
Pesquisa do Instituto Falpe 
aponta que a gestão do prefeito 
JHC é aprovada por 57% dos 

entrevistados. Os números 
são recebidos com otimismo 
porque são apenas seis meses 

da nova gestão. A pesquisa 
ainda traz outros dados sobre 
a política alagoana.
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“QUEM PROMOVE FESTA CLANDESTINA NUMA PANDEMIA NÃO É EMPRESÁRIO, É MARGINAL”, DIZ CHEFE DO MP 4

Uma situação está preo-
cupando as autoridades de 
saúde em Alagoas: 14% dos 
idosos acima de 80 anos não 
tomaram a segunda dose da 

vacina contra a Covid-19. 
“Somente com a segunda dose 
é que estamos com o esquema 
completo e que se espera 
imunidade por parte do orga-

nismo”, aponta Herbert Char-
les Barros, superintendente de 
Vigilância em Saúde da Sesau. 
E mesmo fora de prazo, os 
pesquisadores defendem que 

os retardatários não deixem 
de buscar a dose de reforço. É 
a partir da segunda aplicação 
que ocorrem o aumento e a 
prolongação da eficácia vacinal. 

Apenas com a primeira dose, os 
riscos de contaminação aumen-
tam. Essa faixa etária é conside-
rada bastante vulnerável à ação 
do vírus. 4
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Exibição nas 
redes sociais 
e desrespeito 
às garantias

Lei Seca terá 
nova chefia 
a partir de 
sexta-feira

DEFESA CIVIL E COMUNIDADES

A Defesa Civil de Maceió planeja 
reativar os Nudecs (Núcleos 

de Defesa Civil). Amanhã, uma 
primeira reunião com representan-
tes das áreas de risco do bairro do 

Jacintinho, parte de um calendário 
para identificar lideranças dos bair-
ros aptas a participar da iniciativa. 
De acordo com o diretor social da 
Defesa Civil de Maceió, Eugênio 

Dantas, essas lideranças são os 
elos mais confiáveis no combate 
a situações de risco monitoradas 
pelo órgão. “Nós buscamos identi-
ficar esses atores sociais na própria 

comunidade para que, de forma 
voluntária, possamos ouvir esses 
líderes sobre as questões suscita-
das por eles em relação às próprias 
comunidades”, explicou Dantas.

Ascom/Defesa Civil

VACINA CONTRA COVID

SAÚDE COVID-19

Julho Verde 
faz alerta 
para câncer 
ginecológico

CPI lista 26 
políticos que
espalharam
fake news
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AVALIAÇÃO

Pesquisa aponta 57% 
de aprovação para JHC

3

EM ALAGOAS, 14% DOS IDOSOS NÃO TOMARAM A 2ª DOSE
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Antônio Pereira *Jornalista

A fama tem seu lado glamo-
roso, mas também tem o lado 
asqueroso, doentio e tóxico. 
A grande vencedora do Big 
Brother Brasil, a paraibana 
Juliette Freire é mais uma vítima 
dessa toxidade doentia que 
convivemos todos os dias nas 
redes sociais pelos mais diver-
sos motivos. O principal deles 
é a pura e simples maldade 
humana.

Juliette é um dos tópicos 
mais comentados no Twit-
ter no momento que escrevo 
este artigo. Tudo porque uns 
traficantes do interior do Rio 
de Janeiro resolveram, ainda 
durante o tempo que a advo-
gada paraibana estava no 
programa, estampar seu rosto 
nas embalagens de trouxinhas 
de maconha. Isso mesmo, 
maconha.

Agora, com a maldade e 
tudo, alguém resolveu criar 
uma hashtag no Twitter 
(Consiste de uma palavra-
-chave antecedida pelo símbolo 
#, conhecido popularmente 
no Brasil por “jogo da velha” 
ou “quadrado”) associando a 
campeã com crack. Sim, alguém 
trocou maconha por crack e 
mandou ver em uma hashtag: 
#JulietteUsuáriaDeCrack.

Evidentemente que, como 
a maioria dos brasileiros não 
leem ou se informam, o assunto 
acabou gerando grande engaja-
mento na rede social, colocando 
em primeiros planos dos mais 
comentados do dia. O pior é 
que muita gente, muita gente 
mesmo, sem entender absoluta-
mente nada, partiu para associar 
a vencedora do BBB com drogas.

Essa toxidade absurda das 

redes sociais destrói reputações, 
os chamados cancelamentos, e 
criam uma enorme confusão no 
público.

Acesse o site  do jornal ODia 
do Rio de Janeiro para enten-
der onde surgiu essa treta e a 
desinformação subsquente de 
pessoas maldosas, doidas para 
prejudicar a imagem da advo-
gada/maquiadora mais amada 
do Brasil.

Wadson Regis *Jornalista Joaquim de Carvalho * Jornalista

A pré-candidatura de 
Rodrigo Cunha, ao governo do 
Estado, está saindo do armá-
rio. Ele será o nome do grupo 
que conta com JHC e Ronaldo 
Lessa, por exemplo. Daí a turma 
dos lados ainda sem nome pode 
dizer: só isso? Pois é, foi assim, 
duvidando do potencial deles, 
que temos um senador sem 
grupo político pelo interior e um 
prefeito da capital - idem.

Estive com o senador e ouvi 
dele a determinação de assu-
mir, mais uma vez, como fez em 
2018, quando foi o senador mais 
votado de Alagoas, o protago-
nismo da eleição.

A candidatura de Rodrigo 
deve ser observada pelos lados 
ainda indecisos, porque o PSDB 
terá candidatura a presidente. O 
nome sairá da disputa interna, já 
em andamento, entre os governa-
dores João Dória (SP) e Eduardo 
Leite (RS).

Também está encaminhada, 
como revelei aqui em primeira 
mão, após ouvir da fonte, que 
Ronaldo Lessa é o nome mais 
cotado para disputar o Senado.

Com os SIM de Rodrigo 
Cunha e Renato Filho, prefeito 
do Pilar, que está em caminhada 
pelo Estado, o palanque para a 
sucessão de Renan Filho ganha 
conteúdo e representatividade 
com a chamada nova política.

Terceiro nome - No caso de 
Renan Filho disputar o Senado 
ou compor com Lula, caberá a 
Marcelo Victor decidir como será 
montado o seu time. Neste caso a 
disputa ganha corpo e profissio-
nalismo.

Portanto, com Rodrigo Cunha 
preste a iniciar as andanças pelo 
interior é prudente que os institu-
tos de pesquisas não percam mais 
tempo com as especulações da 
candidatura de JHC ao Governo.  

Três ativistas de extrema 
direita respondem a processo 
por racismo em razão de protes-
tos em frente ao Consulado da 
China, em São Paulo, em março 
do ano passado.

Uma delas é Maria Cris-
tina da Rocha, filha do coronel 
Virgílio da Silva Rocha, que foi 
instrutor da Academia Militar 
de Agulhas Negras.

Maria Cristina ganhou 
notoriedade quando apareceu 
num ato na avenida Paulista 
em maio do ano passado com 
um taco de beisebol e usando 
como máscara uma bandeira 
dos EUA.

Ela tentou atacar militantes 
antifascistas, a maioria torcedo-
res de futebol, que tinham entre 
seus líderes Danilo Pássaro, da 
Gaviões da Fiel.

Em vez de ser presa, Maria 
Cristina foi escoltada pela polí-
cia até o grupo de extremistas 
de direita. 

Na ocasião, revelou que 
era amiga de Eduardo Villas-
-Boas, o general que articulou 
a candidatura de Jair Bolsonaro 
a presidente, mesmo sendo 
comandante do Exército e 
subordinado à autoridade de 
Dilma Rousseff.

Maria Cristina já era inves-
tigada por racismo no caso do 
Consulado da China quando 
foi à Paulista.

Conforme narra o Ministé-
rio Público, na denúncia aceita 
pela Justiça, ela e duas outras 
ativistas, Neusa de Oliveira e 
Simone Gomes da Costa, foram 
ao Consulado da China em 23 
de maio, com faixas que ataca-
vam os chineses.

“China.  Desgraça do 
mundo. Vírus made in China”, 
“China fora do Brasil. Seu 
vírus acabado com os empre-

gos”, “Vírus chinês acabando 
com o mundo. Fora China!”, 

Uma das ativistas foi 
gravada pelo cônsul contador 
da China, Wang Qian, que se 
dirigiu a ele com as expressões:

“Comprado tudo o que tem 
no mundo. Seus ratos imundos! 
Seu rato chinês, rato da pior 
qualidade!”.

Disse ainda:
“Não tá na hora de voltar 

pra’quele país imundo? Chinês 
maldito”, “raça do inferno”, 
“tem que matar todos os chine-
ses”.

As três foram denunciadas 
com base do artigo 20 da lei 
7.716, de 1989, que prevê pena 
de um a três anos de reclusão 
e multa, por “praticar, induzir 
ou incitar a discriminação ou 
preconceito de raça, cor, etnia, 
religião ou procedência nacio-
nal”.

Procurada, Maria Cristina, 
a mulher do taco, explicou o 
processo nestes termos:

“Eu não fiz nada de errado. 
Quem fez foi a Neusa, uma 
ex-amiga, que falou o que quis 
e o que não quis”.

Em seguida, falou das 
características físicas da ex 
-amiga: “Ela é negra, tem 60 e 
alguns anos, e falou o que quis. 
Nós não falamos nada, nós só 
ficamos fazendo manifestação 
lá na frente, ela que falou um 
monte. Está tudo gravado e 
esse chinês de merda, eu não 
aguento chinês, é óbvio que 
não quero generalizar, mas eles 
são todos — principalmente, 
todos não —, principalmente 
os da chefia do partido são 
seres abjetos, a minha opinião 
é essa.”

Maria Cristina ainda atacou 
a cúpula do Poder Judiciário no 
Brasil, ecoando insinuações de 

Jair Bolsonaro.
“Enquanto a gente viver 

num país que está na mão de um 
STF desse nível que a gente tem, 
a chinesada vai fazer o que quer 
e o que não quer, aqui com um 
governador vendido, comu-
nista, comunista de iPhone, né. 
Eu acho que o Planeta perdeu 
para a China, o pessoal não está 
percebendo, o mundo é uma 
colônia da China”.

Maria Cristina fez ainda 
outros ataques e defendeu a 
invasão do STF, para “arrancar 
aquele pessoal à tapa e colocar 
gente que preste”. 

Contou que foi suspensa 
esta semana do Facebook por 30 
dias, “porque chamei um viado 
de viado” e responsabilizou 
Mark Zuckerberg pela punição.

“Judeu de esquerda é a pior 
coisa que tem”, afirmou.

Maria Cristina tem 72 anos, 
é instrumentadora cirúrgica e 
já trabalhou na equipe de Adib 
Jatene, antes de se tornar corre-
tora de imóveis.

Ela e a irmã recebem pensão 
do Exército por serem filhas de 
coronel já falecido — segundo 
amigos, disse que a parte dela 
era de cerca de R$ 8 mil.

É rompida com as filhas — 
uma delas apoiou os atos anti-
fascistas na Paulista.

Maria Cristina fez ataques 
pessoais a mim, por relatar sua 
militância de extrema direita 
desde o ato na Paulista, no ano 
passado.

Na ordem das coisas, a 
importância política de Maria 
Cristina é quase nula, mas 
a posição que ela expressa 
tem relevância por, aparen-
temente, ser estimulada por 
altas autoridades do país, a 
começar por Jair Bolsonaro, 
que já atacou a China, maior 

parceiro comercial do Brasil.
Na mesma época em que 

ela foi a China com faixas que 
atacavam o país, o então minis-
tro da Educação, Abraham 
Weintraub, publicou post na 
rede social que associava o 
coronavírus a um plano do país 
oriental de dominar o mundo.

Ele ainda ironizava o sota-
que chinês, que, numa interpre-
tação estigmatizada, substitui 
o r pelo l, como o personagem 
Cebolinha, de Maurício de 
Souza.

Weintraub apagou o post, 
mas a China considerou a mani-
festação racista e exigiu posição 
oficial do Brasil.

O então ministro respondeu 
a inquérito na Polícia Federal 
por racismo, a pedido da Procu-
radoria Geral da República.

Mas ele ainda não foi 
julgado. 

O inquérito passou a ser de 
responsabilidade da primeira 
instância, depois que ele foi 
demitido do Ministério da 
Educação, em junho do ano 
passado, e, por indicação de 
Bolsonaro, passou a ocupar 
a representação do Brasil no 
Banco Mundial, com salário 
equivalente a cerca de R$ 110 
mil mensais.

Maria Cristina e as duas 
outras ativistas, por sua 
vez, aguardam a decisão da 
Justiça, mas ela deu uma dica 
do que pode fazer antes da 
sentença.

Em mensagem por What-
sApp, enviou foto de passa-
porte suíço, com a informação 
de que o marido (na verdade, 
ex-marido) e o bisavô são suíços.

“O seu (passaporte) deve 
ser cubano…”, disse.

Meu passaporte é brasileiro, 
com muito orgulho.

Stop nas 
especulações: 

Rodrigo Cunha será o 
candidato do grupo A

“Ratos”: bolsonaristas são processadas por 
racismo após ataque no Consulado da China

Traficantes usam nome de Juliette para 
vender maconha e enlouquecem internet



Ricardo Rodrigues
Repórter

Pe s q u i s a  d o 
Instituto Falpe, 
realizada de 12 

a 14 de julho, mostra o bom 
desempenho do prefeito João 
Henrique Caldas, o JHC (PSB), 
nos primeiros seis meses à 
frente da administração de 
Maceió. 

De acordo com a pesquisa, o 
prefeito tem 57% de aprovação 
dos maceioenses. Apenas 17% 
desaprovaram a sua gestão e 
26% não opinaram.  

Foram realizadas 1.200 entre-
vistas, divididas por gênero e 
idade. A margem de erro é 3,5% 
para mais ou para menos.

A pesquisa quis saber 
também se o maceioense 
aprova ou desaprova a atua-
ção parlamentar da bancada 
de Alagoas no Senado. O sena-
dor Fernando Collor (Pros) 
conquistou o melhor desempe-
nho: 35% de aprovação, contra 
36,5% de rejeição. 

O senador Rodrigo Cunha 
(PSDB) teve 33% de aprovação 
e 31% de reprovação. Já o sena-
dor Renan Calheiros (MDB), 

relator da CPI da Covid-19 no 
Senado, obteve 28% de aprova-
ção e 55% de reprovação.

Os pesquisadores quiseram 
saber, dos cinco nomes citados, 
em quem o entrevistado votaria 
para senador, nas eleições de 
2022. O melhor desempenho 
foi do governador Renan Filho 
(MDB), com 16,5% das inten-
ções de voto. 

O senador e ex-presidente 
Fernando Collor aparece na 
segunda colocação, com 12% 
de aceitação. O vice-prefeito de 
Maceió, Ronaldo Lessa (PDT), 
aparece em terceiro lugar, 
com 8,5% das intenções de 
voto. Enquanto o vereador de 
Maceió, Fábio Costa (PSB), vem 
logo em seguida, com 5,5% de 
aceitação.  

Na pesquisa para o Senado 
foi grande o percentual de 
abstenções: 14,5% não votariam 
em nenhum dos nomes citados 
e 43% não opinaram. 

PRESIDENTE
Dos quatro nomes cita-

dos como candidatos em 
2022 à Presidência da Repú-
blica, 39,5% dos entrevistados 
votariam no ex-presidente 

Lula (PT). Em segundo lugar 
na preferência do eleitorado 
aparece o presidente Jair Bolso-
naro (sem partido), com 31% de 
aceitação.

Na terceira colocação 
aparece o ex-ministro Ciro 
Gomes (PDT), com 9,5%. Em 
quarto lugar vem o prefeito de 
São Paulo, João Doria (PSDB), 
com apenas 1,5% das intenções 
de voto dos pesquisados. 

Na enquete para presidente, 
12% não votariam em nenhum 
dos quatro nomes apresentados 
e 6,5% preferiram não opinar.

De acordo com os números, 
o ex-presidente Lula teria que 
disputar o segundo turno com 
o presidente Bolsonaro, já que a 
soma das intenções de voto de 
seus adversários ultrapassa o 
seu percentual de aceitação.  

A  p e s q u i s a  t a m b é m 
apontou o presidente Bolso-
naro com a maior rejeição. 
Dos quatro nomes citados, 
ele obteve o pior desempe-
nho nesse quesito: 29,5%. 
Seguindo pelo ex-presidente 
Lula, com 17,5% de rejeição. 
Doria e Ciro aparecem embo-
lados, com 6% e 5,5% de rejei-
ção, respectivamente.

GOVERNADOR
Os pesquisadores quiseram 

saber dos nomes citados, em 
quem o entrevistado votaria 
para governador de Alagoas 
nas eleições de 2022. O prefeito 
JHC aparece em primeiro lugar 
disparado, com 35% das inten-
ções de voto. 

O secretário estadual de 
Segurança, Alfredo Gaspar de 
Mendonça (MDB), vem logo 
em seguida, com 17,5% de acei-
tação. Na terceira colocação 
aparece o deputado estadual 
Davi Davino Filho (PP), com 
16,5%.

O ex-prefeito Rui Palmeira 
(PSDB) obteve apenas 5% das 
intenções de voto para governa-
dor, sendo seguido pelo tucano 
Rodrigo Cunha com 4,5% e pelo 
deputado estadual Antônio 
Albuquerque (PTB) com 4%.

Outros seis nomes são 
citados como candidatos ao 
governo do Estado, mas todos 
com baixíssimos percentuais 
de aceitação. O menos pior é 
Cícero Filho, do PCdoB, com 
2% das intenções de voto. 
Renato Resende, com 0,75%. 

Já o secretário estadual 
de Saúde, Alexandre Ayres 

(MDB); o presidente da Assem-
bleia Legislativa Marcelo Vitor; 
o ex-vereador Ricardo Barbosa 
(PT); e Josan Leite aparecem 
empatados, todos com apenas 
0,5% de aceitação. 

Tirando JHC da disputa 
pela sucessão de Renan Filho, 
o secretário Alfredo Gaspar 
ganharia a disputa om os 
demais pré-candidatos ao 
governo do Estado, nas eleições 
de 2022. O nome dele aparece 
com 29% das intenções de voto, 
seguido de perto por Davi 
Davino Filho, com 28% de acei-
tação.  

Rui Palmeira, Rodrigo 
Cunha e Antônio Albuquer-
que aparecem nas colocações 
seguintes, mas com percentu-
ais que variam de 7,5% a 4%. Os 
dois pré-candidatos com maio-
res rejeições são Rui Palmeira, 
com 14%; e Ricardo Barbosa, 
com 7%.

Os demais nomes citados 
têm desempenho parecidos, 
entre aqueles que o pesquisado 
não votaria de jeito nenhum 
para governador, com percen-
tuais de rejeição de 6% a 3%. A 
menor rejeição é do deputado 
Davi Davino Filho, com 2,5%. 
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JHC tem 57% de aprovação
PESQUISA FALPE mostra o bom desempenho dos primeiros seis meses da administração do prefeito de Maceió

Com o envio de mais um lote 
feito pelo Ministério da Saúde, 
contendo 135 mil doses de vaci-
nas contra a Covid-19 da Astra-
Zeneca, Pfizer e CoronaVac, a 
Prefeitura de Maceió retoma, 
hoje, a partir das 13h, a vacinação 
da primeira dose, com uma nova 
faixa etária. O público contem-
plado é quem tem 35 anos ou 
mais, sem comorbidades.

E para dar ainda mais celeri-
dade, a Secretaria Municipal de 
Saúde estará disponibilizando 
o Corujão da Vacina, nos dois 
drive-thrus (Estacionamento 
do Jaraguá e no pátio da Justiça 
Federal) e nos Shoppings Pátio e 
Maceió Shopping. Nestes locais, 
a aplicação será feita até as 21h.

Estarão também funcio-
nando os pontos fixos na Praça 
Padre Cícero (Benedito Bentes), 
Papódromo (Vergel), Terminal 
do Osman Loureiro e Ginásio 
Arivaldo Maia (Jacintinho). 
Para se vacinar, os usuários 
devem apresentar documento 
de identificação com foto, CPF 
e comprovante de residência 
(original e cópia). 

Com disponibilidade de 
cem vagas, prossegue hoje até 
o dia 30 de julho, as inscrições 
para cursos profissionalizan-
tes nas áreas de construção 
civil e panificação. A promo-
ção é Secretaria Municipal de 
Assistência Social (Semas) e 
Senai.

Estão sendo ofertados os 
cursos de pedreiro de alve-
naria estrutural, encanador 
instalador predial, pintor de 
obras e padeiro. As vagas são 
destinadas para inscritos no 
Cadastro Único de Maceió, 
com renda familiar de até R$ 
178,00 por pessoa. Informa-
ções através do telefone da 
sede do CadÚnico, o 98882-
8211, das 8h às 14h.

Além de estar inscrito no 
CadÚnico, para participar 
dos cursos, é necessário ter 
pelo menos 16 anos e estar 
cursando no mínimo o 6º ano 
do ensino fundamental. Além 
do material didático, os alunos 
receberão auxílio-transporte, 
alimentação e certificado do 
Senai no final do curso. 

CORONAVÍRUS SEMAS E SENAI

Maceió 
segue com 
vacinação 
para 35 anos

Parceria 
oferta 100 
vagas até o 
final do mês

Em evento promovido, 
ontem, no auditório do Sindi-
cato da Indústria da Cons-
trução do Estado de Alagoas 
(Sinduscon), foi feita a apre-
sentação do Projeto Cons-
trução Alagoas em Rede. 
Trata-se de uma plataforma 
digital que visa colocar, no 
mesmo ambiente, construtores 
que estão à procura de traba-
lhadores para a indústria de 
construção e os profissionais 
do setor.

O Projeto Construção 
Alagoas em Rede surgiu 
com a necessidade de otimi-

zar processos relacionados 
à contratação de empresas 
prestadoras de serviços para a 
cadeia da construção. A plata-
forma vai conectar contra-
tantes, como construtoras 
e empresas de arquitetura, 
pintura, engenharia, marcena-
ria, aluguel de máquinas, entre 
outros, com os prestadores de 
serviços.

Presente à solenidade, o 
prefeito de Maceió, JHC, ressal-
tou a iniciativa da implantação 
da plataforma, por oferecer em 
tempo real oportunidades de 
emprego e renda, conectando 

trabalhadores e as indústrias 
da construção. “Com essa 
ferramenta, ganha a cidade, a 
indústria e o trabalhadores que 
vão poder ver quais são vagas 
disponíveis”, comemora.

A concepção da plataforma 
surgiu após edital Digital.BR 
feito pela Agência Brasileira 
de Desenvolvimento Indus-
trial (ABDI) que vai selecio-
nar projetos de transformação 
digital no setor produtivo. 
Com isso, terá a integração 
entre a Federação das Indús-
trias (FIEA), Sinduscon, Sebrae, 
Prefeitura de Maceió e Ufal. 

INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO

App “Alagoas em Rede” 
vai gerar mais emprego 

Divulgação

JHC ressaltou a iniciativa da implantação da plataforma, por oferecer em tempo real oportunidades de emprego e renda
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Secom Alagoas

En q u a n t o  a 
maior  parte 
dos alagoanos 

aguarda chegar a data no calen-
dário para a aplicação da 2ª 
dose da vacina contra a Covid-
19, a Superintendência em 
Vigilância de Saúde da Sesau 
(Secretaria de Estado da Saúde) 
constatou uma incidência preo-
cupante de 14% de retardatá-
rios na faixa etária acima dos 
80 anos. Uma evasão que preo-
cupa as autoridades sanitárias.  
“Somente com a segunda dose 
é que estamos com o esquema 
completo e que se espera imuni-
dade por parte do organismo”, 
aponta Herbert Charles Barros, 
superintendente de Vigilância 
em Saúde da Sesau.

E mesmo fora de prazo, os 
pesquisadores defendem que 
os retardatários não deixem 
de buscar a dose de reforço. É 
a partir da segunda aplicação 
que ocorrem o aumento e a 
prolongação da eficácia vacinal. 
Apenas com a primeira dose, os 
riscos de contaminação aumen-
tam.Por meio da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa), o Governo Fede-
ral publicou artigo no último 
dia 13 de julho, alertando que 
quem não completa o esquema 
vacinal fica mais vulnerável à 
infecção pelo novo coronaví-

rus do que quem recebeu as 
duas doses.  “Além de se expor 
ao risco de ser contaminado 
e adoecer, esse indivíduo não 
ajuda a controlar a circulação 
do vírus. E tem mais: a vacina-
ção incompleta pode criar um 
ambiente propício para o surgi-
mento de versões ainda mais 
resistentes do coronavírus”, diz 
o comunicado.

Em Alagoas, mais de 1 
milhão e 600 mil doses da vacina 
contra a Covid-19 já foram apli-
cadas. Até o último domingo 
(18), 1.175.998 pessoas recebe-
ram a primeira – além de outros 
47.626 que tomaram a dose única 
da Janssen. Com isso, 35,08% da 
população obteve algum tipo 
de imunização. Destes, 414.844 
(13,8%) tomaram a segunda 
dose, uma vez que as vacinas 
Pfizer, AstraZeneca e Corona-
vac requerem aplicação comple-
mentar para conclusão do ciclo 
de imunização (com intervalo 
de três meses para Pfizer e Astra-
Zeneca e entre 14 e 28 dias para 
Coronavac).

Os imunizantes continuam 
a chegar em Alagoas. Nesta 
terça-feira, foram enviadas-
mais de 137 mil doses de Pfizer, 
AstraZeneca e Coronavac, que 
imediatamente são disponibili-
zadas pelo Governo do Estado 
para os 102 municípios alagoa-
nos. Portanto, não há desculpas 
para evitar a proteção.

Acima de 80 anos: 14% não 
tomaram a segunda dose

COVID: Sesau constata dado alarmante de evasão na aplicação da segunda dose que preocupa as autoridades sanitárias

Ricardo Rodrigues
Repórter

A Polícia Civil de Mare-
chal Deodoro é quem vai 
investigar a festa promovida 
por um empresário de Maceió 
que provocou aglomeração 
em uma casa de veraneio no 
Francês. No último final de 
semana. O procedimento 
investigatório será aberto a 
pedido do Ministério Público 
Estadual, por meio da promo-
tora de Justiça de Marechal 
Deodoro, Maria Aparecida 
Gouveia Carnaúba.

Segundo ela, um proce-
dimento administrativo 
chamado “notícia de fato” 
foi aberto para apurar o 
caso. “A partir disso, ela 
requisitará à Polícia Civil a 
instauração de um inquérito 
policial”, explicou a assesso-
ria do MPAL.

Para o procurador geral 
de Justiça, o empresário que 
promoveu a farra “não passa 
de um marginal”. Segundo 
ele, esse empresário pode 
pegar até 30 anos de prisão 
por desrespeito às medi-
das sanitárias, com base no 
Decreto Estadual, baixado 
pelo governo estadual para 
conter o avanço da pandemia 
em Alagoas. 

O procurador-geral de 
Justiça, Márcio Roberto Tenó-
rio de Albuquerque, foi quem 
solicitou à Promotoria de 
Justiça de Marechal Deodoro 
que instaurasse procedimento 
administrativo para apurar a 
ocorrência. 

Além disso, como presi-
dente da Força Tarefa de 
Combate à Covid-19 em 
Alagoas, ele também enviou 
ofício ao prefeito de Marechal 
e à Polícia Militar para saber 
se algum tipo de autorização 
foi dada para a realização do 
evento. 

Segundo o chefe do 
MPAL, a investigação terá o 
objetivo de apurar a conduta 
de quem promoveu uma festa 
em tempos de pandemia, 
de modo que essa ou essas 

pessoas possam ser responsa-
bilizadas.

Em vídeo enviado na 
segunda-feira à imprensa, 
Márcio Roberto admitiu que o 
MPAL já sabe quem é o empre-
sário responsável pelo evento, 
mas não revelou o nome. 

Para o procurador gral 
de Justiça, na verdade, “esse 
empresário não passa de um 
marginal, um criminoso, 
que promove uma esta, com 
aglomeração, colaborando 
em risco a vida de toda uma 
população, exposta ao novo 
coronavírus, em Alagoas.

De acordo com o promo-
tor, se algum participante da 
festa morrer, o empresário 
infrator pode pegar até 30 anos 
de prisão por desrespeito às 
medidas sanitárias, com base 
no Decreto Estadual, baixado 
pelo governo estadual para 
conter o avanço da pandemia 
de Covid-19 em Alagoas. 

Questionado porque o 
MPAL ainda não divulgou o 
nome do empresário acusado 
contravenção, a assessoria 
da procurador-geral respon-
deu: “Porque o Ministério 
Público iniciou o processo de 
averiguação e providências”, 
mas ainda não apurou tudo a 
respeito desse evento. 

Além disso, “existe a lei 
de abuso de autoridade e os 
membros são fiscalizados 
pelo Conselho Nacional do 
Ministério Público, por isso só 
se posicionam no tempo certo 
e de acordo com o permitido”. 
“Haverá o trâmite e, dentro 
do processo, no momento 
correto, dentro da legalidade, 
o MP irá se posicionando”.                                                     

PREFEITURA DIZ 
QUE NÃO SABIA
A festa, chamada de 

“Fuzuê Weekend”, reuniu 
cerca de 300 pessoas e ter 
repercutido nas redes sociais, 
a Prefeitura de Marechal 
Deodoro diz que não sabe de 
nada e que a festa não tinha 
autorização, portanto foi 
realizada de forma clandes-
tina.

De acordo com a assessoria 
da Prefeitura, a festa aconte-
ceu no sábado, mas as autori-
dades municipais só tomaram 
conhecimento na segunda-
-feira, depois da repercussão 
do fato, com a divulgação 
das imagens compartilhadas 
pelos participantes. 

A aglomeração no local da 
festa gritante, não havia nem 
distanciamento, nem o uso 
de máscara e muito menos 
de álcool em gel. Ou seja, um 
desrespeito completo dos 
protocolos sanitários. 

A polícia deve requisitar 
vídeos e fotos compartilha-
dos pelos participantes para 
mostrar que as medidas do 
atual decreto estadual foram 
desrespeitadas. Outra infor-
mação que deve ser apurada é 
se realmente houve venda de 
ingressos para a festa.

Apesar de ter dito que não 
sabia de nada, a Prefeitura de 
Marechal também terá que 
dar explicações sobre o evento. 
Até porque é atribuição do 
poder público municipal 
fiscalizar denúncias de even-
tos realizados em seu territó-
rio, sem que sejam observadas 
e cumpridas as determinações 
contidas no decreto estadual.

AGLOMERAÇÃO

MP/AL apura ‘balada’ 
clandestina no Francês

Com a chegada de 135.870 
doses de vacinas contra a 
Covid-19, Alagoas avança na 
Campanha de Vacinação e 
passa a imunizar bancários 
a partir dos 18 anos e distri-
bui vacinas suficientes para 
os municípios imunizarem 
pessoas acima de 35. O anún-
cio foi feito na manhã desta 
quarta-feira (21) pelo governa-
dor Renan Filho em postagem 
nas redes sociais.

“Prepara o braço que avan-
çaremos na Campanha de 
Vacinação em Alagoas”, escre-
veu o governador. “Continue 
fazendo a sua parte e vacine-
-se quando chegar a sua vez”, 
ressaltou Renan Filho, sobre o 
total de imunizantes recebidos 
pelo estado com 89.350 doses da 
AstraZeneca, 27.800 da Corona-

Vac e 18.720 doses da Pfizer.
O governador lembrou 

ainda que algumas cidades já 
estão com faixa etária de vacina-
ção mais baixa. O fato decorre 
quando a população de deter-
minada localidade não atende 
ao calendário de imunização. 
Como as vacinas possuem 
tempo específico para armaze-
namento, os municípios preci-
sam aplicar as doses e por isso 
avançam na idade.

De acordo com o Programa 
Nacional de Imunização em 
Alagoas (PNI/AL), 1.659.094 
doses das vacinas contra a 
Covid-19 foram aplicadas 
em Alagoas, sendo 1.188.482 
de pessoas vacinadas com 
a primeira dose e 470.612 já 
imunizadas com a segunda 
dose e dose única. 

GOVERNADOR ANUNCIA...

...Vacina para quem 
tem mais de 35 anos

Gravação feita por celular flagrou a festa clandestina com aglomeração
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O deputado 
Osmar Terra 
(MDB-RS) 

pregou que metade da popu-
lação brasileira viesse a ser 
infectada pelo novo corona-
vírus. Quando isso aconte-
cesse, dizia ele, todos teriam 
anticorpos e 99% ficaria assin-
tomática. Só aí, assegurava, o 
contágio da covid-19 iria se 
reduzir. Fora isso, escreveu 
o deputado no Twitter, “o 
coronavírus seguirá na sua 
trajetória com quarentena 
ou não”. O deputado Daniel 
Silveira (PSL-RJ) assegurou 
que a pandemia da covid-19 é 
a chegada no que ele chamou 
de “bio-era”, um tempo em 
que as armas convencionais 
são substituídas por armas 
biológicas, como o coronaví-
rus que, segundo ele, foi cons-
truído em laboratório “para 
atrapalhar e interferir nas elei-
ções americanas”.

Os exemplos acima estão 
em uma lista da CPI da Covid 
que investiga a atuação de 
políticos na disseminação de 
fake news sobre a pandemia, 
à qual o Congresso em Foco 
teve acesso. Durante o perí-
odo de recesso parlamentar, 
a organização de documentos 
que apontam quem foram os 
responsáveis por produzir e 
espalhar pelas redes sociais 
desinformação sobre a pande-
mia é a nova linha de trabalho 
das equipes que assessoram 
os parlamentares na comissão.

A lista foi produzida 
pelo grupo de 41 voluntários 
que o relator da CPI, Renan 
Calheiros (MDB-AL) arregi-
mentou e que atuam na busca 

de informações na internet, 
especialmente para checar 
dados. A lista tem o nome 
de 26 políticos, ministros do 
governo, deputados e sena-
dores. Alguns, inclusive, de 
oposição.

Além da lista de políticos, 
a CPI da Covid investiga a 
origem de 68 perfis na inter-
net, com milhares de segui-
dores, que espalharam, por 
exemplo, notícias amedron-
tadoras sobre vacinas e outras 
notícias falsas. Esses perfis a 
comissão ainda mantém sob 
sigilo, porque muitos têm a 
autoria anônima. A CPI quer 
descobrir quais são seus auto-
res e a origem dos disparos. 
Teme, assim, que a divulgação 
dos perfis faça com que seus 
autores tirem as páginas do ar 
dificultando a investigação.

No caso dos políticos, a 
ideia, ao final, é verificar suas 
responsabilidades na disse-
minação de ideias falsas ou 
distorcidas sobre a pandemia. 
Como pessoas públicas, com 
credibilidade junto à parte da 
sociedade, as opiniões desses 
políticos acabem tendo forte 
importância na formação de 
conceitos que podem ter difi-
cultado o combate à doença 
no país.

Os técnicos da CPI obser-
vam que há grande coincidên-
cia na maioria dos nomes com 
os que também aparecem nas 
investigações da CPI das Fake 
News e dos atos antidemocrá-
ticos apurados pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF). Casos 
dos filhos do presidente, o 
deputado Eduardo Bolsonaro 
(PSL-SP) e o senador Flávio 

Bolsonaro (Patriota-RJ), da 
deputada Bia Kicis (PSL-DF) 
e do deputado Daniel Silveira.

O trabalho mostra espe-
cialmente a força da atuação 
de Osmar Terra, uma espécie 
mesmo de ministro da Saúde 
paralelo. De longe, ele é o polí-
tico com maior presença na 
lista e com maior volume de 
divulgação de informações 
consideradas falsas ou distor-
cidas. Osmar Terra defende 
o uso de medicamentos sem 
eficácia comprovada, critica 
o isolamento social, defende 
a tese da imunidade de reba-
nho, distorce dados sobre 
a doença, de acordo com o 
levantamento feito.

Ele, por exemplo, divulgou 
dado falso sobre o crescimento 
da taxa de mortalidade na 
Suécia, país que aponta como 
exemplo porque não teria 
adotado lockdown. Aponta 
que a taxa de crescimento da 
mortalidade no país em deter-
minado período seria de 0,7% 
quando, conforme o levanta-
mento feito, seria na verdade 
de 2,5%. Chega a atirar contra 
o chefe da Organização 
Mundial de Saúde, Tedros 
Adhanom, reproduzindo 
denúncia não comprovada de 

que Adhanom teria apoiado 
e tentado conseguir armas 
para grupos rebeldes da Etió-
pia. De fato, o governo etíope 
fez essas acusações, mas não 
apresentou nenhuma prova 
disso. “De presidente da OMS 
a traficante de armas. Pode 
uma pandemia tão séria como 
a da covid ser conduzida por 
uma pessoa tão despreparada 
na área?”, questionou Osmar 
Terra no Twitter, conforme o 
levantamento da CPI.

Suspenso das atividades 
do Congresso por decisão do 
Conselho de Ética da Câmara, 
depois de ter chegado a ser 
preso por decisão do ministro 
do STF Alexandre de Moraes 
após a divulgação de um vídeo 
em que ameaçava outros 
ministros da Corte e pregava a 
adoção do Ato Institucional nº 
5 da ditadura militar, o depu-
tado Daniel Silveira aparece 
na lista como disseminador 
de teorias da conspiração que 
apontam o coronavírus como 
uma arma biológica. Em mais 
de um momento, o deputado 
afirma que a pandemia é “o 
maior episódio de engenharia 
social e análise comportamen-
tal em massa da história”. Para 
ele, a coronavírus “foi literal-

mente criado para atrapalhar 
e interferir nas eleições ameri-
canas”. Prossegue: “Claro 
que, por efeito, atingiu o Brasil 
e foi instrumentalizado pela 
esquerda doente”.

Há defesas recorrentes do 
uso de medicamentos sem 
eficácia comprovada e do fim 
do isolamento social. Minis-
tros do governo aparecem na 
lista. O ministro Onyx Loren-
zoni, da Secretaria-Geral da 
Presidência, por exemplo, 
faz relato pessoal em favor 
do uso de medicamentos cuja 
eficácia hoje nem mesmo o 
próprio Ministério da Saúde 
atesta. “Desde sexta, estou 
seguindo o protocolo de 
azitromicina, ivermectina e 
cloroquina e já sinto os efeitos 
positivos”.

Quando o Brasil atingiu 
cinco mil mortos pela covid-19 
(agora já são mais de 540 mil), 
o presidente Jair Bolsonaro 
reagiu em reposta com um 
“E daí?”. Mais de um político 
da sua base postou um vídeo 
editando sem essa parte da 
resposta afirmando ser essa a 
verdade.

A lista cita também alguns 
políticos de oposição ao 
governo. A deputada Erika 
Kokay (PT-DF), por exemplo, 
fez questionamentos conside-
rados insustentáveis sobre as 
razões pelas quais o presidente 
Jair Bolsonaro teria anunciado 
ter sido contaminado pela 
covid-19. “Alguém mais acha 
que o @jairbolsonaro testou 
positivo para covid-19 com o 
objetivo de fazer propaganda 
para a hidroxicloroquina?”, 
escreveu ela.

Covid: CPI lista 26 políticos 
que espalharam fake news

LISTA FOI PRODUZIDA por 41 voluntários que Renan Calheiros arregimentou e que atuam na busca de informações

Veja abaixo quem aparece na lista e algumas das observações registradas sobre suas postagens:
Carla Zambelli (PSL-SP) – Publicou vídeo 
editado que retirava a frase “E daí?”, dita pelo 
presidente Jair Bolsonaro ao reagir quando o 
Brasil atingiu 5 mil mortes por covid; defesa de 
uso de medicamento sem eficácia comprovada; 
tira de contexto estudo publicado na revista The 
Lancet em 2019 sobre desemprego e saúde, 
sem mencionar que o estudo foi feito antes da 
pandemia; defesa de que quem já tinha sido 
infectado não precisaria usar máscara

Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) – Defesa de 
uso de medicamento sem eficácia compro-
vada; pregação contrária ao isolamento social; 
distorção de informação sobre a decisão do STF 
a respeito da autonomia de estados e municí-
pios quanto a medidas de combate à covid

Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) – Defesa de 
uso de medicamento não comprovado; publi-
cou vídeo editado que retirava a frase “E daí?”, 
dita pelo presidente Jair Bolsonaro ao reagir 
quando o Brasil atingiu 5 mil mortes por covid

Osmar Terra (MDB-RS) – Defesa de uso 
de medicamento sem eficácia comprovada; 
pregação contrária ao isolamento social; defesa 

da imunidade de rebanho; distorção de dados

Coronel Tadeu (PSL-SP) – Distorção sobre 
informação a respeito de testes da Coronavac 
no Brasil, em São Paulo, e na China; defesa de 
uso de medicamento sem eficácia compro-
vada; alegação insustentável sobre “política 
nojenta de produzir óbitos”

Aline Sleutjes (PSL-PR) – Defesa de uso de 
medicamento sem eficácia comprovada;

Caroline de Toni (PSL-SC) – Pregação contra 
o isolamento social; defesa de uso de medica-
mento sem eficácia comprovada

Carlos Jordy (PSL-RJ) – Defesa de uso de 
medicamento sem eficácia comprovada; infor-
mação falsa de que nem a China usava a vacina 
Coronavac; afirma, sem provas, que há relação 
entre a proliferação do novo coronavírus e o 
Partido Comunista Chinês

Fábio Faria (ministro das Comunicações) 
– Defesa de uso de medicamento sem eficácia 
comprovada; frase tirada de contexto de que 
a Organização Mundial de Saúde (OMS) não 

recomendava o lockdown

Luiz Philipe de Orleans e Bragança (PSL-
RJ) – Dado insustentável e sem indicação de 
fonte (estima-se que somente 30% das empre-
sas e empregos em bares e restaurantes ainda 
irão existir caso acebe o lockdown nas próximas 
semanas)

Onyx Lorenzoni (ministro-chefe da Secre-
taria Geral da Presidência) – Defesa de 
medicamento sem eficácia comprovada

Bia Kicis (PSL-DF) – Defesa de medicamento 
sem eficácia comprovada; pregação contra o 
uso de máscara; pregação contra a vacinação; 
afirmação de que vacina pode alterar o DNA 
humano

Paulo Eduardo Martins (PSC-SP) – Defesa 
de medicamento sem eficácia comprovada

Erika Kokay (PT-DF) – Alegação insus-
tentável (“Alguém mais acha que o @
jairbolsonaro testou positivo para covid-19 
com o objetivo de fazer propaganda para a 
hidroxicloroquina?”)

Sâmia Bomfim (PSOL-SP) – Informação 
falsa de que a vacina contra H1N1 é fabricada 
pela Sinovac Biotech, mesmo laboratório que 
fabrica a Coronavac

Daniel Silveira (PSL-RJ) – Pregação contra 
o isolamento social; defesa de uso de medica-
mento sem eficácia comprovada; afirmação 
insustentável de que a covid-19 é uma arma 
biológica e de que “estamos na Bio-era”; afir-
mação de que vacinas seriam aplicadas sem 
teste; afirmação de que a covid-19 “foi inven-
tada para atrapalhar e interferir nas eleições 
americanas”

Marcelo Freixo (PSB-RJ) – Distorceu frase 
do então ministro da Saúde, Nelson Teich

Marco Feliciano (PSC-SP) – Defesa de uso 
de medicamento sem eficácia comprovada

José Medeiros (Podemos-RN) – Defesa de 
uso de medicamento sem eficácia compro-
vada; publicou vídeo editado que retirava a frase 
“E daí?”, dita pelo presidente Jair Bolsonaro ao 
reagir quando o Brasil atingiu 5 mil mortes por 
covid

Capitão Derrite (PP-SP) – Defesa de uso de 
medicamento sem eficácia comprovada

Marcio Labre (PSL-RJ) – Defesa de uso de 
medicamento sem eficácia comprovada

Vitor Hugo (PSL-GO) – Afirmação de que 
vacinas seriam aplicadas sem testes

Gleisi Hoffmann (PT-PR) – Exagero ao dizer 
que quase 7 milhões de testes de covid haviam 
sido “desperdiçados” (na verdade, eles pode-
riam perder a validade)

Hélio Lopes (PSL-RJ) – Defesa de uso de 
medicamento sem eficácia comprovada

Alê Silva (PSL-RJ) – Afirmação falsa sobre 
ocupação de leitos de UTI; afirmação falsa 
de que STF tirou poderes de Bolsonaro 
para decidir sobre o combate à covid-19; 
defesa do uso de medicamento sem eficá-
cia comprovada

Marcelo Álvaro Antônio (ministro do 
Turismo) – Defesa do uso de medicamento 
sem eficácia comprovada

 Pedro França/Reprodução/ Agência Senado 
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Secom Alagoas

En q u a n t o  a 
maior  parte 
dos alagoanos 

aguarda chegar a data no calen-
dário para a aplicação da 2ª 
dose da vacina contra a Covid-
19, a Superintendência em 
Vigilância de Saúde da Sesau 
(Secretaria de Estado da Saúde) 
constatou uma incidência preo-
cupante de 14% de retardatá-
rios na faixa etária acima dos 
80 anos. Uma evasão que preo-
cupa as autoridades sanitárias.  
“Somente com a segunda dose 
é que estamos com o esquema 
completo e que se espera imuni-
dade por parte do organismo”, 
aponta Herbert Charles Barros, 
superintendente de Vigilância 
em Saúde da Sesau.

E mesmo fora de prazo, os 
pesquisadores defendem que 
os retardatários não deixem 
de buscar a dose de reforço. É 
a partir da segunda aplicação 
que ocorrem o aumento e a 
prolongação da eficácia vacinal. 
Apenas com a primeira dose, os 
riscos de contaminação aumen-
tam.Por meio da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa), o Governo Fede-
ral publicou artigo no último 
dia 13 de julho, alertando que 
quem não completa o esquema 
vacinal fica mais vulnerável à 
infecção pelo novo coronaví-

rus do que quem recebeu as 
duas doses.  “Além de se expor 
ao risco de ser contaminado 
e adoecer, esse indivíduo não 
ajuda a controlar a circulação 
do vírus. E tem mais: a vacina-
ção incompleta pode criar um 
ambiente propício para o surgi-
mento de versões ainda mais 
resistentes do coronavírus”, diz 
o comunicado.

Em Alagoas, mais de 1 
milhão e 600 mil doses da vacina 
contra a Covid-19 já foram apli-
cadas. Até o último domingo 
(18), 1.175.998 pessoas recebe-
ram a primeira – além de outros 
47.626 que tomaram a dose única 
da Janssen. Com isso, 35,08% da 
população obteve algum tipo 
de imunização. Destes, 414.844 
(13,8%) tomaram a segunda 
dose, uma vez que as vacinas 
Pfizer, AstraZeneca e Corona-
vac requerem aplicação comple-
mentar para conclusão do ciclo 
de imunização (com intervalo 
de três meses para Pfizer e Astra-
Zeneca e entre 14 e 28 dias para 
Coronavac).

Os imunizantes continuam 
a chegar em Alagoas. Nesta 
terça-feira, foram enviadas-
mais de 137 mil doses de Pfizer, 
AstraZeneca e Coronavac, que 
imediatamente são disponibili-
zadas pelo Governo do Estado 
para os 102 municípios alagoa-
nos. Portanto, não há desculpas 
para evitar a proteção.

Acima de 80 anos: 14% não 
tomaram a segunda dose

COVID: Sesau constata dado alarmante de evasão na aplicação da segunda dose que preocupa as autoridades sanitárias

Ricardo Rodrigues
Repórter

A Polícia Civil de Mare-
chal Deodoro é quem vai 
investigar a festa promovida 
por um empresário de Maceió 
que provocou aglomeração 
em uma casa de veraneio no 
Francês. No último final de 
semana. O procedimento 
investigatório será aberto a 
pedido do Ministério Público 
Estadual, por meio da promo-
tora de Justiça de Marechal 
Deodoro, Maria Aparecida 
Gouveia Carnaúba.

Segundo ela, um proce-
dimento administrativo 
chamado “notícia de fato” 
foi aberto para apurar o 
caso. “A partir disso, ela 
requisitará à Polícia Civil a 
instauração de um inquérito 
policial”, explicou a assesso-
ria do MPAL.

Para o procurador geral 
de Justiça, o empresário que 
promoveu a farra “não passa 
de um marginal”. Segundo 
ele, esse empresário pode 
pegar até 30 anos de prisão 
por desrespeito às medi-
das sanitárias, com base no 
Decreto Estadual, baixado 
pelo governo estadual para 
conter o avanço da pandemia 
em Alagoas. 

O procurador-geral de 
Justiça, Márcio Roberto Tenó-
rio de Albuquerque, foi quem 
solicitou à Promotoria de 
Justiça de Marechal Deodoro 
que instaurasse procedimento 
administrativo para apurar a 
ocorrência. 

Além disso, como presi-
dente da Força Tarefa de 
Combate à Covid-19 em 
Alagoas, ele também enviou 
ofício ao prefeito de Marechal 
e à Polícia Militar para saber 
se algum tipo de autorização 
foi dada para a realização do 
evento. 

Segundo o chefe do 
MPAL, a investigação terá o 
objetivo de apurar a conduta 
de quem promoveu uma festa 
em tempos de pandemia, 
de modo que essa ou essas 

pessoas possam ser responsa-
bilizadas.

Em vídeo enviado na 
segunda-feira à imprensa, 
Márcio Roberto admitiu que o 
MPAL já sabe quem é o empre-
sário responsável pelo evento, 
mas não revelou o nome. 

Para o procurador gral 
de Justiça, na verdade, “esse 
empresário não passa de um 
marginal, um criminoso, 
que promove uma esta, com 
aglomeração, colaborando 
em risco a vida de toda uma 
população, exposta ao novo 
coronavírus, em Alagoas.

De acordo com o promo-
tor, se algum participante da 
festa morrer, o empresário 
infrator pode pegar até 30 anos 
de prisão por desrespeito às 
medidas sanitárias, com base 
no Decreto Estadual, baixado 
pelo governo estadual para 
conter o avanço da pandemia 
de Covid-19 em Alagoas. 

Questionado porque o 
MPAL ainda não divulgou o 
nome do empresário acusado 
contravenção, a assessoria 
da procurador-geral respon-
deu: “Porque o Ministério 
Público iniciou o processo de 
averiguação e providências”, 
mas ainda não apurou tudo a 
respeito desse evento. 

Além disso, “existe a lei 
de abuso de autoridade e os 
membros são fiscalizados 
pelo Conselho Nacional do 
Ministério Público, por isso só 
se posicionam no tempo certo 
e de acordo com o permitido”. 
“Haverá o trâmite e, dentro 
do processo, no momento 
correto, dentro da legalidade, 
o MP irá se posicionando”.                                                     

PREFEITURA DIZ 
QUE NÃO SABIA
A festa, chamada de 

“Fuzuê Weekend”, reuniu 
cerca de 300 pessoas e ter 
repercutido nas redes sociais, 
a Prefeitura de Marechal 
Deodoro diz que não sabe de 
nada e que a festa não tinha 
autorização, portanto foi 
realizada de forma clandes-
tina.

De acordo com a assessoria 
da Prefeitura, a festa aconte-
ceu no sábado, mas as autori-
dades municipais só tomaram 
conhecimento na segunda-
-feira, depois da repercussão 
do fato, com a divulgação 
das imagens compartilhadas 
pelos participantes. 

A aglomeração no local da 
festa gritante, não havia nem 
distanciamento, nem o uso 
de máscara e muito menos 
de álcool em gel. Ou seja, um 
desrespeito completo dos 
protocolos sanitários. 

A polícia deve requisitar 
vídeos e fotos compartilha-
dos pelos participantes para 
mostrar que as medidas do 
atual decreto estadual foram 
desrespeitadas. Outra infor-
mação que deve ser apurada é 
se realmente houve venda de 
ingressos para a festa.

Apesar de ter dito que não 
sabia de nada, a Prefeitura de 
Marechal também terá que 
dar explicações sobre o evento. 
Até porque é atribuição do 
poder público municipal 
fiscalizar denúncias de even-
tos realizados em seu territó-
rio, sem que sejam observadas 
e cumpridas as determinações 
contidas no decreto estadual.

AGLOMERAÇÃO

MP/AL apura ‘balada’ 
clandestina no Francês

Com a chegada de 135.870 
doses de vacinas contra a 
Covid-19, Alagoas avança na 
Campanha de Vacinação e 
passa a imunizar bancários 
a partir dos 18 anos e distri-
bui vacinas suficientes para 
os municípios imunizarem 
pessoas acima de 35. O anún-
cio foi feito na manhã desta 
quarta-feira (21) pelo governa-
dor Renan Filho em postagem 
nas redes sociais.

“Prepara o braço que avan-
çaremos na Campanha de 
Vacinação em Alagoas”, escre-
veu o governador. “Continue 
fazendo a sua parte e vacine-
-se quando chegar a sua vez”, 
ressaltou Renan Filho, sobre o 
total de imunizantes recebidos 
pelo estado com 89.350 doses da 
AstraZeneca, 27.800 da Corona-

Vac e 18.720 doses da Pfizer.
O governador lembrou 

ainda que algumas cidades já 
estão com faixa etária de vacina-
ção mais baixa. O fato decorre 
quando a população de deter-
minada localidade não atende 
ao calendário de imunização. 
Como as vacinas possuem 
tempo específico para armaze-
namento, os municípios preci-
sam aplicar as doses e por isso 
avançam na idade.

De acordo com o Programa 
Nacional de Imunização em 
Alagoas (PNI/AL), 1.659.094 
doses das vacinas contra a 
Covid-19 foram aplicadas 
em Alagoas, sendo 1.188.482 
de pessoas vacinadas com 
a primeira dose e 470.612 já 
imunizadas com a segunda 
dose e dose única. 

GOVERNADOR ANUNCIA...

...Vacina para quem 
tem mais de 35 anos

Gravação feita por celular flagrou a festa clandestina com aglomeração
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comercial, modernização e 
oferecimento de estímulos 
econômicos, a Secretaria de 
Desenvolvimento Econô-
mico, da Ciência, da Tecnolo-
gia e Inovação (Sedecti) lança, 
nesta sexta-feira, o Programa 
de Desenvolvimento Inte-
grado do Município de São 
Miguel dos Campos (Prode-
sam). Ocorrerá ainda a posse 
dos secretários que vão 
compor o Conselho Muni-
cipal de Desenvolvimento 
Econômico de São Miguel 
dos Campos (Codesam).

O evento, que terá a partici-
pação dos secretários e demais 
autoridades locais, apresentará 
o programa que beneficiará o 
município através de incentivos 
fiscais, capacitações profissio-
nais, fortalecimento do comer-
cio local e iniciativa tecnológica, 
científica e empreendedora. 
Além disso, a implantação do 
Polo Multissetorial e Polo do 
Vestuário.

A finalidade do Codesam, 
que será formado e empos-
sado, consiste em auxiliar a 
política municipal de desen-

volvimento e opinar quando 
da concessão dos incentivos 
à implantação das empresas, 
além de debater sobre todas 
as políticas do Prodesam, 
tanto na área de capacitações e 
inovações, quanto ao apoio ao 
comércio local.

Para o secretário de Desen-
volvimento Econômico, Álvaro 

Leiva, o papel do Prodesam é 
firmar a retomada do fomento 
à expansão comercial, bene-
ficiando a população com 
aumento de geração de renda e 
empregabilidade. 

“É de extrema impor-
tância que possamos poten-
cializar os investimentos 
acerca do desenvolvimento 

econômico de São Miguel 
dos Campos, trazendo mais 
tecnologia, inovação, capa-
citação profissional e sobre-
tudo, promover a geração 
de renda para a população 
numa atualidade que exige 
muita mão de obra e servi-
ços qualificados”, ressaltou 
o secretário.

GERAÇÃO DE EMPREGO 
E RENDA
Inaugurada em abri l 

deste ano, a Sedecti já ofer-
tou vários cursos profissio-
nalizantes, em parcerias com 
outras secretarias municipais, 
Sindvest, Fiea, Usina Caeté e 
ainda com o Serviço Nacional 
de Aprendizagem (Senai). A 
sede localizada em um prédio 
de arquitetura do início do 
século XX, no Centro, onde 
recebe diariamente alunos 
que estão matriculados em 
cursos de curto e médio 
prazo.

E para marcar o encerra-
mento de cursos ofertados 
nesse primeiro semestre, como 
soldagem no processo eletrodo 
revestido, informática básica, 
além da capacitação direcio-
nada aos artesãos da cidade, a 
Sedecti promove na sexta-feira 
(30), um evento que levará a 
entrega de Carteira Nacional 
do Artesão,  desenvolvida pelo 
Programa Nacional de Arte-
sanato  (PAB), dos certificados 
dos cursos, além da palestra 
com os artesãos alagoanos 
de reconhecimento nacional, 
o mestre artesão João das 
Alagoas e Sil da Capela.

São Miguel terá programa de 
Desenvolvimento Econômico 

O PRODESAM, que visa geração de renda e emprego, será lançado nesta sexta-feira, e é uma iniciativa da Sedecti

Divulgação

A Sedecti lança, nesta sexta-feira, o Programa de Desenvolvimento Integrado do Município de São Miguel dos Campos
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Julho verde: médica faz alerta 
sobre o câncer ginecológico

PRESTAR ATENÇÃO  aos sinais do corpo contribui com o diagnóstico precoce e ajuda a reduzir complicações

Muito se fala 
s o b r e  o s 
cuidados 

com a saúde da mulher, mas 
o que poucos sabem é que o 
mês de julho também é dedi-
cado a elas. Popularizado 
com o laço verde escuro, o 
julho verde escuro é o mês 
de conscientização sobre o 
câncer ginecológico.

A campanha tem como 
objetivo chamar a aten-
ção sobre a importância da 
prevenção e do diagnóstico 
precoce de cinco tipos de 
câncer que atingem cinco 
áreas do corpo da mulher: 
colo do útero, endométrio, 
ovário, vulva e vagina.

Cláudia Pinto, ginecolo-
gista do Sistema Hapvida 
Maceió, explica que a melhor 
maneira de evitar o câncer 
ginecológico, seja ele qual 
for, é prestar atenção aos 
sinais do próprio corpo e 
consultar o ginecologista 
regularmente.

ENTENDA O QUE CAUSA O
CÂNCER GINECOLÓGICO
Não existe uma causa 

específica para o apare-
cimento do câncer gine-
c o l ó g i c o .  “ O s  t u m o r e s 
geralmente estão relaciona-
dos com infecções persisten-
tes pelo vírus do HPV, mas 

também podem estar liga-
dos com o início da atividade 
sexual de maneira precoce, 
imunidade  ba ixa  e  a té 
síndrome metabólica, que é 
o conjunto de alterações no 
organismo que predispõe ao 

desenvolvimento de doenças 
cardiovasculares e até diabe-
tes”, destaca.

Os principais sintomas do 
câncer na mulher são sangra-
mento vaginal, dor abdomi-
nal ou pélvica constante, 

corrimento fétido, constipa-
ção, perda de peso e ardência 
ou coceira na área genital.

“Ter um ou mais destes 
sintomas não significa que 
você tenha câncer, mas a única 
maneira de saber o que está 

causando estes problemas é 
consultar um médico”, diz. 

CHECK-UP PERIÓDICO: UMA 
ROTINA IMPORTANTE
A rotina muitas vezes 

impede a paciente de perce-
ber algumas alterações no 
próprio corpo e algumas 
doenças podem surgir sem 
que a mulher perceba. Por 
isso, a médica Cláudia Pinto 
reforça a importância da 
realização do check-up gine-
cológico a cada seis meses.

“Os exames solicitados 
dependerão da idade e do 
histórico da paciente, mas, 
geralmente, envolvem citolo-
gia, para detectar lesões pré-
-cancerosas, colposcopia, que 
avalia a vulva, a vagina e o 
colo do útero de maneira bem 
detalhada, captura híbrida, 
que ajuda a diagnosticar o 
HPV, e, por fim, a biópsia, 
quando se fizer necessário”, 
expõe a ginecologista do 
Sistema Hapvida Maceió.

“Mulher:  previna-se! 
Faça seus exames e nunca 
se esqueça de cuidar de si. 
Alimente-se de maneira 
saudável, mantenha o peso 
corporal adequado, não 
fume, evite bebidas alcoó-
licas, pratique atividades 
físicas e use preservativo 
sempre”, finaliza a médica.

Divulgação

Ginecologista, Cláudia Pinto explica que a melhor maneira para evitar o câncer é ficar atenta aos sinais do próprio corpo
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comercial, modernização e 
oferecimento de estímulos 
econômicos, a Secretaria de 
Desenvolvimento Econô-
mico, da Ciência, da Tecnolo-
gia e Inovação (Sedecti) lança, 
nesta sexta-feira, o Programa 
de Desenvolvimento Inte-
grado do Município de São 
Miguel dos Campos (Prode-
sam). Ocorrerá ainda a posse 
dos secretários que vão 
compor o Conselho Muni-
cipal de Desenvolvimento 
Econômico de São Miguel 
dos Campos (Codesam).

O evento, que terá a partici-
pação dos secretários e demais 
autoridades locais, apresentará 
o programa que beneficiará o 
município através de incentivos 
fiscais, capacitações profissio-
nais, fortalecimento do comer-
cio local e iniciativa tecnológica, 
científica e empreendedora. 
Além disso, a implantação do 
Polo Multissetorial e Polo do 
Vestuário.

A finalidade do Codesam, 
que será formado e empos-
sado, consiste em auxiliar a 
política municipal de desen-

volvimento e opinar quando 
da concessão dos incentivos 
à implantação das empresas, 
além de debater sobre todas 
as políticas do Prodesam, 
tanto na área de capacitações e 
inovações, quanto ao apoio ao 
comércio local.

Para o secretário de Desen-
volvimento Econômico, Álvaro 

Leiva, o papel do Prodesam é 
firmar a retomada do fomento 
à expansão comercial, bene-
ficiando a população com 
aumento de geração de renda e 
empregabilidade. 

“É de extrema impor-
tância que possamos poten-
cializar os investimentos 
acerca do desenvolvimento 

econômico de São Miguel 
dos Campos, trazendo mais 
tecnologia, inovação, capa-
citação profissional e sobre-
tudo, promover a geração 
de renda para a população 
numa atualidade que exige 
muita mão de obra e servi-
ços qualificados”, ressaltou 
o secretário.

GERAÇÃO DE EMPREGO 
E RENDA
Inaugurada em abri l 

deste ano, a Sedecti já ofer-
tou vários cursos profissio-
nalizantes, em parcerias com 
outras secretarias municipais, 
Sindvest, Fiea, Usina Caeté e 
ainda com o Serviço Nacional 
de Aprendizagem (Senai). A 
sede localizada em um prédio 
de arquitetura do início do 
século XX, no Centro, onde 
recebe diariamente alunos 
que estão matriculados em 
cursos de curto e médio 
prazo.

E para marcar o encerra-
mento de cursos ofertados 
nesse primeiro semestre, como 
soldagem no processo eletrodo 
revestido, informática básica, 
além da capacitação direcio-
nada aos artesãos da cidade, a 
Sedecti promove na sexta-feira 
(30), um evento que levará a 
entrega de Carteira Nacional 
do Artesão,  desenvolvida pelo 
Programa Nacional de Arte-
sanato  (PAB), dos certificados 
dos cursos, além da palestra 
com os artesãos alagoanos 
de reconhecimento nacional, 
o mestre artesão João das 
Alagoas e Sil da Capela.

São Miguel terá programa de 
Desenvolvimento Econômico 

O PRODESAM, que visa geração de renda e emprego, será lançado nesta sexta-feira, e é uma iniciativa da Sedecti

Divulgação

A Sedecti lança, nesta sexta-feira, o Programa de Desenvolvimento Integrado do Município de São Miguel dos Campos



Apenas para que fique bem claro 
para a população: da bancada 
alagoana na Câmara Federal , 
apenas o deputado Paulão (PT) 
votou contra o bilionário Fundo 
Partidário. Lembrando que o depu-
tado Arthur Lira (PP) não esteve na 
sessão. Os demais votaram a favor 
o assalto aos cofres públicos que 
elevou de R$ 1,8 bilhão (em 2018) 
para R$ 5,7 bilhões o famigerado 
´fundo eleitoral´. No Senado Federal, 
o senador Rodrigo Cunha (PSDB) 
votou contra o fundo. O senador 
Renan Calheiros não compareceu 
à sessão. Fernando Collor (sempre 
do lado dinheiro fácil) votou a favor. 
Portanto, tudo bem explicado é 
melhor porque, como o assalto aos 
cofres públicos deve ser frustrado, 
muita gente vai dizer agora que não 
participou do plano. Participou sim. 
Está tudo registrado. Cínicos, deputados e deputadas da base do governo votaram pela aprovação do fundo e foram 
às redes sociais dizerem exatamente o contrário. É muita cara de pau. Destaque para a deputada Carla Zambelli 
(PSL/SP), que se tornou a mais medíocre de toda a bancada medíocre de apoio ao governo. Mas a deputada não 
pode ser responsabilizada sozinha pela patuscada no Congresso. Outras desgraças eleitas democraticamente estão 
achincalhando ainda mais a combalida política no Brasil.

Em Maceió está acontecendo uma 
situação que passa despercebida 
pela população, na correria do dia a 
dia. O grande volume de informações 
também atrapalha o foco naquilo que 
realmente importa. O fato principal 
é: o maceioense estava comprando 
e comendo muita coisa estragada. 
Estava consumindo alimentos impró-
prios para o consumo, seja pelo estado 
dele [do produto] ou pelo prazo de vali-
dade vencido. Ou seja: desde quando isso vem acontecendo? Quantas pessoas 
adoeceram? Quantas morreram por alguma intoxicação? Os órgãos de fiscalização 
do Município têm agido com rigor nessa questão. Mas as ações ficam apenas no 
“agora”, na apreensão. De certo, a atuação é perfeita. Evita a continuação dos riscos 
à saúde do maceioense. Carnes, frangos e embutidos estragados. Tem coisa mais 
arriscada para o organismo do ser humano?

A assessoria de imprensa da Braskem 
negou ter encontrado uma mina de Sal 
Rosa nas áreas afetadas pela explora-
ção de salgema em Maceió. O mineral 
achado seria supostamente mais puro 
do que o Sal Rosa do Himalaia, segundo 
foi noticiado nas redes sociais, semana 
passada, citando como fonte um funcio-
nário da própria Braskem. “Sal do Hima-
laia e Picanha Argentina? Fake absoluto!”, 
retrucou o coordenador de comunicação 
social da Braskem, jornalista Milton Pradi-
nes. (Ricardo Rodrigues)

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, 
afirmou que o Brasil não pode conti-
nuar com as escolas fechadas e que 
o retorno das aulas presenciais é uma 
“necessidade urgente”. A declaração 
foi dada durante pronunciamento em 
rede nacional de rádio e televisão na 
terça-feira. O recado do ministro, no 
entanto, já em sendo seguido à risca 
em Alagoas, pelas escolas estaduais. A 
busca ativa de alunos tem sido a tática 
usada pelas escolas para retomada 
das aulas presenciais no Estado. (RR)

A Operação Lei Seca (OLS) em Alagoas 
terá nova coordenação. Na sexta-feira 
(23), um tenente tido e reconhecido na 
Polícia Militar como linha dura assumirá 
o comando da OLS. O tenente tem o aval 
do Alto Comando da PM e da Secretaria 
de Segurana Pública (SSP). Pelo que a 
coluna apurou, não tem “ajeitado” com 
ele. Errou, apreensão e xadrez. Sem 
choro nem vela. A Lei Seca passará a 
contar com o apoio integral do Comando 
de Policiamento da Capital (CPC). Mais 
unidades no apoio ao trabalho da OLS.

A aproximação do vereador Fábio Costa 
do presidente da Câmara Arthur Lira 
deixou o delegado ainda mais distante 
do PSB. A base do partido pediu a sua 
cabeça depois que ele saiu em defesa do 
presidente Jair Bolsonaro, na aprovação 
do título de cidadão honorário de Maceió 
para o chefe da Nação. O convite de Lira 
para Costa entrar no PP funcionou como 
uma aliança turbinada, fazendo com que 
o delegado dublê de vereador se empol-
gasse e se lançasse até como candidato 
ao Senado, em 2022. (RR)

Com muita propriedade, o procurador geral de Justiça chamou de marginal o 
empresário responsável pela organização de uma festa clandestina na Praia do 
Francês. Além dos riscos de contaminação pelo vírus da Covid-19, o evento clan-
destino ainda  nivela por baixo o setor de entretenimento, tão prejudicado com a 
pandemia. Ou seja: a maioria faz a coisa certa e ganha pouco e um espertinho faz a 
ganha errada e ganha muito. Resultado: investigação séria nele. O chato é que até o 
Ministério Público se nega a soltar o nome do marginal. Tem nada, não.
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Polícia e mídia: uma mistura ilegal 

Ligeirinhas

Os órgãos de controle externo 
das atividades policiais 

precisam estar atentos a situa-
ções que extrapolam os limites 
do poder de polícia. Misturar 
com política com polícia nunca 
deu certo. E se acrescentar o 
ingrediente: “exibicionismo”, 
a coisa azeda. Pois bem, nesta 
esteira, o delegado-vereador 
Fábio Costa foi eleito com a 
maior votação de Maceió. Frise-
-se: a maior votação do pleito atípico para 2020 (12.038 votos), mas uma votação normal para outros pleitos. 
Prendendo e exibindo suspeitos nas redes sociais e se fotografando sobre cadáveres de bandidos mortos em 
“confronto com policiais” comandados por ele. Tem gente que gosta disso. A democracia permite. Deu certo 
com um delegado pode dar certo com outro. Menos truculento, mais polido, mas com a mesma estratégia 
segue o delegado Leonam Pinheiro, que não esconde de ninguém a vontade de ser político. Já foi testado nas 
urnas, mas não passou no teste. O jovem delegado, sorriso aberto, malhadão, cabelo no gel vem trilhando o 
mesmo caminho. Ainda não há fotos dele ao lado de cadáveres. Mas, perseguição a suspeitos, prisões e até 
frustrações são postadas nas redes sociais do delegado. É esse mesmo o trabalho da polícia? Não se trata de 
se acovardar diante do crime, mas a discrição no combate à criminalidade sempre foi buscada por agentes 
sérios da Segurança Pública. Bem, seja como for, garantias individuais estão sendo desrespeitadas pelas 
operações do jovem delegado midiático. Quer filmar? Filme. Mas não invada a casa das pessoas sem um 
mandado judicial. O senhor não faria isso num imóvel de área nobre ou num condomínio de luxo. As imagens 
postadas pelo delegado mostram esses abusos. Entre outras aberrações.

» Essa não foi boa para o “Seu Audálio”, ex-prefeito de Chã Preta. 
Ele terá que devolver mais de R$ 500 mil aos cofres públicos, 
numa condenação por improbidade administrativa. Vai recorrer 
ou fazer um PIX?

» Na festa para apresentação dos novos uniformes do CRB o presidente 
Mário Marroquim exibiu o seu negacionismo: boa parte do evento sem 
usar máscara. Fala sério, presidente!

» A coluna adverte que, mesmo diante do recuo dos casos novos 
e de óbitos pela Covid-19, a linha editorial será a mesma nas 
versões de O DIA ALAGOAS: a pandemia não acabou.

» Chama a atenção uma informação fornecida pelo Ministério Público 
em Alagoas. Mais de 1.360 pessoas estariam desaparecidas no Estado. 
Sendo que, 3% desse total seriam crianças.

Explicando voto no “fundo” 

Comida estragada 

Fonte de Sal Rosa?

Busca ativa

Novo comando na Lei Seca 

Aliança turbinada

Festa do marginal


