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Quintella  
‘pavimenta  
e tempera’  
a estrada

Medeiros 
e Camelo  
rumo ao PT  
para 2022

Gaspar reage 
com dados 
ao cinismo  
de Collor

Cunha está  
passando à  
segunda opção 
no seu grupo

ALE AUTORIZA GOVERNO 
A RENEGOCIAR DÍVIDAS

PRODUTORES RURAIS, AGRICULTORES FAMILIARES E COOPERATIVAS SERÃO BENEFICIADOS

Quintella ensina a cozinhar

Foi aprovado na sessão 
de hoje, o Projeto de Lei nº 
622/2021, de autoria do depu-
tado Paulo Dantas, que dispõe 
sobre a concessão de anis-

tia, remissão e renegociação 
de dívidas de operações de 
crédito realizadas pela Desen-
volve, no âmbito de recursos 
do Fecoep, aos produtores 

rurais, aos agricultores fami-
liares, às cooperativas nos seus 
diversos ramos de atuação e 
às associações. A matéria foi 
aprovada em 2º turno e segue 

agora para análise e sanção 
por parte do governador 
do Estado. De acordo com a 
matéria, a anistia dos créditos 
será concedida de forma total, 

parcial ou através de renego-
ciação das dívidas. A pande-
mia da Covid-19 prejudicou 
a produção nas propriedades 
rurais, em Alagoas.
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ALAGOAS MAIOR NA REGIÃO SERRANA DOS QUILOMBOS

Formada por 11 municípios, a região é reconhecida pelo 
patrimônio e importância histórica para a cultura do 

Brasil. Nela, o Alagoas Maior atende mais de 580 coope-
rados, que se dividem em 8 associações e 5 cooperati-
vas. E é nas serras de União dos Palmares que está um 

dos grupos atendidos pelo programa: a Associação dos 
Mini Produtores do Vale da Pelada, que é o maior território 
produtor de bananas do Estado. O grupo entrega, mensal-
mente, cerca de 60 toneladas da fruta, nas variedades 
prata, pacovan e cumprida.

Com quase 1.200 páginas, o 
relatório final da CPI da Covid, 
de relatoria do senador Renan 
Calheiros, foi apresentado hoje. 
O documento pede o indicia-
mento de duas empresas e 66 
pessoas, incluindo o presidente 
Jair Bolsonaro e seus filhos, os 
ministros da Saúde Pazuello 
e Queiroga, empresários, 
blogueiros e médicos. O texto 
deve ser votado no mais tardar 
na semana que vem. Para o rela-
tor alagoano, a pior omissão 
na pandemia foi o atraso para 
compra de vacinas.

Atraso na compra é 
destaque no relatório

VACINAS

6
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NO DOMINGO

Mais de seis mil farão concurso da Sefaz

Marcello Victor
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Concebido por Alfred 
Nobel, o Prêmio que leva 
seu nome, foi entregue pela 
primeira vez em 1901, sob a 
administração da Fundação 
Nobel, criada para este fim. 
Entre o ano de sua criação e 
2020, tendo promovida 120 
edições do Prêmio, o laureado 
reconhecimento foi conce-
dido 603 vezes a 934 pessoas e 
28 organizações. É motivo de 
reflexão o fato de que, apesar 
da qualidade de suas institui-
ções acadêmicas e científicas e 
da riqueza de sua literatura e 
cultura, o Brasil jamais tenha 
sido laureado, ao contrário 
dos demais países dos BRICs 
(Rússia, Índia e China) e de 
vários vizinhos do continente 
latino-americano: Chile, Argen-
tina, Colômbia, Guatemala, 
México, Peru e Venezuela.

Não falta mérito aos brasi-
leiros: Machado de Assis, Jorge 

Amado e Lygia Fagundes Teles, 
na Literatura, César Lattes, 
reconhecido como o verda-
deiro descobridor da partícula 
subatômica méson Pi, na Física, 
e Carlos Chagas, responsável 
pela descoberta da doença que 
leva seu nome, na Medicina. 
São apenas alguns exemplos 
do potencial do Brasil, também 
expresso em numerosos escri-
tores de talento e sucesso e em 
trabalhos e pesquisas, como 
as centenas inscritas ao longo 
das 20 edições do Prêmio Péter 
Murányi, que, no melhor espí-
rito da valorização da Ciência 
e do Conhecimento, reconhece 
iniciativas voltadas à melhoria 
da qualidade da vida das popu-
lações em desenvolvimento.

Mesmo sem que um dos 
maiores prêmios globais seja 
uma meta, podemos refletir 
como estamos, ao longo de 
todo esse tempo, reconhecendo 

e prestigiando nossos próprios 
talentos, e atuando no campo 
científico e de P&D. Nesse 
sentido, cabe buscar indicado-
res confiáveis e ter consciência 
de que, apesar dos avanços, 
ainda precisamos investir mais 
nas diversas áreas do conheci-
mento.

No Índice Global  de 
Inovação (IGI), que acaba de 
ser divulgado, em compara-
ção com o ranking de 2020, o 
Brasil avançou cinco posições 
em 2021, estando agora no 57º 
lugar, entre 132 nações. Consi-
derando o impacto da pande-
mia em nossa economia, bem 
como as muitas outras adver-
sidades, às quais foram subme-
tidos, o desempenho mostra a 
resiliência de nossos pesquisa-
dores, que continuaram produ-
zindo mesmo em meio à maior 
crise sanitária do último século.

Contudo, é importante 

destacar que as políticas 
públicas ainda precisam ser 
melhoradas. Para que nossos 
pesquisadores e acadêmicos 
possam igualar-se ao desem-
penho de seus pares internacio-
nais é necessário, por exemplo, 
mais incentivo ao desenvolvi-
mento da ciência e pesquisa, 
fomento crescente e constante 
de bolsas de estudo em pós-
-graduação, maior divulgação 
dos trabalhos e intercâmbio 
com universidades e centros de 
pesquisa internacionais.

Uma possibilidade para que 
nossa pesquisa se concretize 
mais fortemente em produtos e 
serviços é o incremento de parce-
rias com a iniciativa privada, ou 
seja, com o Segundo Setor.

Seria oportuna, também, 
maior integração das políti-
cas públicas com o trabalho 
do Terceiro Setor no campo 
de P&D. O Brasil conta com 

fundações e institutos que se 
dedicam ao incentivo e ao reco-
nhecimento da pesquisa e da 
ciência, concedendo bolsas e 
promovendo prêmios de alto 
nível, dentre outras iniciativas. 
Esses atores da sociedade civil 
dão contribuições consistentes, 
incluindo impactos de transfor-
mação positiva no âmbito da 
sociedade e de comunidades 
específicas.

O desenvolvimento da 
ciência e da pesquisa certa-
mente contribuirá muito para 
a recuperação sócio-econô-
mica, crescimento sustentado, 
inclusão social e ascensão 
de nossa economia ao pata-
mar de renda alta. Essas são 
as reais prioridades. Se, em 
consequência, ganharmos 
nosso primeiro Nobel, será 
ótimo, mas o foco crucial é a 
qualidade da vida e o bem-
-estar da população brasileira.

O Prêmio Nobel que ainda não temos

Marcelo Uchôa * Advogado e professor de Direito Marcelo Firmino *Jornalista

A CPI da Covid-19 chega 
ao seu final e a sociedade 
brasileira só tem a agradecer 
aos seus trabalhos. Graças a 
eles, brasileiras e brasileiros 
passaram a compreender, de 
maneira insofismável, que a 
negação do governo federal 
à pandemia não era apenas 
uma ideia calcada em má 
informação, tratava-se de 
estratégia pensada meticulo-
samente para lucrar, ora com 
a produção e a distribuição 
de remédios ineficazes contra 
a doença, ora com a adminis-
tração de vacinas (algumas 
das quais incontroversas) 
adquiridas a preços superfa-
turados, ora com lobbies de 
segmentos corporativos da 
área médica, todas as hipó-
teses para contemplar um só 
desejo de enriquecer em rios 
de corrupção viabilizados 
morbidamente sobre a dor e o 
sofrimento da população.   

A Comissão foi pródiga 
em mostrar que a empatia 
não é o forte dos que tocam a 
saúde nacional, menos ainda 
do presidente da República, 
para quem tanto faz se deze-
nas ou centenas de milhares 
de pessoas morrem em decor-
rência de seu mau exemplo 
pessoal, da sua incessante 
estratégia de desinforma-
ção ou das futricas políticas 
que alimenta contra todos 
que, opondo-se ao estado de 

absurdo, tentam levar à sério 
o grave desafio de salvar vidas 
durante o maior colapso da 
saúde mundial em décadas. 
Não por acaso será provavel-
mente indiciado em múlti-
plos crimes do Código Penal: 
epidemia por propagação 
de germes patogênicos com 
resultado em morte (art. 267); 
infração de medida sanitária 
preventiva destinada a impe-
dir introdução ou propagação 
de doença contagiosa (art. 
268); charlatanismo (art. 283); 
perigo para a vida ou saúde 
de outrem (art. 132); incitação 
ao crime (art. 286); homicídio 
qualificado (art. 121); homi-
cídio por omissão (art. 121 
c/c Art. 13,  § 2º; lesão corpo-
ral grave (art. 129); idem, por 
omissão; falsificação de docu-
mento público e particular 
(arts. 297 e 298); emprego 
irregular de verba pública 
(art. 315); prevaricação (art. 
319), sem falar em crimes de 
responsabilidade por afronta 
a diversos incisos do art. 85 da 
Constituição, os quais envol-
vem crimes praticados contra 
a probidade, a administração 
em geral e a ordem pública.  

Somadas, as penas excede-
riam a 30 anos de prisão. Parece 
muito, mas é pouco. Segundo 
o Conselho Nacional de Secre-
tários de Saúde, subnotifica-
ções à parte, a pandemia no 
Brasil já repercutiu, até o 

presente momento (18/10), 
em 603.465 óbitos, 21.651.910 
casos, o que correspondem 
a, aproximadamente, 14% e 
10% dos números mundiais, 
absurdo se for considerado 
que o país não detém sequer 
3% da população do Planeta. 
Pior ainda, se for lembrado 
que o Brasil teve condições 
efetivas de ser uma das primei-
ras nações do mundo a iniciar 
uma estratégia de vacinação, 
o que não aconteceu devido 
à perversidade manifesta do 
governo federal. Em resumo, 
todas as penas citadas, mais 
um impeachment e qual-
quer indenização pensada, 
não seriam suficientes para 
sancionar adequadamente a 
hecatombe promovida pelo 
presidente brasileiro, situação 
que também não compen-
saria a crueldade protagoni-
zada por sua rede de asseclas, 
dentro e fora do governo.  

A história passada no país 
precisa ser levada ao conheci-
mento do mundo. É no banco 
dos réus do Tribunal Penal 
Internacional que os psico-
patas nacionais precisam 
responder por seus crimes. 
O morticínio brasileiro não 
foi obra do acaso, um joguete 
atroz do destino. Foi uma 
hipótese abominavelmente 
racionalizada. Foi crime 
contra a humanidade, foi 
genocídio.  

A pandemia da Covid-19 
vitimou milhões de pessoas 
no mundo inteiro, só no Brasil 
mais de 600 mil, e ao mesmo 
tempo trouxe também a fortuna 
para alguns segmentos, como a 
indústria farmacêutica com seus 
“kits”.

Só que nos Estados Unidos 
o mercado que mais cresceu foi 
o da indústria de derivados da 
maconha, com sua diversidade 
de produtos para todos os gostos.

Vendendo de óleo óleo vapo-
rizador a creme para alívio da 
dor, adesivos, gomas e doces 
variados, essa indústria faturou 
US$ 5,7 bilhões em 2019 e vai 
entrar 2022 faturando US$ 22 
bilhões, ou algo em torno de R$ 
100 bilhões.

Isso por que com a legalização 
do Canabidiol ou CBD – extrato 
natural da Cannabis Sativa 
(Maconha) – nos Estados Unidos, 
a indústria ficou à vontade para 
a fabricação de diversos produ-
tos que caíram no gosto popular. 

Assim, os americanos criaram 
um segmento de mercado multi-
bilionário.

Segundo o site site Five Thirty 
Eight, essa indústria além de 
atender os humanos também já 
produz para o segmento animal, 
como o óleo CBD para acalmar os 
cachorros. Nesse caso, o óleo tem 
sabor de bacon.

O detalhe é que a disparada 
do setor é tão relevante que a 
Coca-Cola, marca gigante o 
setor de bebidas, já acompanha 
a popularização do segmento, 
fazendo estudos para inserção 
do CBD não psicoativo como 
ingrediente em suas bebidas pelo 
mundo.

Um dado significativo 
nesse mercado novo, revelado 
pela empresa Headset, é que as 
vendas dos produtos derivados 
da maconha cresceram 240% 
entre o segundo trimestre de 2020 
e o de 2021.

Ou seja, a cannabis deu novo 
barato à economia americana.

Genocídio brasileiro Indústria de produtos derivados 
da maconha cresce em 

disparada nos EUA



O  d e p u t a d o  D u d u 
Ronalsa (PSDB) repudiou 
durante a sessão ordinária 
realizada ontem na Assem-
bleia Legislativa a declaração 
do deputado estadual por 
São Paulo, Frederico D’Avila 
(PSL), contra o Papa Fran-
cisco, a Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB) 
e ao arcebispo de Aparecida, 
Dom Orlando Brandes. O 
deputado paulista chamou os 
religiosos de “vagabundos” 

e “safados” e disse também 
que a CNBB “é um câncer”. 

“Isso não é atitude de um 
parlamentar. É uma falta 
de respeito o que ele disse, 
independente da sua posição 
política. Exigimos respeito 
com a Igreja e com os líderes 
que ajudam a levar a palavra 
de Deus e os valores cristãos 
a milhares de pessoas no 
Brasil e no mundo. Ele já se 
desculpou, mas mesmo assim 
quero fazer este registro aqui 
no Plenário”, disse Dudu 
Ronalsa. 

Por  unanimidade de 
votos foi aprovado durante 
a sessão ordinária de hoje, 
o Projeto de Lei nº 492/2021, 
de autoria do deputado Jair-
zinho Lira (PRTB), que auto-
riza o Poder Executivo a criar 
o programa “Horta Escolar”, 
com o objetivo de desenvol-
ver ações para institucionali-
zar a instalação e manutenção 
de hortas nas dependências 
das escolas estaduais alago-
anas. Além desta, outras 13 
matérias foram apreciadas e 
deliberadas pelo plenário da 
Casa. O projeto foi aprovado 

em segundo turno e segue 
para a sanção do Governo.

A iniciativa, segundo o 
autor da proposta, busca o 
aprimoramento da formação 
dos estudantes por meio da 

conscientização ambiental 
e do desenvolvimento de 
novas habilidades e compe-
tências úteis para a forma-
ção profissional. “Visa ainda 
contribuir para ampliar 
o acesso dos estudantes a 
alimentos saudáveis nas 
refeições em ambiente esco-
lar, servindo como incentivo 
a bons hábitos alimenta-
res”, justifica Jairzinho Lira, 
complementando que o 
excedente da produção deve 
ser doado, prioritariamente 
a famílias em situação de 
extrema pobreza.

Foi  aprovado 
na sessão de 
hoje, o Projeto 

de Lei nº 622/2021, de autoria 
do deputado Paulo Dantas 
(MDB), que dispõe sobre a 
concessão de anistia, remis-
são e renegociação de dívi-
das de operações de crédito 
realizadas pela Agência de 
Desenvolvimento de Alagoas 
(Desenvolve), no âmbito 
de recursos do Fundo de 
Combate e Erradicação da 
Pobreza (Fecoep), aos produ-
tores rurais, aos agricultores 
familiares e as cooperativas 
nos seus diversos ramos de 

atuação e as associações. A 
matéria foi aprovada em 2º 
turno e segue agora para 
análise e sanção por parte do 
governador do Estado.

De acordo com a matéria, a 
anistia dos créditos será conce-
dida de forma total, parcial ou 
através de renegociação das 
dívidas. A proposta, segundo 
o deputado Paulo Dantas, 
é uma forma de amenizar 
os efeitos da crise sanitária 
que se abateu no Brasil e no 
mundo devido a pandemia do 
coronavírus. “Que vitimou, 
em especial, a classe produ-
tora rural e suas organizações 

coletivas motivando a perda 
das suas atividades econô-
micas e, consequentemente, 
a capacidade de pagamento 
dos seus empréstimos”, justi-
fica o propositor, no projeto 
de lei, acrescentando que a 
aprovação da matéria se faz 
necessária para sanar a grave 
crise que o setor vem enfren-
tando. “Endividamento e 
falta de crédito, situação que 
inviabiliza a continuação da 
atividade agrícola dessas 
pessoas,) afetando direta-
mente a economia dos muni-
cípios alagoano”, completa 
Paulo Dantas.
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Aprovado projeto de lei que 
beneficia produtores rurais

AGRICULTORES FAMILIARES E COOPERATIVAS podem ter a anistia ou renegociação das dívidas e mais crédito 

Ígor Pereira/ALE)

Ígor Pereira/ALE)

Paulo Dantas apresentou PL para reparar os danos causados aos produtores

Ronaldo Medeiros apresentou PL que vai beneficiar pessoas com deficiência

Ígor Pereira/ALE)

Ígor Pereira/ALE)

Jairzinho Lira é o autor do projeto

Deputado pediu respeito à religião

Pensando em levar repre-
sentatividade e igualdade 
para as pessoas surdas em 
Alagoas, o deputado estadual 
Ronaldo Medeiros (MDB) 
apresentou o projeto de lei 
nº 694/2021, que propõe a 
educação bilíngue no Estado. 
A matéria defende a disponi-
bilização de escolas especia-
lizadas na Língua Brasileira 
de Sinais (Libras) e Língua 
Portuguesa, atendendo os 
critérios linguísticos, tendo 
início no primeiro ano da 
vida escolar.

Essa estrutura pode ser 
implementada dentro de esco-
las já existentes na rede esta-
dual de ensino, como também 
pode-se ser criado um centro 
educacional, ambos com 
pessoal especializado, desen-
volvendo currículos, métodos, 
formação e programas espe-
cíficos, incluindo conteúdos 
culturais.

“Alagoas possui mais 
de 140 mil pessoas surdas 
e queremos garantir que 
aqueles que são estudantes 
tenham acesso à informa-
ção, conhecimento técnicos 
e científicos. Isso também é 
uma forma de desenvolver 
a consciência da importân-
cia da escrita e da leitura 
nas crianças, além dela cres-
cer em um ambiente que se 
identifique e que a integre”, 
defende o deputado Ronaldo 
Medeiros.

Com a aprovação da Lei, 
o Poder Executivo regula-
mentará como funcionará a 
educação bilíngue, a partir do 
desenvolvimento de progra-
mas integrados e pesquisas 
que fortaleçam as práticas 
socioculturais dos surdos 
e das libras, manter profis-
sionais qualificados, desen-
volver a grade curricular e 
elaborar material didático.

MEDEIROS APRESENTA

Implementação de 
educação bilíngue

EM DEFESA DA IGREJA

Dudu Ronalsa repudia 
ofensas de deputado

PROGRAMA

ALE aprova PL que 
cria o “Horta Escolar”



Eq u i p e s  d e 
manutenção 
e fiscalização 

da Secretaria Municipal do 
Trabalho, Abastecimento e 
Economia Solidária (Semta-
bes), fizeram, ontem, uma 
ação de correção de irregu-
laridades na rede elétrica da 
feirinha do Jacintinho. É que 
na região houve uma queda 
de energia elétrica, em razão 
de uma sobrecarga no local. 

De acordo com a equipe 
técnica da Semtabes,  sobre-
carga na rede elétrica foi 
causada devido à identifica-
ção de ligações clandestinas 

por lojas privadas no entorno 
do local, e pela grande quanti-
dade de freezers existentes em 
oito boxes da feira. Com isso, 
houve falta de energia elétrica 
durante três dias no local.

De acordo o secretário 
Carlos Ronalsa, para solucio-
nar e prevenir o problema, a 
partir de agora, os permissio-
nários dos mercados e feiras 
poderão ter apenas dois free-
zers em cada boxe. “Não sabí-
amos do excesso freezer na 
feira, só após a inspeção cons-
tatamos o problema na rede e 
que houve a falta de energia 
no local por três dias”. 

Com a ação  das equi-
pes, foi possível identificar a 
sobrecarga na rede, e ainda, 
constatado furtos de ener-
gia vindo da parte externa 
da feira, das lojas privadas. 
Um levantamento foi feito 
das ligações clandestinas de 
energia e as correções serão-
feitas. 

As equipes da secretaria 
estiveram na feira do Jacinti-
nho, e notificaram os permis-
sionários que possuíam mais 
de dois freezers nos boxes, 
dando um prazo de até 7 dias 
para ser feita a retirada dos 
freezers que estão em excesso. 
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Jacintinho: Agentes realizam 
inspeção elétrica na Feirinha

AÇÃO FOI  realizada pelos agentes da Semtabes para combater furtos de energia e sobrecarga elétrica no local

Débora Maysa/Ascom Semtabes

Agentes fiscalizam irregularidades na rede elétrica da feirinha do Jacintinho

A Prefeitura de Maceió 
prossegue, hoje , com o Mutirão 
de coleta de pneus inservíveis, 
com as equipes atuando na 
região da orla lagunar e parte 
alta de Maceió. Como desdo-
bramento da campanha Maceió 
Unida Contra a Dengue, a 
finalidade de prevenir e elimi-
nar potenciais criatórios do 
mosquito Aedes aegypti. 

Desde a última segunda-
-feira, equipes de agentes de 
combate a endemias e educa-
dores ambientais intensifica-
ram a fiscalização de imóveis 
e estabelecimentos comerciais 
com além do recolhimento de 
pneus, agentes de educação 
ambiental estiveram na região 
da orla marítima com orienta-
ções aos comerciantes locais. 
O objetivo do mutirão é para 
conter o avanço do número de 
casos de dengue em Maceió, 
que aumentou 60% em relação 
ao ano passado, considerando o 
período de janeiro a setembro.

No próximo sábado, Dia D 
da campanha, serão instalados 
quatro pontos de coleta para 
que a população leve pneus 
inservíveis que estão expostos 
à chuva e ao consequente risco 
de se tornar um criadouro do 
mosquito. Os pontos de coleta 
de pneus serão instalados 
nas Praças da Faculdade, no 
Prado; Multieventos, na Paju-
çara; Padre Cícero, no Benedito 
Bentes; no Osman Loureiro, no 
Clima Bom. 

Com o tema “Trabalho 
Infantil: Panorama e Impactos da 
Pandemia”, a Secretaria Munici-
pal de Educação promove,  na 
próxima sexta-feira, uma pales-
tra com o intuito de proporcio-
nar um debate sobre o trabalho 
infantil e a importância da escola 
no combate a este problema. O 
evento contará com a presença 
do procurador do Ministério 
Público do Trabalho (MPT) 
no Ceará, Antonio de Oliveira 
Lima.

O debate, que será exibido 
às 15h, no canal oficial do 
Youtube da Semed, terá como 
mediadora a Técnica do Centro 
de Atenção Integrada à criança 
e adolescente (CAICA), Ticyane 
Melo Bentes. O espaço será 
uma oportunidade de trazer o 
debate sobre o trabalho infantil 
de maneira mais aperfeiçoada, 
levando a comunidade escolar 
e público em geral a um conte-
údo mais aprofundado sobre 
essa problemática.

A palestra ficará a cargo do 
procurador Antonio de Oliveira 
Lima, que a partir de suas expe-
riências no Ministério Público do 
Trabalho no Ceará, e como coor-
denador-geral do Programa de 
Educação contra a Exploração 
do Trabalho da Criança e do 
Adolescente (Peteca), tratará de 
aspectos do trabalho infantil, 
proteção da criança e do adoles-
cente, ações realizadas pelo MPT 
e o papel da escola no combate a 
trabalho infantil.

Maria Rita Pereira Rodri-
gues, aluna do 7º ano da Escola 
Municipal Doutor Sarmento, 
do Barro Duro, foi finalista na 
I Olimpíada Mandacaru de 
Matemática, conquistando a 
medalha de prata, como a única 
representante de Maceió entre 
os premiados. A conquista da 
estudante da rede municipal 
de ensino foi comemorada por 
gestores, professores, funcioná-
rios e alunos. 

A Primeira Olimpíada 
Mandacaru de Matemática é 
destinada aos estudantes do 6° 
ano do Ensino Fundamental II 
ao 3° ano do Ensino Médio das 
Escolas públicas e privadas, e 
a competição em sua primeira 

edição, foi realizada totalmente 
online, contendo 20 questões de 
múltiplas escolha e uma ques-
tão discursiva. 

Realizada no último mês de 
agosto e o resultado anunciado 
no dia 07 de outubro, a  Olimpí-
ada foi composta por três níveis: 
Nível Luiz Gonzaga (6° e 7º ano 
do Ensino Fundamental); Nível 
Zumbi dos Palmares (8° e 9° 
ano do Ensino Fundamental) e 
Nível Lampião (Ensino Médio).

Orientada pelo professor de 
matemática da Rede Munici-
pal, Geraldo Filho, a estudante 
Maria Rita teve um bom desem-
penho e obtendo uma boa nota 
entre todos os participantes do 
certame. “Me sento muito orgu-

lhosa pela conquista e trazer a 
única medalha de prata para 
Alagoas, com ajuda e apoio do 
professor Geraldo e da minha 
mãe, Adriana”.

Como ressalta Geraldo 
Filho,  a dedicação de Maria Rita 
foi um dos diferenciais para a 
conquista da medalha, aliado a 
importância de um bom acom-
panhamento junto aos alunos 
dentro de sala de aula. “Ter uma 
aluna medalhista me traz um 
sentimento inexplicável. Maria 
Rita se preparou muito bem, é 
um aluno excelente, com uma 
família presente e não tenho 
dúvidas de que outras meda-
lhas virão”, reconhece o profes-
sor de matemática. 

PNEUS INSERVÍVEIS SEMEDOLIMPÍADA DE MATEMÁTICA

Prefeitura 
prossegue 
com mutirão 
de coleta

Trabalho 
infantil é 
tema de 
palestra

Aluna de escola pública 
ganha medalha de prata

Leonardo André / Ascom Semed

Maria Rita é aluna da Escola Municipal Doutor Pompeu Sarmento e foi medalhista na Olimpiada Mandacaru de Matemática
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Karyne Gomes
Repórter

Está chegando 
a  h o r a !  O s 
c a n d i d a t o s 

devem estar preparados para 
as provas do concurso público 
da Secretaria de Estado da 
Fazenda de Alagoas (Sefaz-AL) 
que acontecerá no próximo 
sábado e domingo deste mês. 
De acordo com informa-
ções do Centro Brasileiro de 
Pesquisa em Avaliação e Sele-
ção e de Promoção de Even-
tos (Cebraspe) e da Secretaria 
de Estado do Planejamento, 
Gestão e Patrimônio (Seplag), 
o concurso da Sefaz teve um 
total de 6.197 inscritos para o 
processo seletivo.

Conforme os dados do 
Cebraspe, foram 451 inscri-

tos para o cargo de Auditor de 
Finanças e Controle de Arre-
cadação da Fazenda Estadual, 
tendo 10 vagas disponíveis, o 
que resulta em 45.10 candida-
tos por vaga. E 5.746 inscrições 
para o cargo de Auditor Fiscal 
da Receita Estadual, sendo 25 
vagas disponíveis e 229.84 equi-
valentes à demanda por vaga.

“Este concurso público é de 
suma importância para o estado 
de Alagoas, porque renova 
o quadro de servidores da 
Secretaria da Fazenda. E reno-
var esse quadro é reafirmar o 
compromisso com a sociedade 
alagoana. Na oportunidade, 
esse novo efetivo vai aprimo-
rar ainda mais o trabalho que 
a Sefaz está desenvolvendo”, 
comenta Francisco Suruagy, 
superintendente Especial da 
Receita Estadual e responsável 

pela comissão do concurso.
As provas serão divididas 

em duas etapas: a primeira 
fase corresponde à prova obje-
tiva, com 4 horas e 30 minutos 
de duração, e a segunda etapa 
corresponde à prova discursiva, 
que terá duração de 3 horas, 
ambas de caráter eliminatório e 
classificatório.

Na objetiva, o exame será 
composto por 100 questões de 
conhecimentos básicos e 60 
questões de conhecimentos 
específicos. Já na etapa discur-
siva, os candidatos terão dois 
estudos de caso para desenvol-
verem.

“Ficamos muito felizes a cada 
etapa concluída desse concurso. 
Agora, os candidatos devem se 
dedicar ainda mais para fazer a 
prova e obter um bom resultado. 
A expectativa é de que os audito-

res sejam nomeados no início de 
2022”, destaca Paulo Castro, da 
Chefia Executiva de Desenvol-
vimento Institucional da (Sefaz-
-Al) e responsável pela comissão 
do concurso.

A divulgação do edital de 
consulta aos locais do exame e 
aos horários de realização das 
provas objetivas será realizada 
no dia 29 de setembro. Para 
isto, é preciso acessar o ende-
reço eletrônico (http://www.
cebraspe.org.br/concursos/
sefaz_al_21_auditor) para 
verificar o local de provas. O 
edital completo pode ser confe-
rido aqui. http://www.seplag.
al.gov.br/images/concursos/
edital_sefaz.pdf

VAGAS
Ao todo, são 35 vagas que 

possuem carga semanal de 40 

horas. Destas, 25 são distribu-
ídas para o cargo de Auditor 
Fiscal da Receita Estadual, que 
recebe uma remuneração inicial 
de R$ 9.899,81, e 10 vagas para 
Auditor de Finanças e Controle 
de Arrecadação da Fazenda 
Estadual, com média salarial de 
R$ 8.638,75.

Vale ainda lembrar que 
destas vagas total, 28 são dire-
cionadas à ampla concorrência 
e sete são destinadas às pessoas 
com deficiência.

RESULTADOS
A divulgação do gabarito 

oficial está prevista para o dia 
26 de outubro, às 19h (no horá-
rio de Brasília). Já o resultado 
final das provas objetivas e de 
resultado provisório na prova 
discursiva para o dia 19 de 
novembro.

Sefaz: Mais de 6 mil candidatos 
devem participar do concurso

SÃO 35 vagas para os cargos de auditor fiscal da Receita Estadual e auditor de Finanças e Controle de Arrecadação da Fazenda Estadual

A procuradora do Trabalho 
Rosemeire Lobo Lamarca se 
apresenta, hoje, no X Simpó-
sio da Pesquisa Docente (X 
SIMPEDS) da Faculdade Seune, 
em Maceió. A atividade faz 
parte do Circuito Urbano 2021, 
uma iniciativa do Programa das 
Nações Unidas para os Assen-
tamentos Humanos (ONU-
-Habitat), que terá 180 eventos 
em todo o país ao longo do mês 
de outubro. 

A apresentação da membra 
do Ministério Público do Traba-
lho em Alagoas terá como tema 
a “Requalificação profissio-
nal (acordo MPT/Braskem) e 
a responsabilidade do setor 
turístico local com as diretrizes 
climáticas da Declaração de 
Glasgow (COP26)”. Ele dialo-
gará com a temática da edição 
deste ano do circuito, que é 
“Cidades na Linha de Frente da 
Ação Climática”.

“Vamos abordar como o 
processo de requalificação 

profissional, decorrente do 
acordo firmado com a minera-
dora Braskem, vai oferecer mão 
de obra para o setor turístico, 
que deve adotar práticas de 
environmental, social e corpo-
rate governance na prestação 
dos serviços. São cuidados com 
o meio ambiente de trabalho 
e todo o meio ambiente físico 
ao redor. Um turismo ecologi-
camente correto”, explicou a 
Rosemeire Lamarca.

Também participarão 
do simpósio os professores 
Humberto Barbosa (Univer-
sidade Federal de Alagoas), 
Marcelo Lima Verde (Instituto 
Federal de Alagoas) e Paula 
Zacarias (ONU-Habitat, escritó-
rio Alagoas). A moderação será 
feita pelo professor Claudemir 
Cardoso, da Faculdade Seune.

Haverá transmissão ao vivo 
do X SIMPEDS pelo YouTube, 
das 14h às 16h. A programação 
completa do Circuito Urbano 
está disponível em www.

circuitourbano.org.

X SIMPEDS
O tema principal do X 

SIMPEDS será “Cidades 
resilientes: o papel das insti-
tuições e da sociedade para 
mitigar os efeitos das mudan-
ças climáticas”.

A proposta da atividade é 
debater ideias sobre o papel 
das instituições de Estado e da 
sociedade organizada em rela-
ção aos caminhos que podem 
ser trilhados para mitigar os 
efeitos das mudanças climáti-
cas, especialmente no caso das 
populações mais afetadas na 
região Nordeste do Brasil e no 
estado de Alagoas.

A partir dessa abordagem, 
serão mostradas as conse-
quências danosas da ação 
humana que contribuem 
para as mudanças climáticas 
e possíveis soluções para o 
meio ambiente e para as cida-
des afetadas.

PROCURADORA DO MPT FALA SOBRE...

...Responsabilidade do 
setor turístico em evento

O réu Alex de Lima Nasci-
mento foi absolvido do homi-
cídio praticado contra sua 
madrasta, Maria Lúcia Dias de 
Oliveira Nascimento. Os jura-
dos entenderam que, por sofrer 
de esquizofrenia, ele não tinha 
capacidade de entender o cará-
ter ilícito de sua ação. O réu, no 
entanto, deverá permanecer 
no mínimo três anos internado 
para tratamento psiquiátrico.

O júri popular ocorreu 
ontem, no Fórum de Maceió. A 
sessão foi conduzida pelo juiz 
Geraldo Cavalcante Amorim, 
titular da 9ª Vara Criminal 
da Capital. “Em atenção ao 
conjunto fático-probatório, 
não vislumbro outro trata-
mento mais adequado, senão 
a do internamento em esta-
belecimento psiquiátrico”, 
destacou o magistrado na 
sentença.

O crime ocorreu no dia 30 
de agosto de 2016, no Conjunto 
Graciliano Ramos, bairro 
Cidade Universitária, na Capi-
tal. De acordo com os autos, o 
acusado atingiu a madrasta 
com golpes de faca pelas 
costas, dentro da residência 
dela. O crime foi presenciado 
pela filha da vítima, menor de 
idade na época.

Uma operação envolvendo 
agentes do 17º Distrito Policial 
de Marechal Deodoro (17º DP) 
juntamente com militares da 1ª 
Companhia  Independente de 
São Miguel dos Campos pren-
deram na última segunda-feira 
um foragido da Justiça.

De acordo com o chefe de 
Operações do 17º DP, agente 
Antonio Augusto, o jovem é 
morador do bairro de Tapera-
guá, em Marechal Deodoro, e  
estava foragido desde março de 
2020. Ele foi localizado e preso 
na cidade de Boca da Mata, em 
cumprimento a mandado de 
prisão em virtude de homicídio 
ocorrido no dia 07 de março de 
2020. A vítima, Cleiton da Silva 
de 18 anos de idade, foi esfaque-
ada e em seguida teria a orelha 
arrancada.

De acordo com a PC, além 
de três homicídios, o autor 
responde também pelo crime 
de roubo, tráfico de drogas e 
associação criminosa.

Após a prisão, o jovem foi 
levado para o Cisp de Marechal 
Deodoro para as providências 
legais. “Segundo depoimentos 
de testemunhas, ele chegou 
a comer a orelha do desafeto 
assada”, disse o chefe de Opera-
ções do 17º DP.

JÚRI POPULAROPERAÇÃO

TJ: Jurados 
absolvem réu 
que matou a 
madrasta

Foragido que 
matou jovem  
é preso em 
Boca da Mata

Procon Arapiraca é invadido e vários computadores são furtados
O Procon Arapiraca foi invadido e vários objetos foram furta-
dos, na noite de ontem. A sede do órgão fica localizada na rua 
São José, no bairro Alto do Cruzeiro. Ninguém foi preso. De 
acordo com as informações da polícia, o vigilante informou 
que chegou para trabalhar e notou que o portão de acesso 

principal estava aberto e a fechadura violada. No local esta-
vam marcas de escaladas nas paredes e no muro, e  as gave-
tas foram reviradas. Foram furtados cinco computadores, um 
fogão, um botijão de gás e uma maquita. A polícia fez rondas, 
mas não localizou nenhum suspeito.

Eq u i p e s  d e 
manutenção 
e fiscalização 

da Secretaria Municipal do 
Trabalho, Abastecimento e 
Economia Solidária (Semta-
bes), fizeram, ontem, uma 
ação de correção de irregu-
laridades na rede elétrica da 
feirinha do Jacintinho. É que 
na região houve uma queda 
de energia elétrica, em razão 
de uma sobrecarga no local. 

De acordo com a equipe 
técnica da Semtabes,  sobre-
carga na rede elétrica foi 
causada devido à identifica-
ção de ligações clandestinas 

por lojas privadas no entorno 
do local, e pela grande quanti-
dade de freezers existentes em 
oito boxes da feira. Com isso, 
houve falta de energia elétrica 
durante três dias no local.

De acordo o secretário 
Carlos Ronalsa, para solucio-
nar e prevenir o problema, a 
partir de agora, os permissio-
nários dos mercados e feiras 
poderão ter apenas dois free-
zers em cada boxe. “Não sabí-
amos do excesso freezer na 
feira, só após a inspeção cons-
tatamos o problema na rede e 
que houve a falta de energia 
no local por três dias”. 

Com a ação  das equi-
pes, foi possível identificar a 
sobrecarga na rede, e ainda, 
constatado furtos de ener-
gia vindo da parte externa 
da feira, das lojas privadas. 
Um levantamento foi feito 
das ligações clandestinas de 
energia e as correções serão-
feitas. 

As equipes da secretaria 
estiveram na feira do Jacinti-
nho, e notificaram os permis-
sionários que possuíam mais 
de dois freezers nos boxes, 
dando um prazo de até 7 dias 
para ser feita a retirada dos 
freezers que estão em excesso. 
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Jacintinho: Agentes realizam 
inspeção elétrica na Feirinha

AÇÃO FOI  realizada pelos agentes da Semtabes para combater furtos de energia e sobrecarga elétrica no local

Débora Maysa/Ascom Semtabes

Agentes fiscalizam irregularidades na rede elétrica da feirinha do Jacintinho

A Prefeitura de Maceió 
prossegue, hoje , com o Mutirão 
de coleta de pneus inservíveis, 
com as equipes atuando na 
região da orla lagunar e parte 
alta de Maceió. Como desdo-
bramento da campanha Maceió 
Unida Contra a Dengue, a 
finalidade de prevenir e elimi-
nar potenciais criatórios do 
mosquito Aedes aegypti. 

Desde a última segunda-
-feira, equipes de agentes de 
combate a endemias e educa-
dores ambientais intensifica-
ram a fiscalização de imóveis 
e estabelecimentos comerciais 
com além do recolhimento de 
pneus, agentes de educação 
ambiental estiveram na região 
da orla marítima com orienta-
ções aos comerciantes locais. 
O objetivo do mutirão é para 
conter o avanço do número de 
casos de dengue em Maceió, 
que aumentou 60% em relação 
ao ano passado, considerando o 
período de janeiro a setembro.

No próximo sábado, Dia D 
da campanha, serão instalados 
quatro pontos de coleta para 
que a população leve pneus 
inservíveis que estão expostos 
à chuva e ao consequente risco 
de se tornar um criadouro do 
mosquito. Os pontos de coleta 
de pneus serão instalados 
nas Praças da Faculdade, no 
Prado; Multieventos, na Paju-
çara; Padre Cícero, no Benedito 
Bentes; no Osman Loureiro, no 
Clima Bom. 

Com o tema “Trabalho 
Infantil: Panorama e Impactos da 
Pandemia”, a Secretaria Munici-
pal de Educação promove,  na 
próxima sexta-feira, uma pales-
tra com o intuito de proporcio-
nar um debate sobre o trabalho 
infantil e a importância da escola 
no combate a este problema. O 
evento contará com a presença 
do procurador do Ministério 
Público do Trabalho (MPT) 
no Ceará, Antonio de Oliveira 
Lima.

O debate, que será exibido 
às 15h, no canal oficial do 
Youtube da Semed, terá como 
mediadora a Técnica do Centro 
de Atenção Integrada à criança 
e adolescente (CAICA), Ticyane 
Melo Bentes. O espaço será 
uma oportunidade de trazer o 
debate sobre o trabalho infantil 
de maneira mais aperfeiçoada, 
levando a comunidade escolar 
e público em geral a um conte-
údo mais aprofundado sobre 
essa problemática.

A palestra ficará a cargo do 
procurador Antonio de Oliveira 
Lima, que a partir de suas expe-
riências no Ministério Público do 
Trabalho no Ceará, e como coor-
denador-geral do Programa de 
Educação contra a Exploração 
do Trabalho da Criança e do 
Adolescente (Peteca), tratará de 
aspectos do trabalho infantil, 
proteção da criança e do adoles-
cente, ações realizadas pelo MPT 
e o papel da escola no combate a 
trabalho infantil.

Maria Rita Pereira Rodri-
gues, aluna do 7º ano da Escola 
Municipal Doutor Sarmento, 
do Barro Duro, foi finalista na 
I Olimpíada Mandacaru de 
Matemática, conquistando a 
medalha de prata, como a única 
representante de Maceió entre 
os premiados. A conquista da 
estudante da rede municipal 
de ensino foi comemorada por 
gestores, professores, funcioná-
rios e alunos. 

A Primeira Olimpíada 
Mandacaru de Matemática é 
destinada aos estudantes do 6° 
ano do Ensino Fundamental II 
ao 3° ano do Ensino Médio das 
Escolas públicas e privadas, e 
a competição em sua primeira 

edição, foi realizada totalmente 
online, contendo 20 questões de 
múltiplas escolha e uma ques-
tão discursiva. 

Realizada no último mês de 
agosto e o resultado anunciado 
no dia 07 de outubro, a  Olimpí-
ada foi composta por três níveis: 
Nível Luiz Gonzaga (6° e 7º ano 
do Ensino Fundamental); Nível 
Zumbi dos Palmares (8° e 9° 
ano do Ensino Fundamental) e 
Nível Lampião (Ensino Médio).

Orientada pelo professor de 
matemática da Rede Munici-
pal, Geraldo Filho, a estudante 
Maria Rita teve um bom desem-
penho e obtendo uma boa nota 
entre todos os participantes do 
certame. “Me sento muito orgu-

lhosa pela conquista e trazer a 
única medalha de prata para 
Alagoas, com ajuda e apoio do 
professor Geraldo e da minha 
mãe, Adriana”.

Como ressalta Geraldo 
Filho,  a dedicação de Maria Rita 
foi um dos diferenciais para a 
conquista da medalha, aliado a 
importância de um bom acom-
panhamento junto aos alunos 
dentro de sala de aula. “Ter uma 
aluna medalhista me traz um 
sentimento inexplicável. Maria 
Rita se preparou muito bem, é 
um aluno excelente, com uma 
família presente e não tenho 
dúvidas de que outras meda-
lhas virão”, reconhece o profes-
sor de matemática. 

PNEUS INSERVÍVEIS SEMEDOLIMPÍADA DE MATEMÁTICA

Prefeitura 
prossegue 
com mutirão 
de coleta

Trabalho 
infantil é 
tema de 
palestra

Aluna de escola pública 
ganha medalha de prata

Leonardo André / Ascom Semed

Maria Rita é aluna da Escola Municipal Doutor Pompeu Sarmento e foi medalhista na Olimpiada Mandacaru de Matemática
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Folhapress

O s e n a d o r 
R e n a n 
C a l h e i r o s 

(MDB-AL), relator da CPI da 
Covid, sugeriu o indiciamento 
de 70 pessoas e mais duas 
empresas, que um total de 24 
crimes, em seu novo relatório.

Na lista, há políticos, minis-
tros, empresários, empresas e 
médicos que defendem trata-
mentos ineficazes.

O documento foi entregue 
em meio a um mal-estar entre 
os senadores por vazamento de 
minutas do parecer à imprensa 
nos últimos dias.

Parte dos senadores, como 
o presidente Omar Aziz (PSD-
AM), discorda desses apon-
tamentos do parecer. Mesmo 
assim, Renan os deixou em 
sua versão mais atualizada do 
texto.

Há divergências na CPI a 
respeito de ao menos três crimes 
elencados pelo relator: o de 
homicídio qualificado do presi-
dente Jair Bolsonaro, o de geno-
cídio de indígenas e o pedido 
de indiciamento dos filhos do 
presidente da República.

O relatório sugere que 
Bolsonaro, quatro ministros, 
três ex-ministros, duas empre-
sas, empresários e médicos 
cometeram crimes na pande-
mia.

Renan sugeriu 11 crimes 
ao presidente, entre homicídio 
qualificado, infração de medida 
sanitária preventiva, charla-

tanismo, incitação ao crime, 
falsificação de documento 
particular e emprego irregular 
de verbas públicas.

Além desses, prevaricação, 
genocídio de indígenas, crime 
contra a humanidade, violação 
de direito social e incompatibi-
lidade com dignidade e honra e 
decoro do cargo.

Já o ex-ministro Eduardo 
Pazuello (Saúde) foi apon-
tado por Renan pelos crimes 
de homicídio qualificado, 
emprego irregular de verbas 
públicas e prevaricação. 
Também por comunicação falsa 
de crime, genocídio de indíge-
nas, crime contra a humani-
dade.

Para o senador, o atual titu-
lar, Marcelo Queiroga (Saúde), 
deve ser investigado por epide-
mia culposa com resultado 
morte e prevaricação.

Renan sugere indiciamento 
do ministro Onyx Lorenzoni 
(Trabalho e da Previdência) 
por incitação ao crime e geno-
cídio de indígenas. Esse último 
enquadramento divide a CPI.

O relator ainda pede indicia-
mento de Braga Netto (Defesa) 
por epidemia culposa com 
resultado morte. O ministro 
não chegou a ser ouvido pela 
CPI. Renan também sugere 
que o ministro Wagner Rosá-
rio (CGU) cometeu o crime de 
prevaricação.

Em sua versão mais atua-
lizada, o relatório de Renan 
também aponta que os três 
filhos mais velhos do presi-

dente cometeram crimes rela-
cionados à pandemia.

Para o relator, o senador 
Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) 
deve ser indiciado por advoca-
cia administrativa, incitação e 
improbidade administrativa. 
Ao deputado Eduardo Bolso-
naro (PSL-SP) foi sugerido inci-
tação ao crime, assim como ao 
vereador do Rio Carlos Bolso-
naro (Republicanos-RJ).

No texto preliminar, o rela-
tor propõe o indiciamento de 
oito médicos, um diretor e dos 
dois donos da Prevent Senior.

O pastor Silas Malafaia, um 
dos conselheiros mais próxi-
mos de Bolsonaro, também 
está na lista de Renan, no capí-
tulo das fake news. O senador 
propõe investigação contra o 
líder religioso pelo crime de 
incitação ao crime.

Renan afirmou que o texto 
ainda poderá sofrer ajustes 
após debates com outros sena-
dores. “O que importa é que o 

relatório seja produto da maio-
ria”, disse à reportagem.

O senador ainda propõe 
investigar a Precisa Medica-
mentos e a VTC Log por ato 
lesivo à administração pública.

O relatório ainda reco-
menda que o Ministério 
Público Federal peça condena-
ção e reparos por dano moral 
coletivo à sociedade brasileira 
de quem promoveu o uso de 
medicamentos sem eficácia e a 
imunidade de rebanho.

Renan sugere que o Minis-
tério Público peça essas repa-
rações na Justiça contra o líder 
do governo na Câmara, Ricardo 
Barros (PP-PR), o deputado 
Osmar Terra (MDB-RS), a 
médica Nise Yamaguchi, o 
médico Luciano Dias Azevedo, 
o virologista Paolo Zanotto, o 
empresário Carlos Wizard, a 
associação Médicos pela Vida e 
o laboratório Vitamedic.

Renan foi isolado por cole-
gas da CPI após ser acusado de 

vazar trechos e elaborar o docu-
mento sem ouvir os demais 
integrantes da CPI.

O incômodo com Renan foi 
geral no chamado G7, grupo 
de sete senadores majoritá-
rio da CPI. O relator chegou a 
ser chamado de traidor pela 
suspeita de ter feito uma jogada 
política para expor trechos do 
texto e encurralar colegas que 
quisessem mudá-los.

Aziz não quis mais conver-
sas a portas fechadas sobre 
o relatório e desistiu de uma 
reunião que faria com o relator.

Nos bastidores, assessores 
de Omar disseram que não 
houve surpresa em relação à 
falta de debate sobre o rela-
tório por parte de Renan. O 
sentimento é de que o relator 
não soube trabalhar em grupo 
desde o início da CPI e, por isso, 
não seria diferente com o rela-
tório final.

Por isso, Omar disse que 
não irá propor alterações no 
texto e vai deixar que o relator 
assuma a culpa sozinho, caso o 
relatório fracasse.

Também pesou na decisão 
de Omar o cuidado de não dar 
margem para o discurso de que 
ele estaria aliviando para Bolso-
naro, caso propusesse altera-
ções no texto.

Isto porque que os pontos 
que Omar discorda de Renan 
são os que propõe penas mais 
duras contra o presidente, 
como por genocídio indígena 
por Covid e a o indiciamento 
dos filhos de Bolsonaro.

Renan pede indiciamento de 72 
por 24 crimes em novo relatório

NA LISTA, há políticos, ministros, empresários, empresas e médicos que defendem tratamentos ineficazes

SUGESTÕES DE CRIMES PELO RELATOR
1) JAIR MESSIAS BOLSONARO - Presidente 
da República - art. 121, § 2º, I, combinado com 
o art. 13, § 2º, alínea a (homicídio qualificado); 
art. 267, caput (epidemia); art. 268, caput 
(infração de medida sanitária preventiva); art. 
283 (charlatanismo); art. 286 (incitação ao 
crime); art. 298 (falsificação de documento 
particular); art. 315 (emprego irregular de 
verbas públicas); art. 319 (prevaricação), 
todos do Código Penal; arts. 1º, a, b e c, 3º e 4º 
(genocídio de indígenas), da Lei nº 2.889, de 
1º de outubro de 1956; art. 7º, k (crime contra 
a humanidade) do Tratado de Roma (Decreto 
nº 4.388, de 2002); e arts. 7º, item 9 (violação 
de direito social) e 9º, item 7 (incompatibili-
dade com dignidade, honra e decoro do cargo), 
crimes de responsabilidade previstos na Lei no 
1.079, de 10 de abril de 1950;
2) EDUARDO PAZUELLO - ex-ministro da 
Saúde - art. 121, § 2º, I, combinado com o 
art. 13, § 2º, alínea a (homicídio qualificado); 
art. 267, caput (epidemia); art. 315 (emprego 
irregular de verbas públicas); art. 319 (prevari-
cação) e art. 340 (comunicação falsa de crime), 
todos do Código Penal; arts. 1º, a, b e c, e 4º 
(genocídio de indígenas), da Lei nº 2.889, de 1º 
de outubro de 1956; e art. 7º, k (crime contra 
a humanidade) do Tratado de Roma (Decreto 
4.388, de 2002);
3) MARCELO ANTÔNIO C. QUEIROGA LOPES 
- Ministro da Saúde - art. 267, § 2º (epidemia 
culposa com resultado morte) e art. 319 (prevari-
cação), ambos do Código Penal;
4) ONYX DORNELLES LORENZONI - Ex-minis-

tro da Cidadania e ministro-chefe da Secretaria 
Geral da Presidência da República - art. 286 (inci-
tação ao crime) do Código Penal e arts. 1º, a, b e 
c, e 4º (genocídio de indígenas), da Lei nº 2.889, 
de 1º de outubro de 1956;
5) ERNESTO HENRIQUE FRAGA ARAÚJO - 
Ex-ministro das Relações Exteriores - art. 267, § 
2º (epidemia culposa com resultado morte) e art. 
286 (incitação ao crime), combinado com art. 29; 
todos do Código Penal;
6) WAGNER DE CAMPOS ROSÁRIO - Ministro-
-chefe da Controladoria Geral da União - art. 319 
(prevaricação) do Código Penal;
7) ROBSON SANTOS DA SILVA - Secretário 
Especial de Saúde Indígena - SESAI - arts. 1º, a, b 
e c, e 4º (genocídio de indígenas), da Lei nº 2.889, 
de 1º de outubro de 1956;
8) MARCELO AUGUSTO XAVIER DA SILVA - 
presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai) 
- arts. 1º, a, b e c, e 4º (genocídio de indígenas), da 
Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956;
9) ANTÔNIO ELCIO FRANCO FILHO - Ex-secre-
tário executivo do Ministério da Saúde - art. 121, 
§ 2º, I, combinado com o art. 13, § 2º, alínea a 
(homicídio qualificado); art. 267, caput (epide-
mia), do Código Penal; art. 10, VI e XII, e art. 11, I 
(improbidade administrativa), todos da Lei 8.429, 
de 2 de junho de 1992;
10) MAYRA ISABEL CORREIA PINHEIRO - 
Secretária de Gestão do Trabalho e da Educação 
na Saúde - SGTES - art. 267, § 2º (epidemia 
culposa com resultado morte), e art. 319 (preva-
ricação), ambos do Código Penal; e art. 7º, k 
(crime contra a humanidade) do Tratado de Roma 

(Decreto 4.388, de 2002);
11) ROBERTO FERREIRA DIAS - Ex-diretor de 
logística do ministério da Saúde - art. 317, caput, 
do Código Penal (corrupção passiva); art. 2º, 
caput (formação de organização criminosa) da 
Lei nº 12.850, de 2013; art. 10, XII e art. 11, I 
(improbidade administrativa), todos da Lei 8.429, 
de 2 de junho de 1992;
12) CRISTIANO ALBERTO HOSSRI CARVA-
LHO - Representante da Davati no Brasil - art. 
171, § 3º, c⁄c art. 155, IV, a, da Lei nº 3.807, de 
1960) (estelionato previdenciário), e art. 333, 
caput, ambos do Código Penal (corrupção ativa);
13) LUIZ PAULO DOMINGUETTI PEREIRA 
- Representante da Davati no Brasil - art. 333, 
caput, do Código Penal (corrupção ativa);
14) RAFAEL FRANCISCO CARMO ALVES - 
Intermediador nas tratativas da Davati - art. 333, 
caput, do Código Penal (corrupção ativa);
15) JOSÉ ODILON TORRES DA SILVEIRA 
JÚNIOR - Intermediador nas tratativas da Davati 
- art. 333, caput, do Código Penal (corrupção 
ativa);
16) MARCELO BLANCO DA COSTA - 
Ex-assessor do Departamento de Logística do 
Ministério da Saúde e intermediador nas trata-
tivas da Davati - art. 333, caput, do Código Penal 
(corrupção ativa);
17) EMANUELA BATISTA DE SOUZA MEDRA-
DES - Diretora-Executiva e responsável técnica 
farmacêutica da empresa Precisa - arts. 299, 
caput (falsidade ideológica), 304 (uso de docu-
mento falso) e 347 (fraude processual), todos do 
Código Penal; art. 2º, caput (formação de orga-

nização criminosa) da Lei nº 12.850, de 2013; 
e art. 10, VI e XII, e art. 11, I (improbidade admi-
nistrativa), combinados com art. 3º, todos da Lei 
8.429, de 2 de junho de 1992;
18) TÚLIO SILVEIRA - Consultor jurídico da 
empresa Precisa - arts. 299, caput (falsidade 
ideológica), 304 (uso de documento falso), 
ambos do Código Penal; art. 10, VI e XII, e art. 
11, I (improbidade administrativa), combinados 
com art. 3º, todos da Lei 8.429, de 2 de junho 
de 1992;
19) AIRTON ANTONIO SOLIGO - ex-assessor 
especial do Ministério da Saúde - art. 328, caput 
(usurpação de função pública);
20) FRANCISCO EMERSON MAXIMIANO 
- Sócio da empresa Precisa - arts. 299, caput 
(falsidade ideológica), 304 (uso de documento 
falso), 347 (fraude processual) e 337-L, inciso V 
(fraude em contrato), todos do Código Penal; art. 
2º, caput (formação de organização criminosa) 
da Lei nº 12.850, de 2013; art. 10, VI e XII, e art. 
11, I (improbidade administrativa), combinados 
com art. 3º, todos da Lei 8.429, de 2 de junho 
de 1992;
21) DANILO BERNDT TRENTO - Sócio da 
empresa Primarcial Holding e Participações Ltda 
e diretor de relações institucionais da Precisa - 
337- L, inciso V (fraude em contrato) do Código 
Penal; art. 2º, caput (formação de organização 
criminosa) da Lei nº 12.850, de 2013; art. 10, XII, 
e art. 11, I (improbidade administrativa), combi-
nados com art. 3º, todos da Lei 8.429, de 2 de 
junho de 1992;
22) MARCOS TOLENTINO DA SILVA - Advo-

gado e sócio oculto da empresa Fib Bank - art. 
337-L, inciso V (fraude em contrato), combi-
nado com art. 29, ambos do Código Penal; art. 
2º, caput (formação de organização criminosa) 
da Lei nº 12.850, de 2013; e art. 10, XII, e art. 
11, I (improbidade administrativa), combinados 
com art. 3º, todos da Lei 8.429, de 2 de junho 
de 1992;
23) RICARDO JOSÉ MAGALHÃES BARROS - 
Deputado Federal - art. 286 (incitação ao crime) 
e art. 321 (advocacia administrativa), ambos do 
Código Penal; art. 2º, caput (formação de orga-
nização criminosa) da Lei nº 12.850, de 2013; 
e art. 10, XII (improbidade administrativa) da Lei 
8.429, de 2 de junho de 1992;
24) FLÁVIO BOLSONARO - Senador da Repú-
blica - art. 321 (advocacia administrativa) e art. 
286 (incitação ao crime), ambos do Código Penal; 
art. 10, XII (improbidade administrativa) da Lei 
8.429, de 2 de junho de 1992;
 25) EDUARDO BOLSONARO - Deputado Fede-
ral - art. 286 (incitação ao crime) do Código Penal;
26) BIA KICIS - Deputada Federal - art. 286 
(incitação ao crime) do Código Penal;
27) CARLA ZAMBELLI - Deputada Federal - art. 
286 (incitação ao crime) do Código Penal;
28) CARLOS BOLSONARO - Vereador da 
cidade do Rio de Janeiro - art. 286 (incitação ao 
crime) do Código Penal;
29) OSMAR GASPARINI TERRA - Deputado 
Federal - art. 267, § 2º (epidemia culposa com 
resultado morte), e art. 286 (incitação ao crime), 
ambos do Código Penal.

*Lista completa no Portal Not´´icias ao Minuto.

Getty Images

Renan Calheiros lê hoje parecer que culpa Bolsonaro por crimes na pandemia
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O s e n a d o r 
R e n a n 
C a l h e i r o s 

(MDB-AL), relator da CPI da 
Covid, sugeriu o indiciamento 
de 70 pessoas e mais duas 
empresas, que um total de 24 
crimes, em seu novo relatório.

Na lista, há políticos, minis-
tros, empresários, empresas e 
médicos que defendem trata-
mentos ineficazes.

O documento foi entregue 
em meio a um mal-estar entre 
os senadores por vazamento de 
minutas do parecer à imprensa 
nos últimos dias.

Parte dos senadores, como 
o presidente Omar Aziz (PSD-
AM), discorda desses apon-
tamentos do parecer. Mesmo 
assim, Renan os deixou em 
sua versão mais atualizada do 
texto.

Há divergências na CPI a 
respeito de ao menos três crimes 
elencados pelo relator: o de 
homicídio qualificado do presi-
dente Jair Bolsonaro, o de geno-
cídio de indígenas e o pedido 
de indiciamento dos filhos do 
presidente da República.

O relatório sugere que 
Bolsonaro, quatro ministros, 
três ex-ministros, duas empre-
sas, empresários e médicos 
cometeram crimes na pande-
mia.

Renan sugeriu 11 crimes 
ao presidente, entre homicídio 
qualificado, infração de medida 
sanitária preventiva, charla-

tanismo, incitação ao crime, 
falsificação de documento 
particular e emprego irregular 
de verbas públicas.

Além desses, prevaricação, 
genocídio de indígenas, crime 
contra a humanidade, violação 
de direito social e incompatibi-
lidade com dignidade e honra e 
decoro do cargo.

Já o ex-ministro Eduardo 
Pazuello (Saúde) foi apon-
tado por Renan pelos crimes 
de homicídio qualificado, 
emprego irregular de verbas 
públicas e prevaricação. 
Também por comunicação falsa 
de crime, genocídio de indíge-
nas, crime contra a humani-
dade.

Para o senador, o atual titu-
lar, Marcelo Queiroga (Saúde), 
deve ser investigado por epide-
mia culposa com resultado 
morte e prevaricação.

Renan sugere indiciamento 
do ministro Onyx Lorenzoni 
(Trabalho e da Previdência) 
por incitação ao crime e geno-
cídio de indígenas. Esse último 
enquadramento divide a CPI.

O relator ainda pede indicia-
mento de Braga Netto (Defesa) 
por epidemia culposa com 
resultado morte. O ministro 
não chegou a ser ouvido pela 
CPI. Renan também sugere 
que o ministro Wagner Rosá-
rio (CGU) cometeu o crime de 
prevaricação.

Em sua versão mais atua-
lizada, o relatório de Renan 
também aponta que os três 
filhos mais velhos do presi-

dente cometeram crimes rela-
cionados à pandemia.

Para o relator, o senador 
Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) 
deve ser indiciado por advoca-
cia administrativa, incitação e 
improbidade administrativa. 
Ao deputado Eduardo Bolso-
naro (PSL-SP) foi sugerido inci-
tação ao crime, assim como ao 
vereador do Rio Carlos Bolso-
naro (Republicanos-RJ).

No texto preliminar, o rela-
tor propõe o indiciamento de 
oito médicos, um diretor e dos 
dois donos da Prevent Senior.

O pastor Silas Malafaia, um 
dos conselheiros mais próxi-
mos de Bolsonaro, também 
está na lista de Renan, no capí-
tulo das fake news. O senador 
propõe investigação contra o 
líder religioso pelo crime de 
incitação ao crime.

Renan afirmou que o texto 
ainda poderá sofrer ajustes 
após debates com outros sena-
dores. “O que importa é que o 

relatório seja produto da maio-
ria”, disse à reportagem.

O senador ainda propõe 
investigar a Precisa Medica-
mentos e a VTC Log por ato 
lesivo à administração pública.

O relatório ainda reco-
menda que o Ministério 
Público Federal peça condena-
ção e reparos por dano moral 
coletivo à sociedade brasileira 
de quem promoveu o uso de 
medicamentos sem eficácia e a 
imunidade de rebanho.

Renan sugere que o Minis-
tério Público peça essas repa-
rações na Justiça contra o líder 
do governo na Câmara, Ricardo 
Barros (PP-PR), o deputado 
Osmar Terra (MDB-RS), a 
médica Nise Yamaguchi, o 
médico Luciano Dias Azevedo, 
o virologista Paolo Zanotto, o 
empresário Carlos Wizard, a 
associação Médicos pela Vida e 
o laboratório Vitamedic.

Renan foi isolado por cole-
gas da CPI após ser acusado de 

vazar trechos e elaborar o docu-
mento sem ouvir os demais 
integrantes da CPI.

O incômodo com Renan foi 
geral no chamado G7, grupo 
de sete senadores majoritá-
rio da CPI. O relator chegou a 
ser chamado de traidor pela 
suspeita de ter feito uma jogada 
política para expor trechos do 
texto e encurralar colegas que 
quisessem mudá-los.

Aziz não quis mais conver-
sas a portas fechadas sobre 
o relatório e desistiu de uma 
reunião que faria com o relator.

Nos bastidores, assessores 
de Omar disseram que não 
houve surpresa em relação à 
falta de debate sobre o rela-
tório por parte de Renan. O 
sentimento é de que o relator 
não soube trabalhar em grupo 
desde o início da CPI e, por isso, 
não seria diferente com o rela-
tório final.

Por isso, Omar disse que 
não irá propor alterações no 
texto e vai deixar que o relator 
assuma a culpa sozinho, caso o 
relatório fracasse.

Também pesou na decisão 
de Omar o cuidado de não dar 
margem para o discurso de que 
ele estaria aliviando para Bolso-
naro, caso propusesse altera-
ções no texto.

Isto porque que os pontos 
que Omar discorda de Renan 
são os que propõe penas mais 
duras contra o presidente, 
como por genocídio indígena 
por Covid e a o indiciamento 
dos filhos de Bolsonaro.

Renan pede indiciamento de 72 
por 24 crimes em novo relatório

NA LISTA, há políticos, ministros, empresários, empresas e médicos que defendem tratamentos ineficazes

SUGESTÕES DE CRIMES PELO RELATOR
1) JAIR MESSIAS BOLSONARO - Presidente 
da República - art. 121, § 2º, I, combinado com 
o art. 13, § 2º, alínea a (homicídio qualificado); 
art. 267, caput (epidemia); art. 268, caput 
(infração de medida sanitária preventiva); art. 
283 (charlatanismo); art. 286 (incitação ao 
crime); art. 298 (falsificação de documento 
particular); art. 315 (emprego irregular de 
verbas públicas); art. 319 (prevaricação), 
todos do Código Penal; arts. 1º, a, b e c, 3º e 4º 
(genocídio de indígenas), da Lei nº 2.889, de 
1º de outubro de 1956; art. 7º, k (crime contra 
a humanidade) do Tratado de Roma (Decreto 
nº 4.388, de 2002); e arts. 7º, item 9 (violação 
de direito social) e 9º, item 7 (incompatibili-
dade com dignidade, honra e decoro do cargo), 
crimes de responsabilidade previstos na Lei no 
1.079, de 10 de abril de 1950;
2) EDUARDO PAZUELLO - ex-ministro da 
Saúde - art. 121, § 2º, I, combinado com o 
art. 13, § 2º, alínea a (homicídio qualificado); 
art. 267, caput (epidemia); art. 315 (emprego 
irregular de verbas públicas); art. 319 (prevari-
cação) e art. 340 (comunicação falsa de crime), 
todos do Código Penal; arts. 1º, a, b e c, e 4º 
(genocídio de indígenas), da Lei nº 2.889, de 1º 
de outubro de 1956; e art. 7º, k (crime contra 
a humanidade) do Tratado de Roma (Decreto 
4.388, de 2002);
3) MARCELO ANTÔNIO C. QUEIROGA LOPES 
- Ministro da Saúde - art. 267, § 2º (epidemia 
culposa com resultado morte) e art. 319 (prevari-
cação), ambos do Código Penal;
4) ONYX DORNELLES LORENZONI - Ex-minis-

tro da Cidadania e ministro-chefe da Secretaria 
Geral da Presidência da República - art. 286 (inci-
tação ao crime) do Código Penal e arts. 1º, a, b e 
c, e 4º (genocídio de indígenas), da Lei nº 2.889, 
de 1º de outubro de 1956;
5) ERNESTO HENRIQUE FRAGA ARAÚJO - 
Ex-ministro das Relações Exteriores - art. 267, § 
2º (epidemia culposa com resultado morte) e art. 
286 (incitação ao crime), combinado com art. 29; 
todos do Código Penal;
6) WAGNER DE CAMPOS ROSÁRIO - Ministro-
-chefe da Controladoria Geral da União - art. 319 
(prevaricação) do Código Penal;
7) ROBSON SANTOS DA SILVA - Secretário 
Especial de Saúde Indígena - SESAI - arts. 1º, a, b 
e c, e 4º (genocídio de indígenas), da Lei nº 2.889, 
de 1º de outubro de 1956;
8) MARCELO AUGUSTO XAVIER DA SILVA - 
presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai) 
- arts. 1º, a, b e c, e 4º (genocídio de indígenas), da 
Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956;
9) ANTÔNIO ELCIO FRANCO FILHO - Ex-secre-
tário executivo do Ministério da Saúde - art. 121, 
§ 2º, I, combinado com o art. 13, § 2º, alínea a 
(homicídio qualificado); art. 267, caput (epide-
mia), do Código Penal; art. 10, VI e XII, e art. 11, I 
(improbidade administrativa), todos da Lei 8.429, 
de 2 de junho de 1992;
10) MAYRA ISABEL CORREIA PINHEIRO - 
Secretária de Gestão do Trabalho e da Educação 
na Saúde - SGTES - art. 267, § 2º (epidemia 
culposa com resultado morte), e art. 319 (preva-
ricação), ambos do Código Penal; e art. 7º, k 
(crime contra a humanidade) do Tratado de Roma 

(Decreto 4.388, de 2002);
11) ROBERTO FERREIRA DIAS - Ex-diretor de 
logística do ministério da Saúde - art. 317, caput, 
do Código Penal (corrupção passiva); art. 2º, 
caput (formação de organização criminosa) da 
Lei nº 12.850, de 2013; art. 10, XII e art. 11, I 
(improbidade administrativa), todos da Lei 8.429, 
de 2 de junho de 1992;
12) CRISTIANO ALBERTO HOSSRI CARVA-
LHO - Representante da Davati no Brasil - art. 
171, § 3º, c⁄c art. 155, IV, a, da Lei nº 3.807, de 
1960) (estelionato previdenciário), e art. 333, 
caput, ambos do Código Penal (corrupção ativa);
13) LUIZ PAULO DOMINGUETTI PEREIRA 
- Representante da Davati no Brasil - art. 333, 
caput, do Código Penal (corrupção ativa);
14) RAFAEL FRANCISCO CARMO ALVES - 
Intermediador nas tratativas da Davati - art. 333, 
caput, do Código Penal (corrupção ativa);
15) JOSÉ ODILON TORRES DA SILVEIRA 
JÚNIOR - Intermediador nas tratativas da Davati 
- art. 333, caput, do Código Penal (corrupção 
ativa);
16) MARCELO BLANCO DA COSTA - 
Ex-assessor do Departamento de Logística do 
Ministério da Saúde e intermediador nas trata-
tivas da Davati - art. 333, caput, do Código Penal 
(corrupção ativa);
17) EMANUELA BATISTA DE SOUZA MEDRA-
DES - Diretora-Executiva e responsável técnica 
farmacêutica da empresa Precisa - arts. 299, 
caput (falsidade ideológica), 304 (uso de docu-
mento falso) e 347 (fraude processual), todos do 
Código Penal; art. 2º, caput (formação de orga-

nização criminosa) da Lei nº 12.850, de 2013; 
e art. 10, VI e XII, e art. 11, I (improbidade admi-
nistrativa), combinados com art. 3º, todos da Lei 
8.429, de 2 de junho de 1992;
18) TÚLIO SILVEIRA - Consultor jurídico da 
empresa Precisa - arts. 299, caput (falsidade 
ideológica), 304 (uso de documento falso), 
ambos do Código Penal; art. 10, VI e XII, e art. 
11, I (improbidade administrativa), combinados 
com art. 3º, todos da Lei 8.429, de 2 de junho 
de 1992;
19) AIRTON ANTONIO SOLIGO - ex-assessor 
especial do Ministério da Saúde - art. 328, caput 
(usurpação de função pública);
20) FRANCISCO EMERSON MAXIMIANO 
- Sócio da empresa Precisa - arts. 299, caput 
(falsidade ideológica), 304 (uso de documento 
falso), 347 (fraude processual) e 337-L, inciso V 
(fraude em contrato), todos do Código Penal; art. 
2º, caput (formação de organização criminosa) 
da Lei nº 12.850, de 2013; art. 10, VI e XII, e art. 
11, I (improbidade administrativa), combinados 
com art. 3º, todos da Lei 8.429, de 2 de junho 
de 1992;
21) DANILO BERNDT TRENTO - Sócio da 
empresa Primarcial Holding e Participações Ltda 
e diretor de relações institucionais da Precisa - 
337- L, inciso V (fraude em contrato) do Código 
Penal; art. 2º, caput (formação de organização 
criminosa) da Lei nº 12.850, de 2013; art. 10, XII, 
e art. 11, I (improbidade administrativa), combi-
nados com art. 3º, todos da Lei 8.429, de 2 de 
junho de 1992;
22) MARCOS TOLENTINO DA SILVA - Advo-

gado e sócio oculto da empresa Fib Bank - art. 
337-L, inciso V (fraude em contrato), combi-
nado com art. 29, ambos do Código Penal; art. 
2º, caput (formação de organização criminosa) 
da Lei nº 12.850, de 2013; e art. 10, XII, e art. 
11, I (improbidade administrativa), combinados 
com art. 3º, todos da Lei 8.429, de 2 de junho 
de 1992;
23) RICARDO JOSÉ MAGALHÃES BARROS - 
Deputado Federal - art. 286 (incitação ao crime) 
e art. 321 (advocacia administrativa), ambos do 
Código Penal; art. 2º, caput (formação de orga-
nização criminosa) da Lei nº 12.850, de 2013; 
e art. 10, XII (improbidade administrativa) da Lei 
8.429, de 2 de junho de 1992;
24) FLÁVIO BOLSONARO - Senador da Repú-
blica - art. 321 (advocacia administrativa) e art. 
286 (incitação ao crime), ambos do Código Penal; 
art. 10, XII (improbidade administrativa) da Lei 
8.429, de 2 de junho de 1992;
 25) EDUARDO BOLSONARO - Deputado Fede-
ral - art. 286 (incitação ao crime) do Código Penal;
26) BIA KICIS - Deputada Federal - art. 286 
(incitação ao crime) do Código Penal;
27) CARLA ZAMBELLI - Deputada Federal - art. 
286 (incitação ao crime) do Código Penal;
28) CARLOS BOLSONARO - Vereador da 
cidade do Rio de Janeiro - art. 286 (incitação ao 
crime) do Código Penal;
29) OSMAR GASPARINI TERRA - Deputado 
Federal - art. 267, § 2º (epidemia culposa com 
resultado morte), e art. 286 (incitação ao crime), 
ambos do Código Penal.

*Lista completa no Portal Not´´icias ao Minuto.

Getty Images

Renan Calheiros lê hoje parecer que culpa Bolsonaro por crimes na pandemia
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Isabella Padilha
Repórter

Cr i a d o  e m 
2 0 1 9 ,  o 
A l a g o a s 

Maior atende mais de 28 
cooperativas e grupos produ-
tivos de três regiões do 
Estado. Desenvolvido pelo 
Governo do Estado, através 
da Secretaria Estadual de 
Desenvolvimento Econô-
mico e Turismo (Sedetur), 
em parceria com o Sebrae 
Alagoas, o programa capacita 
os grupos atendidos, gerando 
desenvolvimento, empregos 
diretos e indiretos e renda 
para os pequenos e médios 
produtores do Estado.

As ações abrangem cinco 
atividades produtivas em 
46 municípios, com foco na 
melhoria do produto de cada 
negócio, desde a produção 
até a embalagem encontrada 
nas prateleiras, promovendo 
uma série de consultorias e 
capacitações. Além disso, o 
programa incentiva e apoia 
a participação em feiras de 
produtos e auxilia nas vendas 
com a Loja Alagoas Maior, 
localizada no Parque Shop-
ping Maceió.

A REGIÃO SERRANA 
DOS QUILOMBOS
Formada por 11 municí-

pios, a região é reconhecida 
pelo patrimônio e importân-
cia histórica para a cultura do 
Brasil. Nela, o Alagoas Maior 
atende mais de 580 coope-
rados, que se dividem em 8 
associações e 5 cooperativas.

E é nas serras de União 
dos Palmares que está um 
dos grupos atendidos pelo 
programa: a Associação dos 
Mini Produtores do Vale da 
Pelada, que é o maior terri-
tório produtor de bananas 
do Estado. O grupo entrega, 
mensalmente ,  cerca  de 
60 toneladas da fruta, nas 
variedades prata, pacovan e 
cumprida. 

“Somos agricultores fami-
liares, temos 30 sócios na asso-
ciação e resolvemos fundar 
a associação com intuito de 
melhorar e produzir com 
mais qualidade. A associação 
foi fundada em 2012 e desde 
que nós começamos a traba-
lhar com o programa Alagoas 
Maior, só tem trazido bênçãos 
para a gente. Foi por causa 
dele que nós conseguimos 
um caminhão, já que antes 
nós sofríamos com o trans-
porte da mercadoria, também 
conseguimos vários equipa-
mentos que auxiliam a nossa 
produção no dia-a-dia e hoje 
estamos no Alagoas Maior 
juntos para crescer ainda 
mais”, relata o agricultor e 

presidente da Associação, 
Josué Izidoro.

Outra associação que 
atua na região é Cooperativa 
dos Pequenos Produtores 
Rurais do Vale do Mundaú 
(Coopervale), que produz 
polpa de frutas para a região. 
A conquista mais recente da 
Cooperativa foi o registro de 
17 produtos junto ao Ministé-
rio da Agricultura.

A Coopervale é formada 
por 52 cooperados, que traba-
lham com frutas in natura 
-  laranja lima, maracujá, 
abacaxi, e com a fabricação 
e venda de polpas de frutas 
de acerola, graviola, manga, 
coco, caju,  cajá,  goiaba, 
pitanga,  abacaxi e açaí . 
Segundo uma das sócias da 
Coopervale, Eliete Sarmento, 
o trabalho da cooperativa 
impacta, em média, na vida 
de 260 famílias.

“Nós participamos de 
feiras, onde vendemos as 
frutas e vegetais que produzi-
mos e também temos a fábrica 
de polpas, que dá emprego 
para as pessoas da coopera-
tiva e do assentamento e evita 
que elas precisem procurar 
trabalho em outras regiões. A 
gente distribui para lanchone-
tes, no nosso ponto em União 
dos Palmares e estamos em 
um processo de produção das 
embalagens e de registro de 

alguns outros sabores. Nós 
mantemos a fábrica com muito 
esforço e com o apoio das ações 
do Programa, que tem nos 
ajudado muito a formalizar 
cada vez mais a nossa produ-
ção”, destaca Eliete.

Para a funcionária da 
Coopervale e moradora de 
um dos assentamentos de 
União dos Palmares, Edna 
Chagas, o trabalho dentro da 
fábrica de polpas da Coope-
rativa trouxe novas oportuni-
dades para os moradores das 
áreas rurais do município.

“Eu trabalho aqui desde 
que começou a Cooperativa, 
em 2008. A gente mora no 
assentamento e consegue ter 
uma renda e um emprego e o 
Alagoas Maior ajuda a gente 
a crescer, a desenvolver o 
nosso trabalho e distribuir 
os produtos. Nós só temos a 
agradecer” diz Edna Chagas.

Além das ações com a 
produção de frutas, a região 
tem um grande diferencial: 
o número de apicultores que 
extraem mel de abelha e distri-
buem para várias regiões do 
país. A Associação de Apicul-
tores de União dos Palmares 
(Asaup) foi fundada em 2000, 
começou como um hobby de 
família e hoje atende mais de 
30 agricultores e apicultores 
informais na região. Atual-
mente a Asaup possui uma 

empresa para direcionar a 
comercialização dos produ-
tos, o Apiário Zumbi.  

“Hoje nós temos a Asaup 
e conseguimos mover quase 
toda a região com a apicul-
tura, e conseguindo quebrar 
lentamente o medo do homem 
do campo com relação às 
abelhas. Hoje temos muitos 
depoimentos na região de 
como a atividade apícola 
mudou a vida deles e equili-
brou sua renda financeira. E 
a coisa evoluiu tanto que hoje 
a maior dificuldade que esta-
mos encontrando é território 
para desenvolver essa ativi-
dade. Esse apoio do Alagoas 
Maior tem nos ajudado a 
desenvolver muitas ações de 
capacitação, de formalização 
de embalagem e até de forne-
cer informações nutricionais, 
que é necessário para a venda 
em outros Estados”, destaca 
Jean Ferreira, apicultor, presi-
dente da Asaup e represen-
tante do Apiário Zumbi.

Em todo o Estado,  o 
Alagoas Maior  impacta 
diretamente cerca de 2.180 
empreendedores e indi-
retamente cerca de 10.900 
pessoas. Dentro da Sedetur, 
as ações com as cooperati-
vas são desenvolvidas por 
meio da Superintendência do 
Desenvolvimento Setorial e 
Regional (Suder).

‘Alagoas Maior’ muda a vida de 
agricultores de 11 municípios

REGIÃO SERRANA DOS QUILOMBOS tem mais de 580 cooperados, que se dividem em 8 associações e 5 cooperativas
Fotos: Marcello Victor
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MPT participa de inauguração
de centro para usuários do SUS

“CASA DO CORAÇÃO” PRESTARÁ serviços de diagnóstico e tratamento de doenças cardíacas para usuários do SUS

Ascom MPT

Representando 
o Ministério 
P ú b l i c o  d o 

Trabalho (MPT), a procuradora 
Rosemeire Lobo Lamarca parti-
cipou, na última segunda-feira, 
da inauguração da “Casa do 
Coração”, um centro de diag-
nóstico e tratamento de doen-
ças cardíacas para usuários do 
Sistema Único de Saúde (SUS), 
em Maceió. O serviço atenderá 
pacientes com sequelas da 
Covid-19 e os que deixaram de 
seguir com o acompanhamento 
médico em virtude do distan-
ciamento social. 

A Procuradoria Regional 
do Trabalho da 19ª Região 
(Alagoas), por meio do 7º Ofício 
Geral, destinou R$ 269.102,89 
para reforma e adaptação do 
prédio-sede da Casa do Cora-
ção, bem como para o paga-
mento dos primeiros meses de 
aluguel do centro comandado 
pela Sociedade Beneficente do 
Coração de Alagoas (Cordial). 
O valor tem origem no acordo 
judicial que o MPT firmou com 
a mineradora Braskem S.A e faz 
parte dos R$ 7 milhões reserva-
dos junto à Justiça do Traba-
lho para o enfrentamento da 
pandemia de Covid-19.

“Nesse momento, o MPT se 
aproxima da sociedade e mostra 
que não vive apenas de investi-
gação e punição. Muitas vezes 
temos de ser firmes e fortes, 
utilizando dos instrumentos que 
a Constituição Federal e a leis 
nos oferecem. No entanto, essa 
mesma legislação também nos 
dá oportunidades de fazer traba-
lhos educativos e preventivos, 
como ocorre com a parceria em 
torno da Casa do Coração, uma 
parceria em benefício de todos”, 
disse Rosemeire Lamarca, que, 
na ocasião, também conheceu as 

instalações físicas da unidade de 
saúde.

Diretor-médico do Hospi-
tal do Coração de Alagoas 
e idealizador do projeto, o 
cardiologista Ricardo César 
comemorou a apresentação do 
centro para a sociedade: “Hoje 
é um dia muito feliz, o dia de 
inauguração da Casa do Cora-
ção. Uma casa com especiali-
dade em cardiologia e que traz 
uma inovação: os laboratórios 
de patologia. Neles, médicos 
especialistas em hipertensão, 
coronárias, arritmia, entre 
outras áreas da cardiologia, 
cuidarão dos pacientes do SUS 
de uma forma diferenciada. Isso 
vai acrescentar muito não só ao 
diagnóstico, como também ao 
acompanhamento das doenças 
crônicas do coração”.

Aline Góes, gerente de 
projetos da Cordial, destacou 
o compromisso da associa-
ção sem fins lucrativos com os 
pacientes com doenças cardio-
lógicas assistidos pelo SUS, 
como ocorre na “Casa do Cora-

çãozinho”, voltada para cardio-
patia infantil. Agora o foco é 
assistir adultos e idosos.

“O Ministério Público 
do Trabalho chegou num 
momento essencial. Nós conse-
guimos equipamentos para 
realizar exames cardiovascu-
lares e garantir estrutura de 
quatro consultórios. Estávamos 
adaptando-os para um espaço 
pequeno, destinado inicial-
mente só para crianças. Presta-
ríamos o serviço para todos os 
públicos num ambiente muito 
compacto. O MPT nos trouxe 
a possibilidade de adaptar o 
serviço em um espaço físico 
maior e assim viabilizar esta 
Casa do Coração”, lembrou 
Aline, que também agradeceu 
o apoio do Ministério da Saúde, 
Governo do Estado de Alagoas, 
Prefeitura de Maceió, Serviço 
Social da Indústria (Sesi), 
Centro Universitário Cesmac e 
Aloo Telecom.

Entre as autoridades 
presentes, estavam o prefeito de 
Maceió, João Henrique Caldas, 

o senador Rodrigo Cunha 
e o reitor do Cesmac, João 
Sampaio, além da diretoria da 
Cordial representada pelo seu 
presidente, o médico Cláudio 
Soriano, e do diretor executivo 
Otoni Veríssimo. O cardio-
logista Hemerson Casado 
também compareceu ao lança-
mento do centro e foi homena-
geado pelos serviços prestados 
à população alagoana.

UTI VIRTUAL
A reversão de valores 

para as instalações físicas da 
Casa do Coração corresponde 
à segunda ação da parceria 
entre MPT e Cordial. Em 2020, 
foram destinados R$ 470.248,02 
para execução do projeto “UTI 
Virtual Covid-19 Alagoas”, 
uma iniciativa que buscou 
salvar vidas e contribuiu com a 
saúde e segurança de profissio-
nais da saúde.

O projeto implementou o 
serviço de telemedicina que 
viabilizou a decisão médica 
do tratamento da Covid-19 

no estado. A estrutura da UTI 
Virtual facilitou a realização de 
atividades de teleorientação, 
telemonitoramento e telein-
terconsulta, contribuindo, à 
distância, com o trabalho de 
profissionais intensivistas.

Assim, a iniciativa buscou 
agilizar a melhoria do quadro 
do paciente, diminuir o tempo 
de permanência dele nas depen-
dências hospitalares, reduzir os 
riscos de contágio dos profis-
sionais da saúde de uma forma 
geral e disponibilizar mais 
leitos em razão da possibilidade 
de cura do paciente internado.

As metas do projeto abran-
giam o monitoramento de 
hospitais públicos ou filan-
trópicos, especificamente das 
Unidades de Terapia Intensiva 
(UTI); a orientação de, pelo 
menos, 300 profissionais da 
saúde que atuam nos leitos de 
UTI; e o monitoramento de 
parâmetros da doença de apro-
ximadamente 90% dos pacien-
tes graves internados nas UTIs 
da rede SUS de Alagoas. 

Divulgação
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O C o r i t i b a 
v o l t o u  a 
ve n c e r  n a 

noite de ontem, quando rece-
beu o Sampaio Corrêa e venceu 
por 3 a 0, no estádio Couto 
Pereira, em Curitiba (PR). Os 
paranaenses se aproximaram 
ainda mais do acesso.

Os matemáticos indicam 
que com mais nove pontos o 
Coritiba estará garantido na 
Série A de 2022. Ou seja: restam 
três vitórias para o acesso. O 
time paranaense segue na lide-
rança isolada, agora com 57 
pontos.

Já o Sampaio Corrêa, que 
chegou a figurar no G4 – grupo 
de acesso -, não conseguiu 
manter o embalo no campeo-
nato e está praticamente fora da 
briga. O time é apenas o décimo 
colocado, com 40 pontos. Dez a 

menos que o Avaí, que aparece 
em quarto lugar.

NADA DE GOLS
Jogando no Estádio do 

Café, Londrina e Goiás fize-
ram uma partida com dois 
tempos distintos, mas não 
saíram da igualdades sem gols.
Com o resultado, as duas equi-
pes se complicaram na busca 
pelos seus objetivos dentro da 
competição.

Sem vencer há três roda-
das, o Londrina segue esta-
cionado com 32 pontos, na 17ª 
colocação, sendo o primeiro 
time dentro da zona de rebai-
xamento. Já o Goiás perdeu a 
chance de assumir a liderança 
provisória e segue na terceira 
colocação, com 52 pontos. 
Porém, ainda pode perder a 
vaga no G4 até o fim da rodada.

FOGÃO EM CAMPO
Hoje terá uma partida. O 

Botafogo encara o ameaçado 
Brusque , às 20h30, no Nilton 
Santos, no Rio de Janeiro.

E para se consolidar na 
zona de acesso, o Botafogo 
apostará na força ofensiva. 
O clube carioca, ao lado do 
Guarani, ostenta o melhor 
ataque com 42 gols marcados 
em 30 jogos. Média de 1,4 por 
partida. Sem perder há duas 
rodadas, o Botafogo soma 52 
pontos.

O Brusque, por outro 
lado, amarga a segunda 
pior defesa, tendo tomado 
40 gols – à frente apenas do 
vice-lanterna Confiança (41). 
Após vencer o Remo por 3 a 
1, o clube catarinense chegou 
aos 35 pontos, ainda próximo 
à degola. 

Coxa se aproxima do acesso; 
Londrina e Goiás empatam

CORITIBA bate Sampaio Corrêa por 3 a 0 e caminha a passos largos rumo à elite; Londrina e Goías ficam no 0 a 0 

O técnico Enderson Moreira 
deve ter força máxima para 
escalar o Botafogo no duelo 
contra o ameaçado Brusque 
hoje, às 20h30, no Nilton Santos, 
no Rio de Janeiro, pela 31ª 
rodada da Série B do Campeo-
nato Brasileiro.

Caso não tenha nenhum 
problema de última hora, o 
comandante deve optar pelo 
mesmo time que empatou sem 
gols contra o Cruzeiro em Belo 
Horizonte. Aquele, aliás, foi 
apenas o sexto jogo em que o 

Botafogo passou em branco na 
Série B.

O clube carioca, ao lado 
do Guarani, ostenta o melhor 
ataque com 42 gols marcados 
em 30 jogos. Média de 1,4 por 
partida. O principal golea-
dor do time é Rafael Navarro, 
dono de dez gols. Navarro está 
confirmado, assim como Chay, 
vice-artilheiro do time com oito 
gols.

“Com competitividade, 
também se faz time que 
conquista bons resultados 

e chega em seus objetivos. 
Quando não dá para vencer, 
não perder também é impor-
tante”, disse Enderson.

O Botafogo, sem perder há 
dois jogos, ocupa a vice-lide-
rança com 52 pontos, a dois do 
líder Coritiba.

BOTAFOGO
Diego Loureiro; Jonathan, 

Joel Carli, Kanu e Jonathan 
Silva; Barreto, Pedro Castro e 
Chay; Warley, Rafael Navarro e 
Marco Antônio.

Londrina x Goiás empa-
taram por 0x0 em jogo pela 
31ª rodada do Brasileirão 
Série B. Com esse resultado, 
a Ponte Preta termina mais 
uma rodada fora do Z4. 
No próximo domingo, no 
confronto contra o Remo, a 
vitória seria importantíssima 
para as pretensões do time.

Segundo os matemáti-

cos, 45 pontos são suficientes 
para uma equipe se manter 
na Série B. Com 34 pontos e 
ocupando a 16ª colocação, a 
Ponte Preta precisa somar 11 
pontos dos 24 que ela ainda 
tem em disputa nos 8 jogos 
restantes, ou seja 45,83% de 
aproveitamento. Mais do 
que os 37,77% dos pontos 
conquistados até aqui.

RODRIGÃO
Em 19 jogos com a camisa 

da Ponte Preta o atacante 
marcou 5 gols e deu 3 assis-
tências, participação direta 
em quase 25 % dos gols do 
time no campeonato. Em 
coletiva, o atacante declarou 
que “o foco é tirar a Ponte 
Preta dessa situação [de risco 
de rebaixamento]”. 

FORÇA MÁXIMA

PRECISA DE 11 PONTOS EM 8 JOGOS

Com o melhor ataque da 
B, Fogão pega o Brusque

Macaca faz os cálculos 
para não ser rebaixada

O duelo dos opostos, que 
abriu as disputas da noite 
de ontem da 31ª rodada do 
Campeonato Brasileiro da 
Série B, terminou empatado. 
Jogando no Estádio do Café, 
Londrina e Goiás fizeram 
uma partida com dois tempos 
distintos, mas não saíram da 
igualdades sem gols. Depois 
de um primeiro tempo sem 
muitas chances, as duas equi-
pes foram para cima na etapa 
final, mas mesmo assim não 
conseguiram balanças às redes.

Com o resultado, as duas 
equipes se complicaram na 
busca pelos seus objetivos 
dentro da competição. Sem 
vencer há três rodadas, o 
Londrina segue estacionado 
com 32 pontos, na 17ª colo-
cação, sendo o primeiro time 
dentro da zona de rebaixa-
mento. Já o Goiás perdeu a 
chance de assumir a liderança 
provisória e segue na terceira 
colocação, com 52 pontos. 
Porém, ainda pode perder a 
vaga no G4 até o fim da rodada.

LANCES IMPORTANTES
O primeiro tempo foi 

bastante truncado no meio-
-campo, com as duas equipes 
trocado passes para chegar 
com perigo ao gol adversário, 
mas sem muito sucesso. Prova 

disso que o primeira chance 
real de gol só foi sair aos 21 
minutos, quando Apodi esca-
pou pela direita e cruzou na 
medida para Nicolas. Porém, 
quando o atacante estava 
pronto para chutar e colocar o 
Goiás em vantagem, Matheus 
Bianqui fez um corte providen-
cial.

O próprio defensor do 
Londrina foi quem conseguiu 
levar maior perigo ao gol de 
Tadeu minutos depois. Aos 
36, Matheus Bianqui arriscou 
de fora da área, a bola desviou 
na zaga e por muito pouco não 
enganou o goleiro do esmeral-
dino. 

Na volta do intervalo, o 
Goiás passou a ter mais posse 
de bola. Aos 16 minutos, 
Elvis cobrou escanteio, David 
Duarte ganhou pelo alto e cabe-
ceou firme, mas parou em uma 
difícil defesa do goleiro César. 

A resposta do Londrina 
veio aos 26. Zeca recebeu na 
entrada da área e bateu na 
saída do goleiro, mas a bola 
acabou indo para fora, tirando 
tinta da trave.  A partir daí, só 
deu Goiás. Aos 31, Luan Dias 
bateu na entrada da área e 
César fez mais uma boa defesa. 
Nos minutos finais, a partida 
seguiu no mesmo ritmo e 
terminou mesmo em 0 a 0. 

LONDRINA 0 X 0 GOIÁS

Empate não ajuda 
nenhum dos dois
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MPT participa de inauguração
de centro para usuários do SUS

“CASA DO CORAÇÃO” PRESTARÁ serviços de diagnóstico e tratamento de doenças cardíacas para usuários do SUS

Ascom MPT

Representando 
o Ministério 
P ú b l i c o  d o 

Trabalho (MPT), a procuradora 
Rosemeire Lobo Lamarca parti-
cipou, na última segunda-feira, 
da inauguração da “Casa do 
Coração”, um centro de diag-
nóstico e tratamento de doen-
ças cardíacas para usuários do 
Sistema Único de Saúde (SUS), 
em Maceió. O serviço atenderá 
pacientes com sequelas da 
Covid-19 e os que deixaram de 
seguir com o acompanhamento 
médico em virtude do distan-
ciamento social. 

A Procuradoria Regional 
do Trabalho da 19ª Região 
(Alagoas), por meio do 7º Ofício 
Geral, destinou R$ 269.102,89 
para reforma e adaptação do 
prédio-sede da Casa do Cora-
ção, bem como para o paga-
mento dos primeiros meses de 
aluguel do centro comandado 
pela Sociedade Beneficente do 
Coração de Alagoas (Cordial). 
O valor tem origem no acordo 
judicial que o MPT firmou com 
a mineradora Braskem S.A e faz 
parte dos R$ 7 milhões reserva-
dos junto à Justiça do Traba-
lho para o enfrentamento da 
pandemia de Covid-19.

“Nesse momento, o MPT se 
aproxima da sociedade e mostra 
que não vive apenas de investi-
gação e punição. Muitas vezes 
temos de ser firmes e fortes, 
utilizando dos instrumentos que 
a Constituição Federal e a leis 
nos oferecem. No entanto, essa 
mesma legislação também nos 
dá oportunidades de fazer traba-
lhos educativos e preventivos, 
como ocorre com a parceria em 
torno da Casa do Coração, uma 
parceria em benefício de todos”, 
disse Rosemeire Lamarca, que, 
na ocasião, também conheceu as 

instalações físicas da unidade de 
saúde.

Diretor-médico do Hospi-
tal do Coração de Alagoas 
e idealizador do projeto, o 
cardiologista Ricardo César 
comemorou a apresentação do 
centro para a sociedade: “Hoje 
é um dia muito feliz, o dia de 
inauguração da Casa do Cora-
ção. Uma casa com especiali-
dade em cardiologia e que traz 
uma inovação: os laboratórios 
de patologia. Neles, médicos 
especialistas em hipertensão, 
coronárias, arritmia, entre 
outras áreas da cardiologia, 
cuidarão dos pacientes do SUS 
de uma forma diferenciada. Isso 
vai acrescentar muito não só ao 
diagnóstico, como também ao 
acompanhamento das doenças 
crônicas do coração”.

Aline Góes, gerente de 
projetos da Cordial, destacou 
o compromisso da associa-
ção sem fins lucrativos com os 
pacientes com doenças cardio-
lógicas assistidos pelo SUS, 
como ocorre na “Casa do Cora-

çãozinho”, voltada para cardio-
patia infantil. Agora o foco é 
assistir adultos e idosos.

“O Ministério Público 
do Trabalho chegou num 
momento essencial. Nós conse-
guimos equipamentos para 
realizar exames cardiovascu-
lares e garantir estrutura de 
quatro consultórios. Estávamos 
adaptando-os para um espaço 
pequeno, destinado inicial-
mente só para crianças. Presta-
ríamos o serviço para todos os 
públicos num ambiente muito 
compacto. O MPT nos trouxe 
a possibilidade de adaptar o 
serviço em um espaço físico 
maior e assim viabilizar esta 
Casa do Coração”, lembrou 
Aline, que também agradeceu 
o apoio do Ministério da Saúde, 
Governo do Estado de Alagoas, 
Prefeitura de Maceió, Serviço 
Social da Indústria (Sesi), 
Centro Universitário Cesmac e 
Aloo Telecom.

Entre as autoridades 
presentes, estavam o prefeito de 
Maceió, João Henrique Caldas, 

o senador Rodrigo Cunha 
e o reitor do Cesmac, João 
Sampaio, além da diretoria da 
Cordial representada pelo seu 
presidente, o médico Cláudio 
Soriano, e do diretor executivo 
Otoni Veríssimo. O cardio-
logista Hemerson Casado 
também compareceu ao lança-
mento do centro e foi homena-
geado pelos serviços prestados 
à população alagoana.

UTI VIRTUAL
A reversão de valores 

para as instalações físicas da 
Casa do Coração corresponde 
à segunda ação da parceria 
entre MPT e Cordial. Em 2020, 
foram destinados R$ 470.248,02 
para execução do projeto “UTI 
Virtual Covid-19 Alagoas”, 
uma iniciativa que buscou 
salvar vidas e contribuiu com a 
saúde e segurança de profissio-
nais da saúde.

O projeto implementou o 
serviço de telemedicina que 
viabilizou a decisão médica 
do tratamento da Covid-19 

no estado. A estrutura da UTI 
Virtual facilitou a realização de 
atividades de teleorientação, 
telemonitoramento e telein-
terconsulta, contribuindo, à 
distância, com o trabalho de 
profissionais intensivistas.

Assim, a iniciativa buscou 
agilizar a melhoria do quadro 
do paciente, diminuir o tempo 
de permanência dele nas depen-
dências hospitalares, reduzir os 
riscos de contágio dos profis-
sionais da saúde de uma forma 
geral e disponibilizar mais 
leitos em razão da possibilidade 
de cura do paciente internado.

As metas do projeto abran-
giam o monitoramento de 
hospitais públicos ou filan-
trópicos, especificamente das 
Unidades de Terapia Intensiva 
(UTI); a orientação de, pelo 
menos, 300 profissionais da 
saúde que atuam nos leitos de 
UTI; e o monitoramento de 
parâmetros da doença de apro-
ximadamente 90% dos pacien-
tes graves internados nas UTIs 
da rede SUS de Alagoas. 

Divulgação



Não era bem o que o prefeito de Penedo, Ronaldo Lopes, desejaria mas, cumprindo o que determina a Lei Orgânica do 
Município, a Câmara empossou o vice João Lucas no cargo de prefeito. Ronaldo Lopes foi submetido a uma cirurgia do 
coração, num hospital em São Paulo, recebeu alta médica, chega hoje a Alagoas, mas vai tirar uns dias de repouso para 
voltar em forma ao cargo. Ele e o vice romperam poucos meses depois de ganharem a eleição. Na cidade, as informações 
são de que o jovem João Lucas foi com “muita sede ao pote” e Ronaldo Lopes deu-lhe um “freio de arrumação”. Pronto, foi 
o suficiente para os dois ficarem bochechudos. No mais tardar, na terça-feira que vem Ronaldo Lopes reassume o cargo.

De fato as coisas não estão nada boas para o lado do prefeito de Chã Preta, Maurício Holanda. Ele recorreu – tem todo 
direito – de uma condenação por improbidade administrativa, mas não conseguiu convencer à juíza Juliana Batistela Alencar. 
O “Galego” tentava retirar seu nome do rol dos inelegíveis, mas, nessa instância, não foi possível. Ele vai continuar juntinho 
com Audálio Holanda (seu pai) e Rita Tenório (adversária política, mas impedida de concorrer às eleições). Diante do quadro, 
aproveitando o trocadilho, a gestão `desenha´ um nome para concorrer à Prefeitura em 2024. Esse nome deve sair do 
secretariado de Maurício Holanda ou da Câmara. Os entendimentos estão sendo alinhavados. Aos poucos, Chã Preta vai se 
transformando numa “Campo Grande da vida”, cidade onde os políticos são cheios de problemas. A Princesa dos Montes, 
terra do Professor Pedro Teixeira não merece isso. O saudoso Kara Veia perderia a inspiração para seus aboios cantados.

A cena foi constrangedora e não houve como não perceber. O senador Rodrigo Cunha recebeu umas palmas acanhadas quando 
foi chamado para falar durante a abertura do Salão de Imóvel, na segunda-feira. As pessoas que lhe antecederam foram bem 
aplaudidas e se esperavam “claps” maiores. Pois eles não vieram e todos perceberam. É bem verdade que não houve vaia e 
nem podia porque o público formado pelo mercado imobiliário se comportou muito bem. Mas só aplaudiu bem quem ele achou 
que merecia. Há quem diga que o caso esteja ligado à rotação mínima imprimida pelo senador em suas ações. O termômetro 
aferiu uma temperatura abaixo do esperado para o momento político. A equipe do senador não deve desconsiderar o caso.

Maurício Quintella está pavimentando e tempe-
rando a sua estrada para a Assembleia Legis-
lativa. Já está certo: ele quer uma cadeira na 
Casa de Tavares Bastos (que não tem nada a ver 
com isso). Na condição de secretário, Maurício 
vem entregando obras, assinando ordens de 
serviços. Onde for aberta uma picada no meio 
da mata, o homem vai lá. Pode ser só uma trilha. 
Não importa. Caminho é caminho e sempre 
leva a algum lugar. Pelo outro flanco, ele ataca 
de cozinheiro, bem no estilo “masterchef”. A 
coluna não acha o momento muito bom porque, 
enquanto Maurício manipula uma suculenta 
picanha – cuja peça custa mais de R$ 200,00 
– as pessoas estão catando ossadas de boi e 
carcaças de frango para comer. Voltando à Panela do Quintella – como se chama o canal dele no Youtube – ele prefere 
ensinar a fazer pratos regionais, mas tem habilidade com outros mais requintados e caros. Nessa panelada toda, Maurício 
contabilizava ontem 2.400 pessoas inscritas no canal dele. O material veiculado é bem produzido e editado. Começou como 
algo entre amigos e se expandiu. Como não tem ‘almoço grátis’, vamos esperar a panela de pressão chiar em 2022.

O senador Renan Calheiros (MDB) teve que recuar do indiciamento do Presi-
dente Jair Bolsonaro (sem partido) por crime de genocídio, para ter seu relatório 
aprovado pelos demais integrantes da CPI da Pandemia. Ele também retirou 
do relatório o indiciamento do Presidente pela morte de indígenas, vítimas da 
Covid-19 no Brasil. Dos 11 crimes em que Renan tinha indiciado Bolsonaro 
restaram nove, entre eles o crime contra a humanidade, que pode levar o Presi-
dente a julgamento nas cortes internacionais. (Ricardo Rodrigues)

No mês em que comemora 97 anos de Emancipação Política, Arapiraca está 
fazendo isso em grande estilo. Durante todo o mês de outubro, o prefeito 
Lucano Barbosa entregará obras e lançará novos serviços para a população.
São escolas, quadras poliesportivas, postos de saúde e outros equipamentos 
públicos entregues à terra de Manoel André. Sem contar com o número de 
ruas que serão pavimentadas, beneficiando milhares de pessoas em bairros 
que até muito pouco tempo estavam esquecidos pelo poder público. Através 
de um trabalho integrado e com foco no crescimento da cidade, a Capital 
do Agreste alagoano caminha rumo ao centenário. Viva, Arapiraca! (Ascom)

Uma coisa é certa: Collor se articula 
para se manter na política a todo custo. 
Afinal, depende do mandato para não 
perder o foro privilegiado e ter que 
responder aos processos contra ele 
na justiça comum. Nos bastidores, há 
quem diga que ele pode até ser candi-
dato a deputado federal, abrindo mão 
da reeleição ao Senado e do sonho de 
uma noite de verão de voltar ao Governo 
do Estado. Tudo vai depender da deci-
são do governador Renan Filho, que 
anuncia no ano que vem se continua 
no cargo ou renuncia ao mandato. (RR)

Se depender do secretário de Segurança 
Pública de Alagoas, Alfredo Gaspar, 
não vai faltar munição para atacar os 
adversários do governo do Estado. No 
último final de semana, ele usou as 
redes sociais para espinafrar o sena-
dor Fernando Collor, a quem acusou de 
espalhar notícias falsas sobre a violên-
cia em Alagoas para prejudicar a gestão 
Renan Filho. Pré-candidato ao governo 
do Estado, Gaspar tem no combate à 
criminalidade seu ponto forte, por isso 
não vai deixar que esse legado seja 
maculado por inverdades. (RR)

Quem quer pegar “carona” no chefe da Nação é o senador Fernando Collor (Pros), 
que vem sendo cotado para ser vice da chapa de Bolsonaro à Presidência da 
República. O ex-presidente sabe que terá pela frente uma pedreira, caso o gover-
nador Renan Filho (MDB) seja candidato ao Senado em 2022. Caso isso ocorra, a 
vaga de Collor estará em jogo. Para não perder a partida, o ex-presidente prepara 
uma saída honrosa: trabalhar com a possibilidade de ser candidato a vice ou 
disputar o Governo do Estado. Collor já jogou a toalha? (RR)

Quem também vive o dilema da renún-
cia é o prefeito JHC, que ainda não  
decidiu se continua à frente da Prefei-
tura de Maceió ou se sai candidato a 
governador. Segundo seus assesso-
res, o nome de JHC vem ganhando 
força até no interior. A popularidade 
do prefeito tem crescido tanto que já 
ameaça a pré-candidatura do sena-
dor Rodrigo Cunha (PSDB) ao Governo 
do Estado. Dizem até que os dois 
estão às turras por conta da disputa 
interna pela candidatura à sucessão 
de Renan Filho. (RR)

“O jornal do senador da Ferrari, 
comprada com dinheiro sujo, continua 
a espalhar fake news. A violência em 
Alagoas diminui pelo 8º mês conse-
cutivo. Quando Collor era governador, 
quem mandava na polícia eram os 
coronéis da política, época de chaci-
nas incontáveis e polícia sucateada”, 
escreveu Gaspar, marcando o senador 
para ler a mensagem. A postagem do 
secretário foi uma resposta às matérias 
sobre um suposto avanço da violência 
em Alagoas, publicadas pelos veículos 
de comunicação de Collor. (RR)
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Camelo e Medeiros no PT 

Ligeirinhas

O PT em Alagoas está às voltas com a possível chegada de dois nomes de peso à legenda. Os deputados Sílvio Camelo e 
Ronaldo Medeiros estariam arrumando as malas para embarcar na legenda do ex-presidente Lula. Medeiros já conhece 
bem a casa. Morou lá alguns anos. Camelo não morou lá, mas não atirou pedras no telhado. Sempre se deu bem com 
o pessoal do PT e até votou em Dilma no segundo turno, em 2014. Pois bem, o interesse não é por pura simpatia aos 
vermelhinhos, mas para garantir os respectivos mandatos. Onde estão hoje, os dois não se elegem em 2022. Portanto, 
seria uma questão de sobrevivência do mandato. Sem contar que uma onda vermelha está aparecendo no mapa político 
do País. Mas não está tudo bem. Ocorre que umas correntes do PT querem embaraçar o processo. Ou seja: o martelo 
não pode ser batido sem que ocorram alguma dicussão. No final tudo se resolve e criar uma tensão faz parte do processo. 
Com Camelo e Medeiros no PT, a legenda tem condições claras de eleger um deles para a Assembleia, com uma possibi-
lidade menor de eleger o segundo. Mas, como em política tudo pode acontecer, não será surpresa se a legenda tiver um 
desempenho maior que o esperado para 2022. Desde o Planalto até as assembleias legislativas Brasil afora!

» Para fazer justiça com todos os envolvidos na operação, a 
coluna reforça que policiais do 4º Batalhão também partici-
param da incursão que resultou na prisão do assaltante que 
atacou ontem a Drogasil, no Farol.

» A Câmara dos Deputados tirou da pauta a Proposta de Emenda à Consti-
tuição número 5, que altera a composição do Conselho Nacional do Minis-
tério Público (CNMP). A PEC Nº5 estava para entrar em votação na sessão 
de ontem, mas foi retirada da pauta pelo presidente da Casa, Arthur Lira.

»  A coluna alerta à SMTT para os riscos de acidentes na 
Avenida Fernandes Lima, trecho que fica em frente ao Mc 
Donald´s. Falta pouco para acontecer uma tragédia por ali, 
principalmente nos finais de semana. Bem... Está dito!
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