
O governador Renan 
Filho confirmou o lança-
mento,  para o primeiro 
semestre de 2021, de editais 
voltados à realização de 
concursos públicos para as 
áreas da segurança pública, 
s a ú d e  e  e d u c a ç ã o  e m 
Alagoas. Segundo o chefe 
do Executivo estadual, serão 
abertas cerca de cinco mil 
novas vagas. O anúncio foi 
feito logo depois de uma 
reunião do governador com 
secretários. “O Estado deseja 
promover concurso para 
as áreas sociais: segurança 
pública, saúde, educação e 
também para a estruturação 
da área meio, em algumas 
carreiras,  especialmente 
aquelas  t ipicamente  de 
Estado; aquelas que, inde-
pendentemente das mudan-
ças tecnológicas que possam 
surgir adiante, continuarão 
sendo feitas por servidores 
exclusivamente contratados 
por concurso público”, afir-
mou o governador.
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RENAN FILHO DISSE QUE OS CERTAMES PARA SEGURANÇA, SAÚDE E EDUCAÇÃO VÃO ABRIR CERCA DE CINCO MIL VAGAS

GOVERNO ANUNCIA CICLO  
DE CONCURSOS PARA 2021

MARAGOGI

Entra na fase 
final licitação 
para obras  
do aeroporto

Márcio Ferreira

Estado realizará amplo 
ciclo de concursos com 

5 mil vagas em 2021, 
anuncia governador

GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Maceió inicia 
transição para nova gestão

Aconteceu ONTEM 
a primeira reunião de 
transição de gestão da 
Prefeitura de Maceió. O 
encontro ocorreu no audi-
tório do prédio-sede do 
Executivo Municipal e 
contou com a presença do 
prefeito Rui Palmeira, do 
prefeito eleito João Henri-
que Caldas e dos coor-
denadores de transição: 
Íria Almeida, secretária 
municipal do Gabinete 
de Governança, e depu-
tado estadual Davi Maia. 
“A transição será feita da 

melhor forma possível. O 
prefeito eleito João Henri-
que Caldas montou uma 
equipe com pessoas que 
conhecem a Prefeitura e 
a administração pública. 
Eu acho que o nosso maior 
inimigo é o tempo, pois 
são apenas cerca de três 
semanas até a véspera de 
Natal. Então é preciso que 
a equipe esteja alinhada 
para passar todas as infor-
mações requeridas pelo 
gestor eleito e sua equipe 
de transição”, disse Rui 
Palmeira. Rui Palmeira, JHC e deputado Davi Maia, na primeira reunião da transição

Marco Antônio
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Ac o n t e c e u 
O N T E M  a 
p r i m e i r a 

reunião de transição de gestão 
da Prefeitura de Maceió. O 
encontro aconteceu no auditó-
rio do prédio sede do Execu-
tivo Municipal e contou com 
a presença do prefeito Rui 
Palmeira, do prefeito eleito 
João Henrique Caldas e dos 
coordenadores de transição 
Íria Almeida, secretária muni-
cipal do Gabinete de Gover-
nança, e deputado estadual 
Davi Maia.

O trabalho será coorde-
nado pela Comissão Missão 
de Transição de Gestão, que 
será composta por cargos em 
comissão, servidores efetivos e 
representantes da nova gestão. 
A composição será publicada 
no Diário Oficial do Município 
até o dia 04 de dezembro.

O prefeito Rui Palmeira fez 
a abertura da reunião e falou 
sobre o trabalho que será desen-
volvido. “A transição será feita 

da melhor forma possível. O 
prefeito eleito João Henrique 
Caldas montou uma equipe 
com pessoas que conhecem a 
Prefeitura e a administração 
pública. Eu acho que o nosso 
maior inimigo é o tempo, pois 
são apenas cerca de três sema-
nas até a véspera de Natal. 
Então é preciso que a equipe 
esteja alinhada para passar 
todas as informações reque-
ridas pelo gestor eleito e sua 
equipe de transição”, disse.

O prefeito eleito destacou 
a importância do trabalho 
de transição. “Estamos aqui 
para promover o bem-estar 
da população. Apesar do 
tempo ser curto, a gente tem 
se empenhado bastante, não 
temos perdido um minuto. 
Estamos dedicados, com uma 
equipe extremamente compe-
tente, capacitada, gabaritada 
para o posto. De forma célere e 
atuante, com o respaldo neces-
sário da atual gestão, vamos 
buscar as informações neces-

sárias para o real diagnóstico 
fiscal, contábil e financeiro da 
Prefeitura, o que deve impac-
tar nas decisões do início do 
novo governo”, frisou.

Durante a reunião, foi apre-
sentado o cronograma de reuni-
ões. Serão mais de 20 encontros 
setoriais onde serão passados 
todos os dados de cada pasta. 
Íria Almeida, coordenadora de 
transição da atual gestão, expli-
cou. “Fizemos um calendário, 

já temos 22 reuniões preesta-
belecidas que serão apresenta-
das ao pessoal da nova equipe. 
As necessidades que forem 
surgindo, durante essas reuni-
ões, a gente vai ajustando o 
calendário para atendê-los. 
Vamos trabalhar com flexibi-
lização para conseguir nesse 
único mês fazer a transição da 
forma mais transparente possí-
vel”, afirmou.

“O Tribunal de Contas do 

Estado (TCE) traz uma série 
de documentos que precisam 
ser passados para a equipe do 
prefeito eleito. Aí é que entra 
essa Comissão, responsável 
por elaborar o relatório que 
será encaminhado ao Ministé-
rio Público Estadual (MPE), ao 
prefeito eleito e ao prefeito em 
exercício”, acrescentou Íria.

O deputado estadual Davi 
Maia, coordenador de transi-
ção da equipe do prefeito eleito, 
falou sobre a expectativa de 
troca de informações. “A gente 
espera fazer um diagnóstico 
básico, com todos os levan-
tamentos de dados para que 
seja possível implementar o 
plano de governo proposto no 
último pleito eleitoral.  Como 
disse o prefeito JHC, a ideia 
é pegar todo o levantamento 
real e executar nos 100 primei-
ros dias de gestão. Espero que 
tenhamos uma transição tran-
quila, pacífica e institucional. Só 
quem ganha com isso é o povo 
de Maceió”, enfatizou.

Prefeitura de Maceió inicia 
transição de gestão de governo

REUNIÃO na sede do Executivo Municipal ocorreu com participação do prefeito Rui Palmeira e do prefeito eleito João Henrique Caldas, o JHC

A proprietária do conglo-
merado “Globo”, Eliane Torres 
de Omena, foi presa durante a 
operação Gambito da Rainha 
deflagrada pelo Ministério 
Público do Estado (MP-AL) e 
Grupo de Atuação Especial em 
Sonegação Fiscal e Lavagem de 
Bens (Gaesf) em Alagoas, na 
manhã de ONTEM.

 De acordo com as investiga-
ções do Gaesf, Eliane faz parte 
de um esquema criminoso que 
deu prejuízos na ordem de R$ 
30 milhões aos cofres públi-
cos. Ela foi presa ONTEM pela 
manhã em Maceió.

Eliane é sócia de postos de 

combustíveis e supermerca-
dos, localizados em União dos 
Palmares.

GAMBITO DA RAINHA

Empresária Eliane 
do Globo é presa

A Prefeitura de Maceió, 
por meio da Superintendência 
Municipal de Transportes e 
Trânsito (SMTT), implemen-
tou uma série de medidas com 
o objetivo de tornar o trans-
porte público urbano mais 
moderno, atrativo e dinâmico 
para a população. A integra-
ção temporal foi uma das 
ações criadas durante a gestão 
do prefeito Rui Palmeira para 
facilitar o deslocamento dos 
passageiros que usam diaria-
mente os coletivos do Sistema 
Integrado de Mobilidade de 
Maceió (SIMM). Somente nos 
últimos quatro anos, o serviço 
foi utilizado 2.962.254 de vezes 
pelos maceioenses.

A integração temporal 
é um benefício ofertado aos 
usuários do SIMM que utili-
zam o Cartão Bem Legal de 
qualquer modalidade. Por 
meio da bilhetagem eletrô-
nica, o passageiro consegue 
embarcar em até dois coletivos 
pagando somente uma tarifa. 
Para desfrutar da vantagem, é 
preciso que o cidadão respeite 
o prazo máximo de até 1 hora 

e 30 minutos, que começa a ser 
contado a partir do momento 
em que o Bem Legal passa no 
validador do primeiro veículo. 
Além disso, é necessário que 
o maceioense se atente ao 
sentido de direção dos ônibus, 
pois os veículos precisam estar 
no mesmo sentido da viagem: 
IDA ou VOLTA.

“O norte da SMTT durante a 
gestão do prefeito Rui Palmeira 
foi tornar o Sistema Integrado 
de Mobilidade de Maceió mais 
dinâmico e moderno para o 
usuário. A integração temporal 
é uma dessas ações, que sem 
dúvidas tem proporcionado 
economia ao maceioense, já 
que é possível pagar somente 
uma passagem e utilizar até 
dois coletivos. Reflexo positivo 
desse serviço é a grande aceita-
ção por parte da população, que 
já utilizou o benefício mais de 
2,9 milhões de vezes somente 
nos últimos quatro anos”, 
destacou o gestor da SMTT, 
Dário Cesar Barbosa.

Atualmente, Maceió conta 
com mais de mil opções de 
integrações temporais. Com a 

grande gama de combinações, 
os mais de 260 mil passageiros 
que diariamente embarcam 
nos coletivos do SIMM conse-
guem se deslocar para diversos 
bairros das partes alta e baixa 
da capital pagando somente 
uma passagem com o Cartão 
Bem Legal.

COMO EMITIR O BEM LEGAL
O usuário do SIMM que 

quiser adquirir o Cartão Bem 
Legal para usufruir do bene-
fício da integração temporal, 
pode confeccionar gratuita-
mente a bilhetagem eletrônica 
na modalidade Cidadão em 
um dos diversos pontos fixos 
do Bem Legal espalhados por 
toda Maceió. É necessário apre-
sentar o RG, CPF e compro-
vante de residência atualizado.

O bilhete eletrônico pode 
ser emitido gratuitamente nos 
postos de atendimento do Bem 
Legal localizados na Rua Buar-
que de Macedo, no Centro, e 
nos terminais de ônibus do 
Benedito Bentes, Eustáquio 
Gomes, Colina, Salvador Lyra 
e Cruz das Almas.

INTEGRAÇÕES TEMPORAIS

Serviço foi usado quase 
três milhões de vezes

Marco Antônio/Secom Maceió

Rui Palmeira e JHC conversam com a imprensa antes da primeira reunião 

Empresária foi presa em Operação 



3O DIA DIGITAL  l  3 de dezembro  I  2020

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

Estado fará ciclo de concursos 
com cerca de cinco mil vagas

RENAN FILHO se reuniu com secretários para tratar dos editais para 2021; certames da saúde e segurança estão em fase final de elaboração

Severino Carvalho
Repórter

Após se reunir 
com secretá-
rios de Estado 

na manhã da última terça-feira, 
o governador Renan Filho 
confirmou o lançamento, para 
o primeiro semestre de 2021, 
de editais voltados à realização 
de concursos públicos para as 
áreas da segurança pública, 
saúde e educação em Alagoas. 
Segundo o chefe do Executivo 
estadual, serão abertas cerca de 
5 mil novas vagas.

“O Estado deseja promover 
concurso para as áreas sociais: 
segurança pública, saúde, 
educação e também para a 
estruturação da área meio, em 
algumas carreiras, especial-
mente aquelas tipicamente de 
Estado; aquelas que, indepen-
dentemente das mudanças 
tecnológicas que possam surgir 
adiante, continuarão sendo 
feitas por servidores exclu-
sivamente contratados por 
concurso público”, afirmou o 
governador.

De acordo com Renan Filho, 
a elaboração de alguns editais 
está mais avançada. São os 

casos da Polícia Militar (PM) e 
do Corpo de Bombeiros (CB) 
para a contratação de soldados 
e oficiais pelas duas corpora-
ções. Ainda no tocante à Segu-
rança Pública, está previsto o 
lançamento do edital destinado 
ao concurso público da Perícia 
Oficial.

O governador revelou, 
também, que se encontra em 
fase final de estruturação o 

concurso público voltado à 
área da saúde, um dos maiores 
anunciados. “Será um concurso 
amplo para várias carreiras da 
saúde pública: médicos, enfer-
meiros, auxiliares de enferma-
gem, nutricionistas, assistentes 
sociais, psicólogos, terapeutas 
ocupacionais e outras carrei-
ras”, disse.

“Na saúde, já construímos 
cinco novos hospitais. Nos 

próximos dias, vamos iniciar 
a construção do Hospital da 
Criança, de maneira que a 
gente precisará da contratação 
de novos profissionais. Ainda 
em dezembro, vamos começar 
a construção de duas novas 
UPAS (Unidades de Pronto 
Atendimento) em Maceió. São 
obras que precisarão de novos 
profissionais”, observou.

O concurso público para a 

educação oferecerá vagas para 
professores. O Estado estuda, 
ainda, destinar um quantitativo 
delas para a área administrativa 
das escolas.

A reunião que discutiu a 
realização de concursos públi-
cos em Alagoas ocorreu no 
Salão de Despachos do Palá-
cio República dos Palmares. 
Participaram do encontro o 
secretário do Gabinete Civil, 
Fábio Farias; da Fazenda, 
George Santoro; do Planeja-
mento, Gestão e Patrimônio, 
Fabrício Marques; além da 
secretária especial do Tesouro 
Estadual, Renata Santos; do 
presidente da Alagoas Previ-
dência, Roberto Moisés; do 
secretário especial de Patrimô-
nio, Sérgio de Figueiredo; e do 
procurador-geral do Estado, 
Francisco Malaquias.

“Vamos fazer um amplo 
ciclo de concursos no ano que 
vem, justamente por conta da 
pandemia que aconteceu em 
2020 e que nos impediu de 
realizá-los. Isso será um marco 
significativo para o Estado e nós 
esperamos que, no total, tenha-
mos mais de cinco mil vagas 
para todas essas carreiras”, 
finalizou Renan Filho.

Márcio Ferreira

Governador e secretários trataram do cronograma dos editais; PM e Bombeiros estão com editais em fase avançada

O governador Renan 
Filho anunciou ONTEM que 
o processo de licitação para a 
construção do Aeroporto Costa 
dos Corais, em Maragogi, 
entrou na fase final. A previ-
são é de que a obra comece já 
no primeiro semestre de 2021. 
A construção do Aeroporto 
de Maragogi será 100% finan-
ciada com recursos próprios do 
Governo de Alagoas, de acordo 
com o governador. A obra está 
orçada em aproximadamente 
R$ 66 milhões e tem prazo para 
conclusão de dois anos após o 
início dos trabalhos.

“É com enorme alegria 
que eu informo que estamos 
chegando à fase final da licita-
ção para a construção do Aero-
porto de Maragogi, uma obra 
fundamental para o desen-
volvimento do turismo de 
toda Alagoas, especialmente 
da região Norte. As empresas 

foram habilitadas e agora vão 
oferecer preços. Aquela que 
tiver o preço mais competitivo 
vai ganhar a licitação”, disse 
o governador, ao se referir à 
publicação no Diário Oficial 
do Estado (DOE), na edição 

desta quarta-feira, da relação 
das dez empresas habilita-
das para a segunda fase do 
certame.

Renan Filho afirmou que a 
construção do Aeroporto Costa 
dos Corais é um projeto estru-

turante que vai garantir o forta-
lecimento da atividade turística 
em Alagoas, sobretudo no Lito-
ral Norte, gerando empregos 
e criando novas oportunida-
des aos alagoanos. A região é 
considerada o segundo maior 

polo turístico do estado, sendo 
o município de Maragogi o 
destino mais procurado por 
visitantes e o segundo mais visi-
tado de Alagoas, atrás apenas 
da capital Maceió.

“Essas mudanças são muito 
significativas, porque hoje o 
Estado cumpre seus compro-
missos e tem capacidade de 
investimento para tirar sonhos 
do papel”, enfatizou o gover-
nador, parabenizando os secre-
tários Rafael Brito e Mosart 
Amaral, titulares das pastas 
do Desenvolvimento Econô-
mico e Turismo (Sedetur) e do 
Transporte e Desenvolvimento 
Urbano, engajados na concreti-
zação da obra.

Ao falar  da constru-
ção em sua conta no Insta-
gram, Renan Filho mostrou 
a maquete do terminal de 
passageiros do Aeroporto 
Costa dos Corais. (S.C.)

MARAGOGI

Licitação para construção do Aeroporto 
Costa dos Corais entra na fase final

Márcio Ferreira

A previsão é de que a obra comece já no primeiro semestre de 2021 com custo de R$ 66 milhões aos cofres do Estado
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reunião de transição de gestão 
da Prefeitura de Maceió. O 
encontro aconteceu no auditó-
rio do prédio sede do Execu-
tivo Municipal e contou com 
a presença do prefeito Rui 
Palmeira, do prefeito eleito 
João Henrique Caldas e dos 
coordenadores de transição 
Íria Almeida, secretária muni-
cipal do Gabinete de Gover-
nança, e deputado estadual 
Davi Maia.

O trabalho será coorde-
nado pela Comissão Missão 
de Transição de Gestão, que 
será composta por cargos em 
comissão, servidores efetivos e 
representantes da nova gestão. 
A composição será publicada 
no Diário Oficial do Município 
até o dia 04 de dezembro.

O prefeito Rui Palmeira fez 
a abertura da reunião e falou 
sobre o trabalho que será desen-
volvido. “A transição será feita 

da melhor forma possível. O 
prefeito eleito João Henrique 
Caldas montou uma equipe 
com pessoas que conhecem a 
Prefeitura e a administração 
pública. Eu acho que o nosso 
maior inimigo é o tempo, pois 
são apenas cerca de três sema-
nas até a véspera de Natal. 
Então é preciso que a equipe 
esteja alinhada para passar 
todas as informações reque-
ridas pelo gestor eleito e sua 
equipe de transição”, disse.

O prefeito eleito destacou 
a importância do trabalho 
de transição. “Estamos aqui 
para promover o bem-estar 
da população. Apesar do 
tempo ser curto, a gente tem 
se empenhado bastante, não 
temos perdido um minuto. 
Estamos dedicados, com uma 
equipe extremamente compe-
tente, capacitada, gabaritada 
para o posto. De forma célere e 
atuante, com o respaldo neces-
sário da atual gestão, vamos 
buscar as informações neces-

sárias para o real diagnóstico 
fiscal, contábil e financeiro da 
Prefeitura, o que deve impac-
tar nas decisões do início do 
novo governo”, frisou.

Durante a reunião, foi apre-
sentado o cronograma de reuni-
ões. Serão mais de 20 encontros 
setoriais onde serão passados 
todos os dados de cada pasta. 
Íria Almeida, coordenadora de 
transição da atual gestão, expli-
cou. “Fizemos um calendário, 

já temos 22 reuniões preesta-
belecidas que serão apresenta-
das ao pessoal da nova equipe. 
As necessidades que forem 
surgindo, durante essas reuni-
ões, a gente vai ajustando o 
calendário para atendê-los. 
Vamos trabalhar com flexibi-
lização para conseguir nesse 
único mês fazer a transição da 
forma mais transparente possí-
vel”, afirmou.

“O Tribunal de Contas do 

Estado (TCE) traz uma série 
de documentos que precisam 
ser passados para a equipe do 
prefeito eleito. Aí é que entra 
essa Comissão, responsável 
por elaborar o relatório que 
será encaminhado ao Ministé-
rio Público Estadual (MPE), ao 
prefeito eleito e ao prefeito em 
exercício”, acrescentou Íria.

O deputado estadual Davi 
Maia, coordenador de transi-
ção da equipe do prefeito eleito, 
falou sobre a expectativa de 
troca de informações. “A gente 
espera fazer um diagnóstico 
básico, com todos os levan-
tamentos de dados para que 
seja possível implementar o 
plano de governo proposto no 
último pleito eleitoral.  Como 
disse o prefeito JHC, a ideia 
é pegar todo o levantamento 
real e executar nos 100 primei-
ros dias de gestão. Espero que 
tenhamos uma transição tran-
quila, pacífica e institucional. Só 
quem ganha com isso é o povo 
de Maceió”, enfatizou.

Prefeitura de Maceió inicia 
transição de gestão de governo

REUNIÃO na sede do Executivo Municipal ocorreu com participação do prefeito Rui Palmeira e do prefeito eleito João Henrique Caldas, o JHC

A proprietária do conglo-
merado “Globo”, Eliane Torres 
de Omena, foi presa durante a 
operação Gambito da Rainha 
deflagrada pelo Ministério 
Público do Estado (MP-AL) e 
Grupo de Atuação Especial em 
Sonegação Fiscal e Lavagem de 
Bens (Gaesf) em Alagoas, na 
manhã de ONTEM.

 De acordo com as investiga-
ções do Gaesf, Eliane faz parte 
de um esquema criminoso que 
deu prejuízos na ordem de R$ 
30 milhões aos cofres públi-
cos. Ela foi presa ONTEM pela 
manhã em Maceió.

Eliane é sócia de postos de 

combustíveis e supermerca-
dos, localizados em União dos 
Palmares.

GAMBITO DA RAINHA

Empresária Eliane 
do Globo é presa

A Prefeitura de Maceió, 
por meio da Superintendência 
Municipal de Transportes e 
Trânsito (SMTT), implemen-
tou uma série de medidas com 
o objetivo de tornar o trans-
porte público urbano mais 
moderno, atrativo e dinâmico 
para a população. A integra-
ção temporal foi uma das 
ações criadas durante a gestão 
do prefeito Rui Palmeira para 
facilitar o deslocamento dos 
passageiros que usam diaria-
mente os coletivos do Sistema 
Integrado de Mobilidade de 
Maceió (SIMM). Somente nos 
últimos quatro anos, o serviço 
foi utilizado 2.962.254 de vezes 
pelos maceioenses.

A integração temporal 
é um benefício ofertado aos 
usuários do SIMM que utili-
zam o Cartão Bem Legal de 
qualquer modalidade. Por 
meio da bilhetagem eletrô-
nica, o passageiro consegue 
embarcar em até dois coletivos 
pagando somente uma tarifa. 
Para desfrutar da vantagem, é 
preciso que o cidadão respeite 
o prazo máximo de até 1 hora 

e 30 minutos, que começa a ser 
contado a partir do momento 
em que o Bem Legal passa no 
validador do primeiro veículo. 
Além disso, é necessário que 
o maceioense se atente ao 
sentido de direção dos ônibus, 
pois os veículos precisam estar 
no mesmo sentido da viagem: 
IDA ou VOLTA.

“O norte da SMTT durante a 
gestão do prefeito Rui Palmeira 
foi tornar o Sistema Integrado 
de Mobilidade de Maceió mais 
dinâmico e moderno para o 
usuário. A integração temporal 
é uma dessas ações, que sem 
dúvidas tem proporcionado 
economia ao maceioense, já 
que é possível pagar somente 
uma passagem e utilizar até 
dois coletivos. Reflexo positivo 
desse serviço é a grande aceita-
ção por parte da população, que 
já utilizou o benefício mais de 
2,9 milhões de vezes somente 
nos últimos quatro anos”, 
destacou o gestor da SMTT, 
Dário Cesar Barbosa.

Atualmente, Maceió conta 
com mais de mil opções de 
integrações temporais. Com a 

grande gama de combinações, 
os mais de 260 mil passageiros 
que diariamente embarcam 
nos coletivos do SIMM conse-
guem se deslocar para diversos 
bairros das partes alta e baixa 
da capital pagando somente 
uma passagem com o Cartão 
Bem Legal.

COMO EMITIR O BEM LEGAL
O usuário do SIMM que 

quiser adquirir o Cartão Bem 
Legal para usufruir do bene-
fício da integração temporal, 
pode confeccionar gratuita-
mente a bilhetagem eletrônica 
na modalidade Cidadão em 
um dos diversos pontos fixos 
do Bem Legal espalhados por 
toda Maceió. É necessário apre-
sentar o RG, CPF e compro-
vante de residência atualizado.

O bilhete eletrônico pode 
ser emitido gratuitamente nos 
postos de atendimento do Bem 
Legal localizados na Rua Buar-
que de Macedo, no Centro, e 
nos terminais de ônibus do 
Benedito Bentes, Eustáquio 
Gomes, Colina, Salvador Lyra 
e Cruz das Almas.

INTEGRAÇÕES TEMPORAIS

Serviço foi usado quase 
três milhões de vezes

Marco Antônio/Secom Maceió

Rui Palmeira e JHC conversam com a imprensa antes da primeira reunião 

Empresária foi presa em Operação 



O g o v e r n o 
prevê reali-
zar lei lões 

de desestatização de oito 
empresas em 2021, entre elas 
os Correios e a Eletrobras, 
que passará por um processo 
de capitalização. Os dois 
certames, no entanto, ainda 
dependem de aprovação do 
Congresso para serem tocados. 

No caso dos Correios, o projeto 
de lei que irá permitir a deses-
tatização da empresa ainda 
nem foi enviado pelo governo 
ao Legislativo.

A secretária do Programa 
de Parcerias de Investimen-
tos, Martha Seillier, afirmou 
nesta quarta-feira (2) que o 
texto deve ser encaminhado 
nos “próximos dias”. “PL dos 

Correios é importante para 
atrair parceiro privado”, disse 
Seillier em coletiva à imprensa 
após a 14ª reunião do conselho 
do PPI.

A expectativa do governo é 
de que a privatização das duas 
estatais aconteça no 4º trimes-
tre de 2021. Sobre a Eletrobras, 
a secretária do PPI ressaltou 
que o processo de capitaliza-

ção é “prioridade” do governo. 
“A empresa não participa de 
leilões há anos. Não abriremos 
mão do objetivo para a Eletro-
bras”, disse Seillier.

Além das duas empresas, 
o governo também prevê para 
2021 realizar leilões de deses-
tatização da Emgea, Ceasami-
nas, Porto de Vitória (Codesa), 
Nuclep, Trensurb e da Compa-

nhia Brasileira de Trens Urba-
nos (CBTU). Além disso, para 
o próximo ano, o Executivo 
planeja avançar com a liqui-
dação da Agência Brasileira 
Gestora de Fundos Garantido-
res e Garantias (ABGF). Para 
2022, a expectativa é de que 
possam ser feitos os certames 
de desestatização da Serpro, 
Dataprev e Telebrás.
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Governo prevê privatização de 
oito empresas no próximo ano

CORREIOS E ELETROBRAS são as “mais esperadas”; os dois certames, no entanto, ainda dependem de aprovação do Congresso

ONTEM à tarde, o jornalista 
Reinaldo Azevedo revelou a 
informação de que a consulto-
ria estadunidense Alvarez & 
Marsal, que contratou o ex-juiz 
Sergio Moro recentemente, 
possui um documento no qual 
comprova a propriedade do 
tríplex do Guarujá, alvo da 
Lava Jato em 2017. 

Segundo dados nos docu-
mentos divulgados, há infor-
mações sobre o imóvel no 
litoral paulista e confirma que 
o mesmo era da construtora 
OAS, não do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, como teria 
afirmado a Justiça brasileira em 
processos.

“Em uma petição enviada 
ao então juiz Sérgio Moro no 
dia 19 de abril de 2017, a defesa 
de Lula exibia dois documentos 
demonstrando que o tal tríplex 
de Guarujá não pertencia ao 
ex-presidente. Era, na verdade, 
propriedade da OAS. E quem é 
que listava o imóvel como patri-
mônio da empreiteira? Ninguém 
menos do que a Alvarez & 
Marsal, empresa de que Moro 
agora é sócio honrado e acima de 
qualquer suspeita. Isso está devi-
damente documentado”, relatou 
Reinaldo Azevedo.

TRIPLEX

Documento 
prova que 
era da OAS, 
não de Lula FOLHAPRESS - O minis-

tro Dias Toffoli, do STF 
(Supremo Tribunal Federal), 
suspendeu na última terça-
-feira o decreto do governo 
federal que instituiu a Política 
Nacional de Educação Espe-
cial.

O magistrado afirmou que 
a norma “fragiliza o impe-
rativo da inclusão de alunos 
com deficiência” e deu uma 
decisão liminar (provisória) 
para sustar os efeitos do texto.

Os demais ministros deci-
dirão na sessão virtual que 
começa no próximo dia 11 se 
mantêm o entendimento de 
Toffoli.

O decreto foi assinado 
pelo presidente Jair Bolso-
naro em 30 de setembro em 
uma cerimônia que contou 
com a presença de diversos 
ministros e com o discurso 
da primeira-dama, Michele 
Bolsonaro.

O projeto é uma das prin-
cipais bandeiras da mulher 
do presidente, que é intér-
prete da Língua Brasileira de 
Sinais (Libras) e atua na área. 
No discurso de lançamento, 
Michele ressaltou que o 
programa é “um passo signi-
ficativo rumo a um país justo 
e com igualdade de oportuni-

dades”.
Toffoli, no entanto, inter-

pretou o decreto de forma 
diversa. O despacho do minis-
tro foi dado em uma ação do 
PSB, que acionou o Supremo 
sob o argumento de que a 
medida do governo federal, 
ao prever o incentivo à criação 
de escolas e classes especiali-
zadas para esse grupo, “teria 
como real objetivo discrimi-
nar e segregar os alunos com 
deficiência”.

Toffoli concordou com 
a tese do partido. Ele citou a 
previsão de implementação 
de escolas “em contexto de 

aprendizagem separada dos 
demais educandos” e desta-
cou referência às “escolas 
especializadas, classes espe-
cializadas, escolas bilíngues 
de surdos e classes bilíngues 
de surdos”.

Para o ministro, o decreto 
não respeitou a Convenção 
Internacional sobre os Direi-
tos das Pessoas com Defici-
ência, que veda a exclusão 
de pessoas com deficiência 
ou necessidades especiais do 
sistema geral de educação.

“O Brasil internalizou, 
em seu ordenamento cons-
titucional, um compromisso 
com a educação inclusiva, ou 
seja, com uma educação que 
agrega e acolhe as pessoas 
com deficiência ou necessida-
des especiais no ensino regu-
lar, ao invés segregá-las em 
grupos apartados da própria 
comunidade”, disse.

Toffoli ressaltou que a 
Constituição não proíbe a 
existência de classes e esco-
las especializadas, mas que a 
medida não pode ser adotada 
como regra.

Segundo o magistrado, a 
Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional expressa a 
excepcionalidade da medida 
de exclusão e estabelece como 

primeira hipótese a matrícula 
de todos os alunos no sistema 
geral.

“Salta aos olhos o fato 
de que o dispositivo trata as 
escolas regulares inclusivas 
como uma categoria especí-
fica dentro do universo da 
educação especial, como se 
houvesse a possibilidade de 
existirem escolas regulares 
não-inclusivas”, frisou.

O ministro argumentou 
que a educação inclusiva 
não significa a implementa-
ção de uma nova instituição, 
mas a adaptação do sistema 
de educação regular a fim 
de reunir todos os alunos na 
mesma proposta de ensino.

Para Toffoli, é “problemá-
tica” a previsão de implemen-
tação de escolas bilíngues de 
surdos na condição de ensino 
regular para quem faz uso da 
Libras.

O ministro justificou que 
a pressa em analisar indivi-
dualmente a ação se justifica 
devido à proximidade do 
início de um novo ano letivo, 
que “pode acarretar a matrí-
cula de educandos em estabe-
lecimentos que não integram 
a rede de ensino regular, em 
contrariedade à lógica do 
ensino inclusivo”.

SUSPENDEU

Dias Toffoli: “Decreto fragiliza 
inclusão dos deficientes”

Ministro Toffoli suspendeu o decreto
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Taísa Bibi
com Assessoria

O a n o  d e 
2020foi desa-
fiador. Nos 

setores de Vendas e Marke-
ting, o isolamento social levou 
muitas companhias do varejo 
a acelerarem a transformação 
digital necessária para vender 
no ambiente virtual.

A transformação digital 
demanda profissionais com 
habilidades em tecnologia 
e focados na experiência do 
cliente. Vislumbrando essas 
mudanças, a Robert Half fez 
o levantamento com algumas 
profissões de destaque nas 
áreas de vendas e marketing no 
cenário pós-pandemia. Quem 

quiser entrar nesse filão, deve 
estar atento ao funil de conver-
são, à geração de negócios e à 
rentabilidade.

As estimativas de faixas 
salariais por cargo conside-
raram empresas de pequeno, 
médio e grande porte. Os 
valores foram determinados 
pelo nível de qualificação e 
de experiência do candidato, 
pela complexidade do cargo, 
da indústria ou do setor de 
atuação. Os critérios variam 
de acordo com a experi-
ência na função, tempo no 
segmento, porte da empresa, 
características setoriais, 
demanda e disponibilidade 
do perfil no mercado, habili-
dades e certificações extras, 
entre outros.

Veja cinco profissões para 
ficar de olho no próximo ano

NOS SETORES de Vendas e Marketing, o isolamento social levou muitas companhias do varejo a acelerarem a transformação digital

Profissões em destaque
Head of growth
É o profissional de marketing voltado para o crescimento do 
negócio. O foco dele é cuidar do objetivo principal da empresa 
e encontrar o caminho mais eficiente, rápido e barato, para 
transformá-lo em realidade. De acordo com o Guia Salarial 
Robert Half, a estimativa de remuneração varia de R$ 13 mil 
a R$ 42 mil. Para o interessado em uma vaga do tipo, o ideal é 
buscar por um curso de marketing especializado nas deman-
das e nas capacitações para exercer a função, que está direta-
mente relacionada ao marketing digital.

CX
O cargo de “customer experience” (CX) ou analista de experi-
ência do cliente tem faixa salarial de R$ 2.200 a R$ 8.900. É 
o profissional que trabalha focado em fortalecer e estabele-
cer um relacionamento de qualidade, facilitando o acesso do 
comprador. Este fator é fundamental para a fidelização. Para 
atuar como CX, é necessário buscar cursos que ofereçam 
conhecimentos nas áreas de gestão, atendimento, marketing 
e tecnologia e estar atento às atualizações que podem aperfei-
çoar o serviço oferecido pela empresa.

Executivo de vendas
É o profissional que identifica clientes em potencial para desen-
volver novos negócios, além de organizar estratégias de vendas 
e mapear oportunidades para alcance das metas e objetivos da 
empresa. A variação do salário é de R$ 5.550 a R$ 25,2 mil.
Para a formação, deve-se procurar cursos que tragam refle-
xões e técnicas atualizadas sobre o posicionamento do setor 
de vendas, focando nas necessidades dos clientes após o 
contexto da pandemia.

Gerente comercial
É quem define estratégias para a comercialização de produtos 
e serviços conforme as diretrizes da empresa. Ele comanda 

estudos sobre potencial, planos e programas de vendas, 
além de monitorar concorrentes para obter o melhor posicio-
namento no mercado. No âmbito regional, o salário varia de 
R$ 6.950 a R$ 25,2 mil. A faixa aumenta no quadro nacional: 
passa a ser de R$ 10 mil a R$ 42 mil. A opção é buscar por 
cursos de administração, gerenciamento de equipe, captação 
e análise de dados para se aperfeiçoar neste cargo.

Gerente de e-commerce
É quem vai gerenciar, coordenar e controlar projetos de comér-
cio eletrônico, além de organizar a loja virtual da empresa e o 
processo de vendas online. A demanda por este processo foi 
impulsionada pela pandemia. Os salários variam de R$ 8.300 
a R$ 30 mil. Os cursos prioritários para a capacitação deste 
profissional são os que abordam a experiência do cliente, logís-
tica, marketing digital e SEO.

Mercado
De acordo com o levantamento da Robert Half, que ouviu 
300 líderes brasileiros, 42% dos entrevistados disseram 
que implementaram e-commerce ou fizeram melhorias 
por causa da pandemia.  Outras categorias que exploravam 
pouco o comércio eletrônico, como saúde, alimentos, bebi-
das e petshop, entraram no mercado e contribuíram para o 
crescimento no país. A Associação Brasileira de Comércio 
Eletrônico (ABComm) aponta que o e-commerce brasileiro 
faturou 56,8% a mais nos cinco primeiros meses de 2020, em 
comparação com o mesmo período em 2019. O crescimento 
fez aumentar também as oportunidades para profissionais 
das áreas de atendimento ao cliente, logística e tecnologia. 
Segundo o Guia Salarial Robert Half, a demanda por tecnologia 
ampliou o espaço das martechs. Essas empresas viabilizam 
estratégias e campanhas de comunicação a fim de diferenciar 
certos empreendimentos da concorrência e melhorar a expe-
riência dos usuários.

O g o v e r n o 
prevê reali-
zar lei lões 

de desestatização de oito 
empresas em 2021, entre elas 
os Correios e a Eletrobras, 
que passará por um processo 
de capitalização. Os dois 
certames, no entanto, ainda 
dependem de aprovação do 
Congresso para serem tocados. 

No caso dos Correios, o projeto 
de lei que irá permitir a deses-
tatização da empresa ainda 
nem foi enviado pelo governo 
ao Legislativo.

A secretária do Programa 
de Parcerias de Investimen-
tos, Martha Seillier, afirmou 
nesta quarta-feira (2) que o 
texto deve ser encaminhado 
nos “próximos dias”. “PL dos 

Correios é importante para 
atrair parceiro privado”, disse 
Seillier em coletiva à imprensa 
após a 14ª reunião do conselho 
do PPI.

A expectativa do governo é 
de que a privatização das duas 
estatais aconteça no 4º trimes-
tre de 2021. Sobre a Eletrobras, 
a secretária do PPI ressaltou 
que o processo de capitaliza-

ção é “prioridade” do governo. 
“A empresa não participa de 
leilões há anos. Não abriremos 
mão do objetivo para a Eletro-
bras”, disse Seillier.

Além das duas empresas, 
o governo também prevê para 
2021 realizar leilões de deses-
tatização da Emgea, Ceasami-
nas, Porto de Vitória (Codesa), 
Nuclep, Trensurb e da Compa-

nhia Brasileira de Trens Urba-
nos (CBTU). Além disso, para 
o próximo ano, o Executivo 
planeja avançar com a liqui-
dação da Agência Brasileira 
Gestora de Fundos Garantido-
res e Garantias (ABGF). Para 
2022, a expectativa é de que 
possam ser feitos os certames 
de desestatização da Serpro, 
Dataprev e Telebrás.

4 O DIA DIGITAL  l  3 de dezembro  I  2020

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

Governo prevê privatização de 
oito empresas no próximo ano

CORREIOS E ELETROBRAS são as “mais esperadas”; os dois certames, no entanto, ainda dependem de aprovação do Congresso

ONTEM à tarde, o jornalista 
Reinaldo Azevedo revelou a 
informação de que a consulto-
ria estadunidense Alvarez & 
Marsal, que contratou o ex-juiz 
Sergio Moro recentemente, 
possui um documento no qual 
comprova a propriedade do 
tríplex do Guarujá, alvo da 
Lava Jato em 2017. 

Segundo dados nos docu-
mentos divulgados, há infor-
mações sobre o imóvel no 
litoral paulista e confirma que 
o mesmo era da construtora 
OAS, não do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, como teria 
afirmado a Justiça brasileira em 
processos.

“Em uma petição enviada 
ao então juiz Sérgio Moro no 
dia 19 de abril de 2017, a defesa 
de Lula exibia dois documentos 
demonstrando que o tal tríplex 
de Guarujá não pertencia ao 
ex-presidente. Era, na verdade, 
propriedade da OAS. E quem é 
que listava o imóvel como patri-
mônio da empreiteira? Ninguém 
menos do que a Alvarez & 
Marsal, empresa de que Moro 
agora é sócio honrado e acima de 
qualquer suspeita. Isso está devi-
damente documentado”, relatou 
Reinaldo Azevedo.

TRIPLEX

Documento 
prova que 
era da OAS, 
não de Lula FOLHAPRESS - O minis-

tro Dias Toffoli, do STF 
(Supremo Tribunal Federal), 
suspendeu na última terça-
-feira o decreto do governo 
federal que instituiu a Política 
Nacional de Educação Espe-
cial.

O magistrado afirmou que 
a norma “fragiliza o impe-
rativo da inclusão de alunos 
com deficiência” e deu uma 
decisão liminar (provisória) 
para sustar os efeitos do texto.

Os demais ministros deci-
dirão na sessão virtual que 
começa no próximo dia 11 se 
mantêm o entendimento de 
Toffoli.

O decreto foi assinado 
pelo presidente Jair Bolso-
naro em 30 de setembro em 
uma cerimônia que contou 
com a presença de diversos 
ministros e com o discurso 
da primeira-dama, Michele 
Bolsonaro.

O projeto é uma das prin-
cipais bandeiras da mulher 
do presidente, que é intér-
prete da Língua Brasileira de 
Sinais (Libras) e atua na área. 
No discurso de lançamento, 
Michele ressaltou que o 
programa é “um passo signi-
ficativo rumo a um país justo 
e com igualdade de oportuni-

dades”.
Toffoli, no entanto, inter-

pretou o decreto de forma 
diversa. O despacho do minis-
tro foi dado em uma ação do 
PSB, que acionou o Supremo 
sob o argumento de que a 
medida do governo federal, 
ao prever o incentivo à criação 
de escolas e classes especiali-
zadas para esse grupo, “teria 
como real objetivo discrimi-
nar e segregar os alunos com 
deficiência”.

Toffoli concordou com 
a tese do partido. Ele citou a 
previsão de implementação 
de escolas “em contexto de 

aprendizagem separada dos 
demais educandos” e desta-
cou referência às “escolas 
especializadas, classes espe-
cializadas, escolas bilíngues 
de surdos e classes bilíngues 
de surdos”.

Para o ministro, o decreto 
não respeitou a Convenção 
Internacional sobre os Direi-
tos das Pessoas com Defici-
ência, que veda a exclusão 
de pessoas com deficiência 
ou necessidades especiais do 
sistema geral de educação.

“O Brasil internalizou, 
em seu ordenamento cons-
titucional, um compromisso 
com a educação inclusiva, ou 
seja, com uma educação que 
agrega e acolhe as pessoas 
com deficiência ou necessida-
des especiais no ensino regu-
lar, ao invés segregá-las em 
grupos apartados da própria 
comunidade”, disse.

Toffoli ressaltou que a 
Constituição não proíbe a 
existência de classes e esco-
las especializadas, mas que a 
medida não pode ser adotada 
como regra.

Segundo o magistrado, a 
Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional expressa a 
excepcionalidade da medida 
de exclusão e estabelece como 

primeira hipótese a matrícula 
de todos os alunos no sistema 
geral.

“Salta aos olhos o fato 
de que o dispositivo trata as 
escolas regulares inclusivas 
como uma categoria especí-
fica dentro do universo da 
educação especial, como se 
houvesse a possibilidade de 
existirem escolas regulares 
não-inclusivas”, frisou.

O ministro argumentou 
que a educação inclusiva 
não significa a implementa-
ção de uma nova instituição, 
mas a adaptação do sistema 
de educação regular a fim 
de reunir todos os alunos na 
mesma proposta de ensino.

Para Toffoli, é “problemá-
tica” a previsão de implemen-
tação de escolas bilíngues de 
surdos na condição de ensino 
regular para quem faz uso da 
Libras.

O ministro justificou que 
a pressa em analisar indivi-
dualmente a ação se justifica 
devido à proximidade do 
início de um novo ano letivo, 
que “pode acarretar a matrí-
cula de educandos em estabe-
lecimentos que não integram 
a rede de ensino regular, em 
contrariedade à lógica do 
ensino inclusivo”.

SUSPENDEU

Dias Toffoli: “Decreto fragiliza 
inclusão dos deficientes”

Ministro Toffoli suspendeu o decreto
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Escola é destaque 
em olimpíada 

de matemática

ESCOLA ESTADUAL Fernandes Lima teve 10 Menções Honrosas 
e uma medalha de bronze na Olimpíada Canguru de Matemática

Ana Paula Lins
Repórter

A Escola Esta-
dual Fernan-
des Lima, de 

Maceió, teve atuação destacada 
na edição 2020 da Olimpíada 
Canguru de Matemática, uma 
das mais importantes do Brasil. 
Ao todo, foram 11 estudantes 
premiados, sendo dez com 
Menção Honrosa e uma meda-
lha de bronze.  Para comemo-
rar a conquista, a unidade de 
ensino promoveu a premiação 
dos seus estudantes.

Em virtude das limitações 
impostas pela pandemia do 
coronavírus, a olimpíada, pela 
primeira vez, aconteceu em 
versão virtual e contou com a 
participação de 300 mil estudan-
tes de todo o Brasil. Pela Escola 
Fernandes Lima foram premia-
dos os estudantes Esmeralda 
Duran Mendez, com medalha 
de bronze; Raquel Mendonça 
Lins, Isaak Matheus Barreto, 
Lara Melissa da Silva, Pedro 
Lucas Laurindo, Mayara Lins 
dos Santos, Alisson Moura dos 
Santos, Maria Vitória e Gabriel 
dos Santos – todos conquis-
tando certificado de Honra ao 
Mérito.

Driblando obstáculos - 
Inspirados pelo professor 
Geraldo Ferreira, o grupo 
driblou os obstáculos ocasio-

nados pelo distanciamento 
social e intensificou o ritmo dos 
estudos. O esforço valeu a pena 
e a escola obteve o seu melhor 
resultado na competição – até 
então, o desempenho mais 
destacado havia sido a premia-
ção de cinco estudantes.

“O treinamento foi intenso 
e a dedicação dos alunos e a sua 
vontade de aprender foram 
essenciais para esta conquista. 
Estamos muito orgulhosos e, 
agora, aguardamos também o 
resultado do desempenho de 
nossos estudantes na Olimpí-
ada Brasileira de Astronomia 
e na segunda fase da Olim-
píada Nacional de Ciências. 
O trabalho de olimpíada é 
contínuo e já temos competi-
ções programadas em janeiro 
e março de 2021. Ou seja, nem 
terminamos o ano e já estamos 
nos preparando para próximo 
ano”, comemora o professor 
Geraldo Ferreira.

Esmeralda Duran foi meda-
lhista da competição e se disse 
surpresa com a façanha. “Foi 
uma honra ter ganho a medalha 
de bronze, confesso que fiquei 
surpresa. É uma experiência 
gratificante e agradeço a Deus, 
minha família e meus professo-
res por essa conquista”, afirma 
a garota.

Avanços na aprendizagem 
- A titular da 1ª Gerência Regio-
nal de Educação (Gere), Lidiana 

Costa e a diretora da Escola Esta-
dual Fernandes Lima, Michele 
Lins, destacam que a conquista 
traz frutos positivos para toda a 
comunidade escolar.

“Por meio desse projeto, 
brilhantemente conduzido pelo 
professor Geraldo, estudantes 
do 6º ano do ensino fundamen-
tal à 3ª série do ensino médio são 
mobilizados a participarem de 
olimpíadas de conhecimento. 
E esses grupos incentivam os 
estudantes a quererem estudar 
mais e buscar novos conheci-
mentos”, elogia Lidiana.

Para Michele, o bom desem-
penho dos alunos em olimpí-
adas de conhecimento – ano 
passado também conquistou 
bronze na Olimpíada Brasileira 
de Matemáticas das Escolas 
Públicas (OBMEP) – repercute 
também na melhoria dos índi-
ces educacionais da institui-
ção, que registrou crescimento 
nas duas edições do Índice de 
Desenvolvimento da Educação 
Básica (IDEB).

“Estas premiações nos 
trazem a certeza de que estamos 
no caminho certo, pois essas 
conquistas refletem nos resul-
tados do IDEB da escola que, 
a cada ano só aumenta, além 
de destacar os nossos alunos 
ao longo da sua vida escolar. 
Colher esses frutos em um ano 
tão difícil como 2020 é muito 
gratificante”, afirma Michelle.

Alunos 
premiados 
na Olimpíada 
Canguru de 
Matemática


