doses da Covaxin, pelo Ministério da Saúde. Além da CPI, o caso está sendo 
investigado na esfera criminal. O contrato entre o Ministério e a Precisa, no valor 
de R$ 1,6 bilhão, foi firmado na gestão de Eduardo Pazuello. A dose da Covaxin 
negociada pelo ex-ministro é a mais cara entre todas as vacinas contratadas. 
O imunizante da AstraZeneca, por exemplo, custa, em média, R$ 19,87. Já a 
dose da Covaxin saiu por R$ 80,70.

Depois das mentiras ditas pelo deputado federal Osmar Terra à CPI da Covid-
19, os senadores marcaram para o dia 30 de junho o depoimento de mais 
outro integrante do “Gabinete Paralelo”, responsável pela política negacionista 
do Palácio do Planalto. Será a vez do empresário Carlos Wizard, fundador de 
escola de idiomas e controlador da holding Sforza, falar o que sabe ou mentir. 
Ele vinha driblando a CPI, que precisou pedir a retenção do seu passaporte e 
sua condução coercitiva para garantir seu depoimento. (RR)

O prefeito de Satuba, Junior Tuté, 
surpreendeu aos funcionários e ao 
comércio local, ao antecipar o paga-
mento do salário de junho para o dia 22 
(ontem), uma semana antes do final do 
mês. Uma iniciativa que faz com que os 
festejos juninos fiquem mais animados 
na cidade, mesmo sem programação 
para a época.  Desde que assumiu 
tem feito o pagamento dos servidores 
dentro do mês trabalhado.

Os índios estão em pé de guerra com 
o deputado federal Arthur Lira (PP/AL), 
depois que o presidente da Câmara 
mandou a polícia reprimir com violên-
cia uma manifestação deles, no início 
da semana em Brasília. A repressão 
aos indígenas, que lutam contra o 
fim das demarcações de suas terras, 
foi criticada por vários parlamenta-
res de oposição ao governo federal. 
Lira reagiu às críticas, criminalizando 
as mobilizações contra o PL 490 e 
acusando os índios de fumarem maco-
nha no Congresso. (Ricardo Rodrigues)

O projeto abraçado por Lira é uma 
bandeira ruralista e bolsonarista que, se 
aprovado, na prática vai inviabilizar as 
demarcações e permitir a anulação de 
terras Indígenas, que serão entregues 
ao garimpo, construção de estradas e 
grandes hidrelétricas. Por isso, há uma 
grande rejeição a ele. No entanto, os 
aliados de Bolsonaro, incluindo Lira, 
vão jogar pesado para aprová-lo de 
qualquer maneira, nem que tenha que 
reprimir os indígenas e defenestrar o 
cachimbo da paz. (RR)

Após as críticas dos deputados de oposi-
ção Alencar Santana (PT-SP), Bohn Gass 
(PT-RS) e Fernanda Melchionna (PSOL-
-RS), na tribuna da Câmara, Arthur Lira 
reagiu assim: “Eu não acho que seja 
coerente, por parte de qualquer parla-
mentar ou de qualquer cidadão, impe-
dir trabalhos e pautas legislativas desta 
Casa, sejam elas das Comissões, como 
é o Projeto de Lei 490, que está longe de 
vir a plenário, ou qualquer outro assunto 
de qualquer Comissão”. (RR)

Maribondo teve uma movimen-
tação diferente na sexta-feira 
(18). Foi menino chorando, idosa 
desmaiando, orações e desfile 
em carro aberto. Aglomeração 
nas alturas, uso de máscaras 
quase zero. Guardadas as devi-
das proporções, o momento 
poderia ser comparado à visita 
de um religioso a algum povoado 
alagoano em tempos idos. Mas 
não era. Foi apenas o retorno do 
ex-prefeito Leopoldo Pedrosa à 
cidade. Ele veio de uma viagem 
longa? Não. Estava internado? 
Não. Sumido? Não. Ele estava 
preso sob a acusação, entre outras coisas, de tráfico de drogas. Improbidade Admi-
nistrativa virou fichinha para as acusações pesadas que há contra Leopoldo. A festa 
foi transmitida pelas redes sociais e parece ter sido organizada pela prefeita da cidade, 
Leopoldina Amorim, mãe do ex-prefeito e que, certamente, não deve responder pelas 
acusações ao filho. O movimento em Maribondo deve ser estudado por sociólogos, 
antropólogos, psicólogos ou até mesmo por psiquiatras. É só uma sugestão.

Moradores da Grota Santa 
Helena e familiares do 
pequeno Gabriel Benja-
min – de dez meses - fize-
ram hoje pela manhã uma 
manifestação pacífica. A 
criança morreu na terça-
-feira (15) em consequ-
ência do deslizamento de 
uma barreira que arrastou 
a casa onde ele morava com os pais. No protesto, a denúncia de que a morte do 
menino não foi pelo desastre natural. Para eles, foi um crime. Eles alegam que um 
muro de contensão de um empreendimento que fica bem acima daquele trecho 
da grota desmoronou sobre a casa da criança. Ou seja: não teria sido apenas o 
deslizamento de terra, causado pela chuva. O caso deve ser investigado.
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Por Deraldo Francisco
Jornalista - deraldofrancisco@bol.com.br

Outdoor em Palmeira dos Índios

Ligeirinhas

Empresas que trabalham com 
outdoors em Palmeira dos Índios 

parecem ter aderido ao nega-
cionismo do Governo Federal. A 
impressão que se tem é que esses 
empresários também querem 
sujar as mãos de sangue. Calma, 
eu explico! Organizadores coletivo 
POVONARUAPDI – que fizeram um 
protesto sábado passado pelo Impe-
achment de Bolsonaro, por vacina no 
braço e comida no prato – estão com 
dificuldades para colocar um outdoor 
na cidade com uma mensagem que 
está sendo dita no País inteiro. E não 

há desculpa nenhuma. Os empresá-
rios dizem que não aceitam e pronto. 
Numa empresa, o valor foi pago e, 

quando a arte chegou, foi recusada. 
Em outras cidades do País, os empre-
sários ainda alegam que poderiam ter 

as placas danificadas, entre outras 
coisas. Em Palmeira foi simples: não 
colocamos. Isso é um “concordo” 

com a falta de política do Governo 
Federal no enfrentamento à Covid-19 
e, por consequência, com as milha-
res de mortes que ocorrem todo dia. 
Bem, seja como for, a coluna traz aqui 
o cartaz como direito à liberdade de 
expressão do povo e da imprensa. 
E sugere aos organizadores que 
comprem o material, localizem um 
terreno particular e coloquem a placa. 
Quem sabe, desse gesto, não surge 
uma nova empresa do ramo, mais 
democrática e sem subserviência a 
um genocida? Avança Palmeira dos 
Índios!

» Bem, com a exoneração de Ricardinho Santa Rita da Secretaria 
de Turismo, o prefeito JHC avisa à sua equipe que tolera pensa-
mentos contrários, mas apologia ao nazismo ou algo similar, 
nunca na Galáxia.

» Um conselheiro tutelar de Maceió está mais para inquilino do Baldo-
mero Cavalcanti do que para protetor de crianças em situação de 
vulnerabilidade ou vítima de violência. O Ministério Público já sabe da 
situação. Vamos esperar.

» A história dos R$ 100 milhões de verba suplementar para a Prefei-
tura de Palmeira dos Índios está de rosca. Parece que a Câmara 
ainda tem muito que conversar com o prefeito Julio Cézar. Sei.

» Há quem diga que ainda não se chegou a um “denominador 
comum”. Termo muito usado na Matemática, mas que, na Política, 
não cai muito bem.  Parece um pouco com: “e a minha parte?”

Vergonha na Câmara de Marechal Cachimbo da paz 4

Vacina superfaturada 

De novo, Pazuello!

Gabinete paralelo 

Pagamento em Satuba

Cachimbo da paz 1

Cachimbo da paz 2

Cachimbo da paz 3

Retorno de Leopoldo 

“Foi um crime” 


