DENÚNCIA: FORÇAS ARMADAS COMPRARAM COM DINHEIRO PÚBLICO 70 TONELADAS DE PICANHA E CERVEJA
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POLÍCIA

Delegado apura
crime de injúria
racial cometido
numa loja, em
Cruz das Almas
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O CASO É MUITO SÉRIO!
AUMENTO DE CASOS DE COVID-19 FAZ GOVERNO ABRIR 130 LEITOS EXCLUSIVOS
Com o aumento de 12%
na taxa de ocupação dos leitos
para Covid-19 em dez dias,
passando de 43% no dia 1º
de fevereiro para 55%, hoje, o
Governo de Alagoas decidiu
criar 130 novos leitos para o
tratamento de pessoas acometidas pelo novo coronavírus.
O anúncio foi feito pelo secretário de Estado da Saúde,
Alexandre Ayres. Ele O destacou que a decisão foi tomada
pelo governador Renan Filho
com base em análise realizada
pelos técnicos da Sesau. Com
a criação dos novos leitos até
o fim deste mês, Alagoas vai
passar dos 728 existentes atualmente para 858 vagas. Dos 130
leitos a serem abertos na Rede
Hospitalar Pública, 30 serão de
Unidade de Terapia Intensiva
(UTI), passando dos atuais 224
para 254. Já os outros 100 leitos
anunciados serão todos clínicos
e, com isso, o Estado irá contar
com 571 vagas deste tipo, uma
vez que atualmente existem 471
em funcionamento .
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CARNAVAL

Márcio Ferreira

Renan Filho e Alexandre Ayres
organizam a criação de mais
130 leitos exclusivos para
pacientes com Covid-19

EM MACEIÓ

CARTÃO CRIA

‘Bloco” da
Prefeitura vai
fiscalizar
abusos
Engana-se quem pensa que
vai poder organizar um grupo
e colocar um bloco de carnaval
na rua. A Prefeitura de Maceió
criou uma Força-Tarefa com a
participação de várias secretarias para, nos quatro dias que
seriam de frevo, fiscalizar quem
está desrespeitando as normas
sanitárias de segurança contra
a Covid-19 em Maceió. Mesmo
as festas particulares autorizadas serão fiscalizadas se estarão dentro do que se prevê nos
Decretos Municipal e Estadual.
O bloco que estará nas ruas sem
problemas será o da fiscalização
pela saúde e pela vida.
3

Injeção de
R$ 18 milhões
por mês na
economia
7

CIDADE LIMPA

Programa
vai amanhã
à cidade de
Palestina

Ampliação da fábriac de produção de sucos vai gerar 100 novos empregos diretos; são mais R$ 23 milhões na economia

Coca-Cola inaugura a
fábrica de sucos Kapo
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Kléverson Levy *Jornalista

‘Rei Arthur’ provou do Poder como presidente
da Câmara dos Deputados em AL
Quem não viu a tratativa dos políticos alagoanos
com o presidente da Câmara
dos Deputados, o alagoano
Arthur Lira (PP), não sabe o
que o Poder é capaz de superar.
Rei Arthur (Lira) está
provando como nunca do
poderio em ser presidente da
maior casa legislativa do país
e por ser também o segundo
na linha de sucessão presidencial, após o vice-presidente do Brasil.
O todo-poderoso deputado federal alagoano tem
dois anos (Biênio 2021-2022)
para desfrutar de novas
amizades, aconchegos e se
cercar daqueles que demonstram ser amigos desde os
tempos de Junqueiro.
Em sua passagem pelo
estado, nesta segunda-feira,
08, Rei Arthur (Lira) provou
do Poder – a mais – quando
esteve em visita às autorida-

des em Alagoas. Podemos
dizer que é ‘parte do tratamento institucional pelo
cargo que ocupa nacionalmente’.

Haja grana e Poder!

Será?

Porém, deputados estaduais, governador Renan
Filho (MDB) e o prefeito
de Maceió, João Henrique
Caldas, o JHC (PSB), por
exemplo, foram algumas
lideranças que estiveram –
‘institucionalmente’ – com
De Lira.
Ao Blog Kléverson Levy,
a informação dos bastidores
é que Lira nunca foi tão bem
tratado, aliás, vem sendo estimado até excessivamente,
desde o dia em que se tornou
o presidente da maioria dos
deputados federais.
Afinal, o Poder ele
embriaga, embebeda e vicia.
Rei Arthur (Lira) agora é
tudo isso para quem vive

disso mesmo: Arthur é o
Poder. É aliado de primeira –
até quando? – do presidente
Jair Bolsonaro (sem partido).
É o homem que tem,
segundo a Lei Orçamentá-

ria Anual (LOA) de 2020,
um orçamento total de R$
6.265.128.269,00 na Câmara
dos Deputados, e cargos
para dar e vender – no bom
sentido.

Antônio Pereira *Jornalista

Wagner Melo *Jornalista

Goza, Flordelis!

O ator Bruno Gagliasso me representa
Ele é ator global, milionário e engajado politicamente
com as pautas da esquerda
brasileira. Estou falando do
ator Bruno Gagliasso, que
tem tido uma postura louvável nas redes sociais e demais
plataformas digitais quando
o assunto é posicionamento
político. Ele não está só nesta
luta, artistas como Chico
Buarque de Holanda, Chico
Cesar, Caetano Veloso e
Paulo Betti para citar apenas
quatro que fazem da sua
rotina nas redes sociais uma
trincheira contra tudo que
se transformou o país nestes
últimos anos e ainda mais
agora com a chegada ao
poder do pior presidente da
história em todos os aspectos.
Bruno tem uma intensa
atuação nas redes, sempre
se posicionando em favor
das bandeiras da chamada
esquerda brasileira. Ele é
pai de três crianças, duas das
quais adotadas. Por conta
do seu posicionamento e da
sua esposa, a atriz Giovanna
Ewbank, ele cortou relações
com seu irmão, que é um

Portanto, o filho do
ex-senador e prefeito da Barra
de São Miguel, Biu de Lira
(PP), provou do Poder como
presidente da Câmara dos
Deputados, ao permanecer,
por algumas horas, de gabinete em gabinete, em Alagoas.
Para o final de todo o
episódio ocorrido e escrito
acima, todavia, deixo os
leitores com a frase atribuída
a Nicolau Maquiavel: “Dê
poder ao homem e descobrirá quem ele é”.
Não esqueça, ainda,
de Abraham Lincoln que
pensou – assertivamente – ao
dizer: “Se quiser por à prova
o caráter de um homem,
dê-lhe poder”.
Poder é Poder! Política
é Política! Poder e Política,
óbvio, se misturam homogeneamente. Isso é Alagoas.
Isso é Brasil!

entusiasta defensor do presidente Bolsonaro e do bolsonarismo como um todo.
Todo esse engajamento
político tem rendido ao ator
dores de cabeça e muita
reação negativa do chamado
‘gabinete do ódio’, supostamente comandado pelo filho
02 do presidente, o vereador
Carlos Bolsonaro.
Recentemente, Bruno
Gagliasso usou o Twitter,
para desabafar sobre as hostilidades de que ele e sua família foram alvos por conta de
seu posicionamento político.
O ator, famosos por diversas
novelas da TV Globo, comentou sobre o tratamento que
recebeu de policiais em uma
rodovia, durante viagem no
Rio de Janeiro.
“Meu carro com a minha
família foi parado pela polícia
na estrada de Buzios e trataram a gente como bandido.
‘Os lacradores devem estar
cheios de drogas no porta
malas”, disseram os policiais
ao abordar o artista. “Tinha
brinquedo da minha filha e
roupa da minha filha”, disse
Bruno indignado. “Durante

Para anunciar,
ligue 3023.2092

meses, a Giovanna implorava
para eu não falar nada sobre
política porque ela não aguentava mais os ataques dessa
gente imunda. E, agora, eles
estão no poder”, escreveu.
Bruno e sua família são
constantemente vítimas de
fake news, numa campanha
orquestrada para sujar sua
imagem perante a opinião
pública. “Recebi um e-mail
de uma senhora que era
minha fã há anos pedindo
que deixasse de apoiar a
pedofilia”. “Passamos meses

EXPEDIENTE
ODiaAlagoas

tentando entender o que
estava acontecendo, sendo
difamados. Postaram fotos
minhas com meu amigo de
mais 18 anos dizendo que ele
era meu namorado e a Gio
era ‘fachada’ para esconder a
pederastia”, completou.
Portanto, Bruno
Gagliasso tem ainda mais
méritos pelo seu posicionamento. Deixo aqui minha
total solidariedade a ele e
todos os outros artistas que
lutam contra a maré neofascista que se abateu no Brasil.

Aos 60 anos e toda trabalhada no mega hair, a deputada
federal Flordelis, indiciada pela
morte do então marido, o pastor
Anderson do Carmo, segue
livre, leve e solta.
Tão soltinha que – tanto as
más quanto as boas línguas –
já apontam o produtor Allan
Soares, de 25 anos, como o novo
affair da beldade que, no ultimo
domingo (7), desfilava à vontade
com o boy durante as comemorações da sua 60ª primavera.
Coragem desse rapaz. Eu,
por exemplo, me sentiria muito
mais seguro dormindo com a
Suzy Richtofen. Ao menos, a
loura está pagando pelo crime
dela e me parece não querer
mais complicações.
Flordelis tem ao lado dela a
certeza da impunidade garantida por uma das mais pútridas e fétidas legislaturas que a
acoberta na lei. E está amparada
pela tal da imunidade parlamentar.
Com colegas no mesmo
nível dela em termos de periculosidade e uma turba de religiosos fanáticos aos seus pés, a
deputada federal carioca pode
gozar a vida sem maiores preocupações.
Allan que abra o olho.

Eliane Pereira
Diretora-Executiva

Deraldo Francisco
Editor-Geral

Rafael Calheiros
Diagramador
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DURANTE O CARNAVAL, ”bloco” da Prefeitura de Maceió vai percorrer os bairros para fiscalizar cumprimento a decretos

Força-tarefa vai combater
blocos e festas clandestinas
U

ma força-tarefa foi
criada pela
Prefeitura de Maceió para
atuar de forma efetiva na
fiscalização durante o período de carnaval, que, este
ano, devido à pandemia de
Covid-19, não terá comemorações. A intenção é impedir o
desfile de blocos e festas clandestinas que gerem aglomerações de qualquer natureza.
O Município vai fazer valer as
regras sanitárias com a possibilidade de aplicar penalidades para quem for flagrado
descumprindo as diretrizes.
As festas privadas estão
autorizadas por decreto
governamental, mas também
serão fiscalizadas. Há uma
série de medidas previstas
para evitar o contágio pelo
novo coronavírus e os organizadores devem implementá-las para que não corram o
risco de serem penalizados,
até com o fechamento do
estabelecimento por tempo
indeterminado.
A Prefeitura, por meio
das secretarias municipais
de Segurança Comunitária
e Convívio Social (Semscs),
de Transporte e Trânsito
(SMTT), de Assistência Social
(Semas), além da Vigilân-

Itawi Albuquerque / Secom Maceió

Força-Tarefa da Prefeitura irá aos bairros conferir de perto se as normas de segurança sanitária estão sendo cumpridas

cia Sanitária, da Fundação
Municipal de Ação Cultural (FMAC) e o Gabinete de
Gestão Integrada (GGI) de
Prevenção à Covid-19, criaram um grupo de trabalho
(GT) para planejar as atividades de fiscalização nos
quatro dias em que a Folia de
Momo ocorreria na capital.
Na segunda-feira (8), o

GT se reuniu para discutir
a logística e definir algumas ações que poderão ser
adotadas no período. Uma
delas já está programada
para a próxima sexta-feira
(12). Equipes farão uma
grande blitz, a partir das 20h,
percorrendo vários pontos
da cidade. O objetivo é monitorar a movimentação e

fazer abordagens educativas
visando à conscientização de
que o momento não permite
grandes festas com aglomerações.
A força-tarefa também
monitora a organização de
blocos de carnaval e festas
clandestinas em diversos
bairros da capital. Estes eventos não estão autorizados e,

se acontecerem, serão alvos
de fiscalização. A Prefeitura
de Maceió vai se reunir na
próxima quarta-feira (10) com
o Comando de Policiamento
da Capital (CPC), da Polícia
Militar, para pedir o apoio
necessário nas intervenções.
Além disso, pretende acionar o Ministério Público para
atuação em parceria.
Nos quatro dias destinados ao carnaval, o GT estará
nas ruas com abordagens
e atividades direcionadas
para garantir que as medidas
de combate à Covid-19 sejam
respeitadas. Blitze culturais
e sociais, com a FMAC e a
Semas, estão sendo planejadas para reforçar o apelo. A
população poderá ajudar a
denunciar possíveis irregularidades por meio de um
telefone a ser disponibilizado
pela Prefeitura de Maceió.
O prefeito JHC vai assinar, esta semana, um decreto
com as regras do Município
a serem seguidas ao longo
deste período. Medidas
duras estão previstas para
quem descumprir as normas.
O infrator poderá, inclusive,
ser denunciado pela Procuradoria Geral do Município e
responder pelo crime contra
a saúde pública.
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MEDIDA FOI ADOTADA com base no aumento de 12% da taxa de ocupação de leitos em dez dias: 55% no geral e 57% nas UTIs

Covid: Mais 130 leitos serão
abertos este mês no Estado
Josenildo Törres
Repórter

C

om o aumento
de 12% na taxa
de ocupação
dos leitos para Covid-19 em dez
dias, passando de 43% no dia 1º
de fevereiro para 55% hoje, o
Governo de Alagoas decidiu
criar 130 novos leitos para o
tratamento de pessoas acometidas pelo novo coronavírus. O
anúncio foi feito pelo secretário
de Estado da Saúde, Alexandre
Ayres, por meio de suas redes
sociais. O gestor destacou que a
decisão foi tomada pelo governador Renan Filho com base em
análise realizada pelos técnicos

da Sesau.
Com a criação dos novos
leitos até o fim deste mês,
Alagoas vai passar dos 728
existentes atualmente para 858
vagas. Dos 130 leitos a serem
abertos na Rede Hospitalar
Pública, 30 serão de Unidade
de Terapia Intensiva (UTI),
passando dos atuais 224 para
254. Já os outros 100 leitos
anunciados serão todos clínicos
e, com isso, o Estado irá contar
com 571 vagas deste tipo, uma
vez que atualmente existem 471
em funcionamento para atender pacientes com a Covid-19.
“Em reunião com o governador Renan Filho e os técnicos
da Sesau, decidimos ampliar o

Márcio Ferreira

AL vai contar com mais 30 leitos de UTI e 100 Clínicos pacientes com a Covid-19

número de leitos de UTI e clínicos para Covid-19, em razão do
substancial aumento da ocupação hospitalar em Maceió e no

URBANIZAÇÃO E AUXÍLIO

EM TIROTEIO
Divulgação

“Minha Cidade Linda”
chega amanhã à Palestina
Lívia Holanda
Repórter
O governador Renan Filho
e o secretário de Transporte
e Desenvolvimento Urbano,
Mosart Amaral, assinam
amanhã, ordem de serviço
para o início das obras do
programa Minha Cidade
Linda em Palestina, no Sertão
de Alagoas. Ainda na região,
o chefe do Executivo estadual
participa, à tarde, da entrega
regionalizada do Carta CRIA
no município de Santana do
Ipanema.
A solenidade de assinatura
da ordem de serviço para o
início das obras do programa
Minha Cidade Linda acontecerá às 10 horas, na entrada
da cidade de Palestina, e será
transmitida ao vivo pelos
canais oficiais do Governo de

Alagoas nas redes sociais.
O município será contemplado com a pavimentação de
33 ruas, totalizando 5,2 quilômetros de extensão, além de
receber também uma academia ao ar livre, parque infantil
e pintura das fachadas de casas
da cidade.
O objetivo do programa
é levar aos municípios infraestrutura de qualidade para
estimular a população a
frequentar e usufruir dos
espaços públicos por meio
de calçamento e urbanização
de ruas, pintura de fachadas
e implantação e recuperação
de equipamentos de ginástica ao ar livre e parques
infantis em praças e orlas. Só
na primeira fase serão R$392
milhões investidos em 91
municípios com menos de 50
mil habitantes.

interior [do Estado]. Com isso,
iremos manter a assistência
qualificada aos alagoanos”,
explicou Alexandre Ayres, na

postagem realizada em suas
redes sociais.
A medida adotada pelo
Governo do Estado se baseia
no fato de que a taxa geral de
ocupação de leitos ultrapassou os 50%, chegando a 55%.
Dos 728 leitos exclusivos para
Covid-19 existentes na Rede
Hospitalar Pública de Alagoas,
397 estão ocupados.
Já quanto aos leitos de
UTI, a taxa de ocupação está
em 57%, uma vez que dos
224 leitos existentes, 127 estão
ocupados. Com relação aos
leitos clínicos, dos 471 disponibilizados, 265 estão preenchidos, o que representa uma
taxa de ocupação de 56%.

SANTANA DO IPANEMA
Às 14h, Renan Filho e o
secretário de Estado da Assistência e do Desenvolvimento
Social, Silvio Bulhões, fazem
a entrega do Cartão CRIA em
Santana do Ipanema. A solenidade será realizada na quadra
poliesportiva da Escola Municipal São Cristóvão e terá transmissão ao vivo pelos canais
oficiais do Governo de Alagoas
nas redes sociais.
Lançado no dia 1° de fevereiro, o Cartão CRIA vai beneficiar, com um auxílio financeiro
de R$ 100 mensais, cerca de 180
mil famílias em Alagoas com
gestantes, bebês e crianças até
6 anos de idade, que vivem na
pobreza ou extrema pobreza.
Portadoras da síndrome
congênita por Zika vírus com
até 7 anos de idade também
serão assistidas.

Morre um suspeito
de ataque a banco
A Polícia Civil prendeu
três pessoas suspeitas de
invadir e roubar armas de um
vigilante na agência do Banco
do Brasil, na Avenida Tomás
Espíndola, no Farol, crime
ocorrido ontem. Um suspeito
morreu após trocar tiros com
os agentes em Arapiraca. As
três armas roubadas foram
recuperadas.
De acordo com as informações repassadas pelo delegado Gustavo Xavier, hoje
pela manhã, o trio foi detido
em Maceió no fim da tarde
desta terça-feira.
Já um dos suspeitos, identificado como Cláudio Flor

de Andrade, morreu baleado
após oferecer resistência e
provocar um tiroteio com as
equipes policiais no município de Arapiraca. Ele teria
sido um dos que entraram no
banco e rendeu o vigilante.
Ainda segundo o delegado, o suspeito morto é
natural de São Paulo e já havia
sido preso por roubo a bancos
no Estado de origem e em
Alagoas.
Dois dos suspeitos presos
deverão ser autuados por
participação direta no assalto.
A polícia ainda analisa o
envolvimento da terceira
pessoa presa com o caso.
Ascom PC

Armas pertencentes aos vigilantes foram recuperadas pela Polícia Civil

Inquérito policial apura injúria racial contra jovens
A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar a denúncia de injúria racial e
homofobia cometida contra três jovens, dois homens e uma mulher, em uma loja
em Cruz das Almas. O caso ocorreu dia 14 de dezembro e o boletim de ocorrência foi registrado dia 27 de janeiro, após as vítimas constituírem advogado, que
ingressou com uma representação contra loja. De acordo com as informações
passadas pelo advogado das vítimas ao delegado Robervaldo Davinoos jovens
foram abordados de forma ríspida e desrespeitosa pelo segurança da loja.
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ELES ACUSAM, INCLUSIVE, superfaturamento nas compras da caserna na ordem de 60%: picanha e até 80 mil cervejas

Deputados denunciam farra
com dinheiro público nas FFAA
D

epois do
leite condensado e dos
chicletes, as Forças Armadas
estão envolvidas agora em
novo imbróglio, com a acusação de usar dinheiro público
para comprar 70 toneladas
de picanha (carne nobre) e 80
mil cervejas. A denúncia é de
deputados do PSB.
Os parlamentares fizeram a denúncia na Câmara e
protocolaram uma representação na Procuradoria Geral
da República (PGR) contra
o que consideraram “uso de
recursos com ostentação e
superfaturamento” por parte
das Forças Armadas.
O documento endereçado ao procurador-geral
da República, Augusto Aras,
inclui gastos exorbitantes
com itens para churrasco, tais
como carne, cerveja e carvão.
Foram compradas toneladas
de picanha, milhares de litros
de cerveja, e centenas de latas
de Skol Beats, segundo a
denúncia
A denúncia é assinada
pelos deputados Elias Vaz
(PSB-GO), Alessandro Molon
(PSB-RJ), Denis Bezerra (PSBCE), Lídice da Mata (PSB-BA),

Camilo Capiberibe (PSB-AP),
Bira do Pindaré (PSB-MA)
e Vilson da Fetaemg (PSBMG), e foi movida uma semanas após a imprensa revelar
dados sobre os gastos do
governo federal com comida.
Os parlamentares indicam sobrepreço de até 60%
do preço de itens adquiridos
pelas Forças Armadas.
Em um pregão eletrônico
realizado em 2020 para o 38º
Batalhão de Infantaria, foram
adquiridos 500 garrafas da
cerveja Stella Artois a R$ 9,05
cada; no mesmo certame, o
batalhão adquiriu também
3.000 garrafas de Heineken, a
R$ 9,80 cada. Já a 23ª Brigada
de Infantaria de Selva foi
agraciada com 3.050 garrafas
de Eisenbahn, a R$5,99.
“Verifica-se que a maioria
dos processos de compras
desses produtos seguiu o
procedimento da licitação.
A Administração Pública,
portanto, teve a coragem de
mover a estrutura federal
para conduzir certames com
o objetivo de comprar grande
quantidade de cerveja”, argumentam os autores da representação.
Segundo o levantamento,

Divulgação

Bancada do PSB na Câmara fez a denúncia contra os gastos dos militares

o Comando do Exército foi
o que mais comprou picanha. Os dados do Portal da
Transparência mostram que
o órgão adquiriu 569,2 toneladas da iguaria. A Marinha
adquiriu 88 toneladas. No
total, 76 processos licitatórios
garantiram a compra de 714
toneladas do corte.
Em um destes leilões, para
a Diretoria de Abastecimento
da Marinha, o valor da picanha foi de R$ 84,14 o quilo.
Segundo os deputados, foram
adquiridos 13.670 quilos da

carne. Em outro,62.370 kg
de miolo da alcatra foram
comprados por R$ 82,37 o
quilo.
“A compra desse produto
não é crível em tempos de
crise financeira, uma vez que
este não é um corte para se
comer no dia a dia diante de
sua especialização e preço”,
e s c r e ve m o s a u t o r e s d a
representação.“Enquanto
milhões de brasileiros
sofrem com os efeitos trágicos da pandemia nos campos
sanitário e financeiro, nossos

militares consumem cortes
nobres como a picanha e
tomam cervejas, algumas
especiais.”
O documento inclui fotos
de supermercados onde
os preços aparecem muito
menores que os registrados
em leilão. Em uma delas, a
foto mostra latas de Bohemia Puro Malte a R$ 2,59,
valor 67% menor que os R$
4,33 pagos pela 9ª Brigada
de Infantaria Motorizada do
Exército. Na ocasião, o batalhão adquiriu 1.008 latinhas.
Há a preocupação,
também, com a pandemia
de covid-19. “A quantidade
de itens contratados para o
ano de 2020 sugere as Forças
Armadas realizaram grande
número de festividades
mesmo durante a vigência
de recomendações sanitárias
de distanciamento social”,
escrevem os autores. Caberá
ao procurador-geral da República, Augusto Aras, prosseguir com as investigações.
Segundo o portal
Congresso em Foco, a Marinha e o Exército foram procurados para esclarecer as
acusações, mas não emitiram
resposta.
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EMPRESA É BENEFICIADA com a concessão de incentivos do Governo e injeta mais de R$ 23 milhões na economia alagoana
Fotos: Márcio Ferreira

Incentivada pelo Governo do Estado, nova fábrica de suco Kapo investirá mais de R$ 23 milhões; inauguração contou com a presença do governador Renan Filho e do secretário de Turismo Rafael Brito

Grupo Coca-Cola inaugura nova
fábrica de suco em Maceió
Rafaela Pimentel
Repórter

O

governador
Renan Filho
e o secretário de Desenvolvimento
E c o n ô m i c o e Tu r i s m o ,
Rafael Brito, inauguraram,
na última segunda-feira, a
ampliação da nova unidade
do grupo Solar Coca-Cola,
a fábrica de sucos Kapo. A
linha de produtos recém-adicionada conta com
investimentos na ordem de
R$ 23 milhões injetados na
economia alagoana, além do
acréscimo de 100 empregos
aos mais de mil já garantidos
pelo empreendimento desde
o início da sua instalação.
Há mais de 25 anos na
casa, Edilma Barbosa é uma
das funcionárias mais antigas.Ela conquistado novos
espaços com mais representatividade dentro do grupo.
Atualmente, como supervisora de produção da linha
de vidros e lata, a alagoana
encontrou na empresa,
incentivada

pelo Governo do Estado,
oportunidade de melhoria
de qualidade de vida.
“Entrei aqui como auxiliar de produção, depois
virei líder e agora chego aos
46 anos como supervisora da
minha área, com uma equipe
de mais de 12 pessoas.
Comecei com 21 anos e tive
a chance de crescer como
mulher e profissional. Isso
mostra que estamos trabalhando em uma empresa
sólida, então sempre digo
para os meus colaboradores para acreditar no seu
potencial, porque esta é uma
empresa que investe e reconhece os talentos”, compartilha Edilma Barbosa.
Beneficiada com a
competitiva política de
incentivos do Governo do
Estado, a nova linha de suco
Kapo é mais uma conquista
importante ao portfólio forte
e diversificado de empresas
instaladas em Alagoas. A
unidade tem capacidade
produtiva de mais de 900
mil litros/mês da bebida e
possui exclusividade em
todo o país na produção
do sabor caju,

tornando o estado o maior
hub de bebidas não carbonatadas do grupo junto com
a produção de águas, de
chás, de suco Del Valle e de
Monster.
“A l i a d a à s q u e s t õ e s
técnicas e logísticas, que
são determinantes para o
crescimento da empresa em
Alagoas, o conjunto de fatores que estamos vendo aqui
hoje tem feito toda a diferença para a presença sólida
do grupo no estado. A forma
como conseguimos dialogar
com profissionalismo com o
estado, além da segurança
jurídica de previsibilidade
dos movimentos, vem
permitindo uma agenda de
R$145 milhões em investimento apenas para o triênio 2019-2020-2021 e plano
de seguirmos com possíveis ampliações na região”,
destaca Fabio Acerbi, direto
de Relações Externas do
grupo Solar Coca-Cola.
RETOMADA ECONÔMICA
Em meio ao combate da
pandemia da Covid-19 e da
consequente crise financeira
vivida no país, Alagoas
segue com uma agenda
positiva de ações

reforçando o compromisso
com o desenvolvimento
econômico e social. A inauguração da fábrica de sucos
Kapo torna o estado também
mais competitivo na área de
exportações, sendo, ao lado
de Pernambuco, os únicos a
atender todos os estados do
Nordeste e também Mato
Grosso.
“Temos hoje uma das
políticas de incentivos fiscais
mais competitivas do Brasil,
o que nos garante, ano após
ano, a atração e a consolidação de novos investimentos
para Alagoas. A partir deste
movimento, temos conseguido trilhar um caminho
de ações estratégicas que
estão priorizando a geração
de emprego, renda e melhoria da qualidade de vida
do nosso povo, que desde
o início tem sido o grande
objetivo do Governo do
Estado. Com esta entrega,
estamos impulsionando
não só nossa economia, mas
a oferta de oportunidades
para os alagoanos”, ressalta
o secretário de Desenvolvimento Econômico e
Turismo, Rafael Brito.
A recuperação célere
e segura das atividades
econômicas do Estado foi
evidenciada

pelo governador Renan
Filho como resultado de
um ambiente institucional
equilibrado, com seguranças jurídicas e diferenciais
competitivos de incentivos
fiscais, que colabora para a
geração de emprego e renda
e melhoria de vida da população.
“Desde 2014, vivemos um momento muito
duro no país com queda
constante do PIB, e, nesse
cenário, fomos um dos
primeiros estados do Brasil
a recuperar este índice, o
que é muito significativo
para um estado pequeno
como o nosso. Temos nos
agigantado neste período
de crise, nos firmando
como um estado que recebe
investimentos privados
e ainda tem capacidade
de disponibilizar o maior
recurso público do país com
a oferta de 36% do seu orçamento, enquanto o restante
do Nordeste irá disponibilizar uma média de 6% dos
recursos. Vamos continuar
aprimorando o trabalho do
Governo de Alagoas, assegurando uma posição de
estado competitivo e que
prioriza a criação de oportunidade para o seu povo”,
salienta o governador.
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COM 180 MIL FAMÍLIAS beneficiadas até meados deste ano, programa vai impactar na geração de emprego e renda

Com R$ 18 mi por mês, Cartão
CRIA dinamiza economia em AL
Agência Alagoas

D

esde que
passou a
promover
a entrega regionalizada do
Cartão CRIA nos municípios
alagoanos, o governador
Renan Filho faz questão de
destacar um aspecto colateral
importante do auxílio financeiro: o impacto na economia
do estado.
Destinado a garantir
qualidade nutricional para
famílias com gestantes e
crianças na primeira infância – até os 6 anos – em situação de pobreza e extrema
pobreza, o benefício mensal
no valor de R$ 100 deve atender até meados do ano a 180
mil famílias, constituindo-se assim como o maior
programa de transferência de
renda da história de Alagoas
e o segundo maior do país,
atrás apenas do Bolsa Família, do Governo Federal.

“Cento e oitenta mil
cartões de 100 reais dá uma
parcela de aproximada mente R$ 18 milhões por
mês. É um investimento
muito robusto”, contabilizou Renan Filho, durante o
lançamento do Cartão CRIA
em Maceió no dia 1º de fevereiro. “Cada real posto na
mão do povo para consumir
representa 1,78% a mais de
PIB”, assinalou.
Ao iniciar o programa
em Arapiraca, na última
segunda-feira (9), o chefe do
Executivo estadual voltou a
ressaltar o reflexo positivo do
subsídio no estímulo à cadeia
econômica e produtiva. “Isso
é uma ajuda importante para
as famílias de baixa renda.
Vai também a dinamizar a
economia, gerando emprego
por meio da elevação do
consumo”, disse Renan
Filho, durante o repasse dos
primeiros cartões às famílias
da maior cidade do interior

Felipe Brasil

do estado.
Além de boa intenção e
de cálculos matemáticos, a
afirmativa do governador se
baseia em evidências científicas. Estudos e pesquisas realizados ao redor do
mundo apontam para uma

série de ganhos decorrentes dos investimentos na
primeira infância, como o
combate à desigualdade,
a garantia do desenvolvimento humano e o aumento
na produtividade econômica
de uma localidade ou região.

Mais do que uma necessidade, cuidar da primeira
infância se tornou fato decisivo para o avanço das sociedades contemporâneas.
Por isso, em Alagoas, desde
os primeiros dias da atual
gestão, o Governo do Estado
iniciou um projeto concebido
com a missão de promover e
integrar políticas públicas
para a primeira infância.
Ao considerar o indivíduo como um ser único
– e não como apenas um
integrante de um coletivo a
ser atendido de modo desarticulado –, contemplar a
família e o contexto de vida e
estender a crianças que estão
nascendo e em desenvolvimento a oportunidade de
conquistar uma vida digna,
o Programa CRIA – Criança
Alagoana objetiva reverter
o quadro de pobreza e diminuir a desigualdade social
entre gerações na população
alagoana.
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