
A Secretaria de Estado da 
Fazenda de Alagoas (Sefaz) 
divulgou o novo boletim 
do movimento econômico, 

que constata que as ativida-
des econômicas de atacado, 
varejo e indústria obtiveram 
crescimento nominal, em 

conjunto, de 21% em novem-
bro de 2020 em relação ao 
mesmo período de 2019. Os 
destaques do mês ficaram 

para o setor atacadista de 
construção civil e varejista de 
alimentos. O boletim aponta 
que, no mesmo período, as 

atividades que tiveram resul-
tados negativos foram: petró-
leo e gás (-13%) e frigoríficos e 
peixarias (-76%).

Após desmentir um comu-
nicado atribuído ao secretário 
de Saúde, Alexandre Ayres, o 
Governo de Alagoas divulgou 
informações sobre a Covid-19 
no Estado, com relação à ocupa-
ção dos leitos hospitalares da 
rede pública e contratualiza-
dos. O comunicado dava conta 
de que, ONTEM, a situação era 
a seguinte: taxa de ocupação 
geral de 36%; dos 546 disponi-
bilizados, 196 encontravam-
-se preenchidos por pacientes 
infectados pelo novo corona-
vírus; UTIs, ocupação de 49%, 
com 76 dos 154 leitos existen-
tes preenchidos; UTIs inter-
mediárias estavam com 12% 
das vagas ocupadas e dos 359 
leitos clínicos disponibilizados 
para Covid em Alagoas, 116 
encontravam-se com pacientes, 
o que representava uma taxa de 
ocupação de 32%.
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VACINA

Governador  
pede garantia  
e rapidez para  

imunizar a  
população  

de Alagoas

NOVO BOLETIM DA SEFAZ DESTACA SETOR ATACADISTA DE CONSTRUÇÃO CIVIL E VAREJISTA DE ALIMENTOS

ATACADO, INDÚSTRIA E 
VAREJO CRESCEM 21%

COVID-19

Alagoas tem
uma taxa de 
ocupação de
32% dos leitos

EDUCAÇÃO

Maceió recebe o Plano Municipal 
da Primeira Infância. O docu-

mento, elaborado pela Secretaria 
Municipal de Educação (Semed), 
traz ganhos para as crianças da 
rede municipal de ensino. É um 
instrumento de mobilização política 
e social, que permite a articulação 
das várias instâncias, a exemplo do 
Judiciário, universidades, centros 
de pesquisas, colegiados e das 
famílias. Elaborado para aplicação 
nos próximos dez anos, no período 
de 2020 a 2030, o documento visa 
reduzir as desigualdades e implan-
tar a cidadania desde o começo da 
vida. “É um documento que repre-
senta um legado, construído com 
muita responsabilidade, envolvendo 
todos os segmentos relacionados à 
questão e que fica para as próximas 
gestões”, disse a secretária Ana 
Dayse Dórea.

Marco Antônio/Secom/Arquivo

BAIXA NO GOVERNO

Presidente demite o 
ministro do Turismo

B o l s o n a r o  d e m i t i u 
O N T E M  o  m i n i s t r o  d o 
Turismo, Marcelo Álvaro 
Antônio. Os dois se reuni-
ram à tarde,  no Palácio do 
Planalto, ocasião em que 
foi anunciada a demissão. 
O estopim foi uma mensa-
gem de Álvaro Antônio, 

no grupo de WhatsApp 
com os ministros, dirigida 
ao ministro Luiz Eduardo 
Ramos, chefe da Secretaria 
de Governo, em que elenca 
suas ações em favor da 
candidatura de Bolsonaro e 
à frente da pasta. Na mensa-
gem, Álvaro Antônio chama 

Ramos de “traíra” e diz que  
o general esconde de Bolso-
naro o “ALTÍSSIMO PREÇO 
(sic)” que o governo tem 
pago por “aprovações insig-
nificantes” no Congresso. 
Gilson Machado, presidente 
da Embratur, é o mais cotado 
para o cargo.

Divulgação

Álvaro se desentendeu com general
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Leonardo André (estagiário)
Ascom Semed

O prefeito Rui 
P a l m e i r a 
e n t r e g a 

HOJE, às 9h, a revitalização da 
Escola Municipal Professora 
Eulina Ribeiro Alencar, com 
melhorias na quadra polies-
portiva e em toda a estrutura da 
unidade de ensino localizada 
no bairro Jacintinho. As obras 
foram executadas com recur-
sos próprios no valor de R$ 188 
mil para manutenção da escola 
e R$ 456 mil para a reforma da 
quadra.

O local recebeu um novo 

sistema elétrico e hidráulico, 
uma nova cisterna, além de 
uma nova cobertura do refei-
tório, recuperação dos banhei-
ros e cozinha. Também foram 
colocados novos forros PVC 
nas salas de aula, novos pisos 
e um novo estacionamento 
para a escola.

Junto à revitalização da 
quadra poliesportiva, foram 
entregues vestiários feminino 
e masculino, adaptados com 
acessibilidade, marcações de 
piso da quadra e cobertura. 
Todas essas melhorias irão 
beneficiar a comunidade esco-
lar e 550 alunos do 1º ao 5º ano.

De acordo com a dire-

tora, Maria de Lourdes Dias 
Vanderlei, a quadra foi um 
dos grandes destaques, pois, 
segundo ela, antes havia um 
espaço aberto, sem estrutura e 
com piso de cimento. “A escola 
agora tem uma estrutura 
adequada para que os alunos 

desenvolvam suas atividades 
esportivas”, destaca.

A Escola Municipal Profes-
sora Eulina Ribeiro Alencar 
alcançou a média de 4,7 no 
último Índice de Desenvol-
vimento da Educação Básica 
(Ideb), superando a projeção 

de 4,5. “Vejo que todo esse 
processo de melhoria da escola 
só vai trazer uma aprendi-
zagem ainda melhor para os 
alunos. A partir do momento 
em que nós trabalhamos e eles 
estudam em um ambiente agra-
dável e estruturado, a tendência 
é de que haja um avanço ainda 
maior no processo de ensino”, 
ressalta Maria de Lourdes.

Com esta reinauguração, 
já são 10 quadras poliesporti-
vas revitalizadas e um giná-
sio poliesportivo ( Ginásio 
do Nosso Lar). No bairro do 
Jacintinho, esta é a segunda 
quadra poliesportiva revitali-
zada entregue.

Prefeito entrega hoje escola 
revitalizada, no Jacintinho

MUDANÇAS NA ESCOLA trarão mais conforto e benefícios para a comunidade escolar do Jacintinho e região

Agentes do 4º Distrito 
Policial, comandados pelo 
delegado Ricardo Mene-
zes, prenderam um homem 
acusado de arrombar uma 
casa de festas, localizada na 
Rua Major Vicente Sabino, 
no bairro Gruta de Lourdes.

O suspeito foi reconhe-
cido pela vítima, quando 
estava em um posto  de 

combust íveis ,  e  acabou 
detido, sendo levado para 
a Central de Flagrantes, no 
Farol.

Segundo relato de poli-
ciais, o dono da casa de festas 
conseguiu imagens de câme-
ras de segurança e, assim, 
pode reconhecer o acusado, 
que responderá a inquérito 
no 4º Distrito de Polícia (DP).

CASA DE FESTAS

Suspeito é preso
por arrombamento

Neide Seixas, mãe do 
pedreiro que foi levado em 
uma viatura da Polícia Militar 
e desapareceu, falou do deses-
pero da família, nesses dois 
meses sem nenhuma infor-
mação concreta sobre o para-
deiro do filho. “Eu estou muito 
abalada, assim como minha 
nora e netos. Nós queremos 
saber o que aconteceu e onde 
está Jonas”, disse ela.

ONTEM, Neide foi rece-
bida pela secretaria da Mulher 

e Direitos Humanos do 
Governo de Alagoas, Maria 
José da Silva, e pelo superinten-
dente Mirabel Alves. A mãe do 
desaparecido estava acompa-
nhada por representantes de 
entidades que estão apoiando 
a família na busca por Jonas.

Estavam presentes à audi-
ência: Artur Lira, advogado do 
Centro de Defesa de Direitos 
Humanos Zumbi dos Palma-
res; Mariana Cândido, diri-
gente municipal da Unidade 

Popular; Olga Miranda, do 
Conselho Estadual dos Direi-
tos da Mulher (Cedim); e 
Gabriel Cunha, do DCE Ufal.

A secretária de Direitos 
Humanos, Maria José, ofere-
ceu apoio psicológico à famí-
lia. As entidades solicitaram o 
apoio da Semudh para marcar 
audiência com as autoridades 
competentes pela Segurança 
Pública em Alagoas, respon-
sáveis em trazer as respostas 
devidas a esse caso.

Na última terça-feira, o 
prefeito eleito de Maceió, 
JHC, esteve reunido com o 
ministro do Turismo, Marcelo 
Álvaro Antônio (demitido 
ontem) para alinhar projetos 
e ações em benefício da capital 
alagoana. Uma das principais 
pautas do encontro foi a Escola 
Nacional de Turismo, projeto 
que visa capacitar a população 
para trabalhar no segmento, 
qualificando e potencializando 
o setor, e que deve ter sua 
primeira unidade em Maceió.

Para JHC, a ação deverá 
fortalecer o setor que é funda-

mental para a economia da 
capital. “Ouvi com muita 
alegria a notícia do ministro. 
Esse é um projeto moderno 
e que vocaciona ainda mais 
nossa cidade para o turismo, 
essa usina de empregos. Nosso 
objetivo é que possamos gerar 
ainda mais emprego e renda, 
a partir de agora; qualificando 
e trazendo mais oportunida-
des”, explicou o prefeito.

O ministro Marcelo Álvaro 
Antônio falou sobre a reunião 
e sobre o projeto. “É uma 
honra receber o agora prefeito 
eleito de Maceió, nosso amigo 

JHC. E dizer que vamos 
trabalhar para que a primeira 
Escola Nacional de Turismo 
possa ser feita em Maceió. 
Esse é o nosso objetivo, quali-
ficar o quadro turístico de 
Maceió para que a gestão do 
prefeito JHC possa realmente 
marcar história e que a cidade 
possa ser uma cidade melhor 
para se viver”, concluiu.

O encontro faz parte de 
uma extensa agenda que 
o prefeito JHC cumpre em 
Brasília, em busca de inves-
timentos e melhorias para 
Maceió.

CASO JONAS

EM BRASÍLIA

Neide Seixas pede apoio 
à Secretaria da Mulher

JHC anuncia 1a Escola 
Nacional de Turismo

Divulgação

Revitalização deu uma nova cara a Escola Municipal Professora Eulina Ribeiro

Operação da Delegacia de Roubos cumpre mandados 

Policiais civis da Delegacia de Roubos da Capital (DERC), sob coordenação do 
delegado Thiago Prado, realizaram, na manhã de ONTEM, uma operação  em 
cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão e prisão, com o obje-
tivo de avançar nas investigações de um crime de roubo ocorrido em Maceió.
“Consta que no dia 20 de agosto deste ano, dois motoqueiros que se auto-
denominavam pertencer ao motoclube “Abutres” realizaram a abordagem 
a outro motoqueiro, e mediante grave ameaça exercida com emprego de 
arma de fogo subtraíram a sua jaqueta pertencente a um motoclube distinto”, 
explicou o delegado Thiago Prado.
A autoridade policial disse ainda que, durante o cumprimento das ordens 
judiciais, um suspeito foi preso em virtude do mandado de prisão, bem como 
foram apreendidos dois simulacros de arma de fogo em endereços relacio-
nados ao moto clube Abutres.
No prazo de 10 dias o inquérito policial será encaminhado ao Poder Judiciário, 
com o devido indiciamento dos envolvidos. 
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Governador defende imunizar
a população em pouco tempo

RENAN FILHO participou da reunião com o ministro da Saúde e governadores para discutir o Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19

Severino Carvalho
Repórter

Governadores 
do Brasil se 
reuniram na 

terça-feira (8) com o ministro 
da Saúde, Eduardo Pazuello, 
para tratar do Plano Nacio-
nal de Imunização contra a 
Covid-19. Chefe do Executivo 
alagoano, Renan Filho partici-
pou das discussões por meio 
de videoconferência. Ele afir-
mou que a vacina precisa ser 
eficaz e segura; desta forma, 
defendeu imunizar a popu-
lação no mais curto espaço 
de tempo e que o Ministério 
da Saúde coordene nacional-
mente a campanha.  

“Eu deixei claro que é 
fundamental que o Ministério 
da Saúde coordene nacional-
mente o Plano de Imunização. 
Fundamental também que o 
Ministério garanta, no mais 
curto espaço de tempo possí-
vel, vacinar todo o povo brasi-
leiro”, sustentou Renan Filho.

O governador informou 
que Alagoas receberá as 
vacinas que o governo fede-
ral enviar e garantiu que, se 
necessário, o Estado também 
estará pronto para adquiri-las 
e assim imunizar toda a popu-
lação contra o novo coronaví-
rus.

“Aqui em Alagoas nós 
vamos aguardar o envio das 
vacinas por parte do governo 

federal. Se isso não tiver a 
agilidade necessária, vamos 
diretamente, assim como 
outros estados, garantir a 
aquisição das vacinas”, asse-
gurou Renan Filho, que parti-

cipou da reunião ao lado do 
secretário de Estado da Saúde, 
Alexandre Ayres.

PRAZO
Pazuello garantiu durante 

a reunião com os governa-
dores que a vacinação será 
coordenada pelo governo 
federal e que deverá come-
çar até o final de fevereiro de 
2021. De acordo o ministro, 
serão disponibilizadas 260 
milhões de doses da vacina 
de Oxford. 

Ainda segundo ele,  a 
farmacêutica AstraZeneca 
deve submeter à Anvisa o 
registro de sua vacina - em 
parceria com a Universidade 
de Oxford - até o final de 
dezembro de 2020. O prazo 
para análise gira em torno de 
60 dias. Parte da remessa do 
imunizante deve chegar ao 
país em janeiro, segundo o 
Ministério.

Márcio Ferreira

Renan Filho se reuniu com ministro e governadores por videoconferência

Policiais civis da Divisão de 
Inteligência da Polícia Judiciá-
ria da Capital (DIGPJ-1), com 
apoio do Tático Integrado de 
Grupos de Resgates Especiais 
(Tigre) prenderam na manhã de 
ONTEM um homem acusado 
de cometer um triplo homicídio, 
em 2002, no estado da Paraíba. A 
prisão aconteceu após denúncia 
anônima de que o suspeito esta-
ria escondido em Alagoas.

Um trabalho de investiga-
ção, que teve o apoio da Unidade 
de Inteligência da Polícia Civil 
da Paraíba – UNINTELPOL, 
confirmou que o acusado estava 
morando com a esposa em uma 
casa de luxo na Praia do Fran-
cês, em Marechal Deodoro, 
sendo então deflagrada a ação 
que resultou no cumprimento 
do mandado de prisão.

O caso ficou conhecido como 
“Pousada da Morte” quando 
foi exibido no programa “Linha 
Direta”, da TV Globo, em 2006. 
Os crimes aconteceram em 
Bayeux, região metropolitana 

de João Pessoa/PB. Segundo a 
reportagem exibida na TV, o 
proprietário da pousada desen-
tendeu-se com três de seus 
funcionários.

Com ajuda de um cúmplice, 
ele assassinou as três vítimas 
a golpes de faca-peixeira. As 
duas primeiras vítimas foram 
mortas no dia 10 de agosto de 
2002 e enterradas num cemité-
rio clandestino nos fundos de 
um educandário. Para tentar 
encobrir o fato, os criminosos 
plantaram hortaliças sobre os 
túmulos. 

No ano seguinte, no dia 
20 de maio, eles mataram a 
terceira vítima, um garçom, e 
enterraram o corpo dentro do 
terreno da pousada. Ainda de 
acordo com a reportagem, a 
avó do garçom recorreu a uma 
mulher que jogava búzios na 
tentativa de encontrar o neto. 
A mãe-de-santo teria visto, ao 
jogar os búzios, onde as vítimas 
estariam enterradas, ajudando a 
polícia esclarecer os crimes.

POUSADA DA MORTE

Acusado de triplo
homicídio é preso

Ascom Seris

Alagoas inaugura HOJE, 
às 10h, o primeiro Escritório 
Social do estado. Fruto de 
convênio entre o Governo 
do Estado, o Tribunal de 
Justiça de Alagoas (TJ) e 
o Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), a ferramenta 
atenderá as demandas dos 
egressos do sistema prisio-
nal com a finalidade de 
promover inclusão social, 
por meio de diferentes 
políticas públicas e redes 
de proteção e ativação de 
vínculos sociofamiliares. 
Com o convênio, Alagoas é 
o terceiro estado do país a 
ofertar o equipamento.

A inauguração acon-
tece na sede da Reintegra-
ção Social da Secretaria de 
Estado da Ressocialização 
e Inclusão Social (Seris), no 
bairro do Farol, em Maceió, 
e contará com a presença de 
representantes do CNJ, do 
presidente do Tribunal de 
Justiça de Alagoas, desem-
bargador Tutmés Airan, e 
da chefe de Reintegração 
Social da Seris, tenente PM 
Jackeline Leandro, entre 
outras autoridades.

O Escritório Social, que 
beneficiará cerca de 3 mil 
pessoas, entre egressos e 
seus familiares, vai atuar 

seguindo as diretrizes do 
Programa Justiça Presente, 
desenvolvido em parceria 
com o Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvi-
mento (PNUD).

O acordo de cooperação 
técnica para a implantação 
do equipamento foi assinado 
em novembro de 2019, em 
solenidade que contou com 
a presença do governador 
Renan Filho, do então presi-
dente do CNJ, ministro Dias 
Toffoli, do presidente em 
exercício do TJ de Alagoas, 
desembargador Sebastião 
Costa Filho, e do secretá-
rio da Ressocialização e 
Inclusão Social, coronel PM 
Marcos Sérgio de Freitas.

SERVIÇOS OFERTADOS
O Escritório Social reúne 

um conjunto de atendimen-
tos e serviços ofertados às 
pessoas que vivenciaram a 
realidade do sistema prisio-
nal alagoano e seus fami-
liares. A assistência se dá 
por meio de ampla articu-
lação com diversas secreta-
rias estaduais e municipais 
(Educação, Saúde, Assis-
tência Social,  Trabalho, 
Cultura,  entre outras) , 
bem como com a iniciativa 
privada e organizações da 
sociedade civil, permitindo, 
assim, a execução de uma 

política intersetorial e inte-
rinstitucional.

COMO SE DÁ O ATENDIMENTO?
A assistência é prestada 

por uma equipe multidisci-
plinar composta por assis-
tentes sociais, psicólogos e 
advogados, profissionais 
responsáveis pela constru-
ção de um Plano Individual 
de Atendimento, que identi-
fica as necessidades de cada 
egresso. Posteriormente, a 
equipe realiza os devidos 
os encaminhamentos aos 
serviços de saúde, educa-
ção e qualificação profissio-
nal, por exemplo, havendo, 
ainda, a oferta de acompa-
nhamento psicológico, caso 
necessário.

CIDADANIA

Alagoas inaugura hoje 
1o Escritório Social 

Ascom PC

Polícia Civil prendeu ONTEM acusado de triplo homicídio na Paraíba, em 2002

Onde está localizado o 
Escritório Social?

Endereço: Rua Dr. Alfredo 
Oiticica, nº 1322, Farol, 
Maceió - Alagoas.
Horário de atendimento: 
segunda a sexta-feira, das 8h 
às 17h
Telefones: (82) 3315-1744 / 
(82) 98833-8843
Email: escritoriosocialal@
gmail.com
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O prefeito Rui 
P a l m e i r a 
e n t r e g a 

HOJE, às 9h, a revitalização da 
Escola Municipal Professora 
Eulina Ribeiro Alencar, com 
melhorias na quadra polies-
portiva e em toda a estrutura da 
unidade de ensino localizada 
no bairro Jacintinho. As obras 
foram executadas com recur-
sos próprios no valor de R$ 188 
mil para manutenção da escola 
e R$ 456 mil para a reforma da 
quadra.

O local recebeu um novo 

sistema elétrico e hidráulico, 
uma nova cisterna, além de 
uma nova cobertura do refei-
tório, recuperação dos banhei-
ros e cozinha. Também foram 
colocados novos forros PVC 
nas salas de aula, novos pisos 
e um novo estacionamento 
para a escola.

Junto à revitalização da 
quadra poliesportiva, foram 
entregues vestiários feminino 
e masculino, adaptados com 
acessibilidade, marcações de 
piso da quadra e cobertura. 
Todas essas melhorias irão 
beneficiar a comunidade esco-
lar e 550 alunos do 1º ao 5º ano.

De acordo com a dire-

tora, Maria de Lourdes Dias 
Vanderlei, a quadra foi um 
dos grandes destaques, pois, 
segundo ela, antes havia um 
espaço aberto, sem estrutura e 
com piso de cimento. “A escola 
agora tem uma estrutura 
adequada para que os alunos 

desenvolvam suas atividades 
esportivas”, destaca.

A Escola Municipal Profes-
sora Eulina Ribeiro Alencar 
alcançou a média de 4,7 no 
último Índice de Desenvol-
vimento da Educação Básica 
(Ideb), superando a projeção 

de 4,5. “Vejo que todo esse 
processo de melhoria da escola 
só vai trazer uma aprendi-
zagem ainda melhor para os 
alunos. A partir do momento 
em que nós trabalhamos e eles 
estudam em um ambiente agra-
dável e estruturado, a tendência 
é de que haja um avanço ainda 
maior no processo de ensino”, 
ressalta Maria de Lourdes.

Com esta reinauguração, 
já são 10 quadras poliesporti-
vas revitalizadas e um giná-
sio poliesportivo ( Ginásio 
do Nosso Lar). No bairro do 
Jacintinho, esta é a segunda 
quadra poliesportiva revitali-
zada entregue.

Prefeito entrega hoje escola 
revitalizada, no Jacintinho

MUDANÇAS NA ESCOLA trarão mais conforto e benefícios para a comunidade escolar do Jacintinho e região

Agentes do 4º Distrito 
Policial, comandados pelo 
delegado Ricardo Mene-
zes, prenderam um homem 
acusado de arrombar uma 
casa de festas, localizada na 
Rua Major Vicente Sabino, 
no bairro Gruta de Lourdes.

O suspeito foi reconhe-
cido pela vítima, quando 
estava em um posto  de 

combust íveis ,  e  acabou 
detido, sendo levado para 
a Central de Flagrantes, no 
Farol.

Segundo relato de poli-
ciais, o dono da casa de festas 
conseguiu imagens de câme-
ras de segurança e, assim, 
pode reconhecer o acusado, 
que responderá a inquérito 
no 4º Distrito de Polícia (DP).

CASA DE FESTAS

Suspeito é preso
por arrombamento

Neide Seixas, mãe do 
pedreiro que foi levado em 
uma viatura da Polícia Militar 
e desapareceu, falou do deses-
pero da família, nesses dois 
meses sem nenhuma infor-
mação concreta sobre o para-
deiro do filho. “Eu estou muito 
abalada, assim como minha 
nora e netos. Nós queremos 
saber o que aconteceu e onde 
está Jonas”, disse ela.

ONTEM, Neide foi rece-
bida pela secretaria da Mulher 

e Direitos Humanos do 
Governo de Alagoas, Maria 
José da Silva, e pelo superinten-
dente Mirabel Alves. A mãe do 
desaparecido estava acompa-
nhada por representantes de 
entidades que estão apoiando 
a família na busca por Jonas.

Estavam presentes à audi-
ência: Artur Lira, advogado do 
Centro de Defesa de Direitos 
Humanos Zumbi dos Palma-
res; Mariana Cândido, diri-
gente municipal da Unidade 

Popular; Olga Miranda, do 
Conselho Estadual dos Direi-
tos da Mulher (Cedim); e 
Gabriel Cunha, do DCE Ufal.

A secretária de Direitos 
Humanos, Maria José, ofere-
ceu apoio psicológico à famí-
lia. As entidades solicitaram o 
apoio da Semudh para marcar 
audiência com as autoridades 
competentes pela Segurança 
Pública em Alagoas, respon-
sáveis em trazer as respostas 
devidas a esse caso.

Na última terça-feira, o 
prefeito eleito de Maceió, 
JHC, esteve reunido com o 
ministro do Turismo, Marcelo 
Álvaro Antônio (demitido 
ontem) para alinhar projetos 
e ações em benefício da capital 
alagoana. Uma das principais 
pautas do encontro foi a Escola 
Nacional de Turismo, projeto 
que visa capacitar a população 
para trabalhar no segmento, 
qualificando e potencializando 
o setor, e que deve ter sua 
primeira unidade em Maceió.

Para JHC, a ação deverá 
fortalecer o setor que é funda-

mental para a economia da 
capital. “Ouvi com muita 
alegria a notícia do ministro. 
Esse é um projeto moderno 
e que vocaciona ainda mais 
nossa cidade para o turismo, 
essa usina de empregos. Nosso 
objetivo é que possamos gerar 
ainda mais emprego e renda, 
a partir de agora; qualificando 
e trazendo mais oportunida-
des”, explicou o prefeito.

O ministro Marcelo Álvaro 
Antônio falou sobre a reunião 
e sobre o projeto. “É uma 
honra receber o agora prefeito 
eleito de Maceió, nosso amigo 

JHC. E dizer que vamos 
trabalhar para que a primeira 
Escola Nacional de Turismo 
possa ser feita em Maceió. 
Esse é o nosso objetivo, quali-
ficar o quadro turístico de 
Maceió para que a gestão do 
prefeito JHC possa realmente 
marcar história e que a cidade 
possa ser uma cidade melhor 
para se viver”, concluiu.

O encontro faz parte de 
uma extensa agenda que 
o prefeito JHC cumpre em 
Brasília, em busca de inves-
timentos e melhorias para 
Maceió.

CASO JONAS

EM BRASÍLIA

Neide Seixas pede apoio 
à Secretaria da Mulher

JHC anuncia 1a Escola 
Nacional de Turismo

Divulgação

Revitalização deu uma nova cara a Escola Municipal Professora Eulina Ribeiro

Operação da Delegacia de Roubos cumpre mandados 

Policiais civis da Delegacia de Roubos da Capital (DERC), sob coordenação do 
delegado Thiago Prado, realizaram, na manhã de ONTEM, uma operação  em 
cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão e prisão, com o obje-
tivo de avançar nas investigações de um crime de roubo ocorrido em Maceió.
“Consta que no dia 20 de agosto deste ano, dois motoqueiros que se auto-
denominavam pertencer ao motoclube “Abutres” realizaram a abordagem 
a outro motoqueiro, e mediante grave ameaça exercida com emprego de 
arma de fogo subtraíram a sua jaqueta pertencente a um motoclube distinto”, 
explicou o delegado Thiago Prado.
A autoridade policial disse ainda que, durante o cumprimento das ordens 
judiciais, um suspeito foi preso em virtude do mandado de prisão, bem como 
foram apreendidos dois simulacros de arma de fogo em endereços relacio-
nados ao moto clube Abutres.
No prazo de 10 dias o inquérito policial será encaminhado ao Poder Judiciário, 
com o devido indiciamento dos envolvidos. 



O C o n s e l h o 
Federal da 
Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB) 
entrou com ação no Supremo 
Tribunal  Federal  (STF) 
ONTEM, apontando omissão 
do governo Jair Bolsonaro em 
razão da demora em fornecer 
um plano definitivo nacional 
de imunização e garantir o 
efetivo acesso da população à 
vacina contra a covid-19.

Nessa linha, a OAB fez dife-
rentes pedidos à Corte, entre 
eles o de permissão para aqui-
sição e fornecimento de vaci-
nas que já possuam registro em 
“renomadas agências de regu-
lação no exterior, indepen-
dente de registro na Anvisa” 
e também de utilização de 
verbas recuperadas pela Lava 
Jato e outras operações para 
compra de imunizantes.

“Cada dia importa, cada 
dia que nossa campanha de 
vacinação e imunização não 

está nas ruas significa cente-
nas, se não milhares, de vidas 
brasileiras perdidas. Nós não 
temos o direito de omissão ou 
mesmo incompetência nesse 
momento histórico”, frisou o 
presidente da entidade, Felipe 
Santa Cruz, em vídeo.

Na ação apresentada ao 
Supremo, a OAB pede ainda 
que seja declarada “plena 
vigência e aplicabilidade” da 

13.979/2020, para que vacinas 
aprovadas por autoridades 
sanitárias dos Estados Unidos, 
Europa, China e Japão sejam 
utilizadas no Brasil em caso de 
omissão da Anvisa em apreciar 
o pedido em até 72h.

Ao fazer tal solicitação, a 
OAB chegou a destacar uma 
declaração dada pelo órgão em 
novembro de que “uma even-
tual aprovação de uma vacina 

pela autoridade regulatória da 
China não implica aprovação 
automática para o Brasil”.

“Ora, a declaração da agên-
cia confronta diretamente 
o quanto previsto na lei de 
enfrentamento ao coronavírus 
(Lei 13.979/2020), que prevê 
categoricamente a possibili-
dade de utilização no Brasil 
de vacinas já aprovadas pelas 
agências reguladoras dos Esta-

dos Unidos, da União Euro-
peia, do Japão e da China”.

A entidade de advogados 
também quer que o Supremo 
determine ao governo fede-
ral que paute os memorandos 
de entendimento relativos à 
compra de vacinas na “compro-
vação estritamente técnica 
e científica, independente-
mente da origem nacional do 
imunizante, possibilitando a 
oferta aos brasileiros de todas 
as vacinas que já tenham atin-
gido fases avançadas de testes 
e demonstrado a segurança e 
eficácia necessárias”.

“A imensurável gravidade 
da situação de emergência 
causada pela pandemia do 
coronavírus demanda de 
todas as autoridades brasilei-
ras, em seus variados níveis de 
governo, a concreta efetivação 
da proteção à saúde pública 
e garantia da vida e da digni-
dade humana”, registra a 
ADPF.
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OAB vai ao STF por compra de
vacinas registradas no exterior

A OAB ENTROU com ação no STF ONTEM, apontando omissão do governo Jair Bolsonaro sobre elaboração do plano de vacinação

Um estudo divulgado 
ONTEM,  pe la  Rede  de 
Observatórios da Segurança 
comprova que a letalidade 
policial é muito maior entre 
os negros. Dados levantados 
em cinco Estados - São Paulo, 
Rio de Janeiro, Bahia, Ceará e 
Pernambuco - apontam que 
a população negra é a que 
mais morre pela polícia, seja 
em números absolutos ou 
proporcionalmente. Chamou 
a atenção dos pesquisadores a 
diferença gritante em alguns 
casos, o que para eles deixa 
claro que há racismo institu-
cionalizado.

O número  que  mais 
impressionou foi o da Bahia, 
onde 97% dos 650 mortos pela 
polícia no ano passado eram 
negros. Em Pernambuco, esse 
dado também foi alarmante, 
chegando a 93%. “Hoje não dá 
mais para dizer que tem viés 
racial. A gente tem que dizer o 
nome exato que isso tem. Tem 
que dizer que existe racismo 
por parte do Estado”, afirma 
Silvia Ramos, coordenadora 
da Rede de Observatórios da 
Segurança e do Centro de Estu-
dos de Segurança e Cidadania.

A pesquisadora ressalta 
que os números dizem respeito 
apenas a mortes ocorridas em 
intervenções da polícia. “Esse 
tipo de problema de violên-
cia é muito específico. Não 
estamos falando de crimes 
contra patrimônio, de homi-
cídios ocorridos em brigas de 
facções. Estamos falando de 
um agente da lei que produziu 
uma morte, sem considerar se 
depois foi julgado como legí-
tima defesa ou não”, pontua 
Silvia. “Estamos olhando a 
cor dessas mortes, patrocina-
das pelo Estado, seja contra 
um criminoso ou uma vítima 
inocente.”

No Rio de Janeiro, apesar 
de 51% da população ser 
negra, os mortos por policiais 
nesse grupo de pessoas chegou 
a 86% em 2019 - em números 
gerais, o total de mortes em 
intervenções da polícia foi o 
maior em três décadas. Em 
São Paulo, por sua vez, 64% 
dos mortos pela polícia no ano 
passado eram negros.

Outro dado que alarmou 
os pesquisadores foi encon-
trado no Ceará: segundo a 
pesquisa, em 77% dos casos 

as vítimas não tiveram sequer 
sua cor notificada. Entre as 
que tiveram, 87% eram negras.

“Quando um agente 
público não preenche um 
dado, como sexo da vítima, 
idade ou grau de escolari-
dade, por exemplo, você até 
entende que isso pode deman-
dar algum tipo de trabalho, de 
levantamento. Mas não infor-
mar a cor da vítima? É uma 
combinação de indiferença, de 
desleixo e, muito mais grave, 
de racismo por parte de agen-
tes do Estado”, afirma Silvia.

Todos os dados que emba-
saram a pesquisa foram obti-
dos através da Lei de Acesso 
à Informação, e comparados 
com o censo do IBGE. Sobre 
isso, a Rede de Observató-
rios da Segurança lamenta a 
dificuldade em conseguir os 
números oficiais.

“É quase que uma bata-
lha que temos que travar 
com cada secretaria de Segu-
rança. Apesar de a gente ter 
Lei da Transparência, as Leis 
de Acesso à Informação, está 
mais difícil agora do que há 
dois ou três anos. É muito mais 
fácil conseguir dados de outros 

crimes do que os da violência 
policial. Parece que há uma 
orientação para não divulga-
rem”, comenta Silvia Ramos.

O governo do Rio disse à 
reportagem que a política de 
segurança é baseada em inte-
ligência e tecnologia das polí-
cias. “A atuação das polícias 
tem sempre, como princípio, 
a preservação das vidas. Os 
números do Instituto de Segu-
rança Pública (ISP) compro-
vam isso: de janeiro a outubro 
de 2020 houve uma queda de 
30,8% nas mortes por inter-
venção de agentes do Estado 
em relação ao mesmo período 
de 2019”, informou o governo, 
que acrescentou que todas as 
mortes praticadas ou não por 
agentes do Estado são apura-
das com rigor.

A Secretaria da Segu-
rança de São Paulo disse não 
conhecer a metodologia da 
pesquisa e esclareceu que o 
compromisso das forças de 
segurança do Estado é “com a 
vida, razão pela qual medidas 
para a redução de mortes são 
permanentemente estudadas 
e implementadas pela pasta”. 
“A quantidade de pessoas 

mortas em confronto com 
policiais militares em serviço 
vem caindo de maneira consis-
tente no Estado de São Paulo”, 
acrescentou a pasta, que deta-
lhou que outubro foi o quinto 
mês de queda consecutiva do 
indicador. As mortes come-
tidas por policiais são “rigo-
rosamente investigadas”, 
apontou a secretaria.

“A Secretaria da Segurança 
Pública da Bahia ressalta que 
as ações policiais são reali-
zadas após levantamentos 
de inteligência e observação 
da mancha criminal. A SSP 
destaca ainda que todos casos 
que resultam em mortes são 
apurados pela Corregedoria 
e, existindo indício de ausên-
cia de confronto, os policiais 
são afastados, investigados e 
punidos, caso se comprove a 
atuação delituosa.”

A reportagem também 
entrou em contato com as 
secretarias de Segurança dos 
Estados de Ceará e Pernam-
buco, e pediu um posiciona-
mento sobre os dados de cada 
um deles, mas ainda havia 
obtido retorno até a publica-
ção desta matéria.

RACISMO INSTITUCIONALIZADO

Letalidade policial é muito maior entre 
negros, diz estudo; na Bahia, é de 97%

Divulgação
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Ascom Sefaz

A S e c r e t a r i a 
d e  E s t a d o 
da Fazenda 

de Alagoas (Sefaz) divul-
gou, nesta terça-feira (08), o 
novo boletim do movimento 
econômico em Alagoas, 
que constata que as ativida-
des econômicas de atacado, 
varejo e indústria obtiveram 
um crescimento nominal, em 
conjunto, de 21% no mês de 
novembro de 2020 em rela-
ção ao mesmo período do ano 
anterior.

A Se faz  ana l i sou  os 
documentos fiscais eletrô-
nicos emitidos no período, 
avaliando os efeitos das medi-
das de regulação das ativi-
dades econômicas durante 
a pandemia na economia do 
estado. Os destaques do mês 
ficaram para o setor ataca-
dista de construção civil e 
varejista de alimentos.

De acordo com os dados, o 
setor atacadista teve aumento 
de 21% no seu total, com 
ênfase positiva nos segmen-
tos representativos de cons-
trução civil (49%), atacadista 

de açúcar (44%), comércio 
atacadista de alimentos 
(32%) e atacadista de merca-
dorias em geral (30%). Neste 
segmento, apenas a atividade 
atacadista de fumo apresen-
tou variação negativa de 19% 
no período.

O varejo apresentou cres-
cimento de 25% no seu total, 
com valores mais significa-

tivos de emissões no setor 
dos varejistas de alimentos, 
abrangendo supermercados, 
hipermercados e alimentos 
em geral com crescimento de 
46%, lojas de departamentos 
(49%), peças automotivas 
(31%), combustíveis (15%), 
comércio de veículos (10%) e 
varejista de material de cons-
trução (9%). Neste segmento, 

apresentaram queda em 
relação a novembro de 2019 
as atividades de varejista de 
calçados (-5%) e varejista de 
tecidos (-1%).

O segmento industrial 
teve crescimento de 17% no 
total, tendo se destacado 
positivamente entre os valo-
res mais significativos a fabri-
cação de produtos químicos 

(64%), cloro e álcalis (40%), 
resinas (39%) e a fabricação 
sucroalcooleira (6%). As ativi-
dades que tiveram resultados 
negativos foram petróleo 
e gás (-13%) e frigoríficos e 
peixarias (-76%), esta última 
com baixa representatividade 
em valores em relação ao total 
de emissões de documentos 
fiscais no período.

Atacado, varejo e indústria de 
Alagoas cresceram juntos 21%

BOLETIM da Sefaz compara dados com novembro de 2019; construção civil cresceu 49% no período e varejista de alimentos, 46%

Reprodução

Boletim Econômico foi divulgado na última terça-feira pela Secretaria da Fazenda; destaques de novembro são setores da construção civil e alimentício

O C o n s e l h o 
Federal da 
Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB) 
entrou com ação no Supremo 
Tribunal  Federal  (STF) 
ONTEM, apontando omissão 
do governo Jair Bolsonaro em 
razão da demora em fornecer 
um plano definitivo nacional 
de imunização e garantir o 
efetivo acesso da população à 
vacina contra a covid-19.

Nessa linha, a OAB fez dife-
rentes pedidos à Corte, entre 
eles o de permissão para aqui-
sição e fornecimento de vaci-
nas que já possuam registro em 
“renomadas agências de regu-
lação no exterior, indepen-
dente de registro na Anvisa” 
e também de utilização de 
verbas recuperadas pela Lava 
Jato e outras operações para 
compra de imunizantes.

“Cada dia importa, cada 
dia que nossa campanha de 
vacinação e imunização não 

está nas ruas significa cente-
nas, se não milhares, de vidas 
brasileiras perdidas. Nós não 
temos o direito de omissão ou 
mesmo incompetência nesse 
momento histórico”, frisou o 
presidente da entidade, Felipe 
Santa Cruz, em vídeo.

Na ação apresentada ao 
Supremo, a OAB pede ainda 
que seja declarada “plena 
vigência e aplicabilidade” da 

13.979/2020, para que vacinas 
aprovadas por autoridades 
sanitárias dos Estados Unidos, 
Europa, China e Japão sejam 
utilizadas no Brasil em caso de 
omissão da Anvisa em apreciar 
o pedido em até 72h.

Ao fazer tal solicitação, a 
OAB chegou a destacar uma 
declaração dada pelo órgão em 
novembro de que “uma even-
tual aprovação de uma vacina 

pela autoridade regulatória da 
China não implica aprovação 
automática para o Brasil”.

“Ora, a declaração da agên-
cia confronta diretamente 
o quanto previsto na lei de 
enfrentamento ao coronavírus 
(Lei 13.979/2020), que prevê 
categoricamente a possibili-
dade de utilização no Brasil 
de vacinas já aprovadas pelas 
agências reguladoras dos Esta-

dos Unidos, da União Euro-
peia, do Japão e da China”.

A entidade de advogados 
também quer que o Supremo 
determine ao governo fede-
ral que paute os memorandos 
de entendimento relativos à 
compra de vacinas na “compro-
vação estritamente técnica 
e científica, independente-
mente da origem nacional do 
imunizante, possibilitando a 
oferta aos brasileiros de todas 
as vacinas que já tenham atin-
gido fases avançadas de testes 
e demonstrado a segurança e 
eficácia necessárias”.

“A imensurável gravidade 
da situação de emergência 
causada pela pandemia do 
coronavírus demanda de 
todas as autoridades brasilei-
ras, em seus variados níveis de 
governo, a concreta efetivação 
da proteção à saúde pública 
e garantia da vida e da digni-
dade humana”, registra a 
ADPF.
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OAB vai ao STF por compra de
vacinas registradas no exterior

A OAB ENTROU com ação no STF ONTEM, apontando omissão do governo Jair Bolsonaro sobre elaboração do plano de vacinação

Um estudo divulgado 
ONTEM,  pe la  Rede  de 
Observatórios da Segurança 
comprova que a letalidade 
policial é muito maior entre 
os negros. Dados levantados 
em cinco Estados - São Paulo, 
Rio de Janeiro, Bahia, Ceará e 
Pernambuco - apontam que 
a população negra é a que 
mais morre pela polícia, seja 
em números absolutos ou 
proporcionalmente. Chamou 
a atenção dos pesquisadores a 
diferença gritante em alguns 
casos, o que para eles deixa 
claro que há racismo institu-
cionalizado.

O número  que  mais 
impressionou foi o da Bahia, 
onde 97% dos 650 mortos pela 
polícia no ano passado eram 
negros. Em Pernambuco, esse 
dado também foi alarmante, 
chegando a 93%. “Hoje não dá 
mais para dizer que tem viés 
racial. A gente tem que dizer o 
nome exato que isso tem. Tem 
que dizer que existe racismo 
por parte do Estado”, afirma 
Silvia Ramos, coordenadora 
da Rede de Observatórios da 
Segurança e do Centro de Estu-
dos de Segurança e Cidadania.

A pesquisadora ressalta 
que os números dizem respeito 
apenas a mortes ocorridas em 
intervenções da polícia. “Esse 
tipo de problema de violên-
cia é muito específico. Não 
estamos falando de crimes 
contra patrimônio, de homi-
cídios ocorridos em brigas de 
facções. Estamos falando de 
um agente da lei que produziu 
uma morte, sem considerar se 
depois foi julgado como legí-
tima defesa ou não”, pontua 
Silvia. “Estamos olhando a 
cor dessas mortes, patrocina-
das pelo Estado, seja contra 
um criminoso ou uma vítima 
inocente.”

No Rio de Janeiro, apesar 
de 51% da população ser 
negra, os mortos por policiais 
nesse grupo de pessoas chegou 
a 86% em 2019 - em números 
gerais, o total de mortes em 
intervenções da polícia foi o 
maior em três décadas. Em 
São Paulo, por sua vez, 64% 
dos mortos pela polícia no ano 
passado eram negros.

Outro dado que alarmou 
os pesquisadores foi encon-
trado no Ceará: segundo a 
pesquisa, em 77% dos casos 

as vítimas não tiveram sequer 
sua cor notificada. Entre as 
que tiveram, 87% eram negras.

“Quando um agente 
público não preenche um 
dado, como sexo da vítima, 
idade ou grau de escolari-
dade, por exemplo, você até 
entende que isso pode deman-
dar algum tipo de trabalho, de 
levantamento. Mas não infor-
mar a cor da vítima? É uma 
combinação de indiferença, de 
desleixo e, muito mais grave, 
de racismo por parte de agen-
tes do Estado”, afirma Silvia.

Todos os dados que emba-
saram a pesquisa foram obti-
dos através da Lei de Acesso 
à Informação, e comparados 
com o censo do IBGE. Sobre 
isso, a Rede de Observató-
rios da Segurança lamenta a 
dificuldade em conseguir os 
números oficiais.

“É quase que uma bata-
lha que temos que travar 
com cada secretaria de Segu-
rança. Apesar de a gente ter 
Lei da Transparência, as Leis 
de Acesso à Informação, está 
mais difícil agora do que há 
dois ou três anos. É muito mais 
fácil conseguir dados de outros 

crimes do que os da violência 
policial. Parece que há uma 
orientação para não divulga-
rem”, comenta Silvia Ramos.

O governo do Rio disse à 
reportagem que a política de 
segurança é baseada em inte-
ligência e tecnologia das polí-
cias. “A atuação das polícias 
tem sempre, como princípio, 
a preservação das vidas. Os 
números do Instituto de Segu-
rança Pública (ISP) compro-
vam isso: de janeiro a outubro 
de 2020 houve uma queda de 
30,8% nas mortes por inter-
venção de agentes do Estado 
em relação ao mesmo período 
de 2019”, informou o governo, 
que acrescentou que todas as 
mortes praticadas ou não por 
agentes do Estado são apura-
das com rigor.

A Secretaria da Segu-
rança de São Paulo disse não 
conhecer a metodologia da 
pesquisa e esclareceu que o 
compromisso das forças de 
segurança do Estado é “com a 
vida, razão pela qual medidas 
para a redução de mortes são 
permanentemente estudadas 
e implementadas pela pasta”. 
“A quantidade de pessoas 

mortas em confronto com 
policiais militares em serviço 
vem caindo de maneira consis-
tente no Estado de São Paulo”, 
acrescentou a pasta, que deta-
lhou que outubro foi o quinto 
mês de queda consecutiva do 
indicador. As mortes come-
tidas por policiais são “rigo-
rosamente investigadas”, 
apontou a secretaria.

“A Secretaria da Segurança 
Pública da Bahia ressalta que 
as ações policiais são reali-
zadas após levantamentos 
de inteligência e observação 
da mancha criminal. A SSP 
destaca ainda que todos casos 
que resultam em mortes são 
apurados pela Corregedoria 
e, existindo indício de ausên-
cia de confronto, os policiais 
são afastados, investigados e 
punidos, caso se comprove a 
atuação delituosa.”

A reportagem também 
entrou em contato com as 
secretarias de Segurança dos 
Estados de Ceará e Pernam-
buco, e pediu um posiciona-
mento sobre os dados de cada 
um deles, mas ainda havia 
obtido retorno até a publica-
ção desta matéria.

RACISMO INSTITUCIONALIZADO

Letalidade policial é muito maior entre 
negros, diz estudo; na Bahia, é de 97%

Divulgação
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Semas realiza ações voltadas
à população mais vulnerável

DURANTE A PANDEMIA, Prefeitura firmou convênio com a Casa de Ranquines para ações socioassistenciais 

Maria Maia (estagiária)
Ascom Semas

Com a pande-
mia do novo 
coronavírus, 

a Secretaria Municipal de 
Assistência Social (Semas) 
realizou algumas adaptações 
para melhor atender a popula-
ção mais vulnerável. Para isso, 
foi firmado um convênio em 
julho deste ano com a Asso-
ciação Católica São Vicente de 
Paulo, conhecida como Casa 
de Ranquines, para a realiza-
ção de ações socioassistenciais 
voltadas para a população 
em situação de rua da capital 
alagoana.

Com o convênio, 600 vagas 
foram disponibilizadas para 
a população em situação de 
rua. Três abrigos provisórios 
foram criados, sendo dois para 
adultos e um para idosos. No 
momento, cerca de 340 pessoas 
estão sendo assistidas de acordo 
com o perfil dos usuários.  

O atendimento humani-
zado à população em situação 
de rua durante a pandemia tem 
sido uma forma de alento para 
esse público, que na maioria 
das vezes não possui nenhuma 
perspectiva de vida.

De acordo com o secretário 
municipal de Assistência Social, 
Henrique Alves Pinto,  na área 
de Proteção Especial, a priori-
dade do atendimento, nesse 
período de pandemia, foi para 
a população a população de rua 
nas unidades da Semas e abri-
gos provisórios.

“A assinatura do convênio 

foi extremamente importante 
para a ampliação dos atendi-
mentos durante esse momento 
tão delicado e complicado que 
estamos vivendo. Mais do que 
nunca precisamos nos solida-
rizar com essas pessoas que 
vivem momentos difíceis e de 
vulnerabilidade social”, expli-
cou o gestor.

Segundo o Frei João Maria, 
da Casa de Ranquines, o convê-
nio com a Semas foi de suma 
importância para implantação  
dos abrigos.

“Toda equipe realiza um 
trabalho diário com ações 
de assistência social, saúde e 
alimentação, dormida, amparo 
espiritual. Além disso, os 
acolhidos também recebem a 
oportunidade de receber um 
trabalho na unidade de atendi-

mento. Para nós, é uma imensa 
alegria poder acolher os filhos 
da rua, como os chamamos. 
Percebemos a preocupação da 
Prefeitura com essa população 
e ficamos muito felizes. Assim 
nós podemos ter a garantia de 
que mais pessoas em situação 
de rua sejam acolhidas”, apon-
tou o Frei.

Nos abrigos são oferecidos 
moradia, alimentação digna, 
cuidados de higiene pessoal, 
lavanderia, avaliação das 
condições de saúde, testagem 
para Covi-19 e atendimento 
pisicossocial, além de encami-
nhamento para qualificação 
profissional.

Além de assistência pessoal 
e profissional, os assistidos 
também possuem momentos 
de lazer e descontração com 

desenvolvimento de ativida-
des culturais como zumba, 
roda musical, sinuca, pebolim, 
fliperama e TV. São realizadas, 
ainda, ações de  saúde e beleza 
com cortes de cabelo, escova e 
maquiagem.

No mês de novembro, os 
assistidos também foram bene-
ficiados com a ação do Novem-
bro Cidadão, realizada pelas 
coordenações de Direitos da da 
Semas. Durante a ação, com a 
parceria da  Secretaria Munici-
pal de Saúde (SMS) foram reali-
zados testes rápidos de HIV, 
Sífilis, Hepatite B e C, encami-
nhamentos para mamografia e 
citologia.

Os atendimentos são indi-
vidualizados com a equipe 
técnica de assistentes sociais e 
psicólogas, que disponibilizam 

encaminhamentos para bene-
fícios eventuais como auxílio 
viagem e aluguel social, além 
de agendamento de consul-
tas eletivas e odontológicas e 
viabilização de 2º via das docu-
mentações e encaminhamentos 
para tratamento psiquiátrico 
em Centros de Atenção Psicos-
social (Caps).

O convênio, que está previsto 
para ser encerrado em dezem-
bro deste ano, tem como fina-
lidade promover convivência, 
formação para a participação e 
cidadania, desenvolvimento do 
protagonismo e autonomia dos 
usuários, trabalhando a valori-
zação do ser humano por meio 
da conscientização para a rein-
tegração ao convívio familiar e 
social.

O Frei João de Maria reforça 
a importância da continuidade 
da parceria para os assistidos. 
“O convênio se encerra este 
mês, porém, se faz necessário 
a continuação desse projeto 
que tem oportunizado amparo 
e dignidade para população 
em situação de rua em meio a 
pandemia”, destacou.

O termo de cooperação 
assinado teve o repasse finan-
ceiro emergencial de recursos 
federais para a execução de 
ações socioassitenciais e estru-
turação da Rede do Sistema 
Único de Assistência Social 
(Suas), devido à situação de 
Emergência em saúde pública, 
ocasionada pelo novo coro-
navírus. Foi repassado o total 
de R$1.440.00,00 do Fundo 
Nacional de Assistência Social 
(FNAS)-Covid 19.

Fotos: Casa de RanquinesAscom Semas

Cerca de 340 pessoas em situação de rua, muitas sem perspectiva de vida, recebem atendimento humanizado nos abrigos

Durante a “Ação Novembro Cidadão” foram feitos testes rápidos HIV, Síflis, Hepatite B e C, além de encaminhamentos para mamografia No abrigo é servida comida de qualidade para os assistenciados


