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8VOCÊ SABE COMO DIFERENCIAR OS SINTOMAS DA COVID-19 DOS COMUNS ÀS GRIPES E  ALERGIAS? 

TRÊS PESSOAS SÃO EXECUTADAS A TIROS DENTRO DE UMA CASA NA “BRANCA”; POLÍCIA PRENDE CRIMINOSOS

CHACINA EM ATALAIA
Três pessoas mortas a 

tiros e uma ferida no braço. 
Esse foi o saldo de um aten-
tado ocorrido ontem à noite, 
dentro de uma casa,  no 
Povoado Branca de Atalaia 
(em Atalaia). Na madrugada 
de hoje, a Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) prendeu os 

autores da chacina, numa 
abordagem na BR-316. Eles 
estavam no veículo Gol preto 
e ainda com as armas que 
usaram na matança. Os três 
foram levados para a Dele-
gacia Regional de União dos 
Palmares, onde foram autu-
ados em flagrante.

6

3 ígor Max morreu com tiro na cabeça; Josinaldo e o irmão Cícero da Silva poderiam ser os únicos alvos dos matadores  

CASO COVAXIN 

PF instaura inquérito para investigar 
se o Presidente Bolsonaro prevaricou

IMPRÓPRIOS PARA O CONSUMO

Carnes, embutidos 
e queijos estragados

Produtos impróprios para o consumo foram apreendidos no Vergel do Lago, Levada e no Benedito Bentes

Mourão: “se não houver consenso pro voto impresso, será voto eletrônico”

4

General afirma que 
terá eleição no País

IMPRESSO OU ELETRÔNICO

6

36 TONELADAS NA PANDEMIA

Polícia faz 
a maior 
apreensão  
de drogas

AL é um dos  
três Estados 
onde mais 
se emprega

3 7
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 O frio se esvoaçava no entar-
decer de um rigoroso inverno, 
comumente sentindo nos 
longínquos rincões de uma Chã 
Preta bucólica nos idos de julho 
de mil novecentos e quarenta, 
quando o sol ainda ousava fazer 
brilhar timidamente alguns 
pouquíssimos raios de luz, 
indo-se aos poucos se reverbe-
rar no inacessível horizonte, 
dando lugar a uma tênue e não 
menos pálida luminescência, 
em terras canavieiras do velho 
Engenho Caçamba banhadas 
amiúde por rio homônimo, 
máxime do apogeu econômico 
da elite local. Desde a mais tenra 
idade, acostumado a pouco 
pão e muito suor, o jovem José 
Venceslau de Oliveira criou-se 
pisando no solo umedecido de 
sua comuna natal, arraigado as 
tradições legadas por seus ante-
passados, fazendo do serviço 
braçal seu sacerdócio, feito 
destino do qual jamais renegou. 

 A história do patriarca do clã 
Oliveira em terras chã-preten-
ses há muito se confunde com 
o labor de homem campesino, 
divorciado do conhecimento 
acadêmico, mas adstrito a uma 
inteligência autoditada, capaz 
de arrebanhar para si incon-
táveis admiradores e amigos, 
tornando-se um abastado 

comerciante e respeitado cida-
dão, conhecido além dos limi-
tes territoriais de sua cidade. 
Foi neste cenário interiorano, 
tão peculiar a simplicidade e 
calmaria, distante dos gran-
des centros urbanos que José 
Venceslau eternizou seu nome, 
como figura jamais olvidada 
por aqueles que privaram de sua 
sincera amizade, cujos serviços 
prestados a seus conterrâneos 
tornaram-se argamassa indes-
trutível, na lembrança de tantos 
que cruzaram seu caminho 
nesta passagem terrena.

 Por longos anos dedicou-se 
a numerosa prole a que esteve 
na condição de provedor, 
sempre compreensivo e aten-
cioso, pronto a servir àqueles 
que a ele se achegavam, junto 
ao umbral de sua freqüentada 
residência ou comércio, conti-
nuamente aberto aos outros, 

cujo sentimento de partilha e 
acolhida trazia consigo desde 
a juventude, herança indelével 
de seus genitores. Se os louros 
do reconhecimento de seus 
patrícios ascendiam sua fronte, 
quando dos serviços presta-
dos a estes quer como comer-
ciante ou homem do povo, em 
contrário sensu as intempé-
ries especialmente no tocante 
a enfermidade, a que esteve 
acometido nos últimos anos 
parecia intumescer em açoda-
das proporções. Toda essa 
amálgama temporal inerente 
aos mortais nesta terra comum, 
não fora capaz de estremecer o 
caráter impoluto e invulgar de 
José Venceslau de Oliveira.

 Hoje, passados oitenta anos 
de seu nascimento, sua presença 
física não mais é sentida por 
familiares e amigos, vem a guisa 
de memória a figura de um legí-
timo chã pretense, que sobre o 
epitáfio de seu sepulcro de pai 
extremoso e avô amantíssimo, 
recaem às lagrimas pungentes 
de eterna saudade, na certeza 
que um dia nos reencontrare-
mos, numa fidedigna paráfrase 
do pensamento filosófico de 
Gandalf: “A jornada não acaba 
aqui. A morte é apenas outro 
caminho, que todos temos que 
tomar”.

Em dia de passeio de moto de 
Jair Bolsonaro e apoiadores pelas 
ruas de Porto Alegre uma mulher, 
com mais de 40 anos, fez seu 
protesto batendo panela. Ela não 
sabia que agora é proibido se mani-
festar contra o rei.

Resultado: Foi presa como 
uma terrorista que estava amea-
çando as vidas dos motoqueiros 
com uma arma pra lá de mortal: 
uma panela.

Não foi outro o destino de um 
cozinheiro que, pelo Facebook,  
reclamou que iria cozinhar para o 
motoqueiro mor. Eduardo Lazzari, 
o cozinheiro, trabalhava no  Hotel 
Spa do Vinho, em Bento Gonçalves 
(RS). A Polícia Federal o prendeu. 
No Face, antes da prisão, ele recla-
mou: “Vou ter que cozinhar para 
este diabo ainda, que raiva”.

Não imaginava o cozinheiro, 
que o rei não aceita quem se posi-
cione contra ele. O rei quer flores, 
gritos de urras, vivas e mimos de 
todos e não apenas de quem o cerca. 
Do contrário, manda os vigias…

Ou seja, quem não se enquadrar 
sofre as consequências. Mesmo 
os descontentes que perderam 
pais, mães, filhos, filhas, maridos 
e esposas nesta pandemia infernal, 
devido as omissões e chiliques do 
rei contra a vacinação e a prevenção 

natural recomendada pela ciência. 
O rei não ligou, zombou e zomba 
de tudo.

“Teje preso seu cabra”!
Essa é a versão nordestina das 

ordens de  prisões efetuadas pela SS 
contra quem não comungava com 
a cartilha de Hitler, nos anos 40, na 
Alemanha. Com o agravante que 
lá, se fosse judeu, iria direto para 
os campos de concentração e em 
seguida levados para as câmaras 
de gás, em Auschwitz.

Aqui não é o caso, mas a cultura 
autoritária de prender quem não é 
a favor parece seguir esse princípio. 
Pelo menos no Rio Grande do Sul.  
Nada pode ser dito contra o “mito”.

Nos anos 30, na Itália, tinha o 
“Duce”, ou o comandante Benito 
Mussolini, que adorava andar de 
motocicleta com sua trupe sob os 
aplausos dos apoiadores, divul-
gando a filosofia do fascismo pelo 
País.

E ai de quem não aplaudisse. 
Afinal, o fascismo defendia a total 
concentração de poder nas mãos 
do seu líder e usava a violência 
contra quem tivesse divergência.

Ou seja, as chamadas “moto-
ciatas” de hoje têm uma inspiração 
e tanto.

Sobretudo, para muita gente 
que cultua o ” Duce lá, Mito cá”.

Memórias Póstumas de meu Avô Tocando o terror: mulher presa por 
bater panela e cozinheiro por reclamar

Fernando Horta  * Historiador

O exército brasileiro foi 
formado para a Guerra do Para-
guai, também conhecido como 
genocídio do povo paraguaio. 
Foi formado com batalhões de 
negros cuja promessa era que se 
eles sobrevivessem seriam liber-
tados. Eram, portanto, escravos.

Seus comandantes eram 
TODOS agraciados com títulos 
de nobreza para que ficassem 
sob tutela de encantamento do 
imperador. O único estado que 
cumpriu a promessa de libertar 
os negros foi o RS e isso depois da 
traição do Massacre de Porongos.

As forças armadas, em 
pleno século XX, ainda aplica-
vam “castigos físicos” contra 
negros. Como mostra a Revolta 
da Chibata de 1910. Foram essas 
forças armadas que se colocaram 
contra os tenentes que buscavam 
a mudança do regime aristocrata 
do “café-com-leite” na década de 
20.

Atacaram seus próprios 
quadros jovens para defender a 
aristocracia rica cafeeira e depois 
até 1945 se prestaram a defender 
a ditadura do Estado Novo. Isso 
enquanto expulsavam de seus 
quadros os oficiais de esquerda 
como o grande Prestes.

Prestes cuja memória foi 
apagada da instituição do exér-
cito (como também Lamarca) 
sendo que só no início do século 
XX sua nota final na academia 
militar conseguiu ser superada. 
Enquanto idolatram generais 
genocidas, escondem as violên-
cias contra seus integrantes não 
alinhados.

Em 1945 dão um golpe em 
Vargas para atender aos inte-
resses norte-americanos. Eurico 
Gaspar Dutra (general) é eleito 
e faz o governo mais alinhado 
com os EUA até a dobradinha 
Bolsonaro-Trump. Ali se atacou 
diretamente o controle do país 
sobre seu subsolo. Especialmente 
o petróleo.

Entreguistas e subservientes 
foram cooptados por medali-
nhas e divisas com a formação 
da “Escola das Américas”. 
Batiam palmas por receberem 
o equipamento obsoleto que os 
EUA usaram na segunda guerra 
mundial e se contentavam em 
serem os “feitores” dos EUA na 
América do Sul.

Não suportaram ver Jusce-
lino, Jango e Brizola que longe 
de serem “comunistas” na 
época, faziam uma política com 

um mínimo de nacionalismo e 
distribuição de renda no país. O 
projeto de desenvolvimento do 
país irritou os americanos que 
colocaram seus serviçais verde 
oliva no golpe.

De 64 a 85 foi o absurdo que 
todos conhecemos. Corrup-
ção em tudo. Só a construção 
de Itaipu teve uma “empresa” 
própria para gestão da obra que 
se aponta custou mais que o 
dobro do preço real para o país. 
Malas de dólares entregues a 
oficiais e foi neste período que 
surgiu Maluf.

Aqui também criaram o 
conceito de “inimigo interno” 
para poderem prender, tortu-
rar, sequestrar e matar cidadãos 
brasileiros. Foi sempre um exér-
cito que atacou o povo. Gente 
falsa que chora pela bandeira 
e espanca cidadão nas ruas a 
mando das elites ricas ou dos 
EUA.Agora, os mesmos doen-
tes que eram tenentes e capitães 
entre 64 a 85 voltam com a idiotia 
do “anticomunismo”. Eram esses 
que hoje são generais os encarre-
gados das ordens sujas no regime 
de 64. Não é à toa que figuras 
como Heleno ou Mourão sejam 
tão despreparados.

Ou contamos a história de 
violência e submissão desta insti-
tuição ou vamos ficar tomando 
golpes em looping o resto de 
nossa existência. Eles se acham 
fundadores do país (através do 
golpe de 1891) e uma espécie de 
“poder moderador”. Em reali-
dade são capatazes das elites.

Deodoro da Fonseca, o mare-
chal do golpe contra o império era 
monarquista e só apoiou o golpe 
por interesses pessoais. Floriano 
Peixoto (o marechal de ferro) 
manteve o regime com violência 
e degola.

O Duque de Caxias, quando 
se recusou a matar paraguaios 
indo até Assunción foi retirado 
do comendo pelo imperador e 
passou a fazer oposição. Dizia 
que soldado não era assassino. E 
suas lições nunca foram seguidas 
por uma tropa de traidores do 
povo.ândido Rondon tinha uma 
visão paternalista sobre a região 
norte. E isso, para a época, era 
algo revolucionário. Defendia a 
obrigação do exército para com as 
populações indígenas e a região 
para além da simples manuten-
ção das fronteiras. Hoje o exército 
apoia garimpos e desmata.

Henrique Teixeira Lott evita 

uma ruptura institucional que 
tentava não permitir Juscelino 
assumir. Evita um golpe contra 
a democracia e se coloca como 
figura legalista na década de 50. 
O General Machado Lopes evita 
o golpe militar em 1961. Outra 
figura constitucionalista.

Os diversos oficiais que foram 
torturados e tiveram suas famí-
lias mortas pelo regime de 64 são 
escondidos pela instituição que 
nunca escolhe os bons exemplos 
de seus oficiais. Prefere render 
homenagens a torturadores, 
assassinos, genocidas e golpistas. 
A instituição é doente.

Hoje, vivem do dinheiro do 
estado com todas as benesses 
possíveis (os oficiais, claro). Têm 
justiça própria, escolas próprias, 
hospitais próprios, condomínios 
próprios, hotéis próprios e conso-
mem cerveja, picanha e leite 
condensado enquanto o povo 
passa fome.

Sentem-se superiores ao 
mundo civil mas quem conhece 
qualquer quartel sabe que não 
resistem a uma auditoria mini-
mamente atenta. 

#VoltemProQuartel e deixem 
o povo resolver os problemas que 
vocês criaram.

O Exército Brasileiro é uma instituição doente 
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Trê s  p e s s o a s 
mortas a tiros 
e uma ferida 

no braço. Esse foi o saldo de 
um atentado ocorrido ontem 
à noite, dentro de uma casa, 
no Povoado Branca de Atalaia 
(em Atalaia). Na madrugada 
de hoje, a Polícia Rodoviá-
ria Federal (PRF) prendeu 
os autores da chacina, numa 
abordagem na BR-316. Eles 
estavam no veículo Gol preto 
e ainda com as armas que 
usaram na matança. Os três 
foram levados para a Dele-

gacia Regional de União dos 
Palmares, onde foram autua-
dos em flagrante.

O delegado Igor Diego – de 
plantão na Regional - informou 
que um dos acusados assumiu 
a autoria da chacina. O segundo 

disse que apenas tinha empres-
tado o carro e o terceiro contou 
que não tinha nada a ver com o 
crime. No entanto, como as víti-
mas foram mortas com vários 
tiros, fica claro que mais de uma 
arma foi usada na ação crimi-

nosa o que leva a mais de um 
atirador. Ou seja: alguém está 
mentindo.  Um revólver calibre 
38 usado no crime estava com 
três munições dedlagradas.

As vítimas foram iden-
tificadas como: Igor Max 

Oliveira Silva, de 29 anos; 
Josivaldo da Silva, de 24 anos, 
e Cícero da Silva, de 35 anos. 
A sobrevivente à chacina foi 
identificada como Macielle 
Camilo da Silva, 35. Ele foi 
ferida com um tiro no braço 
e foi socorrida pelo Serviço 
de Atendimento Médico de 
Urgência (Samu)

Um dos homens mortos 
era adestrador de cavalos do 
Rancho Santana e era conhecido 
como “Pincel”. O irmão dele e 
um amigo também foi morto 
nessa chacina. No entanto, 
ainda não se sabe a motivação 
para a chacina nem quem era o 
principal alvo dos criminosos.
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Três pessoas são mortas em 
chacina na ‘Branca de Atalaia’

VÍTIMAS FORAM EMBOSCADAS dentro de uma casa e uma mulher ficou ferida; criminosos foram presos em seguida

Uma pessoa morreu após 
supostamente “brincar de roleta 
russa” com uma arma de fogo, 
ontem, em Teotônio Vilela, inte-
rior de Alagoas. As informações 
constam no relatório da Secre-
taria de Segurança Pública do 
Estado, divulgado  hoje. 

Segundo o relato, policiais 
do 3º Batalhão da Polícia Militar 
foram acionados pela Guarda 
Municipal da cidade para averi-
guar um caso de vítima por 
arma de fogo no hospital da 
cidade. Na unidade, funcioná-
rios disseram que a vítima não 
havia resistido ao ferimento.

Um homem que havia pres-
tado socorro afirmou que estava 
bebendo com a vítima, que não 
teve a identidade e o sexo reve-
lados no relatório, e com outro 
indivíduo, quando começa-
ram a “brincar” de roleta russa 
com a arma de um deles, até 
que um dos disparos efetuados 
pela própria vítima a atingiu na 
cabeça, segundo o rapaz. 

Os policiais fizeram rondas 
com o homem que prestou 
socorro até o local em que eles 
estariam bebendo, mas não 
encontraram a arma e nem 
o proprietário dela. O colega 
da vítima foi conduzido até a 
delegacia de São Miguel dos 
Campos, onde foi registrado um 
boletim de ocorrência por indu-
zimento, instigação ou auxílio a 
suicídio ou automutilação. 

Jovem morre 
praticando 
‘roleta russa’ 
com o amigo

TEOTONIO VILELA

Redes SociaisRedes Sociais Redes Sociais

Josivaldo, morto com tiros nas costasIgor Max foi baleado na cabeça Cícero, o “Pincel”, era adestrador

A maior apreensão de drogas 
da história do país ocorreu no 
final de semana em Deodápolis 
(MS), a 266 quilômetros da capi-
tal Campo Grande e a 80 quilô-
metros de Dourados. A Polícia 
Militar Rodoviária do estado 
interceptou um caminhão com 
carga de soja que escondia 36,5 
toneladas de maconha.

O motorista foi preso e 
encaminhado à Polícia Civil no 
município. Segundo a investiga-
ção, a droga estava sendo trans-
portada para o Porto de Santos 

(SP).
Coordenada pela Secreta-

ria de Operações Integradas do 
Ministério da Justiça e Segu-
rança Pública, a ação integra o 
Programa Nacional de Segu-
rança nas Fronteiras e Divisas 
(Vigia). Segundo a pasta, as 
apreensões relacionadas ao 
programa totalizaram 673 tone-
ladas de drogas entre junho de 
2020 e junho deste ano, aumento 
de 111% em relação aos 12 meses 
anteriores.

Segundo o Ministério da 

Justiça e Segurança Pública, a 
principal droga apreendida é a 
maconha. Em dois anos de atua-
ção, o Programa Vigia levou a 
perdas mais de R$ 3 bilhões aos 
criminosos e evitou prejuízo 
de mais de R$ 500 bilhões aos 
cofres públicos. Foram apreen-
didas mais de 870 toneladas de 
drogas, 113 milhões de maços de 
cigarros, além de embarcações, 
veículos e produtos contraban-
deados.

O Programa Vigia atua em 
15 estados: Paraná, Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul, Amazo-
nas, Acre, Rondônia, Tocantins, 
Goiás, Roraima, Santa Cata-
rina, Rio Grande do Sul, Pará, 
Amapá, Rio Grande do Norte e 
Ceará. As ações seguem as dire-
trizes do Sistema Único de Segu-
rança Pública (Susp), com foco 
na atuação integrada, coorde-
nada, conjunta e sistêmica entre 
as instituições. O programa tem 
três eixos: operações de segu-
rança, capacitação de agentes 
e compra de equipamentos e 
sistemas.

36,5 TONELADAS

PM Rodoviária do MS faz maior 
apreensão de drogas no País

O motociclista Gilberto 
dos Santos Galvão de 55 anos, 
morreu após ser atropelado, 
na manhã de hoje, na rodovia 
AL-215, nas proximidades do 
trevo do Francês, em Mare-
chal Deodoro. A vítima estava 
segurando um ciclomotor 
no acostamento, quando foi 
atingida pelo veículo desgo-
vernado. O condutor do carro 
envolvido no acidente fugiu.

De acordo com as infor-
mações do Batalhão de Polícia 
Rodoviária (BPRv), o veículo 

Fiat Palio, de cor branca e 
placa ORD-0D07, transitava 
na Rodovia AL-215, na dire-
ção Francês ao Centro de 
Marechal, quando o condutor 
perdeu o controle direcional e 
atropelou a vítima que estava 
no acostamento segurando 
a sua moto, um ciclomotor 
L13154.

O homem morreu no 
local. O condutor fugiu e o seu 
veículo foi encontrado abando-
nado no bairro Everaldo Lopes, 
às margens da rodovia.

EM MARECHAL

Motociclista morre atropelado no
acostamento da rodovia AL-215

Ascom/BPRv

Veículo que atropelou motociclista foi abandonado no bairro Everaldo Lopes



4 O DIA DIGITAL  l  12 de julho  I  2021

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

Vigilância Sanitária apreende 
uma tonelada de alimentos

AÇÃO do órgão ocorreu no Benedito Bentes, Levada e Vergel do Lago; alvos foram supermercados e frigoríficos

Durante este 
f i n a l  d e 
s e m a n a , 

equipes da Vigilância Sani-
tária apreenderam uma 
tonelada de carnes e outros 
alimentos perecíveis estra-
gados ou que já estavam fora 
do prazo de validade. A ação 
ocorreu Benedito Bentes, 
Levada e Vergel do Lago.

Em mais uma ação, as equi-
pes da Vigilância Sanitária de 
Maceió fiscalizaram super-
mercados e frigoríficos desses 
bairros, onde foram recolhidos 
frangos estragados, carnes 
bovina e suína, linguiças 
caseira e calabresa, salsichas, 

queijos e presuntos.
Como informa Airton dos 

Santos, coordenador da Vigi-
lância Sanitária de Maceió, 
a fiscalização nos bairros 
vai continuar para garantir 
o cumprimento das normas 
sanitárias e retirar produtos 
que tragam risco à saúde dos 
consumidores.

Os estabelecimentos foram 
notificados e orientados para 
regularizar a situação. Além 
disso, eles podem ser multa-
dos em valores que variam de 
R$ 180 e R$ 19 mil. Somente 
este ano, a Vigilância Sanitária 
já apreendeu 24 toneladas de 
alimentos.

Divulgação

Divulgação O último domingo (11) 
foi marcado com mais uma 
iniciativa de solidariedade do 
MST em Alagoas. Cerca de 4 
toneladas de alimentos dos 
acampamentos e assentamen-
tos da Reforma Agrária foram 
distribuídos em Maceió, no 
bairro da Levada, na Zona Sul 
da capital alagoana.

Foram 200 cestas distribu-
ídas para as famílias da comu-
nidade com uma diversidade 
de produtos da Reforma 
Agrária: banana, macaxeira, 
laranja, batata doce, farinha 
de mandioca, feijão, goma de 
tapioca e carne.

A iniciativa, que ocorreu 
em parceria com o Greenpe-
ace, através do projeto 
“Agroecologia Contra a 
Fome”, reafirmou o papel da 
agricultura camponesa e da 
Reforma Agrária no combate 
à fome nos centros urbanos 
no período da pandemia.

De acordo com Débora 
Nunes, da coordenação nacio-
nal do MST, as ações de soli-
dariedade são um verdadeiro 
ponto de encontro da resistên-
cia e aliança construída entre o 
campo e a cidade no momento 
que estamos vivendo.

“A fome voltou efetiva-
mente para a vida, para o 
cotidiano e para a realidade 
de muitos brasileiros e brasi-
leiras e a solidariedade cons-
truída pelos camponeses e 
camponesas permite levar 

não somente o alimento para 
a mesa de muitas famílias, 
mas uma mensagem de espe-
rança, de cuidado”, ressaltou.

As doações que ocorre-
ram em praça pública, reuniu 
diversos voluntários e volun-
tárias na distribuição do 
alimento para a comunidade, 
numa verdadeira celebração 
do resultado da luta pela terra.

S e g u n d o  F l á v i a 
Fernanda, moradora da 
comunidade do bairro da 
Levada, as doações chegam 
em boa hora para as famílias. 
“Todo mundo está preci-
sando nesse momento, fazia 
muito tempo que a gente 
nem carne comia e pela ação 
de solidariedade hoje pode-
remos comer”, comentou.  

SOLIDARIEDADE SEM TERRA
Com ações de solidarie-

dade desde o início da pande-
mia da Covid-19, o MST em 
Alagoas já soma mais de 
250 toneladas de alimentos 
doados em diversos muni-
cípios do estado, além de 
distribuição de marmitas, 
máscaras e álcool em gel. Em 
todo o país o número é ainda 
maior: foram doadas 5 mil 
toneladas de alimentos, além 
de 1 milhão de marmitas em 
todas as regiões do país, o 
que equivale a 1000 cami-
nhões de alimentos entre-
gues nas periferias urbanas e 
rurais pelo país.

QUATRO TONELADAS

Nova ação solidária: 
MST doa alimentos

Vigilância Sanitária apreendeu uma tonelada de carnes e outros alimentos perecíveis estragados e fora do prazo de validade

Com dois quilômetros de 
extensão na Avenida Dário 
Marsíglia, na principal via do 
Cleto Marques, no Tabuleiro 
do Martins, já chega a 90% de 
avanço das obras de drena-
gem, saneamento e pavimen-
tação do Programa Revitaliza 
Maceió.

A ação da Prefeitura de 
Maceió beneficia 5 mil famí-
lias, considerada uma grande 
conquista para a região, onde o 
saneamento não alcançava 50%. 
Além de esgoto a céu aberto, as 
ruas tinham péssima pavimen-
tação e causavam transtornos 

aos moradores e motoristas.
Das 53 ruas que vão ser 

beneficiadas com as obras de 
saneamento, drenagem, pavi-
mentação, sinalização e aces-

sibilidade de vias, 40 delas já 
receberam melhorias. 

O programa Revitaliza 
Maceió, que está levando mais 
qualidade de vida aos morado-
res da região, tem beneficiado 
o bairro Tabuleiro do Martins 
em mais de 27 quilômetros de 
pavimentação, 17 mil metros 
de esgoto e dois mil metros de 
rede de drenagem. 

Com investimentos de R$ 70 
milhões, recebem obras o Clima 
Bom, Tabuleiro do Martins, 
Santa Lúcia, Cidade Universi-
tária e toda extensão do Litoral 
Norte.

A vacinação contra a 
Covid-19 segue, hoje (12), 
para pessoas com 37 anos sem 
comorbidades, gestantes e 
puérperas (até 45 dias após o 
parto) com 18 anos ou mais. O 
público alvo deve se dirigir aos 
locais de vacinação das 09h às 
16h.

A Prefeitura de Maceió 
informa ainda que a quanti-
dade de doses é limitada, já 
que a medida visa reservar os 

imunizantes necessários para 
gestantes e puérperas.

Para gestantes é necessário 
comprovar estado gestacional, 
que pode ser feito com o Cartão 
de Acompanhamento da 
Gestante/Pré-natal. Enquanto 
as puérperas, devem apresen-
tar declaração ou certidão de 
nascimento da criança. Além 
disso, também devem apresen-
tar documento de identificação 
com foto e CPF, comprovante 

de residência (original e cópia), 
além da prescrição médica.

A vacinação ocorre no 
drive-thru do Estacionamento 
do Jaraguá e da Justiça Federal 
(Serraria), Shopping Maceió 
(Mangabeiras), Shopping 
Pátio (Cidade Universitária), 
Praça Padre Cícero (Benedito 
Bentes), Papódromo (Vergel), 
Terminal do Osman Loureiro e 
Ginásio Arivaldo Maia (Jacin-
tinho).

CLETO MARQUES

GESTANTES, PUÉRPERAS E 37 ANOS

Tabuleiro do Martins 
recebe pavimentação

Imunização contra a 
Covid segue avançando 

Obras chegam a 90% de avanço
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Governo de Alagoas realiza 13 
concursos para 8.865 vagas

TRÊS CERTAMES  estão com inscrições abertas para vagas na Polícia Civil e secretarias da Saúde e Educação

Severino Carvalho e 
Minne Santos
Repórteres

De 2017 a julho 
deste  ano, 
o Governo 

de Alagoas já lançou editais 
para 13 concursos públicos, 
que totalizam 8.865 vagas 
disponibilizadas. Destes, 
três certames estão com 
inscrições abertas para o 
provimento de 4.700 vagas 
distribuídas na Polícia Civil 
(500) e nas secretarias de 
Estado da Saúde (1.200) e 
Educação (3.000). Mais três 
têm as inscrições iniciadas 
ainda nesta semana: para 
a Secretaria da Educação 
(1.200), para a Secretaria da 
Fazenda (35) e para a Procu-
radoria Geral do Estado (15).

“ D e p o i s  d e  m u i t o 
tempo, Alagoas volta a fazer 
concurso público em um 
volume significativo. Esta-
mos trabalhando duro para 
cumprir o prazo dos editais, 
realizar certames transparen-
tes, céleres e que selecionem 
os melhores profissionais 
para valorizar quem estuda 
e, principalmente, para pres-
tar um bom serviço ao cida-
dão”, afirma o governador 
do Estado, Renan Filho.

As inscr ições  para  o 
concurso público da Polícia 
Civil estão na reta final e se 
encerram ainda hoje (12). O 
edital foi publicado no dia 28 
de maio de 2021 e destinou 
500 vagas, sendo 368 para 
agente de polícia e 132 para 
escrivão. As provas serão 
realizadas em 29 de agosto 
em Maceió e Arapiraca.

Também permanecem 

abertas as inscrições para 
o certame da Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesau), 
que se encerram no dia 23 
de julho. São 1.200 vagas 
com salários que vão de 
R$ 3.707,43 para médico e 
R$ 2.873,46 para os demais 
cargos de nível superior. 
Para os de nível médio, o 
salário inicial é de R$ 1.100.

Lançado na última sexta 
(9), o edital da Procuradoria 
Geral do Estado tem as inscri-
ções abertas na próxima 
sexta, dia 16 de julho. O 
certame oferta 15 vagas para 
o cargo de procurador do 
Estado, com remuneração de 
R$ 30.404,42 e carga horária 
de 20h semanais.

Já na quarta-feira passada 
(7), o Estado lançou o edital 
p1ara a área da Educação. 
O concurso, com a oferta de 
3 mil vagas, também tem 
as inscrições abertas já no 

próximo dia 16 de julho. Das 
vagas ofertadas, 483 são para 
a área de pedagogia, sendo 
342 para a Educação Especial 
e 141 para indígenas que têm 
especialidade nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental. As 
demais vagas para professor 
contemplam 14 áreas de atua-
ção. A remuneração inicial 
prevista para os novos servi-
dores é de R$ 2.433,95.

O utro  d ivu lgado  na 
semana passada foi o da 
Secretaria de Estado da 
Fazenda. Ao todo, são 35 
vagas ofertadas, sendo 25 
para o cargo de auditor fiscal 
da Receita Estadual, com 
média salarial de R$ 9.899,81, 
e 10 para auditor de Finanças 
e Controle de Arrecadação da 
Fazenda Estadual, que tem a 
remuneração inicial prevista 
de R$ 8.638,75. As inscrições 
para o certame vão do dia 15 
de julho até o dia 18 de agosto.

“Esses novos profissio-
nais têm uma importância 
enorme para a continuidade 
do trabalho que já vem sendo 
entregue pelo Governo de 
Alagoas. Estamos muito 
orgulhosos, esperançosos 
e otimistas. Com trabalho 
sério, proximidade e dedica-
ção, é possível mudar a reali-
dade e melhorar as condições 
de vida do povo alagoano”, 
pontua o titular da Seplag”, 
Fabrício Marques Santos.

TRABALHO HISTÓRICO
Com as contas equilibra-

das, fruto de um eficiente 
ajuste fiscal, o Governo de 
Alagoas pôde iniciar em 2017, 
por meio da Secretaria do 
Planejamento, Gestão e Patri-
mônio (Seplag), um robusto 
ciclo de concursos que elevam 
a eficiência do serviço público 
e oferecem oportunidades aos 
alagoanos. Já naquele ano, 

foram realizados os certa-
mes da Seduc com 850 vagas 
para o cargo de professor; do 
Corpo de Bombeiros Militar 
de Alagoas (CBMAL) com 
150 vagas e da Polícia Militar 
(PM) com 1.000.

Em 2018, foram abertas 
e providas mais 500 vagas 
na PM alagoana. No ano 
seguinte, a Secretaria de 
Estado da Fazenda (Sefaz) 
contou com o concurso 
público para o provimento 
de 85 vagas destinadas aos 
cargos de auditor fiscal e 
auditor da Receita Estadual.

O lançamento do edital 
para o certame do CBMAL 
abriu o robusto ciclo de 
concursos públicos que 
serão realizados em 2021. 
Foram destinadas 170 vagas, 
sendo 150 para soldado e 20 
para oficial. As provas estão 
previstas para o dia 8 de 
agosto, em Maceió e Arapi-
raca.

Em 17 de maio de 2021, 
foi lançado o edital para o 
provimento de 1.060 vagas 
para a PM, sendo 1.000 para 
soldado e 60 para oficial. As 
provas serão realizadas no 
dia 15 de agosto, também em 
Maceió e Arapiraca. Ainda 
em maio, só que no dia 21, 
foi publicado o edital para o 
concurso público da Secre-
taria de Estado da Resso-
cialização e Inclusão Social 
(Seris) com um total de 300 
vagas, todas para o cargo 
de policial penal. As provas 
ocorrem no dia 22 de agosto.

Mais informações sobre 
os concursos públicos aber-
tos pelo Governo de Alagoas 
podem ser acessadas no site 
Seplag.

As inscrições para o 
concurso da Polícia Civil de 
Alagoas serão encerradas 
hoje, conforme edital publi-
cado pelo Governo do Estado, 
por meio da Secretaria do 
Planejamento, Gestão e Patri-
mônio (Seplag).

Estão sendo ofertadas 
500 vagas, sendo 368 vagas 
para o cargo de agente e 132 
vagas para escrivão de polícia. 
Ambos os cargos requerem 
nível superior em qualquer 
área e têm média salarial de 
R$ 3.971,76.

As inscrições para o 
concurso custam R$ 95,00 e 

foram iniciadas no dia 7 de 
junho. O processo é feito de 
forma online, pelo site do 
Centro Brasileiro de Pesquisa 
em Avaliação e Seleção e 
de Promoção de Eventos 
(Cebraspe), banca organiza-
dora do concurso.

A prova discursiva como 
as objetivas, que envolvem 
conhecimentos gerais e espe-
cíficos da área, acontece no 
dia 29 de agosto e têm 4h30 
de duração. Além delas, os 
candidatos também devem se 
preparar para o teste de apti-
dão física e para uma prova 
prática de digitação.

Inscrições para concurso da Polícia Civil serão encerradas

 Minne Santos

Ascom PC

São disponibilizadas 368 vagas para agentes de polícia e 132 para escrivães; prova discursiva será dia 29 de agosto

4 O DIA DIGITAL  l  12 de julho  I  2021

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

Vigilância Sanitária apreende 
uma tonelada de alimentos

AÇÃO do órgão ocorreu no Benedito Bentes, Levada e Vergel do Lago; alvos foram supermercados e frigoríficos

Durante este 
f i n a l  d e 
s e m a n a , 

equipes da Vigilância Sani-
tária apreenderam uma 
tonelada de carnes e outros 
alimentos perecíveis estra-
gados ou que já estavam fora 
do prazo de validade. A ação 
ocorreu Benedito Bentes, 
Levada e Vergel do Lago.

Em mais uma ação, as equi-
pes da Vigilância Sanitária de 
Maceió fiscalizaram super-
mercados e frigoríficos desses 
bairros, onde foram recolhidos 
frangos estragados, carnes 
bovina e suína, linguiças 
caseira e calabresa, salsichas, 

queijos e presuntos.
Como informa Airton dos 

Santos, coordenador da Vigi-
lância Sanitária de Maceió, 
a fiscalização nos bairros 
vai continuar para garantir 
o cumprimento das normas 
sanitárias e retirar produtos 
que tragam risco à saúde dos 
consumidores.

Os estabelecimentos foram 
notificados e orientados para 
regularizar a situação. Além 
disso, eles podem ser multa-
dos em valores que variam de 
R$ 180 e R$ 19 mil. Somente 
este ano, a Vigilância Sanitária 
já apreendeu 24 toneladas de 
alimentos.

Divulgação

Divulgação O último domingo (11) 
foi marcado com mais uma 
iniciativa de solidariedade do 
MST em Alagoas. Cerca de 4 
toneladas de alimentos dos 
acampamentos e assentamen-
tos da Reforma Agrária foram 
distribuídos em Maceió, no 
bairro da Levada, na Zona Sul 
da capital alagoana.

Foram 200 cestas distribu-
ídas para as famílias da comu-
nidade com uma diversidade 
de produtos da Reforma 
Agrária: banana, macaxeira, 
laranja, batata doce, farinha 
de mandioca, feijão, goma de 
tapioca e carne.

A iniciativa, que ocorreu 
em parceria com o Greenpe-
ace, através do projeto 
“Agroecologia Contra a 
Fome”, reafirmou o papel da 
agricultura camponesa e da 
Reforma Agrária no combate 
à fome nos centros urbanos 
no período da pandemia.

De acordo com Débora 
Nunes, da coordenação nacio-
nal do MST, as ações de soli-
dariedade são um verdadeiro 
ponto de encontro da resistên-
cia e aliança construída entre o 
campo e a cidade no momento 
que estamos vivendo.

“A fome voltou efetiva-
mente para a vida, para o 
cotidiano e para a realidade 
de muitos brasileiros e brasi-
leiras e a solidariedade cons-
truída pelos camponeses e 
camponesas permite levar 

não somente o alimento para 
a mesa de muitas famílias, 
mas uma mensagem de espe-
rança, de cuidado”, ressaltou.

As doações que ocorre-
ram em praça pública, reuniu 
diversos voluntários e volun-
tárias na distribuição do 
alimento para a comunidade, 
numa verdadeira celebração 
do resultado da luta pela terra.

S e g u n d o  F l á v i a 
Fernanda, moradora da 
comunidade do bairro da 
Levada, as doações chegam 
em boa hora para as famílias. 
“Todo mundo está preci-
sando nesse momento, fazia 
muito tempo que a gente 
nem carne comia e pela ação 
de solidariedade hoje pode-
remos comer”, comentou.  

SOLIDARIEDADE SEM TERRA
Com ações de solidarie-

dade desde o início da pande-
mia da Covid-19, o MST em 
Alagoas já soma mais de 
250 toneladas de alimentos 
doados em diversos muni-
cípios do estado, além de 
distribuição de marmitas, 
máscaras e álcool em gel. Em 
todo o país o número é ainda 
maior: foram doadas 5 mil 
toneladas de alimentos, além 
de 1 milhão de marmitas em 
todas as regiões do país, o 
que equivale a 1000 cami-
nhões de alimentos entre-
gues nas periferias urbanas e 
rurais pelo país.

QUATRO TONELADAS

Nova ação solidária: 
MST doa alimentos

Vigilância Sanitária apreendeu uma tonelada de carnes e outros alimentos perecíveis estragados e fora do prazo de validade

Com dois quilômetros de 
extensão na Avenida Dário 
Marsíglia, na principal via do 
Cleto Marques, no Tabuleiro 
do Martins, já chega a 90% de 
avanço das obras de drena-
gem, saneamento e pavimen-
tação do Programa Revitaliza 
Maceió.

A ação da Prefeitura de 
Maceió beneficia 5 mil famí-
lias, considerada uma grande 
conquista para a região, onde o 
saneamento não alcançava 50%. 
Além de esgoto a céu aberto, as 
ruas tinham péssima pavimen-
tação e causavam transtornos 

aos moradores e motoristas.
Das 53 ruas que vão ser 

beneficiadas com as obras de 
saneamento, drenagem, pavi-
mentação, sinalização e aces-

sibilidade de vias, 40 delas já 
receberam melhorias. 

O programa Revitaliza 
Maceió, que está levando mais 
qualidade de vida aos morado-
res da região, tem beneficiado 
o bairro Tabuleiro do Martins 
em mais de 27 quilômetros de 
pavimentação, 17 mil metros 
de esgoto e dois mil metros de 
rede de drenagem. 

Com investimentos de R$ 70 
milhões, recebem obras o Clima 
Bom, Tabuleiro do Martins, 
Santa Lúcia, Cidade Universi-
tária e toda extensão do Litoral 
Norte.

A vacinação contra a 
Covid-19 segue, hoje (12), 
para pessoas com 37 anos sem 
comorbidades, gestantes e 
puérperas (até 45 dias após o 
parto) com 18 anos ou mais. O 
público alvo deve se dirigir aos 
locais de vacinação das 09h às 
16h.

A Prefeitura de Maceió 
informa ainda que a quanti-
dade de doses é limitada, já 
que a medida visa reservar os 

imunizantes necessários para 
gestantes e puérperas.

Para gestantes é necessário 
comprovar estado gestacional, 
que pode ser feito com o Cartão 
de Acompanhamento da 
Gestante/Pré-natal. Enquanto 
as puérperas, devem apresen-
tar declaração ou certidão de 
nascimento da criança. Além 
disso, também devem apresen-
tar documento de identificação 
com foto e CPF, comprovante 

de residência (original e cópia), 
além da prescrição médica.

A vacinação ocorre no 
drive-thru do Estacionamento 
do Jaraguá e da Justiça Federal 
(Serraria), Shopping Maceió 
(Mangabeiras), Shopping 
Pátio (Cidade Universitária), 
Praça Padre Cícero (Benedito 
Bentes), Papódromo (Vergel), 
Terminal do Osman Loureiro e 
Ginásio Arivaldo Maia (Jacin-
tinho).

CLETO MARQUES

GESTANTES, PUÉRPERAS E 37 ANOS

Tabuleiro do Martins 
recebe pavimentação

Imunização contra a 
Covid segue avançando 

Obras chegam a 90% de avanço
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Rebelo: “Forças Armadas não 
irão embarcar em aventuras”

DEPUTADO FEDERAL pelo PCdoB/SP, Aldo Rebelo não vê motivos para que as FFAA embarquem contra a democracia

O a l a g o a n o 
Aldo Rebelo 
foi durante 

boa parte da sua vida inte-
grante do Partido Comunista 
do Brasil (PCdoB). Foi como 
comunista que ele presidiu 
a Câmara dos Deputados, 
entre 2005 e 2007. E, no seu 
gabinete, atrás de sua mesa, 
Aldo pendurou um retrato de 
Duque de Caxias, patrono do 
Exército Brasileiro. Por mais 
que possa parecer inusitado 
para quem se acostumou aos 
discursos dos militares de 
direita ligados ao governo 
Jair Bolsonaro, que atacam o 
comunismo a todo momento, 
Aldo sempre teve grande 
aproximação do meio militar e 
admiração pelas Forças Arma-
das brasileiras. Uma situação 
que o levou a ser ministro da 
Defesa entre 2015 e 2016.

A proximidade com o meio 
militar não diminuiu depois 
desse período e prossegue até 
hoje. E é baseado nessa proxi-
midade que o ex-ministro da 
Defesa afirma com convicção 
ao Congresso em Foco: “Não 
tenho nenhum motivo para 
acreditar que as Forças Arma-
das brasileiras embarcariam 

em qualquer tipo de aventura 
antidemocrática”.

“Quando a sociedade 
enfrenta dificuldades, sempre 
vejo as Forças Armadas como 
parte da solução, não do 
problema”, afirma ele. “Infe-
lizmente, os últimos episódios 
colocaram as Forças Armadas 
no limite entre ser a solução e o 
problema”, continua.

Ele enumera os episódios. 
Os seguidos atos do presidente 
em frente a quartéis procurando 
estimular a quebra da disciplina 
e da hierarquia. A demissão do 
ministro da Defesa, Fernando 
Azevedo e Silva, dos coman-
dantes das Forças Armadas sem 
que houvesse qualquer motivo 
aparente ou problema de disci-
plina. A presença de um gene-
ral da ativa, Eduardo Pazuello, 
em um palanque político elei-
toral sem que, por pressão do 
presidente, houvesse qualquer 
punição a ele. E agora a nota do 
Ministério da Defesa, também 
aparentemente estimulada 
pelo presidente, em reação a 
uma suposta ofensa do presi-
dente da CPI da Covid, senador 
Omar Aziz (PSD-AM) às Forças 
Armadas. Seguida da ameaça 
do comandante da Aeronáu-

tica, Carlos Almeida Baptista 
Junior, em entrevista ao jornal 
O Globo, de que a nota é “um 
alerta” de que as Forças Arma-
das não vão aceitar a ultrapas-
sagem de certos limites.

“Tudo isso é muito ruim 
para o país”, conclui Aldo. 
“Cava um fosso entre a expec-
tativa das Forças Armadas 
como parte da solução dos 
nossos dilemas e parte do 
conflito”, considera. Para o 
ex-ministro da Defesa, tudo 
isso vai gerando um aumento 
do clima de tensão. Ataques 
provocam reações que também 
soam como ataques, que 
levam a outras reações. “Por 

outro lado, faz com que alguns 
reajam também ofendendo e 
agredindo as Forças Armadas, 
levando a um risco de fragi-
lização. Ruim para as Forças 
Armadas, ruim para o Brasil. 
Evidentemente, ninguém pode 
achar que esse seja um caminho 
construtivo”.

No acompanhamento que 
segue fazendo, porém, da 
temperatura no meio militar, 
Aldo não acredita que esse 
clima leve ao risco de fazer 
com que os militares se asso-
ciem a algum movimento de 
quebra da ordem institucio-
nal e democrática do país. A 
nova geração militar não teria 

o mesmo espírito golpista do 
grupo que tomou o poder em 
1964. Trabalhou para alcançar 
maior relevância política pela 
via democrática. E muitos no 
meio militar mesmo conside-
ram que não seguir nesse cami-
nho poderia mesmo parecer 
uma demonstração de fracasso.

Há, porém, um outro risco. 
O de um embarque não insti-
tucional, mas vindo de baixo 
para cima, a partir do oficialato 
de baixa patente e das Polícias 
Militares. Algo que Bolsonaro 
parece estimular. Sua base 
política sempre foi esse baixo 
oficialato. Ele poderia conse-
guir produzir algum tipo de 
insurreição nas Forças Arma-
das? Aldo também não acre-
dita nessa hipótese. “Não há 
nenhuma hipótese disso acon-
tecer”, diz, taxativo.

“Bolsonaro sempre atuou 
como uma espécie de sindica-
lista das Forças Armadas. E as 
pessoas ligadas ao baixo oficia-
lato de fato sempre demons-
traram apreço a ele por essa 
atuação sindical. Mas não acre-
dito que isso tenha força para 
fazer com que o sentimento 
de disciplina muito forte nas 
Forças Armadas seja ultrapas-

“Os últimos episódios colocaram as FFAA no limite entre ser solução e problema”

xxxxxxxxxxxxxxxxx

O vice-presidente Hamil-
ton Mourão afirmou nesta 
segunda-feira (12) que as elei-
ções presidenciais de 2022 
serão realizadas mesmo que 
a proposta do voto impresso 
auditável não seja aprovada.  
“As eleições serão realizadas”, 
disse Mourão em entrevista à 
CNN Brasil. 

A declaração vai de encon-
tro aos ataques feitos por Jair 
Bolsonaro contra o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) e em 
sua defesa pela mudança no 
sistema eleitoral. Na sexta-
-feira, ele fez ameaças à realiza-
ção do pleito ao dizer que “ou 
fazemos eleições limpas no 
Brasil ou não temos eleições”.

Ainda de acordo com a 
reportagem, o vice-presidente 
também teria enviado uma 
mensagem ao  jornalista Josias 
de Souza, do UOL, sobre o 
assunto: “Cumpro o meu 

papel pelo bem do Brasil. Mas 
eleição vai haver, eu garanto”. 

Na entrevista, ele ressal-
tou que ainda não tem opinião 
formada sobre a possibilidade 
do Brasil adotar um sistema 
semipresidencialista a partir 
de 2026. “Ainda não me debru-
cei sobre o assunto. Portanto, 
não tenho opinião formada”, 
disse. A proposta é defendida 
pelo presidente da Câmara 
dos Deputados, Arthur Lira 

(PP-AL). 
A proposta, contudo, 

gerou desconfiança no Palácio 
do Planalto. O entendimento 
de aliados de Bolsonaro é que 
a mudança possibilitaria que 
o Congresso Nacional Nacio-
nal controle o Orçamento, 
esvaziando o poder do Execu-
tivo em administrar e dire-
cionar recursos. A oposição 
também se mostra contrária 
ao projeto. 

PALAVRA DO VICE

“Eleições de 22 serão 
realizadas”, diz Mourão

Em entrevista À CNN Brasil, gal. Mourão usou um tom diferente do presidente

A Polícia Federal abriu 
inquérito para investigar 
suspeita de prevaricação de Jair 
Bolsonaro nas negociações do 
governo federal para a compra 
da vacina indiana Covaxin. O 
inquérito será conduzido pelo 
Sinq (Serviço de Inquérito) 
da Diretoria de Investigação 
e Combate ao Crime Organi-
zado, setor que cuida de apura-
ções que envolvem pessoas 
com foro. A informação foi 
publicada pela coluna Painel. 

A apuração vem após 
declarações do deputado fede-
ral Luís Miranda (DEM-DF), 
que disse ter avisado Bolso-
naro sobre irregularidades nas 
tratativas para a importação do 
imunizante. 

A prevaricação é um tipo 
criminal em que o agente 
público deixa de agir ou retarda 
a ação em favor de interesses 
pessoais.

A Procuradoria-Geral da 
República pediu a investigação 

após a ministra do Supremo 
Tribunal Federal (STF) Rosa 
Weber cobrar manifestação 
da PGR sobre a notícia-crime 
apresentada ao Supremo por 
três senadores.

A compra do imunizante 
foi a única para a qual houve 
um intermediário e sem 
vínculo com a indústria de 
vacina, a empresa Precisa. O 
preço da compra foi 1.000% 
maior do que, seis meses antes, 
era anunciado pela fabricante. 
Barros negou ter participado 
das negociações.

ESCÂNDALO DA COVAXIN

Polícia Federal vai 
investigar Bolsonaro

Jair Bolsonaro está ‘na mira’ da PF



Severino Carvalho e 
Luciana Buarque
Repórteres

Apenas três das 
27 unidades 
da Federação 

registraram crescimento no 
número de pessoas emprega-
das entre o primeiro trimestre 
de 2020 e o deste ano, e Alagoas é 
uma delas. O estado teve eleva-
ção de 1,4%, segundo a PNAD 
Contínua (Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
Contínua), cujos números 
foram divulgados na última 
sexta-feira pela Folha de São 
Paulo. O crescimento é impul-
sionado pelo ciclo robusto de 
investimentos do Governo 
do Estado, que vem gerando 
novos empregos direta e indi-
retamente, no setor público e 
privado, e mantendo os já exis-
tentes em áreas diversas.

No contrafluxo do país, 
Alagoas registrou acréscimo 
de 14 mil pessoas (1,4%) no 
mercado de trabalho, passando 
de 1,004 milhão para 1,018 
milhão. Vagas no comércio, 
construção civil e por conta 
própria compensaram as 
quedas em segmentos como 
alojamento e alimentação. O 
governador Renan Filho desta-

cou o bom desempenho em 
meio aos impactos econômicos 
da pandemia.

“É obvio que alguns setores 
sofreram mais, outros menos; 
mas nós elevamos as exporta-
ções de Alagoas, ampliamos 
o mercado de consumo das 
famílias, concedemos aumento 
[salarial] aos servidores públi-
cos, o que também elevou o 
consumo. Nós crescemos, 
ainda, com a diversificação da 
agricultura, por meio da safra 
de grãos recorde e do fortale-
cimento da agricultura fami-
liar. Isso tudo, reunidamente, 
colocou Alagoas com um dos 

poucos Estados do Brasil que 
conseguiram gerar emprego 
em meio à pandemia”, desta-
cou. Só a abertura de novos 
hospitais estaduais em Alagoas 
desde de 2019 criou 8 mil novos 
postos de trabalho. As obras de 
infraestrutura do Governo do 
Estado e o maior conjunto de 
concursos públicos da história, 
que está abrindo 6 mil novas 
vagas apenas este ano, cola-
boram decisivamente para a 
criação de empregos diretos e 
indiretos. O trabalho de atra-
ção de grandes empreendi-
mentos para Alagoas, como a 
recém-inaugurada Mineração 

Vale Verde, é outro esforço do 
Governo para gerar empregos.

O economista Fábio Guedes, 
diretor-presidente da Funda-
ção de Amparo à Pesquisa do 
Estado de Alagoas (Fapeal), 
explica que o cenário no estado 
sinaliza aos empresários um 
melhor momento, permitindo 
que eles aumentem a contrata-
ção de funcionários no processo 
de retomada econômica. “Isso 
certamente tem relação com 
a situação mais favorável da 
vacinação no estado, que trouxe 
mais segurança, inclusive para 
que o Governo do Estado 
publicasse decretos permitindo 

a ampliação das atividades 
econômicas”, avalia.

Para Renan Filho, a busca 
por equilíbrio no enfrenta-
mento à pandemia é o que 
garante a Alagoas bons resul-
tados tanto na saúde quanto 
na economia: “Além de sermos 
um dos estados brasileiros 
com menor número de mortes 
por Covid-19, conseguimos 
ampliar o número de empregos 
formais no mercado de traba-
lho. Obviamente, priorizamos 
a vida, os leitos, a vacinação, 
mas por outro lado buscamos 
equilibrar as necessidades da 
economia, para perdermos o 
menor número de vidas possí-
vel e permitir que a gente não 
sofra tanto economicamente”.

CENÁRIO NACIONAL
Alagoas teve o mesmo 

percentual de crescimento de 
Roraima, e o Acre obteve 2,7%. 
Nos outros 24 estados, a popu-
lação ocupada encolheu. Em 
geral, no Brasil a população 
ocupada caiu 7,1%, passando de 
92,2 milhões para 85,7 milhões. 
Ceará (-14,6%) e Rio de Janeiro 
(-12,3%) tiveram as maiores 
quedas na população ocupada. 
A PNAD Contínua é realizada 
pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).
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Alagoas foi um dos estados 
que mais cresceu a arrecadação 
de janeiro a maio deste ano. O 
índice de arrecadação no país 
já superou em R$ 45,1 bilhões 
o resultado obtido no mesmo 
período de 2019, antes da 
pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19), conforme publica-
ção do jornal Estado de S.Paulo 
(Estadão) nesta segunda-feira 
(12).

O Estadão sinaliza que, 
como há restrições legais ao 
aumento de despesas obrigató-
rias até o fim de 2021, a tendên-
cia é de que os Estados usem 
o caixa mais cheio no ano que 
vem. “Um dos riscos apontados 
por especialistas é que os gover-
nadores usem essa sobra para 
aumentar despesas permanen-
tes em 2023”.

De acordo com o secretário 
da Fazenda de Alagoas, George 
Santoro, a despesa dos Estados 
será pressionada no segundo 
semestre e no próximo ano, 
sendo o aumento da receita 
tributária reflexo da alta de 
preço de combustíveis, energia, 

construção civil e alimentos no 
primeiro semestre.

“Difícil não repor a inflação 
para os servidores em ano elei-
toral, como ocorreu em 2021, 
porém, um grande risco fiscal 
usar esse aumento da arrecada-
ção com gastos permanentes, 

como benefícios para o funcio-
nalismo. Em 2021, a perspectiva 
é dobrar os investimentos para 
chegar a R$ 2,3 bilhões, ante R$ 
1 bilhão em 2020. O caixa está 
altíssimo”, ressalta.

O jornal Estado de S.Paulo 
aponta que até maio, a arre-

cadação do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS), tributo esta-
dual e principal fonte de receita 
dos governadores, alcançou 
R$ 250 bilhões, com aumento 
de 11%. Quanto a 2020, início 
da pandemia e consequente 

redução no recolhimento de 
impostos, as receitas deste ano 
subiram R$ 50,6 bilhões, cresci-
mento de 16%.

Os dados da arrecadação do 
ICMS de janeiro a maio foram 
reunidos pela Federação Brasi-
leira de Associações de Fiscais 
de Tributos Estaduais (Febra-
fite) com base nas notas fiscais 
eletrônicas emitidas, tendo sido 
um pedido do Estadão.

“A recuperação da arreca-
dação dos Estados acompa-
nha também a arrecadação do 
governo federal, que já cres-
ceu R$ 96 bilhões em relação a 
2019 e R$ 156 bilhões sobre o 
resultado do ano passado nos 
primeiros cinco meses do ano”, 
afirma o Jornal.

O presidente da Febrafite, 
Rodrigo Spada, diz que os Esta-
dos vão procurar guardar o 
caixa devido à Lei Complemen-
tar 173 que proíbe o aumento de 
despesas obrigatórias até o fim 
deste ano e ainda congelou os 
reajustes salariais dos servido-
res públicos da União, dos Esta-
dos e dos municípios.

Alagoas é um dos três estados 
que geraram novos empregos

DURANTE PANDEMIA, Estado desponta como exceção com a diversificação da agricultura e aquecimento do comércio

Crescimento na economia e no número de 
empregos é impulsionado pelo ciclo robusto 
de investimentos do Governo do Estado

Estado projeta investimentos de R$ 2,3 bilhões em 2021
Márcio Ferreira

George Santoro: “A perspectiva é dobrar os investimentos para chegar a R$ 2,3 bilhões, ante R$ 1 bilhão em 2020”
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Rebelo: “Forças Armadas não 
irão embarcar em aventuras”

DEPUTADO FEDERAL pelo PCdoB/SP, Aldo Rebelo não vê motivos para que as FFAA embarquem contra a democracia

O a l a g o a n o 
Aldo Rebelo 
foi durante 

boa parte da sua vida inte-
grante do Partido Comunista 
do Brasil (PCdoB). Foi como 
comunista que ele presidiu 
a Câmara dos Deputados, 
entre 2005 e 2007. E, no seu 
gabinete, atrás de sua mesa, 
Aldo pendurou um retrato de 
Duque de Caxias, patrono do 
Exército Brasileiro. Por mais 
que possa parecer inusitado 
para quem se acostumou aos 
discursos dos militares de 
direita ligados ao governo 
Jair Bolsonaro, que atacam o 
comunismo a todo momento, 
Aldo sempre teve grande 
aproximação do meio militar e 
admiração pelas Forças Arma-
das brasileiras. Uma situação 
que o levou a ser ministro da 
Defesa entre 2015 e 2016.

A proximidade com o meio 
militar não diminuiu depois 
desse período e prossegue até 
hoje. E é baseado nessa proxi-
midade que o ex-ministro da 
Defesa afirma com convicção 
ao Congresso em Foco: “Não 
tenho nenhum motivo para 
acreditar que as Forças Arma-
das brasileiras embarcariam 

em qualquer tipo de aventura 
antidemocrática”.

“Quando a sociedade 
enfrenta dificuldades, sempre 
vejo as Forças Armadas como 
parte da solução, não do 
problema”, afirma ele. “Infe-
lizmente, os últimos episódios 
colocaram as Forças Armadas 
no limite entre ser a solução e o 
problema”, continua.

Ele enumera os episódios. 
Os seguidos atos do presidente 
em frente a quartéis procurando 
estimular a quebra da disciplina 
e da hierarquia. A demissão do 
ministro da Defesa, Fernando 
Azevedo e Silva, dos coman-
dantes das Forças Armadas sem 
que houvesse qualquer motivo 
aparente ou problema de disci-
plina. A presença de um gene-
ral da ativa, Eduardo Pazuello, 
em um palanque político elei-
toral sem que, por pressão do 
presidente, houvesse qualquer 
punição a ele. E agora a nota do 
Ministério da Defesa, também 
aparentemente estimulada 
pelo presidente, em reação a 
uma suposta ofensa do presi-
dente da CPI da Covid, senador 
Omar Aziz (PSD-AM) às Forças 
Armadas. Seguida da ameaça 
do comandante da Aeronáu-

tica, Carlos Almeida Baptista 
Junior, em entrevista ao jornal 
O Globo, de que a nota é “um 
alerta” de que as Forças Arma-
das não vão aceitar a ultrapas-
sagem de certos limites.

“Tudo isso é muito ruim 
para o país”, conclui Aldo. 
“Cava um fosso entre a expec-
tativa das Forças Armadas 
como parte da solução dos 
nossos dilemas e parte do 
conflito”, considera. Para o 
ex-ministro da Defesa, tudo 
isso vai gerando um aumento 
do clima de tensão. Ataques 
provocam reações que também 
soam como ataques, que 
levam a outras reações. “Por 

outro lado, faz com que alguns 
reajam também ofendendo e 
agredindo as Forças Armadas, 
levando a um risco de fragi-
lização. Ruim para as Forças 
Armadas, ruim para o Brasil. 
Evidentemente, ninguém pode 
achar que esse seja um caminho 
construtivo”.

No acompanhamento que 
segue fazendo, porém, da 
temperatura no meio militar, 
Aldo não acredita que esse 
clima leve ao risco de fazer 
com que os militares se asso-
ciem a algum movimento de 
quebra da ordem institucio-
nal e democrática do país. A 
nova geração militar não teria 

o mesmo espírito golpista do 
grupo que tomou o poder em 
1964. Trabalhou para alcançar 
maior relevância política pela 
via democrática. E muitos no 
meio militar mesmo conside-
ram que não seguir nesse cami-
nho poderia mesmo parecer 
uma demonstração de fracasso.

Há, porém, um outro risco. 
O de um embarque não insti-
tucional, mas vindo de baixo 
para cima, a partir do oficialato 
de baixa patente e das Polícias 
Militares. Algo que Bolsonaro 
parece estimular. Sua base 
política sempre foi esse baixo 
oficialato. Ele poderia conse-
guir produzir algum tipo de 
insurreição nas Forças Arma-
das? Aldo também não acre-
dita nessa hipótese. “Não há 
nenhuma hipótese disso acon-
tecer”, diz, taxativo.

“Bolsonaro sempre atuou 
como uma espécie de sindica-
lista das Forças Armadas. E as 
pessoas ligadas ao baixo oficia-
lato de fato sempre demons-
traram apreço a ele por essa 
atuação sindical. Mas não acre-
dito que isso tenha força para 
fazer com que o sentimento 
de disciplina muito forte nas 
Forças Armadas seja ultrapas-

“Os últimos episódios colocaram as FFAA no limite entre ser solução e problema”

xxxxxxxxxxxxxxxxx

O vice-presidente Hamil-
ton Mourão afirmou nesta 
segunda-feira (12) que as elei-
ções presidenciais de 2022 
serão realizadas mesmo que 
a proposta do voto impresso 
auditável não seja aprovada.  
“As eleições serão realizadas”, 
disse Mourão em entrevista à 
CNN Brasil. 

A declaração vai de encon-
tro aos ataques feitos por Jair 
Bolsonaro contra o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) e em 
sua defesa pela mudança no 
sistema eleitoral. Na sexta-
-feira, ele fez ameaças à realiza-
ção do pleito ao dizer que “ou 
fazemos eleições limpas no 
Brasil ou não temos eleições”.

Ainda de acordo com a 
reportagem, o vice-presidente 
também teria enviado uma 
mensagem ao  jornalista Josias 
de Souza, do UOL, sobre o 
assunto: “Cumpro o meu 

papel pelo bem do Brasil. Mas 
eleição vai haver, eu garanto”. 

Na entrevista, ele ressal-
tou que ainda não tem opinião 
formada sobre a possibilidade 
do Brasil adotar um sistema 
semipresidencialista a partir 
de 2026. “Ainda não me debru-
cei sobre o assunto. Portanto, 
não tenho opinião formada”, 
disse. A proposta é defendida 
pelo presidente da Câmara 
dos Deputados, Arthur Lira 

(PP-AL). 
A proposta, contudo, 

gerou desconfiança no Palácio 
do Planalto. O entendimento 
de aliados de Bolsonaro é que 
a mudança possibilitaria que 
o Congresso Nacional Nacio-
nal controle o Orçamento, 
esvaziando o poder do Execu-
tivo em administrar e dire-
cionar recursos. A oposição 
também se mostra contrária 
ao projeto. 

PALAVRA DO VICE

“Eleições de 22 serão 
realizadas”, diz Mourão

Em entrevista À CNN Brasil, gal. Mourão usou um tom diferente do presidente

A Polícia Federal abriu 
inquérito para investigar 
suspeita de prevaricação de Jair 
Bolsonaro nas negociações do 
governo federal para a compra 
da vacina indiana Covaxin. O 
inquérito será conduzido pelo 
Sinq (Serviço de Inquérito) 
da Diretoria de Investigação 
e Combate ao Crime Organi-
zado, setor que cuida de apura-
ções que envolvem pessoas 
com foro. A informação foi 
publicada pela coluna Painel. 

A apuração vem após 
declarações do deputado fede-
ral Luís Miranda (DEM-DF), 
que disse ter avisado Bolso-
naro sobre irregularidades nas 
tratativas para a importação do 
imunizante. 

A prevaricação é um tipo 
criminal em que o agente 
público deixa de agir ou retarda 
a ação em favor de interesses 
pessoais.

A Procuradoria-Geral da 
República pediu a investigação 

após a ministra do Supremo 
Tribunal Federal (STF) Rosa 
Weber cobrar manifestação 
da PGR sobre a notícia-crime 
apresentada ao Supremo por 
três senadores.

A compra do imunizante 
foi a única para a qual houve 
um intermediário e sem 
vínculo com a indústria de 
vacina, a empresa Precisa. O 
preço da compra foi 1.000% 
maior do que, seis meses antes, 
era anunciado pela fabricante. 
Barros negou ter participado 
das negociações.

ESCÂNDALO DA COVAXIN

Polícia Federal vai 
investigar Bolsonaro

Jair Bolsonaro está ‘na mira’ da PF



Basta a tempe-
r a t u r a  c a i r 
para muitas 

pessoas apresentarem sinto-
mas como febre, dor de 
cabeça, coriza e tosse. De 
acordo com a Fiocruz, o 
Brasil vive uma tendência de 
crescimento das Síndromes 
Respiratórias Agudas Graves 
(SRAG). Então, em tempos de 
pandemia, como diferenciar 
covid-19, gripe e alergia? A 
pneumologista da Santa Casa 
de Maceió, Fátima Alécio, 
esclarece algumas dúvidas.

Os primeiros sintomas 
podem confundir as viroses 
respiratórias com alergias. 
Secreção ou obstrução nasal, 
garganta arranhando, tosses 
ou espirros são alguns desses 
sinais. Como na maioria das 
vezes é muito difícil diferen-
ciá-las, a recomendação é que 
diante de um sintoma gripal o 
paciente procure assistência 

médica. “Ninguém deve se 
automedicar, em momento 
algum. Porém, o alérgico, 
sob orientação prévia do seu 
médico, sabe o que fazer em 
caso de crise. Esta é uma orien-

tação individual e variável. De 
forma geral, se as orientações 
de medicações de crise não 
responderem, procure ajuda”, 
destaca Fátima Alécio.

Para evitar o contágio da 

gripe e da covid-19, algumas 
medidas devem ser adota-
das: não entrar em contato 
com pessoas potencialmente 
contaminadas; manter o 
ambiente doméstico ou de 

trabalho ventilado; ficar 
atento aos hábitos de higiene; 
evitar aglomerações; usar a 
máscara de forma correta; 
lavar as mãos; utilizar álcool 
em gel 70%; ter boa nutrição e 
hidratação; e tomar vacinas.

“A vacinação é a ação 
maior do ponto de vista 
epidemiológico no controle 
de uma pandemia. Portanto, 
só quando tivermos a grande 
maioria da população vaci-
nada é que teremos controle. 
E não só a vacinação contra 
a covid-19 é de fundamental 
importância, como também 
a antigripal, pois toda virose 
deve ser evitada. É preciso 
o compromisso de todos no 
combate da pandemia, pois, 
só com cada um fazendo sua 
parte é que conseguiremos 
o sucesso desejado e nossas 
vidas poderão voltar à norma-
lidade”, disse a pneumolo-
gista.
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Como diferenciar os sintomas 
da covid-19, gripe e alergia

FICAR ATENTO aos sinais e procurar ajuda médica são fundamentais para uma recuperação mais rápida e eficiente

Divulgação

Iracema Ferro
Algo Mais Consultoria e Assessoria

Os rins são fundamen-
tais para o funcionamento 
do organismo: eles filtram o 
sangue, auxiliando na elimi-
nação de toxinas, produção 
de hormônios, controle da 
pressão arterial e do meta-
bolismo. No entanto, quem 
tem doenças renais crônicas 
na maioria das vezes precisa 
passar por diálise ou sessões 
de hemodiálise, que trazem 
efeitos colaterais e afetam 
a qualidade de vida dos 
pacientes. Por outro lado, a 
alimentação adequada pode 
ajudá-los a ter um cotidiano 
com maior bem-estar.

Os benefícios do acom-
panhamento nutricional, 
neste casos, foram avaliados 
em dois artigos científicos 
vinculados ao projeto de 
Iniciação Científica “Quali-
dade de vida de portado-
res da doença renal crônica 
assistidos por um Centro de 
Referência em hemodiálise 
no estado de Alagoas”, que 
foram aceitos para publi-

cação na revista Research, 
Society and Development. A 
pesquisa foi conduzida pelos 
acadêmicos João Paulo Lima, 
Luana Carolyne Ferreira e 
Briza Estumano com quase 
300 pacientes portadores do 
agravo e teve orientação da 
docente do curso de Nutri-
ção da Unit Alagoas, Danielle 
Alice Vieira da Silva.

A professora explica 
que quando uma pesquisa é 
iniciada o pesquisador quer, 
acima de tudo, contribuir 
para a melhoria da popula-
ção. E isso pode acontecer 
de diversas formas. “A disse-
minação dos resultados por 
meio da publicação, sem 
sombra de dúvidas, é uma 
delas. Essas publicações 
fortalecem o fazer ciência 
e nos motiva a continuar”, 
comenta.

Danielle Alice destaca 
que pacientes com agravos 
renais requerem controles na 
oferta de alguns nutrientes 
e, sem a intervenção de um 
nutricionista, sem dúvida, 
estarão mais suscetíveis a 
complicações. “Além disso, 

os pacientes que estão em 
diálise apresentam prejuí-
zos na capacidade funcional, 
condição que está estreita-
mente relacionada com a 
reserva muscular e consumo 
de calorias, proteínas e outros 
nutrientes. Com uma oferta 
adequada esse impacto na 
qualidade de vida é minimi-
zado consideravelmente”, 
assinala.

S e g u n d o  e l a ,  c a d a 
paciente precisa de uma dieta 
específica, que vá de acordo 
com o estágio da doença e 
o tipo de tratamento que 
está fazendo. Ainda assim, 
há alguns alimentos estrita-
mente proibidos, como é o 
caso da carambola, por ter 
a caramboxina, uma toxina 
que pode causar  sér ios 
problemas, e dos alimen-
tos ultraprocessados, por 
causa da alta concentração 
de sódio, como os enlatados 
e embutidos. “A alimentação 
adequada pode ser determi-
nante na qualidade de vida 
de doentes renais crônicos”, 
conclui a docente do curso de 
Nutrição da Unit Alagoas.

ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL

Alimentação adequada pode melhorar 
qualidade de vida de pacientes renais


