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2OPINIÃO: ARTIGO TRAZ AS BAIXARIAS NA INVESTIGAÇÃO DO EXÉRCITO SOBRE COMPORTAMENTO DE BOLSONARO

“FÔLEGO, MANAUS!”

Uma força-tarefa envol-
vendo paramédicos, enfermei-
ros e enfemeiras, motoristas e 
ambulâncias equipadas foi 
montada na madrugada de 
hoje para o transporte de 14 
pacientes vindos de Manaus/
AM, para tratamento de 
Covid-19 em Alagoas. Eles 
desembarcaram no aeroporto 

às 2h da madrugada e, como 
já havia sido definido, parte 
foi levada para o Hospital 
Metropolitano e parte para o 
Hospital da Mulher. Manaus 
passa por uma séria crise de 
falta de oxigênio nos hospitais. 
Dezenas de pessoas já morre-
ram por asfixia. “Sinto-me 
realizado em poder contri-

buir com o sistema de saúde 
nessa importante missão de 
dar apoio àqueles que estão 
precisando, não somente em 
Alagoas, mas também aos 
pacientes de Manaus. Sabemos 
que esta ajuda seria retribuída 
se fosse algum irmão nosso de 
Alagoas”, disse  o secretário de 
Saúde, Alexandre Ayres.

EM ATO HUMANITÁRIO, ALAGOAS RECEBE 14 PACIENTES DO AMAZONAS PARA TRATAMENTO DE COVID-19 NO ESTADO       

EM MACEIÓ
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O presidente da Copra 
Al imentos ,  Hélc io  de 
Oliveira,  recebeu,  das 
m ã o s  d o  g o ve r n a d o r 
Renan Filho, as escritu-
ras de dois terrenos: um 
em Murici e outro em Rio 
Largo. Nos imóveis,  a 
empresa vai instalar duas 
unidades para a fabricação 

de produtos funcionais de 
coco e complementares 
dessa linha, gerando 550 
empregos. A entrega acon-
teceu por meio do incen-
tivo locacional previsto no 
Programa de Desenvolvi-
mento Integrado (Prode-
sin) do Governo do Estado 
de Alagoas.

E por falar em oxígênio 
nos hospitais, a Prefeitura 
de Maceió pediu que eles [os 
hospitais] e as empresas forne-
cedoras do produto informas-
sem sobre seus estoques. A 
preocupação faz sentido e vem 
num momento certo, conside-
rando o exemplo de Manaus. 
O Município quer saber infor-

mações sobre os procedimen-
tos que estão sendo adotados 
para evitar o desabasteci-
mento de oxigênio, tendo em 
vista o crescimento acentuado 
de novos casos de Covid-19. 
Em Maceió, as autoridades de 
saúde garantem que estão se 
esforçando para desacelerar o 
avanço do vírus.

Incentivo vai gerar 
550 empregos

Prefeitura quer 
saber do estoque

MURICI E RIO LARGOOXIGÊNIO NOS HOSPITAIS

3

700 MIL DOSES

Prefeito JHC amplia Rede de Frio

6

Paciente de Manaus é colocado em ambulância e levado para hospital
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O presidente Jair Bolsonaro 
teve sua vida investigada durante 
o processo de sua retirada dos 
quadros da ativa do Exército 
Brasileiro. Relatório indica que até 
mesmo a vida da sua ex-esposa, 
Rogéria Bolsonaro, mãe dos três 
primeiros filhos do presidente: 
Flávio, Carlos e Eduardo foi devas-
sada na época. Nesse relatório, em 
linguagem pouco usual, os inves-
tigadores afirmam que Rogéria, 
juntamente com outra esposa de 
militar participariam de festas 
em motéis e da faculdade Castelo 
Branco. Bolsonaro é chamado no 
relatório de ‘marido enganado’. 
Uma verdadeira baixaria, mas 
que demonstra o nível do que 
era ‘investigado’ na época. Neste 
mesmo relatório, Bolsonaro é 
acusado de ser contrabandista de 
produtos do Paraguai.

Diz trecho do relatório:
‘Ao invés de denegrir a imagem 

do EB (Exército Brasileiro), procure 
averiguar os passeios da sua esposa 
(Rogéria) com a prostituta Magna, 
esposa do major Moraes nas casas 
de programa e nas festinhas de 
embalo que essas comparecem 
durante o dia.

Procure averiguar com quem 
sua esposa sai durante as tardes de 
aulas na faculdade Castelo Branco.

Procure averiguar por onde a 
mesma andou (motéis) durante as 
tardes que você estava nos exercí-
cios da ESAO (Escola Superior de 
Aperfeiçoamento de Oficiais) em 
Campinas, Rondonópolis e Brasí-
lia.

Verifique a fama e os progra-
mas que ela participa e que ocor-
rem na faculdade.

Verifique quem é o professor 
de sua preferência.

Verifique quem e qual o 
passado de sua amiga de programa 
que possui um Chevette vermelho.

Mas você não tem culpa, 
marido enganado é sempre o 

último a saber. Quando pensares 
que és líder, lembre-se que a maio-
ria da Vila Militar sabe dessas histó-
rias da sua esposa.

A investigação secreta do Exér-
cito contra Bolsonaro foi realizada 
depois que ele concedeu uma 
entrevista à revista Veja, recla-
mando dos salários. Essa investi-
gação interna do Exército com base 
em um artigo e uma reportagem 
publicados por VEJA – o primeiro, 
escrito pelo próprio Bolsonaro, foi 
publicado em 1986 e nele o então 
oficial reclama que “o salário está 
baixo”; a segunda, em 1987, revela 
que ele elaborou um plano que 
previa a explosão de bombas em 
quartéis e outros locais estratégicos 
no Rio de Janeiro.

Após a publicação do artigo, 
Bolsonaro foi preso por “transgres-
são grave”, acusado de “ter ferido a 
ética, gerando clima de inquietação 
no âmbito da organização militar” 
e também “por ter sido indiscreto 
na abordagem de assuntos de cará-
ter oficial”.

Bombas
Em 1987, na edição de 25 de 

outubro, VEJA publicou a reporta-
gem “Pôr bombas nos quartéis, um 
plano na ESAO (Escola Superior 
de Aperfeiçoamento de Oficiais)”, 
mostrando que Bolsonaro e outro 
militar, Fábio Passos, tinham um 
plano de explodir bombas em 
unidades militares do Rio para 
pressionar o comando.

“O Justificante [Bolsonaro] 
mentiu durante todo o processo, 
quando negou a autoria dos esbo-
ços publicados na revista VEJA, 
como comprovam os laudos peri-
ciais.” Segundo documento assi-
nado por três coronéis, Bolsonaro 
“revelou comportamento aético 
e incompatível com o pundonor 
militar e o decoro da classe, ao 
passar à imprensa informações 
sobre sua instituição”.

Marido enganado: relatório do 
Exército revela baixaria no primeiro 

casamento de Bolsonaro

Alessandra Zambaldi *Engenheira Química e pós graduada em Negócios Internacionais e Comércio Exterior pela FGV

Marcelo Firmino * Jornalista

O plástico tem sido tema 
central de amplos debates públi-
cos, especialmente em relação 
a seus riscos ambientais. Em 
São Paulo, desde 1º de janeiro, 
nenhum estabelecimento comer-
cial pode fornecer copos, pratos, 
talheres, agitadores para bebidas 
e varas para balões de plásticos 
descartáveis.

De acordo com a nova lei, 
esses produtos agora devem ser 
substituídos por outros elabo-
rados com materiais biode-
gradáveis, compostáveis ou 
reutilizáveis. No entanto, esta 
alternativa, além de não resolver 
o problema ambiental, ainda vai 
gerar um novo tipo de lixo na 
natureza, problema com o qual 
o poder público não poderá lidar 
da maneira correta. Sendo assim, 
a emenda pode ser inúmeras 
vezes pior do que o soneto.

Produtos com embalagens 
que afirmam ser “biodegradá-
veis” ou “compostáveis” na 
grande maioria das vezes se 
degradam apenas em condições 
especiais e isso pode complicar os 
esforços de reciclagem. Portanto, 
aquele copo de café que possui 
logotipo indicando ser biodegra-
dável não vai se decompor entre 
os compostos orgânicos que as 
pessoas têm em casa, mas, para 
se degradar adequadamente, 
precisará ser enviado para insta-
lações de compostagem indus-
triais.

O processo de compostagem 
industrial envolve alto calor e 
umidade precisamente contro-
ladas, entre outras condições, 
e não está disponível na maior 
parte do país. Já se este lixo for 
parar em um aterro, ficará lá por 
muito tempo, porque é imprová-
vel que seja exposto a condições 
que ajudariam a se decompor. 
Além disso, a produção desses 
itens consome mais recursos, cria 

mais resíduos e resulta em mais 
poluição do que a produção de 
itens plásticos descartáveis.

Obviamente, entendemos ser 
fácil apontar o plástico como o 
grande vilão que precisa ser proi-
bido, afinal ninguém no mundo 
fica feliz com imagens de mares 
e rios repletos de embalagens 
e com animais morrendo por 
conta do produto. No entanto, 
banir os plásticos de consumo 
não soluciona os problemas, mas 
apenas desvia a atenção de solu-
ções reais e, em vez disso, preju-
dica os consumidores e o meio 
ambiente.

Para resolver a questão 
ambiental do plástico, é preciso 
melhorar  a  qual idade das 
práticas de gestão de resíduos, 
produzir materiais que tenham o 
menor impacto ambiental possí-
vel, investir em coleta adequada 
e incentivar a reciclagem dispo-
nibilizando locais especializados 
acessíveis para que a população 
possa fazer o descarte do mate-
rial que utiliza em seu dia a dia. A 
grande variedade de formas em 
que pode ser reciclado também 
precisa ser vista como um benefí-
cio do material. Isso não só é mais 
ecológico, mas também torna 
o plástico um material muito 
flexível para as necessidades do 
mundo moderno.

Outro ponto importante: com 
a trágica chegada da pandemia, 
os argumentos e o debate sobre o 
uso do material também ganha-
ram outra direção: a saúde e a 
vida. A pandemia transformou 
a produção e uso do plástico em 
um material essencial de sobrevi-
vência. Nos hospitais e laborató-
rios, ambientes essenciais na luta 
pela vida, o plástico está sendo 
utilizado em grande escala para 
produção de máscaras, luvas, 
seringas, tubos de ensaio, catete-
res e outros produtos.

Além disso, aditivos que 
inativam o Sars-Cov-2 inseridos 
a produtos plásticos permitiram 
que diversos objetos e superfí-
cies com as quais as pessoas têm 
contato diário em lugares públi-
cos e em suas casas oferecessem 
uma barreira extra de segurança 
contra a doença. Este é o caso do 
Alpfilm Protect que já contava 
com propriedades antifúngicas 
e bactericidas graças à presença 
de micropartículas de prata e 
que, com a pandemia, passou 
por uma série de estudos para 
adequações em sua composição 
com o objetivo de assegurar sua 
eficácia antiviral, em especial 
contra o novo coronavírus.

Já no espaço doméstico, o 
plástico foi o material que mais 
entrou nas casas. Itens básicos 
de sobrevivência, como água e 
alimentos, tiveram alta de esto-
que: muitas vezes embalados 
em materiais plásticos. Também 
podemos encontrar o material 
em máscaras n95. Além disso, 
com o plástico é possível vedar 
produtos e alimentos, o que evita 
a degradação rápida da comida, 
além da contaminação por doen-
ças, garantindo a segurança 
alimentar e também evitando o 
desperdício de alimentos, espe-
cialmente em um momento com 
tanta instabilidade econômica e 
desemprego.

Não há dúvida de que a crise 
dos plásticos é um problema 
sério e que precisamos encora-
jar uma mudança de atitude em 
relação à mentalidade de uso 
único da sociedade com pessoas 
favorecendo o consumo inteli-
gente e o pensamento sobre o 
ciclo de vida, além de realizar seu 
descarte apropriado. Mas deve-
mos ter em mente os benefícios 
ambientais e econômicos que os 
plásticos oferecem e usar a inova-
ção para aderir à melhor solução.

A distribuição das vacinas 
pelo interior brasileiro trouxe à luz 
também alguns maus exemplos de 
gente que pouco se importa com as 
regras, normas e leis.

Gente que fura fila na maior 
cara de pau, cultuando a máxima 
portuguesa do “Matheus, primeiro 
os meus depois os teus”.

No Hospital Materno Infantil 
de Brasília (Hmib)  um grupo de 
servidores passou a denunciar esse 
procedimento por parte de gesto-
res mal intencionados.

Devido ao fura fila no hospital, 

médicos residentes protestaram 
entrando em greve.

Com os primeiros lotes 
chegando aos municípios é preciso 
que a comunidade fiscalize, de fato, 
se as normas das prioridades para a 
vacinação estão sendo verdadeira-
mente cumpridas.

Sabe-se que não faltará gente 
para tentar furar a fila por ter “esse 
ou aquele” vínculo com o gestor 
local.

Mas, o primeiro caso de indig-
nidade do fura fila aconteceu 
justamente em Manaus, graças ao 

prefeito da cidade, Davi Almeida 
(Avante), que foi eleito na esteira 
do bolsonarismo sob a bandeira 
conservadora de “Deus, família e 
esporte”.

Ele, simplesmente convidou 
para serem vacinadas as jovens 
gêmeas Gabrielle e Isabelle Kirk 
Lins, para tomarem a primeira 
dose da vacina. Elas são da famí-
lia de Nilton da Costa Lins Júnior, 
um político, presidente da mante-
nedora da Universidade Nilton 
Lins, uma das maiores de Manaus, 
velho financiador de campanhas 

eleitorais.
Após serem vacinadas as 

gêmeas fizeram fotos que virali-
zaram na internet, exatamente por 
não serem do grupo prioritário 
determinado.

Flagrado no mau caratismo, o 
prefeito tomou uma atitude mais 
que rídicula: proibiu que os vacina-
dos e servidores da saúde tirassem 
selfies no ato.  Ou seja, mantém-se o 
hábito, mas, no escondidinho.

Mas o fato é que igualmente 
ao prefeito de Manaus há uma 
infinidade de gente assim pelo 

País inteiro. Gente que se sente no 
direito de descartar quem mais 
precisa e furar a fila na cara de 
pau.

Portanto, cá entre nós nas 
Alagoas, já há muitos parentes de 
autoridades municipais na dian-
teira da fila, aguardando a sua dose.

É fundamental que a socie-
dade fiscalize e denuncie os 
maus exemplos dos gestores. As 
gêmeas milionárias, amigas do 
prefeito de Manaus, furaram a 
fila da vacinação.

Fica o alerta.

Por que o plástico não precisa ser o 
vilão do meio ambiente?

Desde quando fura fila tem prioridade 
para a vacinação, senhor prefeito?
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Prefeitura solicita informações 
sobre estoque de oxigênio

RESPOSTAS das empresas e hospitais serão encaminhadas à Promotoria de Saúde do Ministério Público Estadual

A S e c r e t a r i a 
Municipal de 
Saúde (SMS) 

e o Gabinete de Gestão Inte-
grada para o Enfrentamento à 
Covid-19 solicitaram informa-
ções dos hospitais e empresas 
fornecedoras de Maceió sobre 
os procedimentos que estão 
sendo adotados para evitar o 
desabastecimento de oxigênio 
para os casos de tratamento de 
coronavírus, tendo em vista a 
lamentável situação ocorrida 

em Manaus, no Amazonas.
Com a possibilidade real do 

aumento do número de casos 
e contaminação pelo corona-
vírus no mês de março deste 
ano, o coordenador do GGI, 
Claydson Moura, garante que o 
município tem tomado as devi-
das medidas de controle para 
continuar retomando a desace-
leração da transmissão do vírus 
na capital.

Além disso, Claydson 
reforça que as respostas dos 

hospitais a respeito dos níveis 
de oxigênio disponibilizados 
serão encaminhadas para o 
promotor Paulo Roberto, da 
Promotoria de Saúde do Minis-
tério Público Estadual.

De acordo com o secretá-
rio municipal de saúde, Pedro 
Madeiro, a tragédia humanitá-
ria ocorrida em Manaus ensina 
que a falta de planejamento é 
fatal quando se está vivendo 
em meio a uma pandemia, por 
isso, é importante estar sempre 

alerta. “É nosso dever agir com 
prudência e responsabilidade 
para que o caos de Manaus não 
se repita”, apontou.

A prefeitura solicitou às 
instituições que encaminhem, 
em um prazo de 72 horas, um 
relatório explicativo sobre como 
será efetivado o planejamento 
das unidades em um cenário de 
pico da doença, inclusive com a 
disponibilidade atual e a ideal 
de estoque de oxigênio para o 
enfrentamento da crise.

O pedido é para que o Hospi-
tal Vida, Hospital do Coração, 
Hap Vida, Hospital Arthur 
Ramos, Hospital MedRadius, 
Hospital Sanatório, Hospi-
tal Veredas e Santa Casa de 
Misericórdia apresentem as 
informações sobre os níveis de 
abastecimentos disponíveis. 
Além dos hospitais, o GGI 
também pediu informações às 
empresas White Martins, Gruy 
Gases Medicinais e Industriais e 
Lumian Healthcare.

Graziela França
Ascom SMS

Com o intuito de garantir o 
armazenamento e acondiciona-
mento correto das vacinas para 
imunização contra a Covid-19 e 
do calendário vacinal, o prefeito 
JHC e o secretário municipal de 
Saúde, Pedro Madeiro, entrega-
ram mais dez câmaras frias para 
a Central Municipal de Rede de 
Frio, ontem à atrde. Com isso, a 
capacidade do espaço chegou a 
694.500 doses.

A ação integra ainda os 
esforços da Prefeitura no 
combate à Covid-19, já que, 
desse total, 550.500 doses são 
voltadas para armazenar as 
vacinas Coronavac. As outras 
144 mil doses correspondem as 
vacinas de rotina da população.

“No estado de Alagoas, a 
gente tem a maior Central de 
Rede de Frio e a gente coloca 

também à disposição do 
próprio estado e dos muni-
cípios que assim precisem e 
desejem. Encontramos aqui 
um local com a capacidade 
para apenas 144 mil e nós 
conseguimos ampliar. Então, 
aos poucos aqui vai ficando 
repleto de câmaras apropria-
das para armazenar qualquer 
tipo de vacina. Este é motivo 
de alegria pra gente”, desta-
cou o prefeito JHC.

Além da capacidade redu-
zida, a Central possui outros 
problemas encontrados que 
foram resolvidos ao longo da 
semana, visando ter um espaço 
adequado para o recebimento, 
armazenamento e distribuição 
dos imunobiológicos.

O local conta agora com 
dois geradores de energia 
para garantir o abastecimento 
elétrico, já que os insumos 
precisam ser armazenados 

entre 2°C e 8°C; um transforma-
dor elétrico e uma bomba extra 
de captação de água.

Para o secretário Pedro 
Madeiro o recebimento deste 
equipamento mostra que 
Maceió está preparada para 
receber mais doses da vacina e 
imunizar a população.

“Agora temos mais 125 mil 
[de capacidade] que vão ficar 
exclusivas para que, a medida 
que os imunizantes sejam 
produzidos, nós tenhamos toda 
a capacidade de armazenar 
qualquer quantidade que sejam 
disponibilizadas para Maceió”.

1° dia de Vacinação
Ontem foi dado início a 

vacinação dos idosos das Insti-
tuições de Longa Permanência 
e dos profissionais de saúde 
que atuam na linha de frente 
no combate ao novo coronaví-
rus. Neste primeiro dia já foram 
imunizados 641 pessoas.

700 MIL DOSES

Rede de Frio tem sua
capacidade ampliada

Edvan Ferreira

Nem o Município, nem o MS solicitam códigos enviados ao celular do usuário

O Gabinete de Gestão 
Integrada para o Enfrenta-
mento à Covid-19 alerta aos 
moradores de Maceió que 
não envia nenhuma mensa-
gem ou telefona para a popu-
lação para solicitar qualquer 
código recebido pelo celular.

Criminosos têm se apro-
veitado da ansiedade da 
população pela imuniza-
ção para aplicar um antigo 
golpe, que utiliza o código 
de ativação do Whatsapp e 
em seguida se apropria do 
aplicativo do usuário para 
enviar mensagens a paren-
tes e amigos com pedidos de 
ajuda financeira.

Muitas pessoas que não 
identificam se tratar de golpe 
acabam fazendo depósitos 
para a conta do golpista e o 
dinheiro quase nunca é recu-
perado, por se tratar de contas 
em outros estados.

O delegado da Divisão 
Especial de Investigações e 
Capturas, José Carlos, falou 
sobre o assunto à imprensa 
alagoana nessa quinta, e hoje 
o coordenador do GGI Covid-
19, Claydson Moura, reforçou 
o pedido de atenção para a 
população.

 “O Município vai realizar 
o agendamento dos usuários 
para que se vacinem, mas não 
vai solicitar nenhum código, 
muito menos código de 
ativação do Whatsapp. Além 
disso, o contato da Prefeitura 
com os usuários será apenas 
pelos canais oficiais, que serão 
amplamente divulgados na 
imprensa”, esclareceu o coor-
denador. O Ministério da 
Saúde também possui serviço 
de ligações e mensagens, mas 
não pede que o usuário enca-
minhe códigos enviados para 
seu celular.

GOLPES RELACIONADOS À VACINA

GGI Covid-19 faz 
alerta à população

Edvan Ferreira

Maceió tem maior Central de Frio dos municípios e pode servir de apoio para o armazenamento de todo o Estado
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Nigel Santana
Repórter

Qu a t o r z e 
p a c i e n t e s 
i n f e c t a d o s 

pela Covid-19 residentes em 
Manaus (AM) desembarca-
ram na madrugada de hoje, 
por volta das 2h, no Aero-
porto Internacional Zumbi dos 
Palmares, em Maceió. A capi-
tal do Amazonas tem enfren-
tado sérias dificuldades, com 
colapso no sistema de saúde 
por falta de oxigênio em hospi-
tais que estão lotados por conta 
do aumento recorde de inter-
nações pelo novo coronavírus.

O avião da Força Aérea 
Brasileira (FAB) trouxe os 
pacientes em voo que deixou 
Manaus, fez escala em São Luís, 
no Maranhão, até pousar em 
Maceió. Todos foram recebidos 
pelo secretário de Estado da 
Saúde, Alexandre Ayres, e pelo 
secretário-executivo de Ações 
em Saúde, Marcos Ramalho.

Eles foram transporta-
dos aos hospitais da Mulher 
e Metropolitano pelo Samu 
Alagoas (Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência), em 
Unidades de Suporte Básico 
e Unidades de Suporte Avan-
çado, e em ambulâncias da 
rede hospitalar. Nos novos e 
modernos hospitais públicos 
do Estado, eles receberão trata-
mento adequado e humani-
zado.

As equipes que prestaram 

assistência aos pacientes de 
Manaus eram compostas por 
médicos, enfermeiros, condu-
tor-socorrista e técnicos de 
enfermagem. Todos os profis-
sionais estavam com Equipa-
mentos de Proteção Individual 
(EPIs), a exemplo de protetor 
facial, óculos, touca, máscara 
cirúrgica e N95, avental e maca-
cão impermeável, luvas e prote-
tores de bota.

Já as unidades do Samu que 
fizeram a transferência contam 
com cateter, máscara de oxigê-
nio não reinalante, material 
para acesso venoso, cilindro de 
oxigênio, oxímetro, maca, soro, 

tensiômetro, além de respi-
rador, desfibrilador, medica-
mentos, máscara de oxigênio 
não reinalante e material para 
acesso venoso.

Para o secretário de Estado 
da Saúde, Alexandre Ayres, em 
um momento tão complicado 
na saúde pública do Amazonas, 
a solidariedade ganha mais alti-
vez. “Nosso povo tem histórico 
de solidariedade. Recebemos 
os 14 pacientes que precisam de 
tratamento para curar a Covid-
19 e todos foram encaminhados 
para hospitais de referência, 
como é o caso do Hospital da 
Mulher e Hospital Metropoli-

tano. Lá, eles terão tratamento 
adequado e humanizado. 
Alexandre Ayres ressaltou que 
a chegada de novos pacientes 
para os leitos exclusivos Covid-
19 nos hospitais Metropoli-
tano e da Mulher não causam 
prejuízos ao sistema de saúde 
alagoano. “Desde que o gover-
nador Renan Filho colocou o 
Estado à disposição do governo 
amazonense, a Sesau agiu com 
planejamento e organização. 
Os pacientes de Manaus esta-
rão nos mesmos leitos Covid-
19 e não representam qualquer 
risco para aumentar, de forma 
drástica, a ocupação hospitalar. 

Nossa preparação tem gerado 
resultados positivos. São mais 
de cinco mil vidas salvas em 
Alagoas”, explicou.

Médico do Samu, Jack 
Viana disse que ter participado 
da Operação Alagoas Solidá-
ria é uma honra. “Sinto-me 
realizado em poder contribuir 
com o sistema de saúde nessa 
importante missão de dar apoio 
àqueles que estão precisando, 
não somente em Alagoas, mas 
também aos pacientes que estão 
encaminhados de Manaus. 
Sabemos que esta ajuda seria 
retribuída se fosse algum irmão 
nosso de Alagoas”.

Maceió recebe 14 pacientes de 
Manaus infectados pela Covid

COOPERAÇÃO: Secretário da Saúde destacou solidariedade do povo alagoano ao assegurar tratamento adequado

Tiago Duarte

“Presenciamos hoje uma integração de profissionais do Samu em um gesto humanitário para salvar vidas”, disse o secretário de saúde Alexandre Ayres

Luciana Buarque
Repórter

Transformar – para melhor 
– os espaços públicos e as ruas 
de todas as cidades alagoanas, 
num convite à sua ocupação 
pelos moradores. Esse é o foco 
do Programa Minha Cidade 
Linda, que será lançado pelo 
Governo de Alagoas amanhã, 
às 10h, no Centro Cultural e 
de Exposições Ruth Cardoso, 
em Maceió, com a presença 
do governador Renan Filho. 
Só na primeira fase, com 
investimento de mais de R$ 
392 milhões, o programa vai 

implantar infraestrutura de 
qualidade em 91 municípios 
do estado, a fim de estimu-
lar a população a frequentar 
e usufruir dos espaços livres 
públicos. 

Por meio de obras nas vias 
urbanas – como a implantação 
de calçamento –, da instala-
ção de academias ao ar livre e 
de parques infantis, além de 
pintura das fachadas das mora-
dias, o programa visa melhorar 
a qualidade de vida da popula-
ção. Afinal, a revitalização dos 
espaços e ruas diminui a violên-
cia e os acidentes, melhora a 
mobilidade e acessibilidade das 

pessoas, e proporciona lazer, 
esporte e momentos de intera-
ção social, devolvendo a cidade 
aos seus verdadeiros donos: a 
população.

Na primeira fase, serão 
beneficiadas as sedes de 91 
municípios com menos de 50 
mil habitantes. Já na segunda 
fase, o programa chega às 11 
maiores cidades do estado, 
que têm mais de 50 mil habi-
tantes. O programa será execu-
tado pela Secretaria de Estado 
do Transporte e Desenvolvi-
mento Urbano (Setrand).

Os R$ 392.775.372,97 serão 
aplicados em quatro eixos: 

mobilidade urbana, lazer, 
esporte e cidadania. O primeiro 
consiste na melhoria das vias 
urbanas, com implantação de 
calçamento e urbanização de 
ruas não pavimentadas. Nos 
91 municípios, será benefi-
ciado um total de 453 quilôme-
tros de vias.

Os equipamentos de lazer 
serão implantados em áreas 
públicas já consolidadas, como 
praças, parques e orlas. São 
parques infantis com brinque-
dos a serem distribuídos de 
acordo com a demanda local 
e proporcionalmente à popu-
lação. Já no eixo do esporte, o 

Governo vai instalar academias 
ao ar livre para pessoas de todas 
as idades também em áreas 
como praças, parques e orlas, 
contribuindo para a saúde e 
bem-estar dos moradores.

Por fim, o último eixo do 
programa é voltado à beleza e 
harmonia visual dos ambien-
tes, ponto importante na 
atratividade das cidades. As 
fachadas das residências serão 
revitalizadas, por meio de 
pintura, o que elevará a auto-
estima dos moradores, além 
de aumentar a visibilidade e 
agregar valor à comunidade 
onde residem.

CIDADES ALAGOANAS

Governador lança amanhã, programa 
de qualificação de espaços públicos 
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Procuradores rebatem Aras e
não permitirão omissão do MP

ANPR: “É necessário que seja apurada pelo PGR, a responsabilidade por ações e omissões que nos levaram a esse estado de coisas”

Congresso em Foco

Procuradores da 
República criti-
caram ontem 

nota na qual o procurador-
-geral, Augusto Aras, diz caber 
ao Legislativo a apuração de 
eventuais crimes cometidos 
pelos chefes dos Poderes. No 
texto divulgado na terça (19), o 
PGR disse ainda que “o estado 
de calamidade pública é a 
antessala do estado de defesa”. 
“A considerar a expectativa de 
agravamento da crise sanitá-
ria nos próximos dias, mesmo 
com a contemporânea vacina-
ção, é tempo de temperança e 
prudência, em prol da estabi-
lidade institucional”, afirmou 
Aras.

Em reação às declarações do 
PGR, conselheiros do Conselho 
Superior do Ministério Público 
Federal (CSMPF) e a diretoria 
da Associação Nacional dos 
Procuradores da República 
(ANPR) se manifestaram em 
notas divulgadas nesta quarta 
cobrando a devida atuação do 
Ministério Público.

As manifestações defendem 
a apuração de irregularidades 
diante de, por exemplo, a morte 
de dezenas de pessoas em esta-

dos como Amazonas e Pará 
pela falta de oxigênio, o atraso 
na vacinação da população, 
e ainda a disseminação pelo 
governo federal de informa-
ções sobre medicamentos sem 
eficácia comprovada contra a 
covid-19.

Ao rebater o chefe do Minis-
tério Público, os procuradores 
cobraram ação do órgão no 
sentido de apurar irregulari-
dades em meio à pandemia de 
covid-19 e afirmam que a eficá-
cia da instituição está “publica-
mente” posta em xeque.

“É necessário que seja 
apurada, portanto, também 
pelo procurador-geral da Repú-
blica, a responsabilidade por 
ações e omissões que nos leva-
ram a esse estado de coisas. A 
sociedade brasileira não admite 
omissão neste momento”, 
cobrou a ANPR.

ÍNTEGRA DA NOTA DA ANPR:
A associação afirma não 

haver motivo para confundir 
a prerrogativa do Ministério 
Público de investigar a prática 
de crimes e processar os acusa-
dos, com o “também impor-
tantíssimo papel político que 
possui o Congresso Nacional 
no julgamento de autoridades 

públicas por crimes de respon-
sabilidade. As atribuições são 
distintas e não podem, em abso-
luto, ser confundidas”.

A ANPR argumenta que 
o MP não pode abdicar de sua 
missão, tampouco transferi-la a 
outras instituições.

“É necessário que seja 
apurada, portanto, também 
pelo procurador-geral da Repú-
blica, a responsabilidade por 
ações e omissões que nos leva-
ram a esse estado de coisas. A 
sociedade brasileira não admite 
omissão neste momento”, diz a 
associação.

Os conselheiros do CSMPF 
vão além e citam a “clara 
afronta à Constituição Fede-
ral” de fala do presidente Jair 
Bolsonaro, segundo o qual cabe 
às Forças Armadas decidir se 
o país viverá em um regime 
democrático.

ÍNTEGRA DA NOTA DO CSMPF
“É importante recordar as 

espécies de responsabilidade 
dos agentes políticos no regime 
constitucional brasileiro. A 
possibilidade de configuração 
de crimes de responsabilidade, 
eventualmente praticado por 
agente político de qualquer 
esfera, também não afasta a 
hipótese de caracterização de 
crime comum, da competência 
dos tribunais”, dizem os conse-
lheiros.

Na nota, a organização 
cobra o MPF e particularmente 
Aras para que cumpram seu 
papel de defesa da ordem 
jurídica, da democracia, 
“devendo adotar as necessá-
rias medidas investigativas a 
seu cargo”.

“Consideramos, por fim, 
que a defesa do Estado demo-
crático de direito afigura-se 
mais apropriada e inadiável 
que a antevisão de um ‘estado 
de defesa” e suas graves 
consequências para a socie-
dade brasileira, já tão trau-
matizada com o quadro de 
pandemia ora vigente”, finali-
zam os conselheiros. 

ESTADOS ACIONAM ARAS
Ontem,  representan-

tes do MPF no Amazonas, 
em Pernambuco, no Rio de 
Janeiro, no Rio Grande do Sul, 
em São Paulo e em Sergipe 
pediram que Aras avalie o 
que pode fazer para agilizar 
a entrega pela China de insu-
mos necessários à produção, 
no Brasil, de vacinas contra a 
covid-19.

Na terça, o jornal Esta-
dão revelou que a Funda-
ção Oswaldo Cruz (Fiocruz) 
adiou, de fevereiro para 
março, a entrega das primei-
ras doses do imunizante 
desenvolvido pela Universi-
dade de Oxford em parceria 
com a AstraZeneca.

Ao MPF, a Fiocruz infor-
mou que o adiamento se 
deve ao atraso no envio de 
ingrediente a partir do qual 
fabricará a vacina em solo 
brasileiro.

No ofício a Aras, os procu-
radores também pedem que o 
PGR solicite aos ministérios da 
Saúde e das Relações Exterio-
res o que está sendo feito para 
que os insumos cheguem o 
quanto antes ao país. A vacina 
de Oxford/AstraZeneca é a 
principal aposta do governo 
federal para o Plano de Imuni-
zação Nacional.

Leonardo Prado/MPF

“Cabe ao Legislativo apuração de crimes”
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Nigel Santana
Repórter

Qu a t o r z e 
p a c i e n t e s 
i n f e c t a d o s 

pela Covid-19 residentes em 
Manaus (AM) desembarca-
ram na madrugada de hoje, 
por volta das 2h, no Aero-
porto Internacional Zumbi dos 
Palmares, em Maceió. A capi-
tal do Amazonas tem enfren-
tado sérias dificuldades, com 
colapso no sistema de saúde 
por falta de oxigênio em hospi-
tais que estão lotados por conta 
do aumento recorde de inter-
nações pelo novo coronavírus.

O avião da Força Aérea 
Brasileira (FAB) trouxe os 
pacientes em voo que deixou 
Manaus, fez escala em São Luís, 
no Maranhão, até pousar em 
Maceió. Todos foram recebidos 
pelo secretário de Estado da 
Saúde, Alexandre Ayres, e pelo 
secretário-executivo de Ações 
em Saúde, Marcos Ramalho.

Eles foram transporta-
dos aos hospitais da Mulher 
e Metropolitano pelo Samu 
Alagoas (Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência), em 
Unidades de Suporte Básico 
e Unidades de Suporte Avan-
çado, e em ambulâncias da 
rede hospitalar. Nos novos e 
modernos hospitais públicos 
do Estado, eles receberão trata-
mento adequado e humani-
zado.

As equipes que prestaram 

assistência aos pacientes de 
Manaus eram compostas por 
médicos, enfermeiros, condu-
tor-socorrista e técnicos de 
enfermagem. Todos os profis-
sionais estavam com Equipa-
mentos de Proteção Individual 
(EPIs), a exemplo de protetor 
facial, óculos, touca, máscara 
cirúrgica e N95, avental e maca-
cão impermeável, luvas e prote-
tores de bota.

Já as unidades do Samu que 
fizeram a transferência contam 
com cateter, máscara de oxigê-
nio não reinalante, material 
para acesso venoso, cilindro de 
oxigênio, oxímetro, maca, soro, 

tensiômetro, além de respi-
rador, desfibrilador, medica-
mentos, máscara de oxigênio 
não reinalante e material para 
acesso venoso.

Para o secretário de Estado 
da Saúde, Alexandre Ayres, em 
um momento tão complicado 
na saúde pública do Amazonas, 
a solidariedade ganha mais alti-
vez. “Nosso povo tem histórico 
de solidariedade. Recebemos 
os 14 pacientes que precisam de 
tratamento para curar a Covid-
19 e todos foram encaminhados 
para hospitais de referência, 
como é o caso do Hospital da 
Mulher e Hospital Metropoli-

tano. Lá, eles terão tratamento 
adequado e humanizado. 
Alexandre Ayres ressaltou que 
a chegada de novos pacientes 
para os leitos exclusivos Covid-
19 nos hospitais Metropoli-
tano e da Mulher não causam 
prejuízos ao sistema de saúde 
alagoano. “Desde que o gover-
nador Renan Filho colocou o 
Estado à disposição do governo 
amazonense, a Sesau agiu com 
planejamento e organização. 
Os pacientes de Manaus esta-
rão nos mesmos leitos Covid-
19 e não representam qualquer 
risco para aumentar, de forma 
drástica, a ocupação hospitalar. 

Nossa preparação tem gerado 
resultados positivos. São mais 
de cinco mil vidas salvas em 
Alagoas”, explicou.

Médico do Samu, Jack 
Viana disse que ter participado 
da Operação Alagoas Solidá-
ria é uma honra. “Sinto-me 
realizado em poder contribuir 
com o sistema de saúde nessa 
importante missão de dar apoio 
àqueles que estão precisando, 
não somente em Alagoas, mas 
também aos pacientes que estão 
encaminhados de Manaus. 
Sabemos que esta ajuda seria 
retribuída se fosse algum irmão 
nosso de Alagoas”.

Maceió recebe 14 pacientes de 
Manaus infectados pela Covid

COOPERAÇÃO: Secretário da Saúde destacou solidariedade do povo alagoano ao assegurar tratamento adequado

Tiago Duarte

“Presenciamos hoje uma integração de profissionais do Samu em um gesto humanitário para salvar vidas”, disse o secretário de saúde Alexandre Ayres

Luciana Buarque
Repórter

Transformar – para melhor 
– os espaços públicos e as ruas 
de todas as cidades alagoanas, 
num convite à sua ocupação 
pelos moradores. Esse é o foco 
do Programa Minha Cidade 
Linda, que será lançado pelo 
Governo de Alagoas amanhã, 
às 10h, no Centro Cultural e 
de Exposições Ruth Cardoso, 
em Maceió, com a presença 
do governador Renan Filho. 
Só na primeira fase, com 
investimento de mais de R$ 
392 milhões, o programa vai 

implantar infraestrutura de 
qualidade em 91 municípios 
do estado, a fim de estimu-
lar a população a frequentar 
e usufruir dos espaços livres 
públicos. 

Por meio de obras nas vias 
urbanas – como a implantação 
de calçamento –, da instala-
ção de academias ao ar livre e 
de parques infantis, além de 
pintura das fachadas das mora-
dias, o programa visa melhorar 
a qualidade de vida da popula-
ção. Afinal, a revitalização dos 
espaços e ruas diminui a violên-
cia e os acidentes, melhora a 
mobilidade e acessibilidade das 

pessoas, e proporciona lazer, 
esporte e momentos de intera-
ção social, devolvendo a cidade 
aos seus verdadeiros donos: a 
população.

Na primeira fase, serão 
beneficiadas as sedes de 91 
municípios com menos de 50 
mil habitantes. Já na segunda 
fase, o programa chega às 11 
maiores cidades do estado, 
que têm mais de 50 mil habi-
tantes. O programa será execu-
tado pela Secretaria de Estado 
do Transporte e Desenvolvi-
mento Urbano (Setrand).

Os R$ 392.775.372,97 serão 
aplicados em quatro eixos: 

mobilidade urbana, lazer, 
esporte e cidadania. O primeiro 
consiste na melhoria das vias 
urbanas, com implantação de 
calçamento e urbanização de 
ruas não pavimentadas. Nos 
91 municípios, será benefi-
ciado um total de 453 quilôme-
tros de vias.

Os equipamentos de lazer 
serão implantados em áreas 
públicas já consolidadas, como 
praças, parques e orlas. São 
parques infantis com brinque-
dos a serem distribuídos de 
acordo com a demanda local 
e proporcionalmente à popu-
lação. Já no eixo do esporte, o 

Governo vai instalar academias 
ao ar livre para pessoas de todas 
as idades também em áreas 
como praças, parques e orlas, 
contribuindo para a saúde e 
bem-estar dos moradores.

Por fim, o último eixo do 
programa é voltado à beleza e 
harmonia visual dos ambien-
tes, ponto importante na 
atratividade das cidades. As 
fachadas das residências serão 
revitalizadas, por meio de 
pintura, o que elevará a auto-
estima dos moradores, além 
de aumentar a visibilidade e 
agregar valor à comunidade 
onde residem.

CIDADES ALAGOANAS

Governador lança amanhã, programa 
de qualificação de espaços públicos 
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O S h o p -
ping Pátio 
M a c e i ó 

começa o ano com uma super 
novidade para quem aderiu 
às compras pela internet: 
O Pátio Maceió Online, em 
parceria com a Shoplog. A 
plataforma de e-commerce 
integrada a uma completa 
solução de logística chega no 
shopping center para ajudar 
os lojistas a migrarem de 
uma forma mais qualificada 
para o ambiente on-line e 
trazer ainda mais conforto, 
segurança e tranquilidade 
para os clientes, oferecendo 
uma experiência ainda mais 
completa para todos. Logo 
no seu lançamento, atende 
20 km de distância com frete 
grátis e conta com mais de 
130 marcas e mais de 10 
marcas participantes, como 
a Água de Cheiro, Ilahui, 
Chlorophylla, Nação Rubro 
Negra, Touch, Varejão dos 
Doces e Fuel. Quem não abre 

mão de buscar os produtos 
pessoalmente, ganha um 
espaço exclusivo para a reti-
rada das compras de forma 
fácil e rápida.

“Com o ambiente virtual 
ganhando cada vez mais 
espaço na rotina das pessoas, 
trouxemos uma solução que 
ajuda todas as pontas, trans-
formando a experiência da 
compra on-line em uma 
escolha ainda mais tranquila, 
segura e sem burocracia. 
Com o Pátio Maceió Online, 
facilitamos o dia a dia dos 
nossos clientes”, diz José 
Roberto Ribeiro, superinten-
dente do Pátio Maceió.

O Pátio Maceió Online, 
em parceria com a Shoplog, 
foi desenvolvido para auxi-
liar o lojista a potencializar 
suas vendas e transformar 
o momento da compra do 
cliente com gestão do esto-
que, meio de pagamento 
seguro, recolhimento do 
produto, garantia de entrega 

na casa do cliente e todo o 
suporte no atendimento para 
esclarecimentos de dúvidas.

O  c l i e n t e  p a s s a  a 
contar  com uma plata -
forma completa para fazer 
suas compras on-line com 
conforto e segurança. Para 
aproveitar, é simples. Basta 
entrar no site do shopping 
center, https://www.shop-
pingpatiomaceio.com.br/ e 
fazer as compras. O restante, 

é por conta do Pátio Maceió 
Online!  A loja separa o 
pedido, um shopper busca 
e leva para a área de expedi-
ção, onde a compra é enviada 
diretamente para o ende-
reço fornecido pelo cliente. 
Para tornar a experiência 
ainda melhor, as compras 
realizadas até às 17h são 
entregues no mesmo dia. O 
Pátio Maceió Online oferece 
também frete grátis. Mas 

corra, porque é por período 
limitado.  Quem gosta da 
facilidade da compra virtual, 
mas prefere retirar pessoal-
mente o pedido, tem a opção 
de ir até o empreendimento, 
com data e horário agendado, 
e buscar no espaço exclusivo 
da Shoplog, localizada no 
1º Piso, próximo à Praça de 
Alimentação. A plataforma é 
mais uma solução da Saphyr 
Shopping Centers, adminis-
tradora do Shopping Pátio 
Maceió, que atua sempre 
com foco em inovação para 
oferecer os melhores recur-
sos diante das novas realida-
des do mercado.

O Shopping Pátio Maceió 
segue as novas normas orien-
tadas pelo Grupo sempre 
focadas na saúde e bem-estar 
de clientes, lojistas e colabo-
radores. Saúde é prioridade 
e o Grupo Saphyr e todos os 
seus empreendimentos estão 
comprometidos com a socie-
dade para vencer a covid-19.

Shopping Pátio Maceió lança
plataforma de e-commerce

INTEGRADA a uma completa solução de logística, a plataforma  promete transformar a experiência da compra virtual na capital

Site já disponibiliza o serviço de e-commerce para os consumidores de Maceió

Reprodução

Severino Carvalho
Repórter

O presidente da Copra 
Alimentos, Hélcio de Oliveira, 
recebeu, das mãos do governa-
dor Renan Filho, as escrituras 
de dois terrenos: um em Murici 
e outro em Rio Largo. Nos 
imóveis, a empresa vai instalar 
duas unidades para a fabrica-
ção de produtos funcionais de 
coco e complementares dessa 
linha, gerando 550 empre-
gos. A entrega aconteceu por 
meio do incentivo locacio-
nal previsto no Programa de 
Desenvolvimento Integrado 
(Prodesin) do Governo do 
Estado de Alagoas.

“A gente oferece o terreno 
e o empresário faz o investi-
mento, gera emprego e ajuda 
a dinamizar Alagoas”, afir-
mou Renan Filho que, ao lado 
do secretário de Estado do 
Desenvolvimento Econômico 
e Turismo, Rafael Brito, rece-
beu o empresário na tarde de 
quarta-feira (20), no Palácio 
República dos Palmares.

O Prodesin foi moder-
nizado em 2016, ainda na 
primeira gestão de Renan 
Filho à frente do Governo do 
Estado, oferecendo melhores 
condições e benefícios fiscais 
e locacionais às empresas 
que, em contrapartida, geram 
mais empregos e dinamizam 
a economia alagoana. Para 
Hélcio de Oliveira, a entrega 
das escrituras dos terrenos põe 

fim a uma espera de mais de 
duas décadas.

“A Copra já está em Alagoas 
desde 1998, numa área alugada. 
Desde quando chegamos aqui 
que o Estado nos prometeu 
uma área própria para insta-
larmos nossa fábrica. Estáva-
mos nesse aguardo há 23 anos 
e agora, no Governo Renan 
Filho, enfim, essa promessa se 
concretizou.”, comemorou o 

presidente da Copra.
“A Copra hoje é líder no 

segmento nacional de alimento 
funcional de coco, ou seja, 
tem uma identificação muito 
grande com essa cultura alago-
ana de produção, industrializa-
ção e beneficiamento da fruta e 
seus derivados. Então, esse é 
um impulso que o empresário 
precisava para crescer ainda 
mais e gerar mais empregos”, 

avaliou Rafael Brito, acrescen-
tando que o benefício locacio-
nal foi aprovado pelo Conselho 
Estadual de Desenvolvimento 
Econômico e Social (Conedes).

A unidade que será insta-
lada em Murici vai gerar 150 
empregos diretos e atuará na 
fabricação de produtos funcio-
nais, como óleo de coco, e 
complementares dessa linha. 
A previsão é de que a fábrica 
entre em funcionamento em 
março de 2022.

Já em Rio Largo, serão 
gerados 400 empregos dire-
tos. A unidade deve entrar em 
funcionamento no segundo 
semestre de 2025 e vai produ-
zir leite de coco e coco ralado. 
Cada terreno possui 50 mil 
metros quadrados.

“Estrategicamente são 
duas localizações importan-
tes para o grupo empresa-
rial, uma vez que o Centro de 
Distribuição está localizado 
na cidade de Messias. Então, 
logisticamente para o grupo é 
importante essas duas áreas”, 
observou Rafael Brito.

PRODESIN 

Incentivo locacional à Copra vai gerar 
550 empregos em Murici e Rio Largo

Felipe Brasil

Renan Filho: “A gente oferece o terreno e o empresário faz o investimento, gera emprego e ajuda a dinamizar Alagoas”
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Alagoas recebe 
amanhã, uma 
importante 

instituição que terá como um 
dos objetivos difundir a cultura, 
bem como a língua portuguesa. 
Trata-se da instalação da 1ª 
Academia Brasileira Rotária 
de Letras (Abrol), secção de 
Alagoas, que terá como sede o 
aprazível bairro da Ponta Verde, 
em Maceió.  

O evento ocorrerá a partir 
das 20 horas, em cerimônia 
virtual, através da plataforma 
Zoom. A Academia será consti-
tuída por 12 pessoas co-funda-
doras que assumirão as 
“cadeiras” em um ato de cons-
tituição do grupo alagoano.

“A vinda desta Academia 
para Alagoas vai ser muito 
boa porque esta instituição 
se propõe a difundir, entre 
outras ações, a língua portu-
guesa, nossa cultura e coisas do 
nosso torrão. Vamos apresentar 
vídeos de Alagoas para que as 
pessoas de fora conheçam e 
divulguem ainda mais”, explica 
a advogada Marly Ribeiro de 
Souza Aprígio, que assumirá 
como presidente da Seção de 
Alagoas, com  os outros 11 
membros que tomarão posse 
na sessão solene virtual.

“A partir deste ato, vamos 
começar a desenvolver um 
trabalho para atingir as 40 
cadeiras no total, de acordo 
com o nosso estatuto que já está 
pronto”, completa Marly, que 
também é rotariana e já esteve 
como Governadora do Distrito 
4390 do Rotary International, 
na Gestão 2011-12, e atualmente 
é associada representativa do 
Rotary Club de Maceió-Paju-
çara.

“Vamos organizar um 
encontro solene para marcar 
o início de nossas atividades. 
Quero muito divulgar meu 
Estado, é aqui que moro e aqui 

que devemos mostrar o que é 
bonito”, completou a primeira 
presidente.

 Marly esclarece que neste 
primeiro momento somente 
rotarianos podem participar e 
cuja função básica é promover 
a cultura, estimular e desenvol-
ver estudos e produções literá-
rias, artística e sociocultural.

Ela acrescenta que o 
compromisso é contribuir, 
construir, reconstruir e preser-
var a memória e a história do 
Rotary no estado. “Vamos 
procurar criar um acervo docu-
mental contendo biografias, 
artigos, fotos, trabalhos, publi-
cações sobre o Rotary Interna-
tional, os rotarianos, familiares 
e ações humanitárias desen-
volvidas pela organização 
mundial”, completou Marly.  

OUTROS PAÍSES
Academia Brasileira Rotá-

ria de Letras já foi instalada em 
estados como Rio de Janeiro, 
São Paulo, Paraná, Santa Cata-
rina, Rio Grande do Sul, Piauí, 
e outros.

A Academia Rotária existe 
também em países da América 
do Sul, como Argentina, na 
Bolívia e no Chile.

Tomarão posse na insta-
lação da Academia Brasileira 
do Roraty, Secção Alagoas, 
nesta sexta-feira, os seguintes 
membros rotarianos:  Marly 
Ribeiro de Souza Aprígio, 
José Malta Fontes Neto, José 
Firmino de Oliveira, Carlos 
Augusto Carvalho de Bulhões, 
Everton Esperidião de Melo, 
Maria de Lourdes Veras 
Amorim, José Geraldo Dantas 
Santos, Bartolomeu Barros, José 
Coelho Neto, Maria de Lourdes 
Ribeiro, Luiz Eugênio Lessa 
Bulhões e José Roberto Santos. 
Anacyr Paim, André Ribeiro 
Aprígio e Geraldo Leite serão 
os três honorários constituídos.

Alagoas recebe Academia 
Brasileira Rotária de Letras

ACADEMIA será constituída por 12 pessoas co-fundadoras que assumirão as “cadeiras” do grupo alagoano

Advogada Marly Ribeiro toma posse amanhã na presidência da Academia Brasileira Rotária, Secção Alagoas

Divulgação
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O S h o p -
ping Pátio 
M a c e i ó 

começa o ano com uma super 
novidade para quem aderiu 
às compras pela internet: 
O Pátio Maceió Online, em 
parceria com a Shoplog. A 
plataforma de e-commerce 
integrada a uma completa 
solução de logística chega no 
shopping center para ajudar 
os lojistas a migrarem de 
uma forma mais qualificada 
para o ambiente on-line e 
trazer ainda mais conforto, 
segurança e tranquilidade 
para os clientes, oferecendo 
uma experiência ainda mais 
completa para todos. Logo 
no seu lançamento, atende 
20 km de distância com frete 
grátis e conta com mais de 
130 marcas e mais de 10 
marcas participantes, como 
a Água de Cheiro, Ilahui, 
Chlorophylla, Nação Rubro 
Negra, Touch, Varejão dos 
Doces e Fuel. Quem não abre 

mão de buscar os produtos 
pessoalmente, ganha um 
espaço exclusivo para a reti-
rada das compras de forma 
fácil e rápida.

“Com o ambiente virtual 
ganhando cada vez mais 
espaço na rotina das pessoas, 
trouxemos uma solução que 
ajuda todas as pontas, trans-
formando a experiência da 
compra on-line em uma 
escolha ainda mais tranquila, 
segura e sem burocracia. 
Com o Pátio Maceió Online, 
facilitamos o dia a dia dos 
nossos clientes”, diz José 
Roberto Ribeiro, superinten-
dente do Pátio Maceió.

O Pátio Maceió Online, 
em parceria com a Shoplog, 
foi desenvolvido para auxi-
liar o lojista a potencializar 
suas vendas e transformar 
o momento da compra do 
cliente com gestão do esto-
que, meio de pagamento 
seguro, recolhimento do 
produto, garantia de entrega 

na casa do cliente e todo o 
suporte no atendimento para 
esclarecimentos de dúvidas.

O  c l i e n t e  p a s s a  a 
contar  com uma plata -
forma completa para fazer 
suas compras on-line com 
conforto e segurança. Para 
aproveitar, é simples. Basta 
entrar no site do shopping 
center, https://www.shop-
pingpatiomaceio.com.br/ e 
fazer as compras. O restante, 

é por conta do Pátio Maceió 
Online!  A loja separa o 
pedido, um shopper busca 
e leva para a área de expedi-
ção, onde a compra é enviada 
diretamente para o ende-
reço fornecido pelo cliente. 
Para tornar a experiência 
ainda melhor, as compras 
realizadas até às 17h são 
entregues no mesmo dia. O 
Pátio Maceió Online oferece 
também frete grátis. Mas 

corra, porque é por período 
limitado.  Quem gosta da 
facilidade da compra virtual, 
mas prefere retirar pessoal-
mente o pedido, tem a opção 
de ir até o empreendimento, 
com data e horário agendado, 
e buscar no espaço exclusivo 
da Shoplog, localizada no 
1º Piso, próximo à Praça de 
Alimentação. A plataforma é 
mais uma solução da Saphyr 
Shopping Centers, adminis-
tradora do Shopping Pátio 
Maceió, que atua sempre 
com foco em inovação para 
oferecer os melhores recur-
sos diante das novas realida-
des do mercado.

O Shopping Pátio Maceió 
segue as novas normas orien-
tadas pelo Grupo sempre 
focadas na saúde e bem-estar 
de clientes, lojistas e colabo-
radores. Saúde é prioridade 
e o Grupo Saphyr e todos os 
seus empreendimentos estão 
comprometidos com a socie-
dade para vencer a covid-19.

Shopping Pátio Maceió lança
plataforma de e-commerce

INTEGRADA a uma completa solução de logística, a plataforma  promete transformar a experiência da compra virtual na capital

Site já disponibiliza o serviço de e-commerce para os consumidores de Maceió

Reprodução

Severino Carvalho
Repórter

O presidente da Copra 
Alimentos, Hélcio de Oliveira, 
recebeu, das mãos do governa-
dor Renan Filho, as escrituras 
de dois terrenos: um em Murici 
e outro em Rio Largo. Nos 
imóveis, a empresa vai instalar 
duas unidades para a fabrica-
ção de produtos funcionais de 
coco e complementares dessa 
linha, gerando 550 empre-
gos. A entrega aconteceu por 
meio do incentivo locacio-
nal previsto no Programa de 
Desenvolvimento Integrado 
(Prodesin) do Governo do 
Estado de Alagoas.

“A gente oferece o terreno 
e o empresário faz o investi-
mento, gera emprego e ajuda 
a dinamizar Alagoas”, afir-
mou Renan Filho que, ao lado 
do secretário de Estado do 
Desenvolvimento Econômico 
e Turismo, Rafael Brito, rece-
beu o empresário na tarde de 
quarta-feira (20), no Palácio 
República dos Palmares.

O Prodesin foi moder-
nizado em 2016, ainda na 
primeira gestão de Renan 
Filho à frente do Governo do 
Estado, oferecendo melhores 
condições e benefícios fiscais 
e locacionais às empresas 
que, em contrapartida, geram 
mais empregos e dinamizam 
a economia alagoana. Para 
Hélcio de Oliveira, a entrega 
das escrituras dos terrenos põe 

fim a uma espera de mais de 
duas décadas.

“A Copra já está em Alagoas 
desde 1998, numa área alugada. 
Desde quando chegamos aqui 
que o Estado nos prometeu 
uma área própria para insta-
larmos nossa fábrica. Estáva-
mos nesse aguardo há 23 anos 
e agora, no Governo Renan 
Filho, enfim, essa promessa se 
concretizou.”, comemorou o 

presidente da Copra.
“A Copra hoje é líder no 

segmento nacional de alimento 
funcional de coco, ou seja, 
tem uma identificação muito 
grande com essa cultura alago-
ana de produção, industrializa-
ção e beneficiamento da fruta e 
seus derivados. Então, esse é 
um impulso que o empresário 
precisava para crescer ainda 
mais e gerar mais empregos”, 

avaliou Rafael Brito, acrescen-
tando que o benefício locacio-
nal foi aprovado pelo Conselho 
Estadual de Desenvolvimento 
Econômico e Social (Conedes).

A unidade que será insta-
lada em Murici vai gerar 150 
empregos diretos e atuará na 
fabricação de produtos funcio-
nais, como óleo de coco, e 
complementares dessa linha. 
A previsão é de que a fábrica 
entre em funcionamento em 
março de 2022.

Já em Rio Largo, serão 
gerados 400 empregos dire-
tos. A unidade deve entrar em 
funcionamento no segundo 
semestre de 2025 e vai produ-
zir leite de coco e coco ralado. 
Cada terreno possui 50 mil 
metros quadrados.

“Estrategicamente são 
duas localizações importan-
tes para o grupo empresa-
rial, uma vez que o Centro de 
Distribuição está localizado 
na cidade de Messias. Então, 
logisticamente para o grupo é 
importante essas duas áreas”, 
observou Rafael Brito.

PRODESIN 

Incentivo locacional à Copra vai gerar 
550 empregos em Murici e Rio Largo

Felipe Brasil

Renan Filho: “A gente oferece o terreno e o empresário faz o investimento, gera emprego e ajuda a dinamizar Alagoas”
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Inscrições abertas para o Millennium Fellowship Class de 2021

Programa de Bolsa de Graduação – Reino Unido
Fonte: Loughborough University

Prêmio de Ensino de Excelência  da Concordia University
Fonte: Concordia University

Danish Government Scholarships under 
the Cultural Agreements - DINAMARCA
Fonte: Ministry of Higher Education and Science 

A Loughborough University está oferecendo 
Bolsas de Estudo Internacionais no Reino Unido. 
A bolsa é destinada a auxiliar alunos talentosos 
no ensino superior e estarão disponíveis para os 
alunos cobrirem as taxas relacionadas aos seus 
cursos.
Veja os critérios de seleção:
•O candidato deve ser um estudante internacio-
nal,
•Os candidatos internacionais autofinanciados são 
elegíveis,
•Alunos que se inscrevem para programas de 

graduação,
•Estudantes com notas excelentes na escola ou 
faculdade são elegíveis para esta bolsa
•Alunos com outras qualificações internacionais 
também são elegíveis para esta bolsa
As bolsas estão abertas para estudos de programas 
de graduação nas seguintes áreas:
•Engenharia Aeronáutica e Automotiva
•Arquitetura, Construção e Engenharia Civil
•Negócios e Economia
•Engenheiro químico
•Química

•Ciência da Computação
I•nglês
•Geografia e Meio Ambiente
•Engenharia de Materiais
•Ciências Matemáticas
•Engenharia Mecânica, Elétrica e de Manufatura
•Ciências Naturais
•Física
•Política e Estudos Internacionais
•Estudos Sociais e Políticas
•Esportes e Ciências da Saúde
Maiores informações em https://www.lboro.ac.uk/ 

Concordia University está lançando o 
Prêmio de Ensino de Excelência para 
o ano acadêmico de 2021-2022. 
Este programa ajudará os alunos a 
obter educação de nível de gradua-
ção na universidade, cobrindo suas 
mensalidades. As inscrições para 
este aplicativo estão abertas para 
todos os futuros alunos de todo o 
mundo.
 Todos os candidatos devem ter 
diploma de segundo grau para 
serem admitidos em um programa 
de graduação na universidade. A 
universidade aceita TOEFL, IELTS, 
DET, CAEL, CAE, CPE e PTE.
Maiores informações em http://bit.
ly/2NpeI67 .

O governo dinamarquês está aceitando inscrições 
para bolsas de estudo de longo prazo para o ano 
acadêmico de 2021-2022. 
Os prêmios do governo dinamarquês no âmbito dos 
Acordos Culturais são destinados a estudantes de 
intercâmbio altamente qualificados que desejam 
mergulhar nos estudos da língua e da cultura dina-
marquesas ou em outras áreas de estudo relaciona-
das com a Dinamarca.
As bolsas de estudo estão disponíveis apenas para 
alunos de nível de mestrado e doutorado que desejam 
mergulhar nos estudos da língua e cultura dinamar-
quesas ou outras áreas de estudo relacionadas com 
a Dinamarca. No entanto, os alunos de bacharelado 
que desejam estudar a língua e literatura dinamar-
quesas também podem se inscrever, se tiverem estu-
dado a língua dinamarquesa por dois anos. As bolsas 
de estudo são oferecidas a estudantes de intercâmbio 
e jovens cientistas pesquisadores de instituições de 
ensino superior nos seguintes países: Brasil China 
Egito Japão República da Coréia e Rússia 
O dinamarquês é a língua normal de instrução nas 
instituições de ensino superior na Dinamarca, mas 
cada vez mais instituições oferecem cursos em inglês 
ou em outra língua estrangeira ou têm acordos espe-
ciais para alunos não-dinamarqueses. 
Benefícios da bolsa: 
As bolsas incluem aulas gratuitas e uma bolsa mensal 
de DKK 6.500.
Os prêmios do governo dinamarquês podem ser 
usados   como uma contribuição para cobrir viagens, 
taxas de visto, acomodação, alimentação e outras 
despesas de subsistência.
Os participantes podem estar sujeitos ao pagamento 
de impostos sobre sua premiação no Reino da 
Dinamarca. Portanto, os bolsistas devem entrar em 
contato com as autoridades fiscais locais para uma 
avaliação individual.
Maiores informações em http://bit.ly/2LPsuyu .

Academic Impact, iniciativa das Nações 
Unidas, e a Rede Millennium Campus estão 
recebendo inscrições para o Millennium Fello-
wship Class de 2021. O programa de desen-
volvimento de liderança com duração de um 
semestre é aberto a alunos de graduação 
em todo o mundo. Ele acontecerá em campi 
selecionados em todo o mundo de agosto a 
dezembro de 2021. 
O Millennium Fellowship é um programa de 
desenvolvimento de liderança com duração de 
um semestre. O objetivo dos organizadores do 
programa é trabalhar a capacidade de liderança 

nos estudantes de nível superior, em consonân-
cia com os valores defendidos pelas Nações 
Unidas e, principalmente, dentro da perspectiva 
dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.
Os selecionados participarão de reuniões em 
seus campi, com objetivo de aprender e desa-
fiar uns aos outros. Os Millennium Fellows 
se reúnem pelo menos 8 vezes durante o 
programa. Quando os objetivos que foram 
estabelecidos pelo próprio selecionado forem 
atingidos, ele receberá um certificado de 
reconhecimento da United Nations Academic 
Impact e Millennium Campus Network.

Para participar, o interessado deverá ter pelo 
menos 18 anos e ser estudante do Ensino 
Superior. Também deverá comprometer-se em 
participar de, pelo menos, 8 (oito) encontros 
previstos para o período de agosto a dezembro. 
Os encontros também contarão com a partici-
pação dos diretores de campi e outros Fellows, 
e acontecerão nos campi dos participantes. 
Objetivo dos encontros será de compartilhar as 
melhores práticas e realizar ações coletivas. 
Segundo a convocação, cada hub do campus 
selecionado normalmente terá de 8 a 20 
membros do Millennium Fellows (o que signi-

fica que o interessado pode convidar seus 
colegas de classe em seu campus para se 
inscreverem). Ao se inscrever, o interessado 
deverá enviar o seu Projeto Millennium Fello-
wship. Seja qual for o seu projeto, ele deve ser 
limitado no tempo - algo em que possa ter um 
impacto significativo e mensurável durante a 
Millennium Fellowship (agosto-dezembro) e 
deve avançar pelo menos uma Meta de Desen-
volvimento Sustentável e um princípio UNAI.
As inscrições já estão abertas. Para maiores 
informações, visite o site https://www.millen-
niumfellows.org/ . Boa sorte!


