
O governador Renan 
Filho garantiu hoje que, até 
a próxima sexta-feira (22), 
todos os 102 municípios 
alagoanos já terão recebido 
as vacinas contra a Covid-
19, previstas neste primeiro 
lote do Plano Estadual de 
Imunização. A declaração 
foi dada em São Miguel dos 

Campos, onde ele acompa-
nhou o início da vacinação 
dos profissionais de saúde. 
“Esperamos que durante 
essa semana, no mais tardar 
até sexta-feira, tenhamos a 
vacina em todas as cidades de 
Alagoas, de maneira a garan-
tir a imunização inicial dos 
profissionais de saúde. Nessa 

leva, talvez não consigamos 
vacinar todos eles. Por isso, a 
gente precisa de mais vacinas 
para que façamos a imuni-
zação desses profissionais e, 
depois, passemos a vacinar 
todos os idosos e pessoas com 
comorbidades, que formam 
os demais grupos de risco”, 
declarou Renan Filho.

Alagoas l 20 de janeiro I ano 08 I nº 155 l 2021 redação 82 3023.2092  I  e-mail redacao@odia-al.com.br

3MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ESCLARECE À NOVA GESTÃO MUNICIPAL TERMOS DE ACORDO FIRMADO COM A BRASKEM

ONDE A COVID MAIS  
MATA EM MACEIÓ
VACINAS

‘Entrega será concluída 
até sexta’, diz governador

Em Maceió, apenas Garça 
Torta e Pescaria não regis-
traram mortes em conse-
quência da Covid-19.  Nos 
demais 48 bairros da capital, 

há o registro de índices que 
variam de 1 a 91 casos de 
óbitos. Uma pessoa morreu 
no Mutange e 91, no Jacinti-
nho. Duas mortes no Santo 

Amaro e 89 no Benedito 
Bentes. Foram registradas 
duas mortes na Pitangui-
nha e 72 na Cidade Univer-
sitária. Em Maceió, foram 

registradas 1.174 mortes 
por Covid, sendo que, em 43 
casos, o endereço da vítima 
não foi revelado. Os dados 
são do Painel Covid-19 da 

Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesau), se referem 
ao período de março de 2020 
até hoje e foram analisados 
pela Agência Tatu.

JACINTINHO, BENEDITO BENTES E CIDADE UNIVERSITÁRIA LIDERAM O RANKING DE MORTOS PELO NOVO CORONAVÍRUS

TREINAMENTO

Três turmas, cada uma com cerca de 30 comerciantes do Shopping Popu-
lar, no Centro de Maceió, receberam hoje orientações para cumprir com 

mais rigor os protocolos de prevenção à Covid-19.  A ação foi coordenada 
pela Secretaria de Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária (Semta-
bes), responsável pelos permissionários do local, e contou com monitores da 
Vigilância Sanitária, Vigilância em Saúde e Centro de Referência em Saúde 
do Trabalhador (Cerest). No shopping existem 180 permissionários, mas a 
participação é voluntária, segundo explicou o secretário-adjunto da Semta-
bes, Ronaldo Targino. Por isso, a ação deve ter continuidade nas próximas 
semanas a partir do interesse de outros comerciantes.

Rafa ChaferFelipe Brasil

Governador esteve na UPA de São Miguel dos Campos para acompanhar início de vacinação dos profissionais da saúde

PLANALTO

Mourão fala 
em ‘freios se 
arriscarem 
o Brasil´
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As pálidas lembranças de um 
longínquo pretérito que remetem 
ao insipiente e não menos bucólico 
povoado de Chã Preta, circundado 
por verdejantes e imponentes planí-
cies banhadas amiúde pelos cauda-
losos riachos, ainda insistem em 
sobreviver nas páginas desbotadas 
de antiqüíssimas epístolas e em amar-
rotados jornais provincianos, que por 
décadas a fio circulavam na região, 
noticiando os fatos e  acontecimentos 
políticos daquela comuna nativista. 

Neste cenário ruralista, típico de 
cidadelas interioranas que há muito 
trazem consigo as marcas indeléveis 
do labor nos velhos engenhos de rapa-
duras, sob o som descompassado das 
cantorias que embalam os brincantes 
de coco de roda, nos terreiros de chão 
batido em noites de lua, desponta 
na segunda metade do século XIX 
um dos maiores líderes político- 
administrativo de Viçosa/Chã Preta, 
nascido no engenho Floresta de seus 
genitores. Menino irrequieto que 
cresceu arraigado aos costumes de 
seus antepassados, pisando no solo 
úmido transubstanciado em massapê 
qual lavrador que lança sobre este as 
sementes, cultivando a terra da qual 
extrairá o alimento. De personalidade 
altiva o filho de Izidro Athanázio rece-
beu o nome do santo patronímico dos 
pescadores, cujo caráter impoluto  feito 
rígida pedra, marcava para sempre a 
vida de Pedro Teixeira de Vasconcelos. 

Adstrito as atividades agríco-
las como abastado senhor de terras, 
conhecido aqui e alhures, no regaço da 
casa-grande do Bonsucesso no alto da 
chapada, influenciou decisivamente 
na história de seu torrão natal – Chã 
Preta, cuja sede do nascente povoado 
conseguiu transferir ad eternum [para 
sempre] para o local que hoje existe. As 
lendárias histórias milenares de renhi-
das batalhas entre Mouros e Cristãos, 
contadas quase sempre por afamados 
trovadores tornar-se-iam numa apote-
ótica teatralização da Cavalhada, cujo 
torneio folclórico europeu chegou a 
este recôndito chã-pretense por sua 
particular iniciativa, onde os prota-
gonistas conhecidos como Pares de 
França foram seus descendentes.

O velho coronel da Guarda Nacio-
nal, cuja patente outorgada ainda sob 
a égide do império brasileiro, consoli-
dou toda uma estrutura familiar, cujos 
remanescentes deste sólido tronco se 
tornaram uma imensa prole.  Após 
vários anos de incontáveis serviços a 
sua Chã Preta, eis que em mil novecen-
tos e dezoito o patriarca do clã Teixeira 
de Vasconcelos tombou, feito jequitibá 
das florestas de sua pátria, que não 
mais suportando a voracidade do 
tempo desprende suas raízes da terra, 
para doravante fazer desta a morada 
de seus restos mortais em jazigo 
perpetuo, à sombra da secular capela 
sob orago de São Pedro Apóstolo no 
seu engenho Bonsucesso.

* Advogado e escritor

Cel. Pedro Teixeira 
de Vasconcelos

Fernando Rizzolo * Advogado, jornalista e mestre em Direitos Fundamentais

Certa vez, li um provér-
bio que dizia: “O general 
que usa a diplomacia em vez 
da espada poupa mil vidas 
no campo de batalha”, e de 
pronto me lembrei do que 
estamos passando no Brasil 
atualmente diante dessa 
pandemia provocada pelo 
vírus chamado SARS-CoV-2, 
ou coronavírus, que causa a 
doença Covid-19. Já perde-
mos mais de 200.000 pessoas, 
que foram mortas pela inefi-
cácia do Poder Público, mas 
o que eu gostaria de refletir 
neste texto é a potencialidade 
de uma ideologia e a sua 
influência na área diplomá-
tica num contexto de saúde 
pública.

O Brasil talvez seja o único 
país de dimensão continental 
a ser vítima duplamente, quer 
dos efeitos da doença, quer 
dos efeitos da irresponsabili-
dade ideológica recheada de 
preconceitos, animosidades, 
arrogância e paranoia por 
parte do governo Bolsonaro. 
Senão vejamos. Em novem-
bro de 2020, um dos filhos 

do presidente Bolsonaro 
criou um forte atrito com o 
governo chinês numa narra-
tiva em que acusava o perigo 
de se fazer negócios com a 
China na área tecnológica, 
alegando que o país asiático 
poderia nos “espionar” caso 
optássemos pela tecnolo-
gia 5G. Na verdade, os atri-
tos começaram na própria 
campanha à presidência em 
2018, do então deputado 
Jair Bolsonaro, inspirado e 
completamente alinhado às 
ideias ridículas no tocante 
às políticas defendidas pelo 
presidente Donald Trump, 
que hoje, enfim, sabemos que 
nunca passou de um extre-
mista perigoso.   

O u t r o  p r o t a g o n i s t a 
de ataques à China foi o 
ex-ministro da Educação 
Abraham Weintraub, que 
afirmava na época que o país 
asiático se beneficiaria com 
a crise da Covid-19. Além 
disso, debochou do sota-
que chinês, comportamento 
que a embaixada chinesa 
rechaçou e  c lass i f icou 

como “fortemente racista”. 
Portanto, poderia aqui me 
ater a inúmeros ataques do 
governo Bolsonaro não só à 
China como a outros países 
e órgãos internacionais, 
sempre achando que o presi-
dente Donald Trump o apoia-
ria e socorreria em momentos 
de dificuldade, o que denota 
forte ingenuidade e falta 
de visão política, pois seria 
possível prever sem muito 
esforço que Trump poderia 
não ser eleito, o que fatal-
mente ocorreu.

Internamente houve uma 
disputa política com relação 
à iniciativa do governador 
Dória de negociar com a 
China para receber a vacina, 
o que na verdade ocorreu, 
e com êxito. Contudo, sem 
insumos, sem números de 
vacinas disponíveis, sem 
um médico sequer à frente 
do Ministério da Saúde, e 
com milhares de pessoas 
morrendo até por falta de 
oxigênio, temos a dimensão 
do problema que uma diplo-
macia “capenga” promovida 

pelo governo federal em 
todo seu mandato foi capaz 
de fazer. Isso evidentemente 
nos coloca numa situação de 
vulnerabilidade sanitária, 
em que a população mais 
pobre, hipossuficiente, sofre 
com a falta de leitos, além do 
desemprego, que já existia 
bem antes da pandemia.

Talvez, como diz o ditado 
acima mencionado, a espada 
vinda de palavras cortan-
tes está cortando e ceifando 
vidas inocentes de pobres, 
negros, idosos, profissionais 
de saúde que inadvertida-
mente votaram num grupo 
ideológico para evitar a volta 
do PT, como eu mesmo fiz, 
mas jamais poderíamos 
imaginar que a inabilidade 
diplomática poderia matar 
muito mais do que a fome, 
num pobre Brasil abando-
nado, afinal, “o general que 
usa a diplomacia em vez da 
espada poupa mil vidas no 
campo de batalha”. Precisa-
mos encontrar esse tipo de 
general que não traz, enfim, 
“efeito colateral”...

A diplomacia do ataque 
e seus efeitos colaterais

Marcelo Firmino *Jornalista

Sinceramente, o Brasil 
não merece o que está 
vivendo. Um mangue turvo 
se alastrando com as raízes 
da incompetência, pincela-
das pelo fanatismo da igno-
rância.

Nunca esteve tão em 
voga nos dias de hoje o velho 
clichê político: “É na crise 
que aparecem os verdadeiros 
líderes”. Lamentavelmente, 
no nosso caso, essa evidência 
vem à tona exatamente pela 
falta de líderes.

O País sofre, milhões 
agonizam em leitos hospi-
talares, quase 212 mil brasi-
leiros já morreram, e segue 
como se fosse governado 
pela doença.

É o único País nesta 
pandemia que tem vivido tal 
atropelo. Uma pancada no 
corpo e na alma dos brasilei-
ros que necessitam de apoio, 
saúde, conforto e autoestima.

Pelo menos apoio na dor 

e autoestima poderiam ter 
vindo de um comando, uma  
liderança de plantão. Mas, 
não.

A q u i  o  s e n t i m e n t o 
piedoso em relação à tragé-
dia dos brasileiros inexiste. 
Sobra, no entanto, o deboche

-E daí? – Eu não sou 
coveiro.

Triste dos coveiros que 
estão expostos ao mal, num 
rito cotidiano de alto risco, 
colocando em covas rasas 
milhares de corpos todos os 
dias. Triste das famílias que 
perderam seus entes queri-
dos em meio a arrogância e a 
falta do devido cuidado.

-E daí?
Sabe aquele velho senti-

mento de compaixão, valor 
inerente ao humano com 
o mínimo de bom senso 
e respeito? Foi também 
enterrado pela ausência de 
liderança e pela ignorância 
negacionista que domina o 

Brasil desses tempos tristes.
É como se estivéssemos 

vivendo um culto à morte e 
ao mal.

Ora, não é de hoje que 
se sabe que os estoques de 
oxigênio estão acabando. 
Acabaram em Manaus e veio 
o colapso. Está no fim em 
Belém do Pará e a incerteza 
no futuro se alastra…

Mas, sabe o que é pior?
Tão logo foi comuni-

cado de que os estoques de 
oxigênio estavam acabando, 
a “liderança” de plantão 
simplesmente aumentou os 
impostos do produto. Resul-
tado: um cilindro grande de 
R$ 1 mil subiu para R$ 1,6 
mil.

Foi  a  única  a t i tude 
tomada. Fora isso, nas reuni-
ões ministeriais, passou-se 
a discutir a vida sexual do 
governador São Paulo, outro 
pavão candidato a líder da 
Nação.

Só para i lustrar:  Na 
reunião que deveria discutir 
a falta de oxigênio no Minis-
tério da Saúde, Zoser Plata 
Bondim Hardman de Araújo, 
assessor do ministro, colocou 
na mesa a pauta João Dória 
e iniciou o debate: “Doria é 
o maior pau pequeno, um 
boiola”.

Enquanto isso, a morte 
se espalhava nas UTIs de 
Manaus.

Há no Brasil de agora um 
festival de sandices nas salas 
e corredores planaltinos. E 
mais que isso.

Há um dramático enredo 
de crimes de responsabili-
dade com roteiros nefastos 
de desequilíbrio, irrespon-
sabilidade e assumida falta 
de capacidade para lidar 
com gestão do Estado e das 
pessoas.

É a real asfixia de um 
povo e não apenas por falta 
de oxigênio.

Brasil sem liderança asfixia seu povo 
e não apenas por falta de oxigênio
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MPF esclarece acordos entre 
a Braskem e os moradores

REUNIÃO MARCOU o primeiro encontro da atual gestão do Município com a Força Tarefa do Ministério Público Federal

Membros do 
G a b i n e t e 
de Gestão 

Integrada para a Adoção de 
Medidas de Enfrentamento 
aos Impactos do Afunda-
mento dos Bairros (GGI dos 
Bairros) e da Procuradoria 
Geral do Município (PGM) 
participaram, ontem à tarde, 
de uma reunião com o Minis-
tério Público Federal (MPF). 
Na ocasião, foram esclareci-
dos alguns pontos do acordo 
firmado com a Braskem para 
reparação dos danos. O grupo 
adiantou que a elaboração 
de um Plano Diretor poderá 
definir como o Município será 
reestruturado.

Os representantes da 
Prefeitura de Maceió exter-
naram as preocupações com 
possíveis prejuízos ao Municí-
pio por causa da homologação 
do último acordo do MPF com 

a Braskem, sem a participação 
do ente federado. Para o coor-
denador do GGI dos Bairros, 
Ronnie Mota, a remoção de 
uma nova parcela da popu-
lação pode sobrecarregar os 
equipamentos municipais.

“Cada imóvel incluído 
nessa área é um morador que 
sai do bairro. Essa população 
acaba migrando para uma 

outra área de forma desorde-
nada e isso pode acarretar na 
sobrecarga de equipamentos 
públicos, como escolas, creches 
e unidades de saúde”, exter-
nou o coordenador.

As procuradoras Julia 
Cadete, Juliana Câmara, 
Niedja Kaspary e Roberta 
Bomfim, que compõem a Força 
Tarefa do MPF, asseguraram 

que os acordos visam resguar-
dar a população que morava 
nessas regiões. Ela sustenta 
que as negociações avança-
ram bastante junto à Braskem, 
mas que há precauções, asse-
guradas pelo órgão, para que 
o Município defina como o 
ressarcimento dos prejuízos 
será aplicado.

“Nós tivemos o cuidado de 

garantir que o Município, com 
a ferramenta certa, irá definir 
as compensações pelos danos 
causados e sobre as autoriza-
ções para novos investimentos 
na região dos bairros afetados”, 
explicou Roberta Bomfim.

Para o titular da Promoto-
ria de Urbanismo da Capital, 
Jorge Dória, um Plano Diretor 
seria a ferramenta ideal para 
reestruturação do Município. 
“Eu, como atuo nessa área há 
muito tempo, fico bastante 
feliz com esse diálogo que 
aponta soluções de urbanismo, 
como um plano de mobilidade 
e um plano de urbanística para 
o Município, uma vez que o 
nosso Plano Diretor está desa-
tualizado em mais de 15 anos, 
tendo ele sido elaborado em 
2005”, afirmou o promotor. O 
procurador-geral do Municí-
pio, João Lobo, também acom-
panhou a reunião.

Representantes do Exército 
estiveram,  hoje pela manhã, 
no Mercado da Produção, no 
bairro da Levada, para avaliar a 
área e as necessidades de ajus-
tes para definir o contingente 
que vai atuar na sanitização do 
espaço.

A ação faz parte do muti-
rão de limpeza e higienização, 
que será realizado na tarde do 
próximo domingo (24) e na 
segunda-feira (25), pela Prefei-
tura de Maceió. O Exército irá 
apoiar com a descontaminação 
do Mercado, voltada, principal-
mente, para o combate ao coro-
navírus.

De acordo com o sargento 
Rafael, o ideal é que o Exér-
cito vá ao local só após uma 
limpeza inicial para que a sani-
tização seja mais eficaz. Por 
isso, ficou definido que a tropa 
deve iniciar os trabalhos só na 
segunda-feira.

“Temos um químico no 
Exército que irá definir os 
produtos e as quantidades 
necessárias, e vamos determi-
nar o efetivo que será empe-
nhado. Onde há movimento de 
pessoas, há areia, sujeira, então 
é preciso fazer essa limpeza 
anterior”, explicou.

De acordo com o secre-

tário-adjunto de Trabalho, 
Abastecimento e Economia 
Solidária (Semtabes), Ronaldo 
Targino, haverá a limpeza 
inicial no domingo, que deve 
abranger metade do espaço do 
Mercado, para que o Exército 
possa sequenciar a ação. Na 
segunda, a ação será conclu-
ída. No domingo seguinte, dia 
31, o trabalho é retomado, e na 
segunda (1º) é encerrado.

“Faremos uma limpeza de 
dentro para fora, chegando a 
todas as partes, inclusive, de 
estacionamento. Já iniciamos 
a limpeza das galerias, para 
não haver retorno da água, 
já pensando no período de 
chuvas, porque as galerias esta-
vam sujas e cheias de areia”, 
detalhou Targino.

O Mercado será fechado no 
domingo a partir das 13h e, na 
segunda, o dia todo. Além da 
Semtabes, o trabalho conta com 
servidores das Secretarias de 
Desenvolvimento Sustentável 
(Sudes), Infraestrutura (Semin-
fra), Assistência Social (Semas) 
e Iluminação Pública (Sima), 
além do Gabinete de Gestão 
Integrada para o Enfrenta-
mento à Covid-19 e a Vigilância 
Sanitária, com apoio do Exér-
cito.

Será empregado um total 
de 60 colaboradores com apoio 
de um caminhão-pipa, quatro 
caçambas, uma retroescava-
deira e um caminhão de poda. 
O espaço tem 14 mil metros 
quadrados e cerca de 1500 
boxes.

SANITIZAÇÃO DO MERCADO DA PRODUÇÃO

Exército realiza vistoria 
para definir contingente

Rafa Chafer

Erik Maia / Secom Maceió

Município mostrou preocupação com evolução dos problemas causados pelo afundamento do solo em bairros de Maceió

Limpeza começa a ser feita no próximo domingo e será realizada em duas etapas

Cidade inteligente, cria-
tiva e sustentável. Este é o 
objetivo do prefeito JHC para 
a cidade de Maceió. É por 
isso que a capital alagoana 
sediará a primeira Escola 
Nacional de Turismo. Um 
projeto do Governo Fede-
ral que visa qualificar ainda 
mais o turismo local, garantir 
o desenvolvimento susten-
tável e reafirmar os valores 
socioculturais de Maceió.

Ontem à tarde, o prefeito 
esteve reunido com a Secre-
taria Municipal de Turismo, 
Esporte e Lazer (Semtel), com 
representantes do Ministé-
rio do Turismo, com o reitor 
da Universidade Federal de 
Alagoas (Ufal), com o Sebrae 
e com órgãos de turismo no 
estado para discutir a imple-
mentação desta escola. A 
ideia é oferecer cursos como 
atendimento ao público, 
camareira, garçom, guia de 
turismo, idiomas, turismo 
acessível, sustentabilidade, 
marketing, entre outros.

Para  R icardo  Santa 
Ritta, secretário municipal 
de Turismo, este projeto 
caminha na direção de uma 
cidade criativa e sustentável. 
“Maceió já é um dos destinos 
mais procurados do país, o 

que a gente precisa é melho-
rar cada vez mais a expe-
riência do turista. Por isso, 
trabalharemos para capaci-
tar, qualificar a mão de obra, 
gerar emprego e fazer com 
que as pessoas possam ter 
oportunidade de trabalhar 
cada vez mais com o turismo, 
disse o secretário”.

Vinícius Lages, diretor 
do Sebrae e ex-ministro do 
Turismo, ressaltou a impor-
tância do projeto. “Esse é um 
desafio dos mais importantes. 
Contribuir nacionalmente 
para colocar o turismo na 
agenda econômica e, assim, 
melhorar o ecossistema. O 
frutos serão para sempre”, 
explicou.

O objetivo é que experi-
ência de Maceió sirva de refe-
rência para a construção de 
outras escolas no país. “Esta-
mos com uma expectativa 
muito boa, com uma equipe 
muito competente para a 
gente possa fazer um projeto 
que atenda e que seja de quali-
dade, não só aqui, mas que 
ele possa servir de exemplo 
para o país todo”, comentou 
Débora Barbosa, secretária 
nacional de desenvolvimento 
e competitividade do Minis-
tério do Turismo. 

TURISMO

Maceió sediará 
Escola Nacional



4 O DIA DIGITAL  l 20 de janeiro  I  2021

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

Severino Carvalho
Repórter

O governador 
Renan Filho 
g a r a n t i u 

que até a próxima sexta-feira 
(22) todos os 102 municípios 
alagoanos já terão recebido 
as vacinas contra a Covid-19, 
previstas neste primeiro lote 
do Plano Estadual de Imuni-
zação. A declaração foi dada 
hoje, em São Miguel dos 
Campos, onde ele acompa-
nhou o início da vacinação dos 
profissionais de saúde, ao lado 
do secretário estadual Alexan-
dre Ayres.

“Esperamos que durante 
essa semana, no mais tardar 
até sexta-feira, tenhamos a 
vacina em todas as cidades de 
Alagoas, de maneira a garan-
tir a imunização inicial dos 
profissionais de saúde. Nessa 
leva, talvez não consigamos 
vacinar todos eles. Por isso, a 
gente precisa de mais vacinas 
para que façamos a imuni-
zação desses profissionais e, 
depois, passemos a vacinar 
todos os idosos e pessoas com 
comorbidades, que formam 
os demais grupos de risco”, 
declarou Renan Filho.

C o m  a  c h e g a d a  d a 
primeira remessa de 87.760 
doses da vacina Coronavac 
a Alagoas, enviadas pelo 

Ministério da Saúde, na 
noite de segunda-feira (18), 
a Campanha de Vacinação 
contra a Covid-19 foi iniciada 
logo no dia seguinte pelos 
trabalhadores da saúde que 
atuam no enfrentamento à 
pandemia. Neste primeiro 
momento, serão imunizados, 
também, 7.599 indígenas e 
1.246 idosos institucionaliza-
dos, que residem em alber-
gues e asilos, com 60 anos ou 
mais.

Além deste público, a 
Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesau) iniciou a distribuição, 

de forma equânime, de 21.510 
doses para os 102 municípios 
alagoanos. O secretário da 
Saúde, Alexandre Ayres, asse-
gurou que a logística de distri-
buição dos imunizantes está 
dentro do programado.

“Nós tínhamos uma previ-
são de, em até 48 horas, após 
a chegada das vacinas em 
Alagoas, iniciarmos a distri-
buição com os municípios. 
E ontem, num prazo menor 
de 24 horas, entregamos as 
primeiras doses suficien-
tes para a imunização de 12 
mil maceioenses. Hoje, esta-

mos aqui em São Miguel dos 
Campos entregando essas 
480 doses aos profissionais da 
saúde. Estamos entregando 
aos municípios somente a 
primeira dose e guardando 
em nossa estrutura a segunda, 
que será encaminhada num 
prazo de 15 dias”, detalhou 
Ayres.

De acordo com o secretá-
rio, no primeiro dia da campa-
nha, foram vacinadas 561 em 
Alagoas. A previsão é de esse 
número passe de mil ao final 
do dia desta quarta-feira (20).

A primeira profissional 

de saúde a ser vacinada em 
São Miguel dos Campos foi 
a médica Helena Moraes da 
Silva, que trabalha na Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA) 
Dr. Nilson Tenório Ferreira. 
Como médica, ela afirmou 
que acredita na vacina e fez 
um apelo para que todos se 
imunizem, assim que possí-
vel.

“A gente esperou muito 
por esse momento. Temos 
aqui acompanhado desde 
o início o sofrimento das 
pessoas e com a chegada da 
vacina a gente consegue visu-
alizar esperança, uma porta. 
Esse é um momento único”, 
definiu a médica.

Ao lado do prefeito de São 
Miguel dos Campos, George 
Clemente, o governador e o 
secretário de Saúde também 
acompanharam o início da 
vacinação dos profissionais 
da Unidade Básica de Saúde 
(UBS) Roberto Correia de 
Oliveira. Eles ainda visitaram 
a Santa Casa de Misericórdia 
de São Miguel dos Campos.

“Em nome de todos os 
alagoanos, especialmente dos 
miguelenses, quero agrade-
cer ao governador pelo seu 
empenho em prol da saúde 
de Alagoas, que se tornou 
uma referência no combate à 
pandemia no Brasil”, declarou 
o prefeito.

“Entrega de vacinas ao interior 
será concluída até sexta-feira”

COVID-19: Governador e secretário Alexandre Ayres acompanharam, hoje, o início da imunização em São Miguel dos Campos                  

Felipe Brasil

A Petrobras elevou o 
preço médio da gasolina 
nas refinarias em quase 
8%, e o alagoano já sente 
o aumento no bolso. O 
reajuste passou a valer 
ontem, e em Arapiraca, 
no Agreste de Alagoas, já 
é possível encontrar gaso-
lina por um valor superior 
a R$ 5,00 nos postos de 
combustíveis.

A reportagem da rádio 
91.5 FM encontrou o valor 
de R$ 4,999 na gasolina 
comum, e de R$ 5,099, na 
gasolina aditivada em um 
posto no centro de Arapi-
raca.

A petroleira elevou 
o valor da gasolina em 
média em R$ 0,15 por 
litro, para cerca de R$ 1,98 
por litro, nas refinarias.

Segundo especialistas, 
a pandemia de coronaví-
rus reduziu o desloca-
mento dos brasileiros, 
havendo uma redução 
da demanda e, conse-
quentemente, dos preços 
dos combustíveis fósseis. 
C o m o  j á  é  e s p e r a d a 
uma retomada econô-
mica mundial, aumenta 
a competição entre os 
países e os preços voltam 
a subir.

ARAPIRACA

Litro da gasolina 
passa de R$ 5,00

Lílian Tourinho
Repórter

Sempre em busca de ofere-
cer o melhor serviço, a Alagoas 
Previdência publica portaria 
instituindo o Portal de Acesso 
à Pensão – ePensão. Trata-se 
de um sistema que irá rece-
ber solicitações e documentos 
necessários para a concessão 
de benefício por morte dos 
segurados do Regime Próprio 
de Previdência dos Servidores 
(RPPS) do Estado de Alagoas.

A Portaria nº 07, de 19 de 
janeiro de 2021, explica com 
detalhes como se dará o funcio-
namento do portal, que será 
lançado no site da autarquia 

www.alagoasprevidencia.
al.gov.br no dia 1º de fevereiro.

Segundo o presidente da 
Alagoas Previdência, Roberto 
Moisés, com o agravamento 
da pandemia, o atendimento 
presencial continua compro-
metido. “Por isso, há a neces-
sidade de se ampliar os canais 
virtuais, para proteger a saúde 
dos servidores estaduais e dos 
aposentados e pensionistas da 
autarquia, já que atendemos 
um público de risco”, disse 
Moisés.

O ePensão fará a prestação 
de serviço exclusiva do benefí-
cio de pensão por morte, como 
envio de solicitação; registro de 
denúncias, pedido de informa-

ção, críticas, elogios e sugestões; 
canal de comunicação com a 
presidência; consulta de anda-
mento de processos e envio 
automático por e-mail de infor-
mações sobre o andamento 
processual.

Para isso, o segurado fará 
um cadastro no portal. Após 
a confirmação, o beneficiário 
deverá possuir login e senha, 
que serão utilizados para 
acesso a sua conta no ePen-
são. A política de privacidade 
está de acordo com a legisla-
ção brasileira, respeitando os 
direitos à privacidade, à prote-
ção a dados pessoais e sigilo 
das comunicações privadas e 
dos registros.

SERVIÇO

AL Previdência institui
portal de acesso à pensão

Renan Filho acompanhou o início da vacinação dos profissionais de saúde no interior, em São Miguel dos Campos
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Mourão nega impeachment, 
mas acha ‘freios’ necessários

VICE-PRESIDENTE afirma que Bolsonaro cometeu erros, mas não acredita que seja necessário tirá-lo do poder

FOLHAPRESS

O vice-presi-
d e n t e  d o 
Brasil, gene-

ral Hamilton Mourão (PRTB), 
falou sobre a possibilidade de 
Jair Bolsonaro (sem partido) 
sofrer um processo de impe-
achment. Ele afirmou que o 
presidente cometeu erros, mas 
não acredita que seja necessá-
rio tirá-lo do poder.

“Se você botar numa coluna 
do nosso governo, você vai 
ver que teve mais acertos do 
que erros. Teve erros, que são 
sobejamente conhecidos. Mas 
vamos olhar, por que vamos 
fazer o impeachment? Vai 
chegar daqui ao ano que vem. E, 
se o governo dele não for bom, 
ele não será reeleito, caso seja 
candidato à reeleição”, disse 
Mourão em entrevista ao jornal 
Valor Econômico.

Mourão disse que Bolso-
naro não representa uma 
ameaça institucional contra a 
democracia, mas ressaltou que 
um presidente que coloque 
o país em risco “tem que ser 
parado”.

Agora, é óbvio que se um 
presidente colocar em risco 
a integridade do território, a 

integridade do patrimônio, o 
sistema democrático e a paz 
social do país, ele tem que ser 
parado pelo sistema de freios 
existente general Hamilton 
Mourão, vice-presidente

Assim como tem feito nos 
últimos dias, Mourão criticou a 
“politização” da vacina contra 
a covid-19, tanto por parte do 
governo federal quanto do 
governador de São Paulo, João 
Doria (PSDB). O vice-presi-
dente lembrou que sempre 
admitiu a possível compra da 
Coronavac, mesmo quando 
Bolsonaro queria vetar a nego-
ciação, e disse que pode interce-
der para facilitar a importação 
de insumos chineses, tanto para 
Coronavac quanto para a vacina 
de Oxford.

“Estamos aguardando. 
Dentro de um gerenciamento 
de crise, você vai escalando 
conforme as cartas vão se esgo-
tando. A partir do momento 
em que isso aí não avançar, 
por meio do mecanismo da 
Cosban, eu vou contatar o meu 
contraparte que é o vice-presi-
dente Wang Qishan para que a 
gente avance nisso”, prometeu 
Mourão, que disse não acredi-
tar que a China esteja fazendo 
uma retaliação política. O país 

asiático foi alvo de ataques dire-
tos e falsos por parte da família 
Bolsonaro durante a pandemia.

Ao analisar a gestão do 
governo na pandemia, ele 
afirmou que as críticas contra 
o ministro Eduardo Pazuello 
(Saúde), um militar da ativa, 
não prejudicam a imagem das 
Forças Armadas. E defendeu 
Bolsonaro ao falar sobre aglo-
merações.

“Ele [Bolsonaro] não foi 
o responsável pelas pessoas 
saírem para a rua. Aí tem uma 
responsabilidade comparti-
lhada entre todas as esferas 

de governo. Nenhum dos 
nossos governadores e prefei-
tos conseguiu implementar 
um lockdown para valer. Até 
porque no Brasil esse troço não 
dá. O Brasil é um país muito 
grande, muito desigual. Não 
é a França ou a Espanha, que 
você dá um grito em Madri e 
todo mundo ouve. Na China, 
o cara bota a força armada na 
rua, cerca, derruba a internet... 
É diferente daqui”, analisou 
Mourão.

Mourão disse que o Brasil 
vive um “repique” de casos e 
mortes de covid-19 e culpou as 

eleições municipais e as festas 
de final de ano.

“ R e p i q u e  a c o n t e c e u 
porque nós tivemos um 
processo eleitoral onde todo 
mundo se atirou numa campa-
nha. E, depois, numa questão 
de festas de fim de ano onde 
todo mundo lavou as mãos e 
jogou a toalha nisso aí. Ou não 
lavou as mãos. Infelizmente 
aconteceu isso aí e compete 
ao Estado em todos os níveis 
buscar uma solução”, afirmou 
o vice-presidente.

Hoje Joe Biden está assu-
mindo o cargo de novo presi-
dente dos Estados Unidos. E 
Mourão comentou sobre atritos 
que já aconteceram entre Bolso-
naro e o norte-americano, pois o 
brasileiro apoia Donald Trump 
irrestritamente. Mourão admi-
tiu que a relação entre os gover-
nos precisa ser melhorada.

“O resultado prático é que 
nós temos que ter uma forma 
de reabrir o canal diplomático, 
de maneira que um posiciona-
mento político de determinado 
momento não significa um 
posicionamento ad eternum. 
O que ficou para trás ficou 
para trás. Vamos zerar e buscar 
avançar a partir daqui”, pediu 
Mourão.

Planalto

Para Mourão, os “freios” devem ser acionados se Jair colocar o país em risco
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Severino Carvalho
Repórter

O governador 
Renan Filho 
g a r a n t i u 

que até a próxima sexta-feira 
(22) todos os 102 municípios 
alagoanos já terão recebido 
as vacinas contra a Covid-19, 
previstas neste primeiro lote 
do Plano Estadual de Imuni-
zação. A declaração foi dada 
hoje, em São Miguel dos 
Campos, onde ele acompa-
nhou o início da vacinação dos 
profissionais de saúde, ao lado 
do secretário estadual Alexan-
dre Ayres.

“Esperamos que durante 
essa semana, no mais tardar 
até sexta-feira, tenhamos a 
vacina em todas as cidades de 
Alagoas, de maneira a garan-
tir a imunização inicial dos 
profissionais de saúde. Nessa 
leva, talvez não consigamos 
vacinar todos eles. Por isso, a 
gente precisa de mais vacinas 
para que façamos a imuni-
zação desses profissionais e, 
depois, passemos a vacinar 
todos os idosos e pessoas com 
comorbidades, que formam 
os demais grupos de risco”, 
declarou Renan Filho.

C o m  a  c h e g a d a  d a 
primeira remessa de 87.760 
doses da vacina Coronavac 
a Alagoas, enviadas pelo 

Ministério da Saúde, na 
noite de segunda-feira (18), 
a Campanha de Vacinação 
contra a Covid-19 foi iniciada 
logo no dia seguinte pelos 
trabalhadores da saúde que 
atuam no enfrentamento à 
pandemia. Neste primeiro 
momento, serão imunizados, 
também, 7.599 indígenas e 
1.246 idosos institucionaliza-
dos, que residem em alber-
gues e asilos, com 60 anos ou 
mais.

Além deste público, a 
Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesau) iniciou a distribuição, 

de forma equânime, de 21.510 
doses para os 102 municípios 
alagoanos. O secretário da 
Saúde, Alexandre Ayres, asse-
gurou que a logística de distri-
buição dos imunizantes está 
dentro do programado.

“Nós tínhamos uma previ-
são de, em até 48 horas, após 
a chegada das vacinas em 
Alagoas, iniciarmos a distri-
buição com os municípios. 
E ontem, num prazo menor 
de 24 horas, entregamos as 
primeiras doses suficien-
tes para a imunização de 12 
mil maceioenses. Hoje, esta-

mos aqui em São Miguel dos 
Campos entregando essas 
480 doses aos profissionais da 
saúde. Estamos entregando 
aos municípios somente a 
primeira dose e guardando 
em nossa estrutura a segunda, 
que será encaminhada num 
prazo de 15 dias”, detalhou 
Ayres.

De acordo com o secretá-
rio, no primeiro dia da campa-
nha, foram vacinadas 561 em 
Alagoas. A previsão é de esse 
número passe de mil ao final 
do dia desta quarta-feira (20).

A primeira profissional 

de saúde a ser vacinada em 
São Miguel dos Campos foi 
a médica Helena Moraes da 
Silva, que trabalha na Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA) 
Dr. Nilson Tenório Ferreira. 
Como médica, ela afirmou 
que acredita na vacina e fez 
um apelo para que todos se 
imunizem, assim que possí-
vel.

“A gente esperou muito 
por esse momento. Temos 
aqui acompanhado desde 
o início o sofrimento das 
pessoas e com a chegada da 
vacina a gente consegue visu-
alizar esperança, uma porta. 
Esse é um momento único”, 
definiu a médica.

Ao lado do prefeito de São 
Miguel dos Campos, George 
Clemente, o governador e o 
secretário de Saúde também 
acompanharam o início da 
vacinação dos profissionais 
da Unidade Básica de Saúde 
(UBS) Roberto Correia de 
Oliveira. Eles ainda visitaram 
a Santa Casa de Misericórdia 
de São Miguel dos Campos.

“Em nome de todos os 
alagoanos, especialmente dos 
miguelenses, quero agrade-
cer ao governador pelo seu 
empenho em prol da saúde 
de Alagoas, que se tornou 
uma referência no combate à 
pandemia no Brasil”, declarou 
o prefeito.

“Entrega de vacinas ao interior 
será concluída até sexta-feira”

COVID-19: Governador e secretário Alexandre Ayres acompanharam, hoje, o início da imunização em São Miguel dos Campos                  

Felipe Brasil

A Petrobras elevou o 
preço médio da gasolina 
nas refinarias em quase 
8%, e o alagoano já sente 
o aumento no bolso. O 
reajuste passou a valer 
ontem, e em Arapiraca, 
no Agreste de Alagoas, já 
é possível encontrar gaso-
lina por um valor superior 
a R$ 5,00 nos postos de 
combustíveis.

A reportagem da rádio 
91.5 FM encontrou o valor 
de R$ 4,999 na gasolina 
comum, e de R$ 5,099, na 
gasolina aditivada em um 
posto no centro de Arapi-
raca.

A petroleira elevou 
o valor da gasolina em 
média em R$ 0,15 por 
litro, para cerca de R$ 1,98 
por litro, nas refinarias.

Segundo especialistas, 
a pandemia de coronaví-
rus reduziu o desloca-
mento dos brasileiros, 
havendo uma redução 
da demanda e, conse-
quentemente, dos preços 
dos combustíveis fósseis. 
C o m o  j á  é  e s p e r a d a 
uma retomada econô-
mica mundial, aumenta 
a competição entre os 
países e os preços voltam 
a subir.

ARAPIRACA

Litro da gasolina 
passa de R$ 5,00

Lílian Tourinho
Repórter

Sempre em busca de ofere-
cer o melhor serviço, a Alagoas 
Previdência publica portaria 
instituindo o Portal de Acesso 
à Pensão – ePensão. Trata-se 
de um sistema que irá rece-
ber solicitações e documentos 
necessários para a concessão 
de benefício por morte dos 
segurados do Regime Próprio 
de Previdência dos Servidores 
(RPPS) do Estado de Alagoas.

A Portaria nº 07, de 19 de 
janeiro de 2021, explica com 
detalhes como se dará o funcio-
namento do portal, que será 
lançado no site da autarquia 

www.alagoasprevidencia.
al.gov.br no dia 1º de fevereiro.

Segundo o presidente da 
Alagoas Previdência, Roberto 
Moisés, com o agravamento 
da pandemia, o atendimento 
presencial continua compro-
metido. “Por isso, há a neces-
sidade de se ampliar os canais 
virtuais, para proteger a saúde 
dos servidores estaduais e dos 
aposentados e pensionistas da 
autarquia, já que atendemos 
um público de risco”, disse 
Moisés.

O ePensão fará a prestação 
de serviço exclusiva do benefí-
cio de pensão por morte, como 
envio de solicitação; registro de 
denúncias, pedido de informa-

ção, críticas, elogios e sugestões; 
canal de comunicação com a 
presidência; consulta de anda-
mento de processos e envio 
automático por e-mail de infor-
mações sobre o andamento 
processual.

Para isso, o segurado fará 
um cadastro no portal. Após 
a confirmação, o beneficiário 
deverá possuir login e senha, 
que serão utilizados para 
acesso a sua conta no ePen-
são. A política de privacidade 
está de acordo com a legisla-
ção brasileira, respeitando os 
direitos à privacidade, à prote-
ção a dados pessoais e sigilo 
das comunicações privadas e 
dos registros.

SERVIÇO

AL Previdência institui
portal de acesso à pensão

Renan Filho acompanhou o início da vacinação dos profissionais de saúde no interior, em São Miguel dos Campos
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Flávia Matos
Repórter

Ai n d a  m a i s 
investimen-
t o s  p a r a 

Alagoas. É o que irá garantir 
o orçamento do Estado para 
2021. Sancionada pelo gover-
nador Renan Filho nesta 
terça-feira (19), a Lei Orça-
mentária Anual (LOA) estima 
uma receita líquida de apro-
ximadamente R$ 11,7 bilhões 
para o exercício financeiro do 
ano. Do montante, quase R$ 
3,5 bilhões serão destinados, 
exclusivamente, a investi-
mentos em novos projetos no 
estado, o equivalente a cerca 
de 30% do orçamento.

É o maior percentual entre 
todos os estados brasileiros, 
com o maior investimento 
per capita do país, acima de 
R$ 1 mil por pessoa – um 
marco para a gestão pública 
alagoana que, através da soli-
dez fiscal e apurado planeja-
mento, garante ainda mais 
avanços e desenvolvimento 
para a região.

De acordo com o secre-
tár io  do  Plane jamento , 
Gestão e Patrimônio, Fabrí-
cio Marques Santos, iniciar 
o ano com um caixa bem 
estruturado e uma LOA que 
demonstra uma forte capaci-
dade de investimento só foi 
possível graças ao intenso 
trabalho fiscal e ao equilíbrio 
das contas públicas nos últi-
mos anos.

“A l a g o a s ,  a p e s a r  d e 
pequena, se mostra gigante 
diante de um cenário tão 
incerto como o do último 
ano. Mesmo com a crise, 2021 
será um período onde ainda 
mais projetos poderão sair do 
papel para beneficiar a popu-
lação. Cerca de 30% do nosso 

orçamento será direcionado 
a investimentos, algo que 
não se vê em outros estados 
e que é fruto de um trabalho 
sério e de um esforço de toda 
a equipe técnica”, afirma 
Fabrício Marques.

Segundo o secretário, 
manter um orçamento equi-
librado tem sido um “dever 
de casa” diário no plane-
jamento público alagoano. 
Por isso, a peça orçamentá-
ria foi construída por meio 
de bastante estudo e contou 
com o engajamento de diver-
sos órgãos para que a aplica-
ção dos recursos disponíveis 
seja eficaz e atenda às neces-

sidades da sociedade em 
um orçamento balanceado e 
realista.

“Houve bastante dedi-
cação na estruturação desse 
orçamento, que contem-
plará diversas áreas, como 
na infraestrutura, saúde, e 
educação. Hoje temos fôlego 
para tomarmos decisões 
mais assertivas e direcionar 
os recursos para grandes e 
novos projetos. Esse é um 
dos pontos positivos que 
o equilíbrio nos gera e tem 
repercutido, inclusive, a 
nível nacional. Alagoas tem 
sido exemplo”, pontua o 
secretário do Planejamento.

DESTAQUE ENTRE OS ESTADOS
Quando comparado aos 

demais entes da federação, 
Alagoas se mostra bem acima 
da média, tendo o maior 
percentual de orçamento 
para investimento do país. O 
percentual de investimento 
da consolidação dos estados 
do sudeste ficou em 4%. Já em 
relação ao nordeste, a região, 
sem contar com Alagoas, 
apresentou um percentual de 
investimento de 6%. O Piauí, 
por exemplo, é o segundo 
estado com maior percentual 
da participação do investi-
mento no orçamento, 12% do 
valor total orçado, alcançando 

um montante de R$ 1,6 bilhão.
“Vamos investir propor-

cionalmente cinco vezes 
mais que os demais estados 
do nordeste. Isso mostra 
a evolução, destaque e os 
esforços que o Estado de 
Alagoas tem tido nos últimos 
anos, sobretudo, do ponto de 
vista orçamentário e fiscal”, 
complementa o secretário 
Fabrício Marques.

Com a Lei sancionada, 
órgãos e secretarias já podem 
implementar ações previstas 
para este ano. Para conferir 
a LOA na íntegra, acesse: 
http://www.imprensaoficia-
lal.com.br/diario-oficial/

Governo garante R$ 3,5 bilhões 
para novos projetos no Estado

MONTANTE ESTÁ no orçamento 2021 e representa o maior investimento per capita do Brasil, acima de R$ 1 mil por pessoa

Márcio Ferreira

Montante destinado a investimentos equivale a cerca de 30% do orçamento do Estado e coloca Alagoas bem à frente das demais unidades da federação
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Nigel Santana
Repórter

Em menos de 
24 horas da 
chegada das 

vacinas contra a Covid-19 
em Alagoas, o Governo do 
Estado entregou ao Municí-
pio de Maceió mais de 12 mil 
doses do imunizante Coro-
navac, bem como o mesmo 
quantitativo de seringas 
e agulhas. Os imunizan-
tes foram disponibilizados 
pelo secretário da Saúde de 
Alagoas, Alexandre Ayres, 
ao prefeito João Henrique 
Caldas (JHC) e ao secretário 
Municipal de Saúde, Pedro 
Madeiro. O ato demonstra 
o trabalho em parceria para 
contribuir efetivamente com 
a imunização da população 
na capital alagoana.

“Seguimos com o compro-
misso de vencer a pande-
mia da Covid-19 para que a 
normalidade seja retomada 

aqui em Alagoas. Iniciamos 
hoje [ontem] a vacinação no 
estado, com a imunização dos 
profissionais de saúde, e ao 
entregar mais de 12 mil doses 
da Cornavac para a Secreta-
ria Municipal de Saúde de 
Maceió, toda a equipe técnica 
chefiada pelo secretário Pedro 
Madeiro começará a vacina-
ção dos profissionais de saúde 
aqui em Maceió, sendo aque-
las que trabalham em hospi-
tais filantrópicos, hospitais 
privados, nas unidades bási-
cas de saúde que precisam ser 
imunizados para seguirem 
defendendo a nossa popula-
ção”, destacou o secretário.

A l e x a n d r e  A y r e s 
lembrou que, inicialmente, 
havia sido feita uma pactu-
ação com o Conselho de 
Secretarias Municipais de 
Saúde de Alagoas (Cosems) 
para que as vacinas chegas-
sem aos municípios alagoa-
nos 48h após o recebimento 
pelo Governo de Alagoas, 

porém foi decidido antecipar 
a entrega dos imunizantes à 
Prefeitura de Maceió.

O secretário de Estado 
também informou que, a 
partir de hoje, mais doses da 
vacina serão encaminhadas 
para os demais municípios 
alagoanos, após a delibera-
ção sobre aspectos técnicos 
e operacionais relativos à 
primeira fase da Campanha 
de Vacinação contra a Covid-
19.

“Nosso trabalho tem 
sido permanente para que a 
vacina chegue aos municí-
pios alagoanos. Ainda nesta 
terça-feira, enviamos para 
a rede hospitalar da Sesau 
– Hospital Metropolitano, 
Hospital da Mulher, Hospi-
tal do Norte e Hospital de 
Emergência do Agreste – as 
vacinas para que os profis-
sionais que estão no enfren-
tamento à pandemia fossem 
imunizados” ,  f ina l izou 
Alexandre Ayres.

Governo entrega mais de 12 mil 
vacinas à Prefeitura de Maceió

SECRETÁRIO DA SAÚDE, Alexandre Ayres, também forneceu agulhas e seringas para administração da Coronavac 

Tiago Duarte

Perefeito JHC e Ayres, na cerimônia de repasse das vacinas para Maceió
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Repórter

Ai n d a  m a i s 
investimen-
t o s  p a r a 

Alagoas. É o que irá garantir 
o orçamento do Estado para 
2021. Sancionada pelo gover-
nador Renan Filho nesta 
terça-feira (19), a Lei Orça-
mentária Anual (LOA) estima 
uma receita líquida de apro-
ximadamente R$ 11,7 bilhões 
para o exercício financeiro do 
ano. Do montante, quase R$ 
3,5 bilhões serão destinados, 
exclusivamente, a investi-
mentos em novos projetos no 
estado, o equivalente a cerca 
de 30% do orçamento.

É o maior percentual entre 
todos os estados brasileiros, 
com o maior investimento 
per capita do país, acima de 
R$ 1 mil por pessoa – um 
marco para a gestão pública 
alagoana que, através da soli-
dez fiscal e apurado planeja-
mento, garante ainda mais 
avanços e desenvolvimento 
para a região.

De acordo com o secre-
tár io  do  Plane jamento , 
Gestão e Patrimônio, Fabrí-
cio Marques Santos, iniciar 
o ano com um caixa bem 
estruturado e uma LOA que 
demonstra uma forte capaci-
dade de investimento só foi 
possível graças ao intenso 
trabalho fiscal e ao equilíbrio 
das contas públicas nos últi-
mos anos.

“A l a g o a s ,  a p e s a r  d e 
pequena, se mostra gigante 
diante de um cenário tão 
incerto como o do último 
ano. Mesmo com a crise, 2021 
será um período onde ainda 
mais projetos poderão sair do 
papel para beneficiar a popu-
lação. Cerca de 30% do nosso 

orçamento será direcionado 
a investimentos, algo que 
não se vê em outros estados 
e que é fruto de um trabalho 
sério e de um esforço de toda 
a equipe técnica”, afirma 
Fabrício Marques.

Segundo o secretário, 
manter um orçamento equi-
librado tem sido um “dever 
de casa” diário no plane-
jamento público alagoano. 
Por isso, a peça orçamentá-
ria foi construída por meio 
de bastante estudo e contou 
com o engajamento de diver-
sos órgãos para que a aplica-
ção dos recursos disponíveis 
seja eficaz e atenda às neces-

sidades da sociedade em 
um orçamento balanceado e 
realista.

“Houve bastante dedi-
cação na estruturação desse 
orçamento, que contem-
plará diversas áreas, como 
na infraestrutura, saúde, e 
educação. Hoje temos fôlego 
para tomarmos decisões 
mais assertivas e direcionar 
os recursos para grandes e 
novos projetos. Esse é um 
dos pontos positivos que 
o equilíbrio nos gera e tem 
repercutido, inclusive, a 
nível nacional. Alagoas tem 
sido exemplo”, pontua o 
secretário do Planejamento.

DESTAQUE ENTRE OS ESTADOS
Quando comparado aos 

demais entes da federação, 
Alagoas se mostra bem acima 
da média, tendo o maior 
percentual de orçamento 
para investimento do país. O 
percentual de investimento 
da consolidação dos estados 
do sudeste ficou em 4%. Já em 
relação ao nordeste, a região, 
sem contar com Alagoas, 
apresentou um percentual de 
investimento de 6%. O Piauí, 
por exemplo, é o segundo 
estado com maior percentual 
da participação do investi-
mento no orçamento, 12% do 
valor total orçado, alcançando 

um montante de R$ 1,6 bilhão.
“Vamos investir propor-

cionalmente cinco vezes 
mais que os demais estados 
do nordeste. Isso mostra 
a evolução, destaque e os 
esforços que o Estado de 
Alagoas tem tido nos últimos 
anos, sobretudo, do ponto de 
vista orçamentário e fiscal”, 
complementa o secretário 
Fabrício Marques.

Com a Lei sancionada, 
órgãos e secretarias já podem 
implementar ações previstas 
para este ano. Para conferir 
a LOA na íntegra, acesse: 
http://www.imprensaoficia-
lal.com.br/diario-oficial/

Governo garante R$ 3,5 bilhões 
para novos projetos no Estado

MONTANTE ESTÁ no orçamento 2021 e representa o maior investimento per capita do Brasil, acima de R$ 1 mil por pessoa

Márcio Ferreira

Montante destinado a investimentos equivale a cerca de 30% do orçamento do Estado e coloca Alagoas bem à frente das demais unidades da federação
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Há na Região 
Lagunar de 
Maceió uma 

grande parte da população da 
cidade em situação de vulne-
rabilidade social que conti-
nua lutando para conseguir 
sua sobrevivência, ainda mais 
em meio a uma pandemia. 
É assim que fazem também 
as catadoras guerreiras da 
Cooperativa de Catadoras da 
Lagoa Mundaú (CoopMun-
daú), localizada próximo à 
Orla Lagunar da capital alago-
ana.

Como toda cooperativa 
há dificuldades referen-
tes à ausência de maquiná-
rio específico, transporte, 
formalização, que são usados 
justamente para o manuseio 
correto e eficiente dos produ-
tos recolhidos, além de dar 
credibilidade ao trabalho. 
Esses produtos como papel, 
isopor, papelão, são processa-
dos e reutilizados para serem 
transformados em objetos 
para uso das pessoas.

É com o trabalho destas 
mulheres guerreiras que o 
sustento de suas famílias é 
garantido. E para o trabalho 
da cooperativa continuar, o 
Instituto para o Desenvolvi-
mento das Alagoas (Ideal), 
umas das entidades vivas do 
Movimento dos Povos das 
Lagoas, tem desenvolvido 
uma campanha de financia-
mento coletivo (crowndfun-
ding), por meio da iniciativa 
Rede Reciclagem, para as cata-
doras do projeto conseguirem 
comprar as máquinas e utensí-
lios necessários.

A população e instituições 
podem contribuir pela inter-
net através do link https://
benfeitoria.com/coopmun-
dau até o dia 28 de fevereiro, 
com o valor a partir de R$10, 
lembrando que o valor pode 

ser doado em qualquer dia 
antes do dia final do prazo. 
Esse projeto tem como obje-
tivo garantir a estruturação 
inicial da cooperativa, além 
de melhorar as condições de 
trabalho e de renda dessas 
mulheres.

Uma das catadoras e 
representante do CoopMun-
daú, Nadjane Silva, contou à 
reportagem que as mulheres 
catadoras chegaram ao ponto 
de desistir do projeto por 
causa das dificuldades que 
são encontradas pelo caminho 
como, por exemplo, a falta de 
apoio de mais pessoas. Porém, 
ela ainda acredita que 2021 vai 
ser um ano de realizações.

“A cooperativa é formada 
por mulheres moradoras da 
Região Lagunar de Maceió e 
está começando a se tornar 
realidade por causa do apoio 
de algumas pessoas e insti-
tuições locais. Já estivemos a 

ponto de desistir, mas acre-
dito que a cooperativa vai 
dar certo. Se não fossem esses 
apoios que recebemos acho 
que ela não ia dar pé, porque 
ainda temos muito chão. Com 
a ajuda de mais pessoas, o 
ano de 2021 será um ano de 
realizações pra gente”, disse 
Nadjane.

A assessora do Ideal, 
Amanda Duarte, informou 
à reportagem que a primeira 
meta (R$10.500) da campanha 
precisa ser atingida para que 
o dinheiro recebido não seja 
estornado aos seus doadores. 
Caso a última meta seja ultra-
passada, o valor será utilizado 
para suprir as outras necessi-
dades da cooperativa.

Segundo a arquiteta e 
urbanista e presidente do 
Ideal, Isadora Padilha, a estru-
turação e a formalização da 
cooperativa vai mudar as 
vidas dessas mulheres e vai 

trazer benefícios sociais e 
ambientais tanto para a região 
Lagunar quanto para toda a 
cidade.

“Criar uma cooperativa 
não é algo simples e que a 
ajuda da população, de insti-
tuições sociais e ambientais, 
do poder público, é extre-
mamente necessária. Espe-
cialmente em meio a uma 
pandemia, esse apoio é essen-
cial para que elas não desistam 
desse sonho. Ao alcançarmos 
cada meta da campanha 
garantiremos algo fundamen-
tal para o funcionamento da 
CoopMundaú, a começar por 
uma plataforma de transporte 
ao arrecadarmos R$ 890,00”, 
afirmou Padilha.

Além do apoio e parceria 
do Instituto Ideal, a coopera-
tiva também conseguiu um 
empréstimo de espaço para 
seu funcionamento por meio 
da Prefeitura de Maceió. 

Outros parceiros que foram 
e estão sendo importantes 
para a CoopMundaú são o 
Centro de Educação Ambien-
tal São Bartolomeu (CEASB), 
a Cooperativa dos Catadores 
da Vila Emater (Coopvila) e 
a Faculdade de Economia, 
Administração e Contabili-
dade (FEAC/UFAL). 

Texto escrito por Jamerson 
Soares, estudante de Jorna-
lismo e bolsista do projeto 
de extensão “Comunicação 
Comunitária” da Univer-
sidade Federal de Alagoas 
(Ufal) e com apoio de infor-
mações cedidas por Amanda 
Duarte, assessora do Instituto 
Ideal. O projeto de extensão é 
coordenado pela professora 
de Relações Públicas Manuela 
Callou e com a coordenação 
adjunta da assessora e Keka 
Rabelo, integrante do Grupo 
de Trabalho do Movimento 
dos Povos das Lagoas.

Cooperativa lança financiamento
coletivo para comprar maquinário

COOPMUNDAÚ também precisa do transporte para recolher recicláveis e apoio para formalização da empresa

Cooperativa formada por mulheres catadoras de recicláveis da região Lagunar de Maceió e Instituto Ideal lançam financiamento coletivo pela internet

Divulgação


