
Uma Van do Transporte 
Complementar de Passa-
geiros pegou fogo hoje pela 
manhã, na BR-104, trecho 
próximo à Ufal. O motorista 
disse que percebeu uma 
fumaça no painel do carro, 
parou o veículo e orientou 
os 42 passageiros a descer. 
Segundo ele, eram 22 passa-
geiros sentados e 20 em pé. 
Ninguém ficou ferido.
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Van do Transporte Complementar capotou após se chocar com poste, na rodovia; oito pessoas feridas, socorridas e levadas para o Hospital Clodolfo Rodrigues

ACIDENTE COM VAN
VEÍCULO COMPLEMENTAR capotou e deixou oito feridos; seriam 17 pessoas no carro

A derrota por 2 a 0 para o 
Sampaio Corrêa, no sábado 
(28) foi decisiva para a saída 
de Ney Franco do CSA. 
O técnico e a Diretoria do 
Azulão entraram em enten-
dimento e se chegou ao 
consenso pela saída do profis-
sional. Por enquanto, o CSA 
contará com os trabalhos do 
auxiliar Adriano Rodrigues.

Pelo menos oito pessoas 
ficaram feridas num grave 
acidente com um veículo 
de transporte complemen-
tar, ocorrido hoje à tarde, 
na rodovia AL-220, em São 

José da Tapera. As informa-
ções dão conta de que um 
pneu do veículo estourou, o 
condutor perdeu o controle 
da direção e a Van saiu da 
pista, se chocou contra um 

poste e depois capotou. Pelo 
menos 17 pessoas estariam no 
veículo. Oito ficaram feridas. 
Unidades do Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgên-
cia (Samu) e da Unidade de 

Resgate do Corpo de Bombei-
ros foram para o local socor-
rer as vítimas. Os feridos 
foram levados para o Hospi-
tal Clodolfo Rodrigues,  em 
Santana do Ipanema.

FRAUDE

TRÁFICO

Aprovação em 
concurso da 
PC custaria 
R$ 60 mil

Apreendidos 
mais de 7kg 
de cocaína 
em Alagoas

Van com 42 passageiros pega fogo na BR-104
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Ney Franco e Diretoria fizeram acordo

DESPEDIDA

Au
gu

st
o 

Ol
ive

ira
/C

SA

Ney Franco 
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após derrota 
na Série B
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Os velhos caminhos sinu-
osos engenho Boa Esperança, 
nos longevos rincões de uma 
Chã Preta rural e não menos 
bucólica trazem a guisa de 
memória  reminiscentes 
lembranças dum pretérito 
mais que centenário que se 
entrelaçam quais ramos de 
um frondoso e vetusto arvo-
redo, à sombra de quem a 
história preteritamente fora 
escrita, ao sabor picante da 
garapa da cana de açúcar, 
amalgamada com o odor 
nectário do melaço que lenta-
mente escorre por entre as 
moendas. Naquele campe-
sino cenário naturalista, 
máxime das íngremes para-
gens verdejantes sob a égide 
senhorial do patriarcado 
do clã Rebelo Maia, egresso 
das terras lusitanas do além 
mar, surge entre sua prole 
de descentes a figura jamais 
olvidada, que trouxe consigo 
muito mais que o sobrenome 
aristocrático, mas, sobretudo 
o legado indelével de homem 
invulgar, devotado as tradi-
ções de sua terra e às crenças 
católicas herdadas de seus 
antepassados, tornando-se 
um exímio político e concilia-
dor de escol: Coronel Firmino 
Rebelo Torres Maia (1836-
1910).

 O irrequieto menino 
[ F i r m i n o  M a i a ]  c r i a d o 
pisando na bagaceira do 
engenho de seus genitores, 
banhando-se amiúde nas 
turvas águas barrentas dos 
riachos daquela comuna com 
suas manias de curvas e sinu-
osidades, já demonstrava em 
tenra idade sua lídima voca-
ção de homem do campo, 

arraigado ao labor diário da 
produção da cana de açúcar e 
seus derivados, tornando Boa 
Esperança num rentável e 
próspero engenho da zona da 
mata alagoana. De persona-
lidade altiva e acima de tudo 
espírito diplomático, o Coro-
nel Firmino Maia comandou 
o destino político-adminis-
trativo da então Assembleia 
[hoje Viçosa], buscando, 
sobretudo cultivar o equilí-
brio e o bem comum de seus 
conterrâneos, necessários no 
árduo caminho de qualquer 
homem público.

 A casa-grande no alto 
do descampado testemunha 
silenciosamente a história do 
invulgar patriarca e senhor 
de engenho Firmino Maia, 
quando ali residia, fazendo 
daquele imponente sobrado 

o símbolo de seu poder polí-
tico e senhorial por décadas. 
O engenho Boa Esperança 
não mais existe, seus alambi-
ques que outrora exalavam o 
odor da garapa se consumi-
ram pelas ferrugens, e o sino 
no cume da capela emude-
ceu para sempre, silenciando 
um tempo pretérito, quais 
seus mortos que repou-
sam em jazigo perpétuo 
dentre eles o velho Coronel 
Firmino, restando simples-
mente tênues recordações, 
numa fidedigna paráfrase 
ao soneto do doutor Jayme 
de Altavila (1895-1970): “Eu 
trago a minha terra em meus 
olhos, eu trago a minha terra 
em meu olfato, minha terra 
cheira a mel quente dos enge-
nhos, minha terra tem o gosto 
ardente dos canaviais”.

Enquanto parte da socie-
dade brasileira mantém a ideia 
fixa nas idiotices palacianas, em 
Brasília, o parlamento segue 
ampliando sua estrada para a 
impunidade dos seus integran-
tes.

E isso está mais claro no 
novo Código Eleitoral que está 
para ser votado na Câmara dos 
Deputados na próxima quinta-
-feira.

No item compra de votos, o 
novo código propõe tipificar  o 
eleitor que vende o voto como 
corrupto.

Assim, se o código for apro-
vado, quem for denunciado por 
ter vendido o voto para algum 
parlamentar será processado 
por crime eleitoral.

Em outro item, a proposta 
atenua a situação de parlamen-
tares e partidos flagrados no 
crime de “boca de urna” e trans-

porte irregular de passageiros.
A proposta em discussão 

pelos parlamentares descri-
minaliza o transporte irregu-
lar de eleitores da zona rural 
para as cidades, bem como a 
famigerada “boca de urna”.

Pela proposta do novo 
Código, para os dois casos, 
haverá apenas a aplicação de 
uma multa, sem prisão, nem 
indiciamento por crime prati-
cado.

É a “nova política” planifi-
cando seus interesses dentro 
da lei, a partir da Câmara dos 
Deputados, comandada pelo 
Centrão.

Assim, que se cuide o elei-
tor viciado na venda de votos 
para levar a classe política ao 
poder.

Agora ele não mais dizer 
que só os políticos são corrup-
tos.

Coronel Firmino Rebelo Torres MaiaEleitor que vender voto vai 
responder processo por 

corrupção eleitoral

Antônio Pereira   * Jornalista

Nunca na história deste 
país tivermos um presi-
dente tão afeito a crises, 
arruaças e outros conflitos. 
Praticamente todos os dias 
desde que tomou posse, Jair 
Bolsonaro cria algum tipo 
de desentendimento. Ele 
sobreviveu até agora com um 
governo impopular graças ao 
grande volume de cortinas 
de fumaça que cria, sempre 
tentando tomar à frente em 
todas as narrativas.

Notadamente, o presi-
dente procura dizer algo 
bombástico sempre que 

algum dos seus filhos está 
prestes a ter que responder 
a crimes. Isso também acon-
tece quando o próprio presi-
dente fica acuado ou tem que 
chamar a atenção da opinião 
pública para algo repugnante 
em detrimento das suas ações.

Foi assim com as milhares 
de mortes provocadas pela 
Convid no Brasil, onde Bolso-
naro se mostrou totalmente 
insensível,  chegando ao 
cúmulo de dizer que ‘morra 
quem tiver que morrer’.

Como se não bastasse 
toda essa verborrogia presi-

dencial para melindrar o 
ambiente político, Bolsonaro 
sempre parte para o ataque, 
deixando claro que tem como 
principal objetivo apear o 
Congresso, Judiciário e mídia 
corporativa, dando um golpe 
de estado, mesmo ele ainda 
sendo presidente da Repú-
blica.

Aliado a todo esse inferno 
político criado desde que 
tomou posse, Bolsonaro, 
agora com total certeza de que 
não vai vencer a eleição do 
próximo ano, parte para criar 
o caos total no Brasil, jogando 

seus cães de aluguel (milícias 
armadas, seguidores de ultra-
direita e seitas evangélicas) 
contra o Supremo Tribunal 
Federal (STF), praticamente o 
único órgão que pode dar um 
basta ao neoditador.

Enquanto isso, o povo 
sofre. Já são quase 20 milhões 
de pessoas sem nada para 
comer durante dias. Já são 
quase 15 milhões de desem-
pregados e quase 600 mil 
mortos pela pandemia que 
poderia ter sido amenizada, 
caso Bolsonaro tivesse orde-
nado a compra de vacinas e 

trabalhado para conscienti-
zar o povo da necessidade de 
medidas protetivas, como uso 
de máscara e higiene. Contra-
riando tudo isso, Bolsonaro 
defendeu e mandou fabricar 
remédios sem eficácia contra 
a doença, culminando na 
maior mortandade do mundo 
em relação à Covid.

Bolsonaro e seus seguido-
res se alimentam da confusão, 
do caos e jogam todas as fichas 
na ameaça cada vez mais real 
de um golpe militar, baseado 
em milícias armadas e funda-
mentalistas religiosos.

Arruaceiro, Bolsonaro aposta tudo no caos total



Cinco integran-
tes de uma 
organização 

criminosa foram autuados em 
flagrante, acusados de tentar 
fraudar o concurso da Polí-
cia Civil (PC),  ontem. Quatro 
pessoas eram de Pernambuco 
e uma de Alagoas, conforme 

informações da polícia. 
Segundo Gustavo Xavier, o 

delegado da Divisão Especial 
de Investigações e Capturas 
(Deic), que é responsável pela 
investigação, a Organização 
Criminosa tem atuação inte-
restadual. Os criminosos agem 
com a intenção de ter acesso a 

carreiras públicas de maneira 
fraudulenta. 

Ainda de acordo com o 
delegado, a principal forma de 
atuação é usar pontos eletrô-
nicos para obter as respostas. 
As cinco pessoas flagradas 
ontem estavam usando pontos 
eletrônicos e possuíam ligações 

entre si. Todos foram autua-
dos pelo crime de fraude em 
certame de interesse público. 
A participação de mais pessoas 
no esquema criminoso será 
investigada pelas autoridades 
responsáveis.

O delegado Gustavo Xavier 
segue com a investigação sobre 

o grupo criminoso. Ele disse 
que a Polícia Civil continua 
com o processo de investigação 
visando identificar a possível 
participação de outras pessoas 
no esquema criminoso. Ele 
enfatizou a parceria com a PC 
de Pernambuco.

Fonte: O Dia Mais
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Bando tenta fraudar concurso 
da Polícia Civil realizado ontem

QUE NÍVEL DE AGENTE DA LEI será o policial que fraudou as provas para ingressar na Polícia Civil?

Cortesia

Um micro-ônibus que 
fazia a linha Cruzeiro do Sul/
Centro de Maceió pegou fogo 
na Avenida Lourival Melo 
Mota, em trecho da BR-104 
próximo à Universidade 
Federal de Alagoas (Ufal), 
hoje pela manhã Apesar do 
susto, não houve feridos.

O TNH1 recebeu imagens 
enviadas por populares 
que f icaram assustados 
ao passar pela pista nas 
primeiras horas de hoje. Os 
vídeos foram registrados 
por pedestres e passageiros 
de veículos que trafegavam 
pela rodovia.

Emanuel  Solano,  que 
dirigia o automóvel, contou 
ao programa Balanço Geral 
Alagoas, da TV Pajuçara, 
que conseguiu estacionar o 
veículo e pedir para os passa-
geiros descerem antes de o 
fogo ter início. 

“Senti que estava saindo 
uma fumaça do painel do 
veículo. Parei, abri a porta, 
pedi para os passageiros 
d e s e m b a r c a r e m  e  t o d o 

mundo desceu. Infelizmente 
o veículo ficou em chamas, 
mas graças a Deus não tinha 
ninguém dentro. Tentei acio-
nar o extintor, mas a labareda 
estava alta e não deu para 
apagar o fogo”, disse.

“Foi tudo muito rápido, 
co isa  de  dois  minutos . 
Tinham umas 22 pessoas 
sentadas e umas 20 em pé, 
mas graças a Deus eles desce-
ram a tempo. Acredito que 
tenha sido problema na parte 
elétrica, outra coisa não justi-
ficaria o veículo incendiar 
dessa forma”, continuou.

O Corpo de Bombeiros 
publicou, no relatório de 
ocorrências em tempo real da 
corporação, que uma viatura 
com militares foi deslocada 
para a Avenida Lourival 
Melo Mota por volta de 7h. 
A assessoria confirmou que o 
trabalho foi concluído ainda 
no início da manhã com o uso 
de água e LGE (líquido gera-
dor de espuma) para comba-
ter as chamas.

Fonte: TNH1

Um home de 84 anos foi 
preso e denunciado por estupro 
de vulneráve, ontem, na zona 
rural de Feira Grande, cidade 
a 166 quilômetros da capital 
alagoana.

O ancião é acusado de ofere-
cer dinheiro em troca de sexo a 
uma menina de apenas cinco 
anos. A menor em questão é 
bisneta do suspeito. De acordo 
com informações repassadas 
pelo 3º BPM, a Polícia Militar 
foi acionada por uma mulher 
– cujo parentesco com a menor 
não foi esclarecido – que teria 
desconfiado do comporta-
mento da criança e, após pres-
sioná-la, a menina teria relatado 
que o bisavô realizava sexo oral 
nela em troca de dinheiro.

Idoso foi encaminhado à 
delegacia, onde foi atuado e 
posteriormente foi liberado. A 
menor foi encaminhada para 
exame de corpo de delito. O 
caso deve ser acompanhado 
pelo Conselho Tutelar da 
cidade.

Fonte: AL24HORAS

Ontem pela manhã, as guar-
nições do Pelotão de Operações 
Policiais Especiais (Pelopes) 
do 3º Batalhão da Polícia Mili-
tar (BPM) apreenderam mais 
de quatro quilos de cocaína no 
município de Arapiraca. 

Os militares receberam 
informações de que dois 
homens tinham acabado de 
chegar de Maceió numa Honda 
XRE e entregariam uma quanti-
dade de drogas a uma pessoa no 
bairro Manoel Teles. Durante as 
buscas, a dupla avistou as equi-
pes e empreendeu fuga, com 
o veículo em alta velocidade, 
sentido Sítio Pau Ferro das 
Laranjeiras.

No acompanhamento, os 
infratores perderam por alguns 
instantes o controle da moto 
e acabaram deixando cair um 
pacote no chão. Em seguida, se 
reequilibraram e continuaram a 
fuga. Com a parada das viaturas 
para que os policiais pegassem 
a bolsa, os criminosos abriram 
distância e conseguiram seguir 
tomando destino ignorado. 
Mesmo após buscas na região, 
ninguém foi preso.

Depois, foi verificado que 
dentro do pacote estavam 
quatro tabletes de cocaína, tota-
lizando 4.200 gramas. Diante 
dos fatos, o entorpecente foi 
levado à Central de Polícia, onde 
foi lavrado o Auto de Apreensão 

e Apresentação junto à Polícia 
Judiciária.

MAIS COCAÍNA
A Polícia Rodoviária Fede-

ral (PRF) prendeu ontem uma 
mulher por tráfico de drogas. 
O caso aconteceu no Km 205 da 
BR 101, em São Sebastião, inte-
rior de Alagoas. Ela foi presa em 
flagrante transportando mais 
de 3kg de cocaína em sua baga-
gem.

Era por volta das 22 horas 
quando a equipe realizou uma 
fiscalização em um ônibus 
de viagem. O veículo fazia a 
rota Maceió – Salvador, com 
parada em Arapiraca. Durante 
os procedimentos de vistoria 
aos passageiros, os policiais 
encontraram quatro tabletes 
de cocaína na bagagem de 
uma mulher.

Questionada sobre a subs-
tância, a passageira afirmou que 
adquiriu a droga em uma praça 
na cidade de Maceió e que a 
estava levando para sua prima, 
em Aracaju. Ao todo, foram 
apreendidos 3kg e 40 gramas de 
cocaína.

Diante dos fatos, a mulher 
foi presa e encaminhada à Dele-
gacia de Polícia Civil em São 
Miguel dos Campos. Ela irá 
responder pelo crime de tráfico 
de drogas.

Fonte: O Dia Mais

QUE SUSTO!DE 84 ANOSTRÁFICO

Van de passageiros 
pega fogo na viagem

Homem é 
preso por 
aliciar a 
bisneta

Polícia apreende mais 
de 7 quilos de cocaína 

Em Arapiraca, droga foi apreendida após perseguição a dois homens numa moto

Van pegou fogo durante viagem na BR-104; cena assustou os passageiros

Mulher esfaqueia o marido 
para se proteger de 
violência doméstica

Uma briga de casal terminou ontem, no 
Complexo Benedito Bentes. A Polícia Mili-
tar foi acionada para dar apoio ao Samu, 
que prestou atendimento a um homem de 
42 anos, ferido a golpe de arma branca. 
Segundo a agressora, a vítima passou a 
noite lhe ameaçando de morte, além de 
outras agressões. Em uma tentativa de se 
defender, a mulher afirma que utilizou uma 
faca de cozinha contra o companheiro. O 
acusado foi encaminhado para o Hospital 
Geral do Estado e a vítima, que também 
apresentava lesões, recebeu atendimento 
na UPA do Benedito Bentes. Após ser 
atendida, ela foi encaminhada à Central de 
Flagrantes, onde formalizou a denúncia por 
lesão corporal, ameaça e violência com base 
na Lei Maria da Penha.
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Vigilância Sanitária apreende 
1.400kg de produtos vencidos

FISCALIZAÇÕES de rotina foram feitas em frigoríficos e mercadinhos de bairros da parte alta e baixa da capital 

Em operações 
de rotina, da 
última quinta-

-feira até ontem, a Vigilância 
Sanitária de Maceió apre-
endeu 1.400kg de alimentos 
perecíveis fora dos padrões 
autorizados para consumo. As 
fiscalizações foram feitas em 
bairros das partes alta e baixa 
da capital.

Durante as operações 
feitas em frigoríficos e merca-
dinhos, foram encontradas 
carnes bovina, suína, salsicha, 
calabresa, salame, linguiça e 
queijo, entre outros produtos 
impróprios para o consumo. 
Os estabelecimentos flagrados 

com produtos inadequados 
ao consumo são notificados 
e multados, em valores que 
variam de R$ 180 a R$ 19 mil.

De acordo com as equipes 
de fiscalização da Vigilância 
Sanitária, durante as operações 
foram encontrados produtos 
que estavam vencidos desde o 
ano de 2019. 

Como informa o coor-
denador-geral da Vigilân-
cia Sanitária, Airton Santos, 
comercializar alimentos fora 
da validade ou em más condi-
ções de conservação expõe 
a saúde dos consumidores 
a riscos. “Dessaforma,  os 
responsáveis pelos estabele-

cimentos precisam garantir a 
segurança dos alimentos que 
vendem”, alerta.

Além das operações regula-
res feitas na capital, a Vigilância 
Sanitária também informa que 
a própria população pode cola-
borar com o trabalho de fisca-
lização nos estabelecimentos 
comerciais. Para isso, o órgão 
oferece um canal de comunica-
ção: o Disque Denúncia. 

As denúncias podem 
ser feitas pelo número (82) 
3312-5495. A população pode 
solicitar a inspeção dos esta-
belecimentos que aprsentem 
irregularidades sanitárias na 
capital. 

A prefeitura de Maceió 
segue, hoje, com a aplicação da 
primeira dose da vacina contra 
a Covid-19 para adolescen-
tes com 16 anos de idade com 
iniciais de letras de ‘O’ a ‘Z’ em 
todos pontos de vacinação da 
capital. Exclusivamente nos 
drive-thrus, a vacina também 
estará disponível para adoles-
centes de 12 a 17 anos, com 
comorbidades. 

A Secretaria Municipal de 
Saúde informa, ainda, que a 
população remanescente dos 
demais grupos etários ou prefe-
renciais que não tenha tomado 
a primeira dose pode se vacinar 
em qualquer ponto.

Os pontos localizados na 
Praça Padre Cícero (Benedito 
Bentes), Papódromo (Vergel), 
Terminal do Osman Loureiro e 
Ginásio Arivaldo Maia (Jacinti-
nho) funcionarão no horário das 
9h às 16h.

Já os drive-thrus de Jaraguá 
e Serraria e os shoppings Pátio 
(Cidade Universitária) e Maceió 
(Mangabeiras) terão Corujão, 
com horários das 9h às 21h.

Para se vacinar com a 
primeira dose, é necessário 
apresentar documento de 
identificação com foto, CPF 
e comprovante de residência 
(original e cópia).

Os adolescentes de 17 e 
16 anos podem se dirigir aos 
pontos de vacinação desa-
companhados. Já os de 12 a 
15 anos deverão estar, neces-
sariamente, acompanhados 
de pai, mãe ou responsável e, 
diante de impossibilidade da 
presença destes, é necessário 
que esteja acompanhado de 
pessoa maior de idade e que 
apresente declaração de auto-
rização dos pais para a imuni-
zação. A declaração pode ser 
escrita a próprio punho.

A segunda dose das vacinas 
segue disponível nos pontos 
de vacinação, observando que 
quem vai completar o ciclo 
com a Coronavac deve se diri-
gir exclusivamente ao Shop-
ping Pátio e quem vai tomar 
segunda dose da Astrazeneca 
ou Pfizer pode ir a qualquer um 
dos pontos.

PRIMEIRA DOSE

Vacinação segue para 
quem tem 16 anos

Para passar por um muti-
rão de limpeza e higienização, 
o Mercado do Benedito Bentes 
não estará aberto ao público. 
De acordo com a Prefeitura de 
Maceió, todo o espaço receberá 
lavagem, desinfecção, reparos 
no piso, limpeza de galerias de 
dejetos, em toda área externa, 
entre outras melhorias. 

O mutirão é coordenado 
pela Secretaria Municipal de 
Trabalho, Abastecimento e 
Economia Solidária (Semta-
bes) e pelo Gabinete de Gestão 
Integrada para o Enfrenta-
mento à Covid-19, e tem ainda 
a participação das Secretarias 
de Desenvolvimento Sustentá-
vel, Infraestrutura, Assistência 
Social, Iluminação e Vigilância 
Sanitária.

Pela programação da 
Prefeitura de Maceió, toda 
semana um mercado público 
vai passar por ações como 
essa, visando garantir mais 

segurança sanitária e conforto 
para consumidores e permis-
sionarios, principalmente 
durante a pandemia do coro-
navirus. 

Neste mês de agosto, além 

do Mercado do Benedito 
Bentes, receberam a ação os 
Mercados da Produção e do 
Jacintinho. O cronograma de 
ações do mês de setembro será 
divulgado nos próximos dias.

BENEDITO BENTES

Mercado passa por 
limpeza e higienização

Ação integrada mantém local higienizado, com reparos e desinfectado

Visa Maceió

Diversos alimentos perecíveis foram encontrados fora dos padrões para consumo

Gabriel Moreira

Gabriel Moreira

Imunização contra a Covid-19 continua nos pontos fixos da capital alagoana

Cartão Bem Legal é emitido gratuitamente
Assegurar o embarque mais prático e ágil nos ônibus 
urbanos, bem como diminuir a circulação de dinheiro nos 
coletivos. É com esse propósito que a Superintendência 
Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) está emitindo, 
gratuitamente, a primeira via do Cartão Bem Legal Cida-
dão. A iniciativa visa ainda oportunizar que os maceioen-
ses adquiram o bilhete com mais facilidade. 
Graças à uma parceria entre a Superintendência Muni-
cipal de Transporte e Trânsito (SMTT) o Sindicato das 
Empresas do Transporte Urbano de Passageiros de 
Maceió (Sinturb), a segunda via do Cartão Bem Legal 
também pode ser adquirido gratuitamente até o final de 

setembro.
Para adquirir o Cartão Bem Legal Cidadão é necessário 
que o interessado apresente RG, CPF e comprovante de 
residência. A primeira via do Bem Legal Cidadão pode 
ser confeccionada gratuitamente em diversos pontos da 
capital, a exemplo do posto de atendimento do Bem Legal 
Centro e na Central Já! do Maceió Shopping.
O serviço também é disponibilizado nos terminais do 
Benedito Bentes, Eustáquio Gomes, Colina dos Eucalip-
tos, Cruz das Almas, Salvador Lyra e Graciliano Ramos. Os 
horários de atendimentos de cada um dos pontos podem 
ser checados em cartaobemlegal.com.br.
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Vigilância Sanitária apreende 
1.400kg de produtos vencidos

FISCALIZAÇÕES de rotina foram feitas em frigoríficos e mercadinhos de bairros da parte alta e baixa da capital 

Em operações 
de rotina, da 
última quinta-

-feira até ontem, a Vigilância 
Sanitária de Maceió apre-
endeu 1.400kg de alimentos 
perecíveis fora dos padrões 
autorizados para consumo. As 
fiscalizações foram feitas em 
bairros das partes alta e baixa 
da capital.

Durante as operações 
feitas em frigoríficos e merca-
dinhos, foram encontradas 
carnes bovina, suína, salsicha, 
calabresa, salame, linguiça e 
queijo, entre outros produtos 
impróprios para o consumo. 
Os estabelecimentos flagrados 

com produtos inadequados 
ao consumo são notificados 
e multados, em valores que 
variam de R$ 180 a R$ 19 mil.

De acordo com as equipes 
de fiscalização da Vigilância 
Sanitária, durante as operações 
foram encontrados produtos 
que estavam vencidos desde o 
ano de 2019. 

Como informa o coor-
denador-geral da Vigilân-
cia Sanitária, Airton Santos, 
comercializar alimentos fora 
da validade ou em más condi-
ções de conservação expõe 
a saúde dos consumidores 
a riscos. “Dessaforma,  os 
responsáveis pelos estabele-

cimentos precisam garantir a 
segurança dos alimentos que 
vendem”, alerta.

Além das operações regula-
res feitas na capital, a Vigilância 
Sanitária também informa que 
a própria população pode cola-
borar com o trabalho de fisca-
lização nos estabelecimentos 
comerciais. Para isso, o órgão 
oferece um canal de comunica-
ção: o Disque Denúncia. 

As denúncias podem 
ser feitas pelo número (82) 
3312-5495. A população pode 
solicitar a inspeção dos esta-
belecimentos que aprsentem 
irregularidades sanitárias na 
capital. 

A prefeitura de Maceió 
segue, hoje, com a aplicação da 
primeira dose da vacina contra 
a Covid-19 para adolescen-
tes com 16 anos de idade com 
iniciais de letras de ‘O’ a ‘Z’ em 
todos pontos de vacinação da 
capital. Exclusivamente nos 
drive-thrus, a vacina também 
estará disponível para adoles-
centes de 12 a 17 anos, com 
comorbidades. 

A Secretaria Municipal de 
Saúde informa, ainda, que a 
população remanescente dos 
demais grupos etários ou prefe-
renciais que não tenha tomado 
a primeira dose pode se vacinar 
em qualquer ponto.

Os pontos localizados na 
Praça Padre Cícero (Benedito 
Bentes), Papódromo (Vergel), 
Terminal do Osman Loureiro e 
Ginásio Arivaldo Maia (Jacinti-
nho) funcionarão no horário das 
9h às 16h.

Já os drive-thrus de Jaraguá 
e Serraria e os shoppings Pátio 
(Cidade Universitária) e Maceió 
(Mangabeiras) terão Corujão, 
com horários das 9h às 21h.

Para se vacinar com a 
primeira dose, é necessário 
apresentar documento de 
identificação com foto, CPF 
e comprovante de residência 
(original e cópia).

Os adolescentes de 17 e 
16 anos podem se dirigir aos 
pontos de vacinação desa-
companhados. Já os de 12 a 
15 anos deverão estar, neces-
sariamente, acompanhados 
de pai, mãe ou responsável e, 
diante de impossibilidade da 
presença destes, é necessário 
que esteja acompanhado de 
pessoa maior de idade e que 
apresente declaração de auto-
rização dos pais para a imuni-
zação. A declaração pode ser 
escrita a próprio punho.

A segunda dose das vacinas 
segue disponível nos pontos 
de vacinação, observando que 
quem vai completar o ciclo 
com a Coronavac deve se diri-
gir exclusivamente ao Shop-
ping Pátio e quem vai tomar 
segunda dose da Astrazeneca 
ou Pfizer pode ir a qualquer um 
dos pontos.

PRIMEIRA DOSE

Vacinação segue para 
quem tem 16 anos

Para passar por um muti-
rão de limpeza e higienização, 
o Mercado do Benedito Bentes 
não estará aberto ao público. 
De acordo com a Prefeitura de 
Maceió, todo o espaço receberá 
lavagem, desinfecção, reparos 
no piso, limpeza de galerias de 
dejetos, em toda área externa, 
entre outras melhorias. 

O mutirão é coordenado 
pela Secretaria Municipal de 
Trabalho, Abastecimento e 
Economia Solidária (Semta-
bes) e pelo Gabinete de Gestão 
Integrada para o Enfrenta-
mento à Covid-19, e tem ainda 
a participação das Secretarias 
de Desenvolvimento Sustentá-
vel, Infraestrutura, Assistência 
Social, Iluminação e Vigilância 
Sanitária.

Pela programação da 
Prefeitura de Maceió, toda 
semana um mercado público 
vai passar por ações como 
essa, visando garantir mais 

segurança sanitária e conforto 
para consumidores e permis-
sionarios, principalmente 
durante a pandemia do coro-
navirus. 

Neste mês de agosto, além 

do Mercado do Benedito 
Bentes, receberam a ação os 
Mercados da Produção e do 
Jacintinho. O cronograma de 
ações do mês de setembro será 
divulgado nos próximos dias.

BENEDITO BENTES

Mercado passa por 
limpeza e higienização

Ação integrada mantém local higienizado, com reparos e desinfectado

Visa Maceió

Diversos alimentos perecíveis foram encontrados fora dos padrões para consumo

Gabriel Moreira

Gabriel Moreira

Imunização contra a Covid-19 continua nos pontos fixos da capital alagoana

Cartão Bem Legal é emitido gratuitamente
Assegurar o embarque mais prático e ágil nos ônibus 
urbanos, bem como diminuir a circulação de dinheiro nos 
coletivos. É com esse propósito que a Superintendência 
Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) está emitindo, 
gratuitamente, a primeira via do Cartão Bem Legal Cida-
dão. A iniciativa visa ainda oportunizar que os maceioen-
ses adquiram o bilhete com mais facilidade. 
Graças à uma parceria entre a Superintendência Muni-
cipal de Transporte e Trânsito (SMTT) o Sindicato das 
Empresas do Transporte Urbano de Passageiros de 
Maceió (Sinturb), a segunda via do Cartão Bem Legal 
também pode ser adquirido gratuitamente até o final de 

setembro.
Para adquirir o Cartão Bem Legal Cidadão é necessário 
que o interessado apresente RG, CPF e comprovante de 
residência. A primeira via do Bem Legal Cidadão pode 
ser confeccionada gratuitamente em diversos pontos da 
capital, a exemplo do posto de atendimento do Bem Legal 
Centro e na Central Já! do Maceió Shopping.
O serviço também é disponibilizado nos terminais do 
Benedito Bentes, Eustáquio Gomes, Colina dos Eucalip-
tos, Cruz das Almas, Salvador Lyra e Graciliano Ramos. Os 
horários de atendimentos de cada um dos pontos podem 
ser checados em cartaobemlegal.com.br.
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Acordo judicial entre faculdade 
e MPT garante bolsas de estudo

SEUNE oferecerá 4 bolsas integrais a pessoa com deficiência, afrodescendente, transgênero e vítima de violência doméstica

O Ministér io 
Público do 
T r a b a l h o 

(MPT) em Alagoas e a facul-
dade Seune firmaram um 
acordo judicial que garante 
a destinação de bolsas de 
estudo, no valor total de R$ 
273 mil, a estudantes que 
possuem dificuldade de 
acesso ao ensino superior. 
Além de promover igual-
dade de oportunidades, 
o acordo busca atender a 
parcela da população histo-
ricamente vítima de discri-
minação e de violência.

Por meio do acordo, serão 

concedidas quatro bolsas de 
estudo integral a brasileiros 
que não possuem diploma de 
curso superior e cuja renda 
familiar bruta mensal não 
ultrapasse 1 salário-mínimo 
e meio por pessoa. Os estu-
dantes com direito à bolsa 
deverão ter cursado o ensino 
médio completo em escola 
da rede pública ou em insti-
tuições privadas na condição 
de bolsista integral.

O MPT e a Seune defini-
ram que, preferencialmente, 
uma bolsa de estudos será 
destinada para pessoa com 
deficiência, uma para pessoa 

com origem afrodescen-
dente, outra bolsa integral 
será destinada para pessoa 
transgênero e mais uma 
bolsa de estudos será voltada 
para pessoa com histórico 
de violência doméstica. Os 
beneficiários da bolsa inte-
gral deverão apresentar 
aproveitamento acadêmico 
de, no mínimo, 75% das 
disciplinas cursadas em cada 
período letivo.

A forma de inscrição está 
prevista em Edital publi-
cado pela Seune no início 
do corrente mês de agosto, 
com previsão do começo das 

aulas no semestre 2021.2. A 
escolha final dos bolsistas 
se dará pela nota do Enem, 
podendo ser utilizada qual-
quer nota dos três últimos 
certames.

Caso encerre suas ativi-
dades por qualquer razão, os 
beneficiários da bolsa integral 
deverão ser transferidos para 
uma universidade federal 
compatível com a disciplina 
acadêmica. Caso a transferên-
cia não seja possível, a Seune 
assumiu o compromisso de 
transferir os estudantes para 
outra unidade de ensino indi-
cada pelo MPT e a custear as 

mensalidades.

ORIGEM DO ACORDO
O acordo judicial  foi 

firmado entre o Ministério 
Público do Trabalho e a Seune 
após o MPT ajuizar uma ação 
de execução de termo de ajuste 
de conduta, depois que a facul-
dade descumpriu o compro-
misso firmado de realizar 
o pagamento adequado de 
férias a seus empregados. O 
valor das bolsas – R$ 273 mil 
– corresponde a multa de R$ 
1 mil paga pela faculdade por 
cada trabalhador encontrado 
em situação irregular.

O Tribunal de Justiça 
de Alagoas vai realizar um 
mutirão com casamento cole-
tivo voltado à comunidade 
LGBTQIA+ e ações judiciais 
de mudança de nome e gênero 
para pessoas transgênero, no 
próximo dia 24 de setembro.

O mutirão foi solicitado 
pelo Centro de Acolhimento 
Ezequias Rocha Rego (Caerr), e 
tem o apoio da Centro Univer-
sitário Uninassau. Interessa-
dos devem procurar o Caerr, 
pelo número (82) 9-8158-3098 
(Whatsapp) ou em sua sede na 
rua Supervisor Ivaldo Ferino, 
413, Clima Bom, em Maceió.

“Essa pauta é super impor-
tante, atual e recorrente na 
Justiça. O Poder Judiciário tem 
que ter uma pauta inclusiva, e 
a questão do transgênero não 
poderia ficar de fora”, diz a 
magistrada Emanuela Poran-
gaba, coordenadora da Justiça 
Itinerante do TJAL, que condu-
zirá o mutirão.

A juíza explica a dinâmica 
do evento, que vai combinar o 
virtual com o presencial para 
garantir a segurança sanitária 
e ao mesmo tempo não deixar 
de atender pessoas com difi-
culdade de acesso aos meios 
digitais.

Para as ações de mudança 
de gênero, serão realizadas 
audiências virtuais e presen-
ciais. A sentença será prolatada 
ao final da audiência. O Tribu-
nal espera solucionar entre 50 e 
80 casos do tipo.

À tarde, a juíza Emanuela 
Porangaba vai conduzir o casa-
mento coletivo para 50 casais, 
na sede no Caerr. Serão cinco 
sessões separadas, cada uma 
com 10 casais.

MENOS BUROCRACIA
As áreas jurídicas da 

Uninassau e do Caerr farão 
as petições de mudança de 
gênero. Os interessados devem 
apenas apresentar documen-
tos pessoais de identificação, 
comprovante de residência 
e testemunhas que compro-
vem que a pessoa é conhecida 
socialmente por aquele nome e 
gênero.

“Antigamente se exigia 

um laudo psicológico, o que 
era uma ação extremamente 
discriminatória, porque isso 
é algo muito individual. Não 
precisa de psicólogo para dizer 
como eu me sinto e me identi-
fico perante a sociedade. Isso 
sempre burocratizou demais”, 
ressalta a juíza.

A magistrada destaca ainda 
a contribuição do evento para 
a formação dos estudantes da 
Uninassau. “A Itinerante tem 
essas duas vertentes, prestar 
o serviço jurisdicional à socie-
dade, a quem mais precisa, 
mas também levar conheci-
mento prático aos acadêmicos, 
quando fazemos em parceria 
com as instituições de ensino”.

ALÉM DE CASAMENTO GAY

Justiça promove ações 
de mudança de gênero

Bia Alexandrino
Repórter

O Governo de Alagoas 
recebe, nesta segunda-feira (30), 
a décima primeira remessa de 
doses de vacinas contra a Covid-
19 do mês de agosto. Desta vez 
serão 47.300 doses de imunizan-
tes enviados pelo Ministério da 
Saúde (MS), que desembarcam 
a partir de 16h50, no Aeroporto 
Zumbi dos Palmares. Deste 
total, 29.750 doses são da Astra-
Zeneca e 17.550 da Pfizer.

Contando com esta última 
remessa, Alagoas contabiliza 
mais de um milhão de doses 
só neste mês, segundo dados 
da Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesau). Após a chegada 
a Maceió, os imunizantes terão 
a temperatura aferida, serão 
contabilizados e armazenados 
na sede do Programa Nacio-
nal de Imunização (PNI) em 
Alagoas, no bairro Farol.

A retirada das vacinas por 
parte das Secretarias Munici-
pais de Saúde (SMSs) acontece 
somente depois que o PNI/AL 
realizar o cadastro dos imuni-
zantes. Para fazer a retirada, as 
SMSs devem realizar solicitação 
pelo Sistema de Informações de 
Insumos Estratégicos (SIES) e 
marcar agendamento prévio 
nas Centrais de Distribuição.

Na Central de Arapiraca, 
o agendamento deve ser feito 
pelo e-mail creadiarapiraca@
gmail.com . Já para a retirada na 
Central de Maceió, o agenda-
mento deve ocorrer pelo e-mail: 

redefrioalagoas@gmail.com

AVANÇO 
O secretário de Estado 

da Saúde, Alexandre Ayres, 
afirma que o avanço da vacina-
ção é essencial para o combate à 
Covid-19. Ele destaca, ainda, a 
importância da vacinação das 
pessoas com 18 anos ou mais 
para que, em seguida, os adoles-
centes possam fazer parte da 
campanha em todo o Estado.

“Quando finalizarmos a 
última faixa etária adulta, vamos 
imunizar os adolescentes. Mas, 
para isso, a população precisa 
atender ao chamado para a vaci-
nação, tanto para a primeira, 
quanto para a segunda dose”, 
salientou Ayres.

O gestor da Saúde estadual 
lembra que, para a taxa de 
transmissão do vírus não voltar 
a subir, as pessoas devem conti-
nuar seguindo as medidas de 
controle. “É necessário que as 
pessoas continuem usando a 
máscara, higienizando as mãos 
e mantendo o distanciamento 
social”, salientou.

BALANÇO 
Até a última atualização 

do Ministério da Saúde (MS), 
Alagoas recebeu 3.412.250 
doses das vacinas CoronaVac, 
AstraZeneca, Pfizer e Janssen. 
No total, o PNI em Alagoas já 
distribuiu 2.981.713 doses de 
vacinas para os 102 municípios.

Desde o início da Campa-
nha Estadual de Vacinação em 
Alagoas, em 19 de janeiro deste 

COVID-19

Alagoas recebe mais 
47.300 imunizantes

Caio Loureiro

TJ vai realizar mutirão com casamento coletivo voltado à população LGBTQIA+
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Bolsonaro ocultou compra de 
máscaras de modelo impróprio

A DIFERENÇA A MAIS do custo do segundo produto impróprio para uso de profissionais da saúde foi de 141%

Folhapress

O governo Jair 
B o l s o n a r o 
p a g o u  R $ 

3,59 por máscara do tipo PFF2, 
considerado um dos melhores 
modelos para proteção contra 
o coronavírus, e R$ 8,65 por 
unidade de uma máscara que 
acabou escanteada por ser 
imprópria a profissionais de 
saúde. A diferença a mais do 
custo do segundo produto foi 
de 141%.

A existência de um contrato 
para compra de 500 mil másca-
ras PFF2 diretamente da 3M do 
Brasil, a um custo de R$ 3,59 por 
peça, foi omitida em ofícios do 
Ministério da Saúde ao MPF 
(Ministério Público Federal) em 
Brasília.

Assim, não foi possível 
saber que o governo Bolso-
naro pagou por uma máscara 
imprópria mais do que o dobro 
do valor pago por uma máscara 
tida como adequada e eficiente. 
As duas compras foram feitas 
com dispensa de licitação, no 
começo da pandemia da Covid, 
em 2020. A informação só foi 
fornecida após insistência do 
MPF.

A Procuradoria da Repú-
blica investiga irregularidades 
na aquisição de equipamentos 
de proteção impróprios, do tipo 
KN95, de fabricação chinesa.

O então secretário-execu-
tivo do ministério, coronel do 
Exército Élcio Franco, e o então 
diretor do Departamento de 
Logística em Saúde, Roberto 
Ferreira Dias, foram cobrados 
por procuradores a entregar a 
relação de todos os contratos de 
compra de máscaras feitos pelo 
ministério durante a pandemia.

Dias assina esses contratos. 
Ele foi demitido do ministério 
após um atravessador de vaci-
nas inexistentes denunciar uma 
cobrança de propina pelo dire-
tor no valor de US$ 1 por dose. 
O caso foi revelado pela Folha.

Franco está abrigado em um 
cargo na Casa Civil da Presi-
dência. O coronel e Dias são 
investigados pela CPI da Covid 
no Senado.

Em pelo menos três ocasi-
ões, Dias escondeu a existência 
do contrato com a 3M, omitindo 
da tabela de contratos infor-
mada ao MPF qualquer menção 
à compra feita ainda no começo 
da pandemia.

O único contrato referente 
a máscaras do tipo N95 -KN95 
e PFF2 são associadas a esse 
modelo- que aparece nas tabe-

las é o da aquisição do produto 
suspeito.

Reportagem publicada pela 
Folha em 17 de março revelou 
que as máscaras KN95 forne-
cidas pelo Ministério da Saúde 
eram impróprias para uso por 
profissionais de saúde, segundo 
entendimento expresso em 
parecer da Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária). Uma parte expressiva 
contava com a inscrição “non-
-medical” na embalagem.

As máscaras chinesas 
foram adquiridas da Global 
Base Development HK Limi-
ted, uma empresa de Hong 
Kong. A representação junto 
ao ministério foi feita pela 356 
Distribuidora, Importadora 
e Exportadora, cujo dono é 
Freddy Rabbat -é ele que assina 
o contrato na pasta.

Rabbat é um empresário 
que atua no mercado de reló-
gios de luxo suíços.

Com o Ministério da Saúde, 
ele assinou um contrato para 
venda de 40 milhões de KN95 e 
200 milhões de máscaras cirúr-
gicas. O valor total do contrato 
é de R$ 691,7 milhões. Metade 
desse valor se refere às másca-
ras impróprias.

Diante da impossibilidade 
de uso por profissionais de 
saúde, os equipamentos de 
proteção ficaram parados em 
galpões nos estados e acaba-
ram sendo destinados para uso 
por pessoas fora de ambientes 
hospitalares.

Uma segunda reportagem 
da Folha mostrou que o preço 
pago estava acima do mercado, 
conforme um documento do 
Ministério da Saúde que bali-
zou o negócio.

O que havia sido omitido 
do MPF, que investiga essas 
irregularidades, é a existên-
cia de uma contratação direta, 
sem intermediários, no mesmo 
momento da pandemia e com 
um preço bem inferior ao pago 
a partir da atuação de atraves-
sadores.

A CPI da Covid investiga 
o mesmo modelo adotado no 
governo Bolsonaro em relação 
às vacinas.

O Ministério da Saúde colo-
cou empecilhos para comprar 
os imunizantes da Pfizer e do 
Instituto Butantan e abriu as 
portas para atravessadores e 
intermediários, como a Precisa 
Medicamentos, no caso da 
vacina indiana Covaxin, e mili-
tares representantes de outros 
negócios.

O contrato assinado direta-
mente com a 3M teve o valor de 
R$ 1,79 milhão. O documento 
foi assinado em 12 de março de 
2020.

Dados do Portal da Trans-
parência, do governo federal, 
mostram que o pagamento foi 
efetivado e que cada máscara 
saiu por R$ 3,59, como consta 
no contrato.

Já o contrato das máscaras 
chinesas, com intermediários, 
foi assinado em 8 de abril de 

2020. A KN95 saiu por US$ 1,65, 
ou R$ 8,65, conforme a cota-
ção do dólar estabelecida no 
contrato.

As duas compras foram 
feitas na gestão de Luiz Henri-
que Mandetta, demitido do 
cargo de ministro da Saúde em 
16 de abril.

As gestões seguintes defen-
deram a compra da KN95, 
não agiram para substituí-las 
e permitiram a continuidade 
de Dias à frente das princi-
pais compras na pandemia. A 
demissão só ocorreu em razão 
dos avanços da CPI.

O então diretor de Logística, 
em ofício ao MPF em novem-
bro, ocultou a existência do 
contrato com a 3M do Brasil. No 
principal inquérito em curso, a 
procuradora Luciana Loureiro 
cobrou novas informações, em 
30 de março deste ano. Em 14 de 
abril, Dias voltou a omitir a exis-
tência da compra da PFF2, afir-
mando existir apenas o contrato 
com o representante de relógios 
de luxo.

Loureiro, outra vez, pediu 
que o ministério informasse 
todas as aquisições feitas de 
máscaras KN95, N95 e PFF2. 
O ofício foi enviado em 13 de 
maio. No dia 20 daquele mês, o 
então diretor finalmente forne-
ceu as informações e uma cópia 
do contrato com a 3M do Brasil.

Em julho e em agosto, após 
a demissão de Dias, a procu-
radora questionou a gestão 
de Marcelo Queiroga sobre a 

execução dos contratos e sobre 
o destino de todas as máscaras 
KN95 e PFF2.

A omissão sobre a existência 
do contrato da PFF2 se deu em 
um segundo procedimento do 
MPF, que investigou os preços 
cobrados. O processo foi arqui-
vado.

A 356 Distribuidora, por 
meio dos advogados Eduardo 
Diamantino e José Luis Oliveira 
Lima, afirmou em nota que 
os preços estavam abaixo da 
média de mercado.

“ N a  o c a s i ã o ,  h o u ve 
aumento sem precedentes 
da demanda mundial, o que 
influenciou os preços. Apesar 
da competição, o Brasil conse-
guiu concluir a aquisição, feita 
diretamente entre governo e 
fornecedora chinesa.”

As máscaras têm certifica-
ção aceita internacionalmente 
e eficácia na retenção de 95% 
de partículas, cita a nota. “Os 
equipamentos seguem especi-
ficações de Anvisa e Inmetro.”

A 356 Distribuidora importa 
e exporta produtos como reló-
gios, uniformes profissionais 
e máscaras, segundo os advo-
gados. “Freddy Rabbat atua 
com comércio exterior há mais 
de 40 anos, nunca foi acusado 
de qualquer irregularidade e 
representa marcas de reputação 
mundial.”

A 3M do Brasil e o Ministé-
rio da Saúde não responderam 
aos questionamentos da repor-
tagem.

O valor total do contrato é de 
R$ 691,7 milhões; metade 

desse valor se refere às 
máscaras impróprias



Kelmenn Freitas
Savannah Comunicação Corporativa

A c o n f i a n ç a 
dos empre-
e n d e d o r e s 

das micro e pequenas empre-
sas alcançou o melhor pata-
mar desde dezembro de 2013, 
cravando 100,2 pontos numa 
escala que vai até 200 pontos, 
como mostra a edição mais 
recente do Boletim de Sonda-
gem Econômica realizado pelo 
Sebrae e Fundação Getúlio 
Vargas (FGV). Nos últimos 
oito anos, o pior momento foi 
registrado em abril de 2020, 
quanto o índice chegou a 52,2 
pontos, no auge da pandemia 
de Covid-19.

O Índice de Confiança 
Empresarial tem por obje-
tivo antecipar decisões de 
curto prazo em termos de 
investimentos, contratações e 
crédito, entre outras decisões 
por parte das empresas. Por 
isso, esse desempenho pontu-
ado no boletim do último mês 
de julho é tão significativo e 
promissor, principalmente 
pelo fato de a pandemia ainda 
seguir como uma ameaça que 
paira sobre a economia Brasil 
afora.

“Os principais motivado-

res para este crescimento da 
confiança dos empresários de 
pequeno porte podem ser atri-
buídos ao avanço da vacinação 
em todo o país, à manutenção, 
mesmo que com certo atraso, 
das políticas públicas de preser-
vação dos empregos e ao auxílio 
emergencial”, explica o gerente 
adjunto da Unidade de Gestão 
Estratégica (UGE) do Sebrae 
Alagoas, Fábio Leão.

“Vale o registro que a 
demanda reprimida da 
economia, com o aumento do 
consumo no comércio e no 
serviço a partir da flexibilização 
e abertura econômica, também 
contribui com grande percen-
tual neste aumento do índice de 
confiança”, completa.

METODOLOGIA
Para medir o Índice Geral de 

Confiança das MPE (IC-MPE), 
Sebrae e FGV consideram uma 
cesta de outros índices, como o 
ISA (Índice da Situação Atual) e 
o IE (Índice de Expectativas) que, 
juntos, influenciam as decisões 
dos empresários em seus diver-
sos segmentos econômicos.

Foram calculados o ISA e 
o IE da indústria, comércio e 
serviços, incluindo ainda uma 
análise dos aspectos relativos 
ao acesso a crédito, às expectati-

vas de contratação e ampliação 
de investimentos.

O IC-MPE aumentou em 4,1 
pontos, divididos pelos seguin-
tes setores: MPE comércio (+ 
5,2 pontos), MPE serviços (+4,1 
pontos) e MPE indústria (+2,8 
pontos).

Os segmentos mais confian-
tes em termos de empre-
gos futuros, medidos em 
julho, foram a indústria (com 
aumento de 19,9% na confiança 
do setor), o de serviços (com 
17,3%, o maior índice desde 
2013) e o de comércio (com um 
aumento de 10,6% dos empre-
sários para os próximos meses).

“Esses percentuais repre-
sentam as possibilidades de 
chances de novas contratações 
setoriais para os próximos três 
meses. O percentual da indús-
tria é um bom sinalizador, uma 
vez que este segmento tem o 
poder de puxar vários outros 
e diversos elos produtivos, e 
ainda fornecedores de insu-
mos”, observa Fábio Leão.

“A grande expectativa do 
setor de serviços, por sua vez, 
guarda uma relação direta com 
as agendas de flexibilização da 
economia por parte dos gover-
nos estaduais. Os serviços são 
diretamente afetados pelo grau 
de vacinação em todo o país, já 

que grande parte do seu fatura-
mento somente é possível com a 
presença das pessoas em even-
tos, shows e viagens, apenas 
para citar alguns”, destaca ele.

Já o setor de comércio 
também apresenta uma boa 
expectativa de contratação e 
uma tendência de crescimento 
para as datas de final de ano, 
caso a situação de saúde do país 
continue melhorando.

O Nordeste foi a terceira a se 
destacar no Boletim de Sonda-
gem Econômica Sebrae/FGV. 
A região marcou 86,1 pontos 
(crescimento de +3,8 pontos. 
O Sul, região mais à frente no 
levantamento, registrou 110,4 
pontos - um crescimento de 
9,2 pontos em comparação a 
sondagem anterior.

Em seguida aparece o 
Sudeste, com 97,9 pontos, num 
aumento de +6,2 pontos. Por 
questões de metodologia do 
Boletim, as regiões Centro-
-Oeste e Norte foram agrupa-
das e responderam, juntas, com 
um total de 87,4 pontos, repre-
sentando um crescimento de 
+0,2 pontos no mês de julho.

“O crescimento das expec-
tativas dos pequenos negócios 
em todas as regiões do país 
é um ótimo sinalizador para 
o planejamento empresarial. 

A sinalização é importante 
para que os formuladores de 
políticas e os agentes públicos 
intensifiquem sua atenção no 
apoio aos negócios de pequeno 
porte. Mesmo com o cenário 
positivo do mercado, os negó-
cios de pequeno porte necessi-
tam constantemente de apoio, 
para ampliarem sua produção, 
investimentos e contratações”, 
analisa Fábio Leão.

CRÉDITO AINDA SEGUE DIFÍCIL
O gerente do Sebrae 

Alagoas chama atenção espe-
cial para o acesso ao crédito 
por parte dos pequenos negó-
cios. Para Fábio Leão, as notí-
cias largamente divulgadas na 
imprensa apontam as eleva-
das dificuldades em termos de 
burocracia e demora no acesso 
ao crédito. Resultado: com um 
mercado ainda de pouca oferta, 
o crédito acaba se tornando caro 
e escasso.

“Nessa sondagem, por 
exemplo, foi detectado que o 
grau de exigência no acesso a 
crédito na indústria ficou 34% 
mais elevado que a sonda-
gem anterior; 54% moderado 
e apenas 12% mais baixo em 
termos de exigência para as 
empresas deste segmento”, 
analisa.
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Confiança dos empreendedores
registra melhor nível em 8 anos

AVANÇO DA VACINAÇÃO e auxílio emergencial são apontados como principais motivos para a retomada de investimentos

6 O DIA DIGITAL  l  30 de agosto  I  2021

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

Bolsonaro ocultou compra de 
máscaras de modelo impróprio

A DIFERENÇA A MAIS do custo do segundo produto impróprio para uso de profissionais da saúde foi de 141%

Folhapress

O governo Jair 
B o l s o n a r o 
p a g o u  R $ 

3,59 por máscara do tipo PFF2, 
considerado um dos melhores 
modelos para proteção contra 
o coronavírus, e R$ 8,65 por 
unidade de uma máscara que 
acabou escanteada por ser 
imprópria a profissionais de 
saúde. A diferença a mais do 
custo do segundo produto foi 
de 141%.

A existência de um contrato 
para compra de 500 mil másca-
ras PFF2 diretamente da 3M do 
Brasil, a um custo de R$ 3,59 por 
peça, foi omitida em ofícios do 
Ministério da Saúde ao MPF 
(Ministério Público Federal) em 
Brasília.

Assim, não foi possível 
saber que o governo Bolso-
naro pagou por uma máscara 
imprópria mais do que o dobro 
do valor pago por uma máscara 
tida como adequada e eficiente. 
As duas compras foram feitas 
com dispensa de licitação, no 
começo da pandemia da Covid, 
em 2020. A informação só foi 
fornecida após insistência do 
MPF.

A Procuradoria da Repú-
blica investiga irregularidades 
na aquisição de equipamentos 
de proteção impróprios, do tipo 
KN95, de fabricação chinesa.

O então secretário-execu-
tivo do ministério, coronel do 
Exército Élcio Franco, e o então 
diretor do Departamento de 
Logística em Saúde, Roberto 
Ferreira Dias, foram cobrados 
por procuradores a entregar a 
relação de todos os contratos de 
compra de máscaras feitos pelo 
ministério durante a pandemia.

Dias assina esses contratos. 
Ele foi demitido do ministério 
após um atravessador de vaci-
nas inexistentes denunciar uma 
cobrança de propina pelo dire-
tor no valor de US$ 1 por dose. 
O caso foi revelado pela Folha.

Franco está abrigado em um 
cargo na Casa Civil da Presi-
dência. O coronel e Dias são 
investigados pela CPI da Covid 
no Senado.

Em pelo menos três ocasi-
ões, Dias escondeu a existência 
do contrato com a 3M, omitindo 
da tabela de contratos infor-
mada ao MPF qualquer menção 
à compra feita ainda no começo 
da pandemia.

O único contrato referente 
a máscaras do tipo N95 -KN95 
e PFF2 são associadas a esse 
modelo- que aparece nas tabe-

las é o da aquisição do produto 
suspeito.

Reportagem publicada pela 
Folha em 17 de março revelou 
que as máscaras KN95 forne-
cidas pelo Ministério da Saúde 
eram impróprias para uso por 
profissionais de saúde, segundo 
entendimento expresso em 
parecer da Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária). Uma parte expressiva 
contava com a inscrição “non-
-medical” na embalagem.

As máscaras chinesas 
foram adquiridas da Global 
Base Development HK Limi-
ted, uma empresa de Hong 
Kong. A representação junto 
ao ministério foi feita pela 356 
Distribuidora, Importadora 
e Exportadora, cujo dono é 
Freddy Rabbat -é ele que assina 
o contrato na pasta.

Rabbat é um empresário 
que atua no mercado de reló-
gios de luxo suíços.

Com o Ministério da Saúde, 
ele assinou um contrato para 
venda de 40 milhões de KN95 e 
200 milhões de máscaras cirúr-
gicas. O valor total do contrato 
é de R$ 691,7 milhões. Metade 
desse valor se refere às másca-
ras impróprias.

Diante da impossibilidade 
de uso por profissionais de 
saúde, os equipamentos de 
proteção ficaram parados em 
galpões nos estados e acaba-
ram sendo destinados para uso 
por pessoas fora de ambientes 
hospitalares.

Uma segunda reportagem 
da Folha mostrou que o preço 
pago estava acima do mercado, 
conforme um documento do 
Ministério da Saúde que bali-
zou o negócio.

O que havia sido omitido 
do MPF, que investiga essas 
irregularidades, é a existên-
cia de uma contratação direta, 
sem intermediários, no mesmo 
momento da pandemia e com 
um preço bem inferior ao pago 
a partir da atuação de atraves-
sadores.

A CPI da Covid investiga 
o mesmo modelo adotado no 
governo Bolsonaro em relação 
às vacinas.

O Ministério da Saúde colo-
cou empecilhos para comprar 
os imunizantes da Pfizer e do 
Instituto Butantan e abriu as 
portas para atravessadores e 
intermediários, como a Precisa 
Medicamentos, no caso da 
vacina indiana Covaxin, e mili-
tares representantes de outros 
negócios.

O contrato assinado direta-
mente com a 3M teve o valor de 
R$ 1,79 milhão. O documento 
foi assinado em 12 de março de 
2020.

Dados do Portal da Trans-
parência, do governo federal, 
mostram que o pagamento foi 
efetivado e que cada máscara 
saiu por R$ 3,59, como consta 
no contrato.

Já o contrato das máscaras 
chinesas, com intermediários, 
foi assinado em 8 de abril de 

2020. A KN95 saiu por US$ 1,65, 
ou R$ 8,65, conforme a cota-
ção do dólar estabelecida no 
contrato.

As duas compras foram 
feitas na gestão de Luiz Henri-
que Mandetta, demitido do 
cargo de ministro da Saúde em 
16 de abril.

As gestões seguintes defen-
deram a compra da KN95, 
não agiram para substituí-las 
e permitiram a continuidade 
de Dias à frente das princi-
pais compras na pandemia. A 
demissão só ocorreu em razão 
dos avanços da CPI.

O então diretor de Logística, 
em ofício ao MPF em novem-
bro, ocultou a existência do 
contrato com a 3M do Brasil. No 
principal inquérito em curso, a 
procuradora Luciana Loureiro 
cobrou novas informações, em 
30 de março deste ano. Em 14 de 
abril, Dias voltou a omitir a exis-
tência da compra da PFF2, afir-
mando existir apenas o contrato 
com o representante de relógios 
de luxo.

Loureiro, outra vez, pediu 
que o ministério informasse 
todas as aquisições feitas de 
máscaras KN95, N95 e PFF2. 
O ofício foi enviado em 13 de 
maio. No dia 20 daquele mês, o 
então diretor finalmente forne-
ceu as informações e uma cópia 
do contrato com a 3M do Brasil.

Em julho e em agosto, após 
a demissão de Dias, a procu-
radora questionou a gestão 
de Marcelo Queiroga sobre a 

execução dos contratos e sobre 
o destino de todas as máscaras 
KN95 e PFF2.

A omissão sobre a existência 
do contrato da PFF2 se deu em 
um segundo procedimento do 
MPF, que investigou os preços 
cobrados. O processo foi arqui-
vado.

A 356 Distribuidora, por 
meio dos advogados Eduardo 
Diamantino e José Luis Oliveira 
Lima, afirmou em nota que 
os preços estavam abaixo da 
média de mercado.

“ N a  o c a s i ã o ,  h o u ve 
aumento sem precedentes 
da demanda mundial, o que 
influenciou os preços. Apesar 
da competição, o Brasil conse-
guiu concluir a aquisição, feita 
diretamente entre governo e 
fornecedora chinesa.”

As máscaras têm certifica-
ção aceita internacionalmente 
e eficácia na retenção de 95% 
de partículas, cita a nota. “Os 
equipamentos seguem especi-
ficações de Anvisa e Inmetro.”

A 356 Distribuidora importa 
e exporta produtos como reló-
gios, uniformes profissionais 
e máscaras, segundo os advo-
gados. “Freddy Rabbat atua 
com comércio exterior há mais 
de 40 anos, nunca foi acusado 
de qualquer irregularidade e 
representa marcas de reputação 
mundial.”

A 3M do Brasil e o Ministé-
rio da Saúde não responderam 
aos questionamentos da repor-
tagem.

O valor total do contrato é de 
R$ 691,7 milhões; metade 

desse valor se refere às 
máscaras impróprias
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Mais agilidade: Sesau inova 
com o Serviço de Telelaudo
Ruana Padilha e 
Igor Nascimento
Repórteres

Disponibilizar 
ferramentas 
tecnológicas 

que agilizem a assistência aos 
usuários da rede hospitalar 
pública. Com este objetivo, a 
Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesau) implantou o Serviço de 
Telelaudo, que interliga todas as 
suas unidades e está localizado 
no Hospital Metropolitano de 
Alagoas (HMA), em Maceió. 
Por meio do dispositivo, os 
laudos médicos de exames 
por imagem são gerados em 
até duas horas, via aplicativo 
de celular, assegurando que 
pacientes iniciem o tratamento 
imediatamente.

Por meio da nova ferra-
menta, os laudos são gerados 
à distância, sem que os médi-
cos especialistas tenham que 
estar na unidade hospitalar 
solicitante. Com isso, os médi-
cos das demais unidades de 
saúde têm acesso aos resulta-
dos dos exames via celular e, 
a partir daí, podem analisar 
e indicar o tratamento mais 
adequado para o paciente, bem 
como, prescrever a medicação 

adequada e, se for caso, solicitar 
exames complementares, além 
de emitirem atestados médicos, 
quando necessário.

Com o laudo à distância, 
cujo serviço é disponibilizado 
24 horas por dia, todos os dias 
da semana, a Sesau conecta 
toda Rede Hospitalar Pública 
do Estado, segundo explica 
o médico e coordenador do 
Centro de Diagnóstico do HMA, 
André Vitório. “Alagoas tem 

ganhado eficiência na gestão 
da saúde, ao concentrar, em um 
ambiente e, de forma integrada, 
o Serviço de Telelaudo. Desde a 
criação do Centro de Diagnós-
tico do Hospital Metropolitano, 
recebemos a missão de conectar 
todo o Estado”, ressaltou.

 Essa integração, ainda 
de acordo com André Vitó-
rio, possibilita que o paciente 
i n t e r n a d o  n o  H o s p i t a l 
Regional do Alto Sertão, 

em Delmiro Gouveia, possa 
fazer a tomografia naquela 
unidade, recebendo o laudo 
de imediato, por meio da 
equipe de radiologistas do 
Serviço de Telelaudo. “Então, 
isso tem trazido um benefício 
sem precedentes aos nossos 
pacientes, pois temos levado 
os melhores especialistas, de 
forma remota, para dar esse 
laudo”, explicou.

Os serviços de telemedi-

cina conectam as unidades da 
Rede Pública do Estado, como 
o Hospital Metropolitano de 
Alagoas (HMA), Hospital da 
Mulher (HM) e o Hospital 
Geral do Estado (HGE), em 
Maceió. Também integram o 
Serviço de Telelaudo, o Hospi-
tal Regional do Norte (HRN), 
em Porto Calvo; Hospital 
Regional da Mata (HRM), em 
União dos Palmares; Hospi-
tal de Emergência do Agreste 
(Arapiraca), em Arapiraca; e 
o Hospital Regional do Alto 
Sertão (HRAS), em Delmiro 
Gouveia.

Para  o  secretár io  de 
ações de Saúde e diretor do 
Hospital Metropolitano de 
Alagoas, Marcos Ramalho, 
a tecnologia sempre foi uma 
grande aliada dos serviços de 
saúde, por qualificar, ainda 
mais, a assistência. “Estamos 
investindo cada vez mais em 
inovação para trazer mais 
segurança, agilidade no 
atendimento e comodidade 
para os nossos pacientes. A 
telemedicina é uma reali-
dade que veio para ficar, traz 
funcionalidade, qualidade e 
agilidade, que são os requisi-
tos para se obter o diagnós-
tico seguro”, salientou.

RESULTADOS SÃO ENTREGUES em tempo recorde por meio da ferramenta disponibilizada no Hospital Metropolitano

 Catarina Magalhães


