
Durante sete dias, a partir 
de hoje, Alagoas volta à Fase 
Amarela com medidas mais 
severas de restrições e distan-
ciamento social, para reduzir 
os casos de Covid-19 no Estado. 
Com o Decreto Estadual de 
hoje, fica proibido o funciona-
mento de boates, casas de festas 
e similares, eventos privados e 
comerciais. Shoppins funcio-
narão das 11h às 21; lojas de 
rua: das 10h às 19h e Centro, 
das 9h às 17h. Academias, 
transporte coletivo, clubes, 
centros de ginástica, bares e 
restaurantes funcionarão com 
50% da capacidade. Igrejas e 
templos religiosos, com 60%. 
“Alagoas precisa da partici-
pação de todos. Evite correr 
riscos porque nós estamos com 
dificuldades para atendê-lo.
Vamos trabalhar duro para 
vacinar nosso povo”, disse o 
governador Renan Filho, após 
anunciar as medidas.
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4SSP APREENDE MAIS DE 600 QUILOS DE MACONHA EM APENAS DOIS MESES DE OPERAÇÕES POLICIAIS

Os moradores  do 
Conjunto José Tenório, 
na Via Expressa, foram 
surpreendidos hoje pela 
manhã, no momento em 
que foram pegar seus 
carros para ir ao trabalho. 
Alguns veículos estavam 
sem os quatro pneus, em 
cima apenas de pedras ou 
tijolos. A maioria dos carros 
fica sob marquises, uma 
vez que não há garagem 
fechada no conjunto de 
blocos de apartamentos. A 
ação dos ladrões de pneus 
ocorreu durante a madru-
gada e, conforme a repor-
tagem apurou, já ocorreu 
outras vezes. No Zé Tenó-
rio, pelo menos cinco carros 
foram atacados hoje pelos 
bandidos. Alguns mora-
dores foram à Delegacia de 
Polícia prestar um Boletim 
de Ocorrência. Outros só 
lamentaram a situação e 
chamaram um carro por 
aplicativo para não perder 
a hora do trabalho. A Polí-
cia Civil vai investigar o 
caso. O policiamento osten-
sivo feito pela Polícia Mili-
tar será reforçado durante a 
madrugada, no Zé Tenório.

ZÉ TENÓRIO

Ladrões 
roubam 
pneus dos 
carros

Governador Renan Filho anunciou o recuo de fase em coletiva de imprensa hoje à tarde; Decreto Estadual é de sete dias

“FASE AMARELA POR 
SETE DIAS NO ESTADO”

COMÉRCIO NÃO FECHA, MAS TERÁ HORÁRIO REDUZIDO; ENSINO PARTICULAR CONTINUA
Cortesia

OPINIÃO

CPI DA PANDEMIA

Pela 1ª vez,  
aprovação  
a Bolsonaro  
cai dos 30%

Movimentos 
pressionam  
aprovação 
no Senado
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CIRCO INTERDITADO

A Secretaria de Segurança Comunitária e Convívio 
Social (SEMSCS) interditou ontem um circo que 

estava funcionando de forma clandestina em Manga-
beiras. A operação foi realizada após uma denúncia 
anônima. Durante a fiscalização, os fiscais verifica-
ram a existência de mais de quinhentos lugares na 
plateia, desrespeitando o decreto do distanciamento 

social em vigor, além de ausência da Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) emitida por enge-
nheiro, extintores de incêndio vencidos, locais de 
manipulação de alimentos em desacordo com a 
Vigilância Sanitária e precariedade na ligação de 
energia elétrica, dentre outras irregularidades. 
Foto: circo interditado 3

Ascom/Semscs

Marcio Ferreira
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Recentemente, li o livro “O 
Futuro do Dinheiro”, de Rudá 
Pellini (Ed.Gente), e as questões 
que ele aborda nos mostram o 
rápido crescimento dos bancos 
digitais e fintechs. O material 
fala sobre liberdade, dinheiro 
e tecnologia e como esses três 
pontos juntos darão mais 
poder para você ser dono do 
seu próprio dinheiro, além de 
apresentar diversas inovações 
e exemplos de estabelecimentos 
que estão facilitando o consumo 
de serviços e produtos financei-
ros e ajudando a democratizar o 
crédito.

O autor fala ainda sobre essa 
revolução financeira pela qual 
estamos passando e a disrupção 
que ela vem realizando, e sobre 
a teoria do early adopter, que 
fala sobre consumidores ante-
nados que descobrem as novi-
dades, produtos e tecnologias 
e as adotam logo após as suas 
invenções. A célebre frase, de 
Augusto Branco, “Quem chega 
primeiro bebe água fresca” se 
aplica não só aos consumido-
res, mas também às empresas 
que se estruturam mais rápido 
para preencher esse espaço de 
inovação e disrupção.

O crescimento dos novos 
bancos, os chamados ‘digitais’, 
e das fintechs, se deve ao avanço 
da era digital e foram enorme-
mente impulsionados pela 
pandemia. Oferecendo pratici-
dade e agilidade nos serviços, 
muitas dessas empresas conse-
guiram dobrar a carteira de 
clientes em 2020.

Para você ter uma ideia, 
segundo o último levanta-
mento realizado pela Radar 

Fintechlab em 2020, no Brasil, 
o número de fintechs aumen-
tou em quase 28%. Saiu de 
604 em junho de 2019 para 
771 em agosto de 2020. Ainda 
de acordo com o estudo, no 
mesmo período, foram aber-
tas 258 empresas. Um outro 
levantamento, desta vez reali-
zado pelo pelo UBS Evidence 
Lab, mostra que em 2020, pela 
primeira vez, a parcela de 
downloads de aplicativos dos 
novos players ultrapassou a 
de instituições tradicionais 
e alcançou 52% da marca de 
downloads.

É notável o que a criação 
desses tipos de estabelecimen-
tos, que desenvolvem tecno-
logia para serviços financeiros 
desburocratizados e com menos 
atritos para os clientes, trouxe-
ram de inovação para o setor, 
oferecendo mais praticidade, 
segurança e, o principal, foco no 
usuário!

Algumas pessoas ainda me 
perguntam quais as diferenças 
que as fintechs trouxeram para 
o mercado e, para não me esten-
der demais, cito alguns dos que 
mais me chamam atenção aqui:

• Benefício financeiro: 
produtos com tarifas mais 
baixas ou até isento delas, taxas 
de juros mais baixas para tomar 
crédito e mais altas para investir

• Simplicidade e agilidade: 
contratação 100% online e 
imediata de diversos produtos 
e serviços que antes demora-
vam dias ou até semanas e algu-
mas visitas à sua velha agência 
bancária

• Foco no cliente: as novas 
empresas entendem que seu 

principal ativo são os clientes 
e não medem esforços para 
agradá-los, ao contrário do que 
se via na velha indústria finan-
ceira, com a eterna sensação 
de que estavam “fazendo um 
favor” em nos atender

Diversidade nos serviços, a 
briga com o sistema e a descen-
tralização das finanças

2020 foi o ano que nos 
deixou grandes exemplos de 
como o setor se expandiu de 
forma rápida e clara. Vimos 
grandes marcas varejistas reali-
zando lançamentos de contas 
digitais, como foi a questão 
da Magalu Pay, do Maga-
zine Luiza, e várias Fintechs 
atingindo valorizações espe-
taculares, algumas inclusive 
atingindo o desejado patamar 
de Unicórnio, empresas com 
valor de mercado acima de 
US﹩ 1 bi. Para 2021, teremos 
sim, grandes desafios e novas 
tendências como é o caso do 
Open Banking, que dará liber-
dade e autonomia ao cidadão, 
visto que ele terá direito total 
sobre seus dados bancários e 
históricos de suas transações 
bancárias, possíveis novas 
funcionalidades no PIX e o 
avanço nos novos mercados 
com a tecnologia as a service.

O jogo inverteu e as grandes 
instituições financeiras estão 
trabalhando arduamente para 
entender e se inserir neste novo 
cenário. E esse é o certo a se fazer. 
Costumo dizer que está mais do 
que a hora de os grandes bancos 
começarem a seguir a tendência 
de seus clientes. E quem irá se 
beneficiar disso tudo seremos 
nós, enquanto indivíduos!

Alguns  comemoram, 
outros duvidam, mas é 
a primeira vez que uma 
pesquisa mostra o governo do 
presidente Jair Bolsonaro com 
avaliação abaixo de 30%.  

Levantamento foi realizado 
entre 18 e 23 de fevereiro pelo 
IPEC (Inteligência, Pesquisa e 
Consultoria) - instituto criado 
por ex-dirigentes do Ibope.

28% dos entrevistados 
consideram a gestão Bolso-
naro ótima ou boa, enquanto 
39% avaliam como ruim ou 
péssima. A margem de erro é 
de dois pontos para mais ou 
para menos.

47% dos eleitores com 
renda mensal superior a cinco 
salários mínimos consideram o 
governo ruim ou péssimo. 24% 
consideram ótimo ou bom.  

Já 26% dos ouvidos com 
renda de até um salário 

mínimo acham o governo ruim 
ou péssimo;  38% consideram 
ótimo ou bom.  

Permanece o setor evangé-
lico como a principal base de 
apoio ao presidente: avalia-
ção positiva de 38% neste 
segmento e a menor taxa de 
rejeição - apenas 27% cravam o 
governo federal como ruim ou 
péssimo.

2.002 pessoas foram entre-
vistadas presencialmente em 
143 municípios.

Pesquisas anteriores feitas 
por outros institutos sobre 
índices de aprovação de Bolso-
naro apresentaram os seguin-
tes resultados:

Datafolha, 31% (campo em 
20 e 21 de janeiro); XP/Ipespe, 
30% (2 a 4 de fevereiro); Poder-
Data, 30% (1 e03 de fevereiro); 
Exame/Ideia, 31% (12 de feve-
reiro).

Definitivamente, o presi-
dente brasileiro joga contra a 
sua própria população, numa 
fixação mortal, onde 259.402 
pessoas já morreram no Brasil 
em decorrência da covid-19. 
Suas falas são, desde o início 
da pandemia, no sentido de 
negar a doença, apostando em 
uma estratégia genocida de 
que é preciso ‘morrer quem 
tiver que morrer’, desde que 
o lucro das empresas esteja 
garantido.

Em diversas ocasiões, 
nosso presidente tem incitado 
seus apoiadores a negarem a 
doença, inclusive agindo forte-

mente para acabar com a única 
coisa que efetivamente pode 
barrar o vírus, que é a máscara 
facial. Bolsonaro, como um 
‘Nero sociopata moderno’ toca 
fogo no país, jogando contra 
toda e qualquer iniciativa que 
venha a diminuir o número 
de mortes e apontar para uma 
solução do problema.

No mundo inteiro, com as 
medidas de prevenção adota-
das seriamente, os casos de 
mortes já estão diminuindo 
paulatinamente, enquanto que 
no Brasil só aumenta. Brasi-
leiros e brasileiras enchem 
hospitais com casos graves da 

doença, levando a rede pública 
e privada de Saúde ao caos em 
diversas cidades e Estados.

Poderíamos ter evitado 
milhares de mortes, caso o 
governo do presidente Jair 
Bolsonaro tivesse contratado 
as vacinas no ano passado. 
Butantan e outros laboratórios 
ofereceram milhões de doses 
do imunizante, sem uma 
resposta positiva do governo. 
Assim, todos esses laborató-
rios, sem contratos de fabrica-
ção, tiraram o Brasil da faixa de 
produção, direcionando para 
outros países sua produção de 
vacinas. Agora, com o mundo 

todo brigando por doses do 
imunizante, o Brasil não tem 
contratos prévios acertados, 
forçando-nos a correr contra 
o tempo e rezando para que 
novos contratos sejam feitos 
para que tenhamos vacinação 
em massa até o final do ano, 
o que é improvável devido a 
falta de insumos básicos para 
esta produção, já que não 
foram contratados com ante-
cedência.

Em suma temos  um 
governo totalmente insensí-
vel a dor e sofrimento do seus 
próprio povo. Um governo 
que apostou tudo em medi-

camentos comprovadamente 
ineficazes. Apostou tudo em 
fake news intermináveis sobre 
tudo que se refere à doença.

Bolsonaro certamente 
passará para a história como 
um governante responsável 
direto pelas mortes de inúme-
ros cidadãos e cidadãs do seu 
próprio povo.

Resta saber até quando os 
brasileiros e brasileiras vão 
ficar inertes diante desse holo-
causto moderno. Triste país 
que tem como governante 
alguém humanamente insen-
sível e perversamente ávido 
pelo poder.

A ascensão dos bancos digitais e fintechs 
e a descentralização das finanças

Pela 1ª vez Bolsonaro tem 
aprovação abaixo de 30%

Cínico e perverso, Bolsonaro ‘toca fogo no País’

REUTERS/Ueslei Marcelino



Leonardo André (estagiário)
Ascom Semed 

As confirma-
ções da pré-
- m a t r í c u l a 

seguem acontecendo na Central 
de Atendimento da Secreta-
ria Municipal de Educação 
(Semed). A realização da matrí-
cula está sendo feita pelo What-
sApp através do número (82) 9 
8882-8131 e vai até amanhã. A 
decisão foi tomada para evitar 
aglomerações e garantir a segu-
rança de pais, responsáveis e 
alunos.

O resultado desta fase está 
disponível desde o dia 2 de 
março e para consultar, basta 
acessar o site sislameal.caedu-
fjf.net e fazer o login com o 
CPF e a senha cadastrada no 
banco de dados da matrícula. 
Com o resultado da escola 
selecionada, deve-se entrar 
em contato diretamente pelo 
WhatsApp, enviando uma 
foto do RG e CPF do respon-
sável, certidão de nascimento 
do aluno, comprovante de 
residência e declaração de 
escolaridade (necessário para 
os alunos do 6º ano).

Na Central de Atendimento, 
o secretário de Educação, Elder 
Maia, explicou que a virtuali-
zação do processo foi pensada 
para garantir segurança diante 
da pandemia de Covid-19.

“Até sexta-feira [amanhã], 
nós teremos a confirma-
ção da matrícula que, em 
razão da pandemia, está 
sendo feita pelo WhatsApp 
da maneira mais simples e 
direta. Nós montamos uma 
Central na sede da Semed 
que fará todos esses atendi-
mentos, tudo isso para evitar 
a aglomeração, circulação 

do vírus e a sobrecarga do 
nosso sistema de saúde”, diz 
o secretário.

A equipe de atendimento 
da Semed explica que todos os 
responsáveis estão sendo aten-
didos e que alguns detalhes 
podem adiantar o processo “É 
importante que os pais já este-
jam com as fotos dos documen-
tos para agilizar o processo. E 
que, de preferência, também 
enviem o comprovante de 
resultado da pré-matrícula, 
pois facilita bastante a confir-
mação”, explica Jirlean Arley, 
atendente da Central.
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Matrícula na rede pública deve 
ser confirmada até amanhã

PAIS OU RESPONSÁVEIS precisam enviar documentação através do contato via WhatsApp para garantir vaga

A vacinação contra o 
coronavírus continua em 
Maceió. Até ontem, a cidade 
já somava 37.110 pessoas 
vacinadas com a primeira 
dose. Desse total, 13.785 
já foram receberam com a 
segunda dose do imuni-
zante. Idosos de 83 anos ou 
mais, profissionais de saúde 
que atuam na linha de frente 
do combate ao vírus e idosos 
de Instituições de Longa 
Permanência (ILPIs) estão 

entre os que já concluíram 
seu esquema vacinal.

Maceió segue imuni-
zando, com a segunda dose, 
os idosos que foram vacina-
dos com a Coronavac na etapa 
que aconteceu entre 9 e 13 de 
fevereiro. A vacinação, que 
iniciou na última terça-feira 
(2), está acontecendo das 10h 
às 16h no drive-thru do Jara-
guá e pontos fixos dos shop-
pings Maceió (Mangabeiras), 
Pátio (Benedito Bentes) e 

Papódromo (Vergel do Lago).
É  importante  que os 

usuários confiram em seu 
cartão de vacinação o tipo de 
vacina tomada e a data apra-
zada para receber a 2ª dose. 
A Secretaria Municipal de 
Saúde reforça que a segunda 
dose só será aplicada em que 
se vacinou com a Corona-
vac, que deve ser adminis-
trada no período de 21 a 28 
dias após o recebimento da 
primeira dose.

A Secretaria de Segurança 
Comunitária e Convívio 
Social (SEMSCS) interditou 
ontem um circo que estava 
funcionando de forma clan-
destina no bairro Mangabei-
ras. A operação, que contou 
com a participação da Guarda 
Municipal e de fiscais da 
SEMSCS, foi realizada após 
uma denúncia anônima.

Durante a fiscalização, os 
fiscais verificaram a existên-
cia de mais de quinhentos 
lugares na plateia, desrespei-
tando o decreto do distan-
ciamento social em vigor, 
além de ausência da Anota-

ção de Responsabilidade 
Técnica (ART) emitida por 
engenheiro, extintores de 
incêndio vencidos, locais de 
manipulação de alimentos 
em desacordo com a Vigilân-
cia Sanitária e precariedade 
na ligação de energia elétrica, 
dentre outras irregularida-
des.

Animais de fibra de vidro 
que faziam parte da divul-
gação do circo foram apre-
endidos pelos fiscais porque 
estavam em área pública – 
em pleno cruzamento da via 
– sem autorização.

O secretário Thiago Prado, 

que coordenou a operação, 
disse que o proprietário foi 
notificado quanto às ilega-
lidades, e também foi infor-
mado acerca da interdição. 
“Fiscalizações como essas 
tendem a se intensificar nos 
próximos dias, para garan-
tir a segurança sanitária dos 
cidadãos maceioenses”, afir-
mou.

A interdição do circo é 
válida até que o proprietário 
do circo regularize as pendên-
cias. Além de ter as ativida-
des suspensas, o proprietário 
do circo terá que pagar uma 
multa

COVID-19

MANGABEIRAS

Mais de 13 mil cidadãos 
tomaram segunda dose 

Após denúncia, fiscais 
fecham circo clandestino

Terá início na próxima 
terça-feira (09) as visitas do 
Grupo Especial de Trabalho 
(GET), previsto dentro do 
Programa Previne Maceió, 
para executar ações e auxiliar a 
população residente nas áreas 
de risco com a prevenção de 
possíveis desastres naturais 
durante o período chuvoso. 

O grupo é formado pela 
Secretaria Municipal de 
Governo, Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social, 
Secretaria Municipal de Infra-
estrutura, Superintendência 
de Desenvolvimento Susten-
tável e Defesa Civil. 

A proposta é conversar 
com os moradores dessas 
áreas de maior risco na capi-
tal alagoana para identificar 
possíveis irregularidades, que 
possam provocar danos em 
dias de chuva, como galerias 
entupidas, árvores com risco 
de desabamento, casas cons-
truídas em locais inadequados 
e infiltração nas encostas. 

O  c o o r d e n a d o r  d o 
programa, secretário Fran-
cisco Sales, enfatiza que o 
Previne Maceió já desenvol-
veu algumas ações em pontos 
diversos da cidade, principal-
mente com desobstrução de 
galerias de águas pluviais e 
agora direciona as ações para 
as áreas de risco. 

“Vamos levar todo o grupo 
de trabalho para visitar essas 
comunidades buscando agili-
zar a resolução dos problemas, 
podendo ter cada secretário a 
sua visão dessas demandas 

e iniciar a melhor forma de 
preservar os moradores”, 
colocou Francisco Sales. 

As grotas do bairro do 
Jacintinho serão as primeiras 
visitadas. “Nós estabelece-
mos dentro do nosso crono-
grama visitar um bairro a cada 
semana e durante esse tempo 
dar andamento para resolver 
as demandas encontradas. 
Temos menos de 30 dias para 
o início do período chuvoso 
e vamos acelerar o máximo 
para garantir atendimento 
das principais áreas de risco”, 
acrescentou o secretário. 

PREVINE MACEIÓ
O Programa Previne 

Maceió tem como objetivo 
levar ações de prevenção, 
informação e advertir a popu-
lação sobre possíveis danos 
provocados pelas chuvas.  o 
planejamento é para tentar 
minimizar ao máximo os 
danos provocados durante 
a quadra chuvosa, prevista 
entre os meses de março a 
agosto. 

Dentre as ações previs-
tas dentro do estão a limpeza 
de canais e córregos (macro-
drenagem); manutenção 
preventiva da rede de micro-
drenagem, especialmente a 
limpeza de bueiros do sistema 
de águas pluviais; vistoria e 
poda ou erradicação de árvo-
res sob risco de tombamento; 
limpeza de encostas e remoção 
de lixo acumulado; sensibili-
zação da população moradora 
em áreas de risco.

PERÍODO CHUVOSO

Órgãos levam ações 
para áreas de risco



Alan Fagner
Repórter

Os dois primeiros meses 
de 2021 foram positivos no 
combate às drogas ilegais e à 
criminalidade. A Secretaria de 
Estado da Segurança Pública 
(SSP), por meio das forças de 
segurança, retirou mais de 640 
quilos de drogas e 358 armas 
de fogo de circulação nesse 
período em Alagoas.

O número é ainda melhor 
que o obtido no mesmo perí-
odo do ano anterior. Entre 
janeiro e fevereiro de 2020, as 
forças policiais apreenderam 
cerca de 98 quilos de maco-
nha. Já no mesmo período de 
2021 foram mais de 600 quilos 
da droga retirados de circula-
ção.

Também foram apreendi-
dos cerca de 46 quilos de coca-
ína e pasta base entre janeiro e 
fevereiro deste ano.

APREENSÃO DE ARMAS
As operações das forças 

policiais também apreende-
ram 358 armas de fogo em 
janeiro e fevereiro deste ano, 
30,1% mais que o conquis-
tado no mesmo período de 
2020, quando foram apreen-
didas 275 armas. Maceió e 
Arapiraca registram os maio-
res índices de apreensões 
com 106 e 29 armas, respec-
tivamente.

Para  o  secretár io  de 

Segurança Pública, Alfredo 
Gaspar, esses números são 
a comprovação de que as 
ações e operações integradas 
promovidas pela secretaria 
com as forças de segurança 
es tão  dando resul tado. 
“Estes são indicadores de 
que a polícia está em campo 
trabalhando com inteli-
gência e eficiência”, disse o 
secretário.
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João Victor Barroso 
Repórter

A Rede Pública 
d e  S a ú d e 
de Alagoas 

destinada ao enfrentamento 
à Covid-19 está estruturada 
com 896 leitos exclusivos para 
o tratamento da doença. As 
vagas estão distribuídas pelo 
território alagoano de maneira 
estratégica para atender toda a 
população, mas, em decorrên-
cia do avanço do novo coro-
navírus e com o aumento na 
taxa de ocupação de leitos, 
o número de vagas disponí-
veis vem diminuindo, e esse 
percentual já ultrapassou a 
casa dos 60%.

São 577 leitos ocupados, o 
que representa 64% do total 
de vagas disponíveis exclusi-
vamente para pacientes com 
a Covid-19, segundo o último 
boletim divulgado pela Secreta-
ria de Estado da Saúde (Sesau). 
Os leitos estão divididos em 
clínicos, intermediários e de 
UTI (Unidade de Terapia Inten-

siva), e estão presentes em 16 
cidades de Alagoas, distribuí-
dos em unidades hospitalares 
e Unidades de Pronto Atendi-
mento (UPAs).

A taxa de ocupação dos 
leitos de UTI, onde os pacien-
tes mais graves são interna-
dos, está próxima dos 70%, 
tendo atingido o percentual 
de 68%, de acordo com relató-

rio da Sesau.  
Para Álvaro Bulhões, coor-

denador médico do Hospital 
da Mulher (HM), o aumento 
do número de pacientes inter-
nados tem trazido preocu-
pação para todos que estão 
na linha de frente contra a 
Covid-19. “Nos últimos dez 
dias, tivemos um aumento 
considerável na quantidade 

de pacientes, principalmente 
dos casos mais graves da 
doença. Tem sido um número 
acima do que esperávamos. E 
com todos esses leitos ocupa-
dos, pode gerar um colapso na 
rede de saúde pública e vários 
alagoanos ficariam sem aten-
dimento”, informou o médico.

Medidas de proteção – O 
coordenador médico do Hospi-

tal da Mulher reforça que a 
população deve manter todas 
as medidas de proteção para 
reduzir o contágio e evitar que 
o número de vagas disponí-
veis continue caindo. “A alta 
na taxa de ocupação de leitos é 
um reflexo do relaxamento da 
população em relação às medi-
das protetivas. A população 
deve nos ajudar nesse momento 
de dificuldade, respeitando o 
distanciamento social, fazendo 
o uso da máscara e a constante 
higienização das mãos com 
água e sabão ou com álcool 
70%”, reforçou.

Para se ter uma ideia do 
aumento do contágio da Covid-
19, os socorristas do Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu) de Alagoas 
também registraram acréscimo 
no número de ocorrências com 
pacientes suspeitos ou confir-
mados com Covid-19. Nos 
dois primeiros meses de 2021, 
o Samu Alagoas atendeu 1.192 
casos, e entre os meses de janeiro 
e fevereiro houve um aumento 
de 14% nos chamados.

Crescente ocupação de leitos
reforça medidas protetivas

TAXA DE OCUPAÇÃO dos leitos gerais do Estado está em 64%; são 577 pessoas hospitalizadas em tratamento contra a Covid

Márcio Ferreira/Arquivo

Taxa de ocupação de leitos SUS exclusivos para o novo coronavírus já chegou a 64% e ascendeu o sinal de alerta

 Ascom Sesau

Atualização de ontem, 
da Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesau), por meio 
do Programa Nacional de 
Imunização em Alagoas 
(PNI-AL), com apoio técnico 
do Conselho Municipal 
de Secretarias de Saúde 
de Alagoas (Cosems/AL), 
mostra que 108.562 alagoanos 
já receberam a primeira dose 
da vacina contra a Covid-19. 
Em relação à segunda dose 
da vacina contra a Covid-
19, 30.070 pessoas já foram 

imunizadas. Foram aplica-
das 108.562 doses dos imuni-
zantes no Estado.

Alagoas já recebeu, do 
Ministério da Saúde, 228.860 
doses de vacinas desde 
janeiro. Ao todo foram seis 
remessas: a primeira com 
87.760 doses da CoronaVac; 
27.500 doses da Oxford; 
12 .600 ,  da  CoronaVac; 
34.800, da CoronaVac; 37.400 
CoronaVac e AstraZeneca 
e 28.800 da CornaVac. A 
imunização continua ocor-
rendo nos 102 municípios de 
Alagoas.

COVID-19

108.562 alagoanos 
já foram vacinados

Carla Cleto/Arquivo

Ascom SSP

Segurança Pública apreendeu mais de 640 quilos de drogas em 2021

EM DOIS MESES

SSP apreende mais de 
640 quilos de drogas



5O DIA DIGITAL  l  4 de março  I  2021

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

Folhapress

O número de 
novas mortes 
por Covid-19 

no Brasil ontem superou o 
dos Estados Unidos, quando 
considerada a proporção de 
habitantes de cada país.

Com 1.840 novas mortes 
(recorde até o momento), o 
Brasil teve, ontem, uma média 
móvel de 6,3 novos registros 
de óbitos para cada um milhão 
de pessoas.

Nos EUA, foram 1924 
novas mortes, o que repre-
senta 5,8 mortes por milhão, 
também considerando a 

média móvel.
Embora a diferença entre 

os valores seja pequena, nos 
EUA os óbitos estão em queda, 
e a tendência é que a distância 
entre a métrica brasileira e a 
americana seja ampliada nos 
próximos dias.

O s  E U A  e s t ã o  n u m 
processo acelerado de vacina-
ção da população, já chegando 
a 23,8% de cobertura. O 
Brasil está atrás nessa corrida 
(apenas 3,5%) e ainda enfrenta 
o espalhamento da variante de 
Manaus, mais transmissível 
que o novo coronavírus origi-
nal.

Esta não foi a primeira vez 

em que o Brasil passou à frente 
dos EUA em número relativo 
de mortes. De maio a outubro, 
quando o Brasil atravessou 
sua fase mais aguda da pande-
mia em 2020, os registros 
diários brasileiros também 
superaram os americanos.

No fim do ano, porém, os 
EUA viram uma escalada de 
contaminações, enquanto no 
Brasil houve queda de casos. 
A partir de meados de feve-
reiro, o número de óbitos entre 
os americanos começou a cair 
de forma consistente, ao passo 
que por aqui a tendência já era 
de alta acelerada.

Em relação aos países com 

mais de 10 milhões de habitan-
tes, o Brasil era, na noite desta 
quarta, o quarto do ranking de 
novos óbitos relativos à popu-
lação (os dados foram extraí-
dos às 23h).

Em primeiro lugar aparece 
a República Tcheca (15,5), 
seguida pelo Peru (7) e pelo 
México (6). Logo abaixo do 
Brasil aparecem Polônia (5,9) e 
EUA. O Brasil vive atualmente 
a maior crise de saúde de toda 
a pandemia.

Nesta semana, segundo 
balanço feito pela Folha, dez 
capitais têm UTIs com ocupa-
ção superior a 90%. Apenas 
nos dois primeiros meses 

deste ano, o Brasil perdeu 
quase 65 mil pessoas para a 
Covid-19. Há 42 dias, há mais 
de mil registros diários, em 
média.

Desde o início da pande-
mia, são 259,4 mil mortes, 
segundo maior número abso-
luto no mundo -fica atrás dos 
EUA. Proporcionalmente à 
população, contudo, o Brasil 
está em 24º lugar no ranking 
de óbitos, com 1.220 por 
milhão.

O primeiro do ranking é 
San Marino, com 2.180 mortos 
por milhão, seguido da Repú-
blica Tcheca (1.933) e da 
Bélgica (1.910).

Covid-19: Brasil supera Estados 
Unidos em mortes por milhão

PROPORCIONALMENTE À POPULAÇÃO, Brasil está em 24º lugar no ranking de óbitos, com 1.220 por milhão

Movimentos sociais como 
o Vem Pra Rua e o Política Viva 
se juntaram a outras orga-
nizações civis para pedir a 
instauração da CPI da Pande-
mia. O grupo lançou um site 
para pressionar o presidente 
do Senado, Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG), a dar sequência à 
comissão.

“O governo federal gasta 
90 milhões com tratamentos 

inúteis, sabota as compras 
de vacina, o uso de máscaras 
e as medidas de isolamento 
de governadores e prefeitos, 
além de fechar metade dos 
leitos de UTI, espalhar desin-
formação e notícias falsas e 
promover aglomerações”, 
aponta o movimento.

O grupo diz ainda que o 
Congresso Nacional precisa 
instaurar a CPI e investigar 

“os erros, crimes e omis-
sões do governo federal. 
Sobretudo, precisamos de 
pessoas competentes no 
comando das políticas públi-
cas de combate à covid. Esses 
cargos não podem ser deixa-
dos nas mãos de pessoas 
incapazes de cumprir seus 
deveres constitucionais de 
salvaguardar a vida dos 
brasileiros”.

No início de fevereiro, o 
ministro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, disse em sessão 
Plenária do Senado Federal 
que espera que metade da 
população tome vacinas até 
o mês de junho – e que o país 
todo esteja imunizado contra a 
covid-19 até dezembro.

A ida de Pazuello ao 
Senado foi para tentar impedir 
que a Casa inicie os trabalhos 

da CPI. Apesar de a oposi-
ção já contar com assinaturas 
suficientes para o início da 
comissão parlamentar, cabe 
a Rodrigo Pacheco dar o aval 
para sua abertura.

Ontem,  o Brasil bateu o 
recorde de mortes desde o 
início da pandemia. Foram 
1.910 óbitos em apenas 24 
horas. O país registra agora 
259.271 mortes pela doença.

ERROS, CRIMES E OMISSÕES

Movimentos e organizações sociais 
se mobilizam por CPI da Pandemia

Reuters

Alan Fagner
Repórter

Os dois primeiros meses 
de 2021 foram positivos no 
combate às drogas ilegais e à 
criminalidade. A Secretaria de 
Estado da Segurança Pública 
(SSP), por meio das forças de 
segurança, retirou mais de 640 
quilos de drogas e 358 armas 
de fogo de circulação nesse 
período em Alagoas.

O número é ainda melhor 
que o obtido no mesmo perí-
odo do ano anterior. Entre 
janeiro e fevereiro de 2020, as 
forças policiais apreenderam 
cerca de 98 quilos de maco-
nha. Já no mesmo período de 
2021 foram mais de 600 quilos 
da droga retirados de circula-
ção.

Também foram apreendi-
dos cerca de 46 quilos de coca-
ína e pasta base entre janeiro e 
fevereiro deste ano.

APREENSÃO DE ARMAS
As operações das forças 

policiais também apreende-
ram 358 armas de fogo em 
janeiro e fevereiro deste ano, 
30,1% mais que o conquis-
tado no mesmo período de 
2020, quando foram apreen-
didas 275 armas. Maceió e 
Arapiraca registram os maio-
res índices de apreensões 
com 106 e 29 armas, respec-
tivamente.

Para  o  secretár io  de 

Segurança Pública, Alfredo 
Gaspar, esses números são 
a comprovação de que as 
ações e operações integradas 
promovidas pela secretaria 
com as forças de segurança 
es tão  dando resul tado. 
“Estes são indicadores de 
que a polícia está em campo 
trabalhando com inteli-
gência e eficiência”, disse o 
secretário.
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destinada ao enfrentamento 
à Covid-19 está estruturada 
com 896 leitos exclusivos para 
o tratamento da doença. As 
vagas estão distribuídas pelo 
território alagoano de maneira 
estratégica para atender toda a 
população, mas, em decorrên-
cia do avanço do novo coro-
navírus e com o aumento na 
taxa de ocupação de leitos, 
o número de vagas disponí-
veis vem diminuindo, e esse 
percentual já ultrapassou a 
casa dos 60%.

São 577 leitos ocupados, o 
que representa 64% do total 
de vagas disponíveis exclusi-
vamente para pacientes com 
a Covid-19, segundo o último 
boletim divulgado pela Secreta-
ria de Estado da Saúde (Sesau). 
Os leitos estão divididos em 
clínicos, intermediários e de 
UTI (Unidade de Terapia Inten-

siva), e estão presentes em 16 
cidades de Alagoas, distribuí-
dos em unidades hospitalares 
e Unidades de Pronto Atendi-
mento (UPAs).

A taxa de ocupação dos 
leitos de UTI, onde os pacien-
tes mais graves são interna-
dos, está próxima dos 70%, 
tendo atingido o percentual 
de 68%, de acordo com relató-

rio da Sesau.  
Para Álvaro Bulhões, coor-

denador médico do Hospital 
da Mulher (HM), o aumento 
do número de pacientes inter-
nados tem trazido preocu-
pação para todos que estão 
na linha de frente contra a 
Covid-19. “Nos últimos dez 
dias, tivemos um aumento 
considerável na quantidade 

de pacientes, principalmente 
dos casos mais graves da 
doença. Tem sido um número 
acima do que esperávamos. E 
com todos esses leitos ocupa-
dos, pode gerar um colapso na 
rede de saúde pública e vários 
alagoanos ficariam sem aten-
dimento”, informou o médico.

Medidas de proteção – O 
coordenador médico do Hospi-

tal da Mulher reforça que a 
população deve manter todas 
as medidas de proteção para 
reduzir o contágio e evitar que 
o número de vagas disponí-
veis continue caindo. “A alta 
na taxa de ocupação de leitos é 
um reflexo do relaxamento da 
população em relação às medi-
das protetivas. A população 
deve nos ajudar nesse momento 
de dificuldade, respeitando o 
distanciamento social, fazendo 
o uso da máscara e a constante 
higienização das mãos com 
água e sabão ou com álcool 
70%”, reforçou.

Para se ter uma ideia do 
aumento do contágio da Covid-
19, os socorristas do Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu) de Alagoas 
também registraram acréscimo 
no número de ocorrências com 
pacientes suspeitos ou confir-
mados com Covid-19. Nos 
dois primeiros meses de 2021, 
o Samu Alagoas atendeu 1.192 
casos, e entre os meses de janeiro 
e fevereiro houve um aumento 
de 14% nos chamados.

Crescente ocupação de leitos
reforça medidas protetivas

TAXA DE OCUPAÇÃO dos leitos gerais do Estado está em 64%; são 577 pessoas hospitalizadas em tratamento contra a Covid

Márcio Ferreira/Arquivo

Taxa de ocupação de leitos SUS exclusivos para o novo coronavírus já chegou a 64% e ascendeu o sinal de alerta

 Ascom Sesau

Atualização de ontem, 
da Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesau), por meio 
do Programa Nacional de 
Imunização em Alagoas 
(PNI-AL), com apoio técnico 
do Conselho Municipal 
de Secretarias de Saúde 
de Alagoas (Cosems/AL), 
mostra que 108.562 alagoanos 
já receberam a primeira dose 
da vacina contra a Covid-19. 
Em relação à segunda dose 
da vacina contra a Covid-
19, 30.070 pessoas já foram 

imunizadas. Foram aplica-
das 108.562 doses dos imuni-
zantes no Estado.

Alagoas já recebeu, do 
Ministério da Saúde, 228.860 
doses de vacinas desde 
janeiro. Ao todo foram seis 
remessas: a primeira com 
87.760 doses da CoronaVac; 
27.500 doses da Oxford; 
12 .600 ,  da  CoronaVac; 
34.800, da CoronaVac; 37.400 
CoronaVac e AstraZeneca 
e 28.800 da CornaVac. A 
imunização continua ocor-
rendo nos 102 municípios de 
Alagoas.

COVID-19

108.562 alagoanos 
já foram vacinados

Carla Cleto/Arquivo

Ascom SSP

Segurança Pública apreendeu mais de 640 quilos de drogas em 2021

EM DOIS MESES

SSP apreende mais de 
640 quilos de drogas
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Em  m e i o  a o 
enfrentamento 
da crise econô-

mica vivida por todo o país em 
virtude da pandemia da Covid-
19, Alagoas tem saído na frente 
no planejamento estratégico de 
retomada das suas atividades. 
A atração de novos negócios, 
por meio de uma das políticas 
fiscais mais competitivas do 
Brasil, é uma das frentes deste 
trabalho que agora garante ao 
Estado reforço importante na 
cadeia da química e do plás-
tico com o início da instala-
ção de uma nova indústria do 
segmento, a líder de mercado 
Alquimia Kapazi.

Com investimento de R$48,8 
milhões, a empresa – especia-
lizada na produção de tapetes, 
capachos e passadeiras – recebe 
incentivos fiscais e locacionais 
do Programa de Desenvolvi-
mento Integrado (Prodesin) do 

Governo do Estado. Em contra-
partida, mais de 350 empregos 
serão gerados diretamente e é 
prevista a criação de mais de 
mil postos de trabalho de forma 
indireta com a implantação 

do empreendimento, garan-
tindo mais dignidade e oferta 
ampliada de emprego e renda 
para os alagoanos. 

Depois de receber a conces-
são do terreno onde está sendo 

construída a indústria, no Polo 
Industrial Aprígio Vilela, a 
Kapazi avança com 25% dos 
serviços de instalação e tem 
previsão de entrega já para 
janeiro de 2022. O ganho do 

setor com acréscimo de um 
nome de peso do cenário nacio-
nal e o impacto na oferta de 
emprego para a população são 
ressaltados pelo secretário de 
Desenvolvimento Econômico e 
Turismo, Rafael Brito. 

“No momento em que todo o 
país vive um desafio sem prece-
dentes do ponto de vista sani-
tário e econômico, encontrar o 
equilíbrio entre a defesa da vida 
e do emprego e renda tem sido 
o grande triunfo do Governo 
de Alagoas. Realizamos uma 
busca ativa em diversos setores 
e a consequência disso é o cres-
cimento exponencial no número 
de empresas que decidem se 
instalar no nosso estado. A 
Kapazi chega para consolidar o 
time de indústrias que compõem 
a cadeia da química e do plástico, 
responsável sozinha por empre-
gar mais de 14 mil pessoas, 
assegurando não só mais inves-
timento, como oportunidade 
de melhoria de vida do nosso 
povo”, salienta o secretário. 

Indústria de química e plástico
inicia instalação em Alagoas 

EMPRESA KAPAZI começa obra em Marechal Deodoro com investimento de R$48,8 mi e geração de 350 empregos 

João Henrique Siqueira
Repórter

Para estreitar os laços e 
promover a atração de novos 
investimentos para Alagoas, o 
secretário da Fazenda, George 
Santoro, se reuniu, ontem, com 
o Banco do Nordeste do Brasil 
(BNB) para tratar sobre os 
resultados do Banco no estado 
em 2020 e as projeções para 
2021. O encontro aconteceu no 
prédio-sede da Sefaz e contou 
com a presença do superin-
tendente estadual do BNB em 
Alagoas, Sidnei Reis.

Para Santoro, é impor-
tante contar com o apoio do 
Banco para o alavancamento 
da economia do Estado, esta-
belecer medidas e debater 
alternativas para os alagoanos, 
principalmente neste período 
de pandemia. “Apresentei as 
perspectivas de novos negó-
cios e o plano de investimentos 
que o Governo de Alagoas está 
trazendo para o Estado, como 
também caminhos de inves-
timentos com a parceria do 
Bando do Nordeste”.

Na oportunidade, foram 
enfatizados os setores que 
se destacaram nas linhas de 
créditos. De acordo com o 
superintendente, em 2020, 
mesmo com a pandemia, o 
Banco conseguiu superar os 
investimentos e aplicações, 
em relação ao ano anterior. As 
aplicações somaram um total 
de 1,4 bilhão, sendo que 70% 
foram destinadas as pequenas 
microempresas, mini produ-
tores e microempreendedores 
rurais.

A instituição apresen-
tou dados de crescimento 
nos programas de microcré-
dito produtivo orientado. O 
Crediamigo teve crescimento 
de 10% em aplicações no ano 
de 2020 em relação a 2019. 
Foram R$ 542 milhões distri-
buídos em 200 mil operações. 
Já o Agroamigo, destinado ao 
setor rural, obteve aumento 
de 12% em relação ao mesmo 
período do ano anterior.

“Tivemos alguns destaques 
nos investimentos rurais. 60% 
de toda aplicação foi destinada 
ao setor de bovinocultura. Um 

crescimento expressivo no 
financiamento de cultura de 
grãos em Alagoas, pois enten-
demos que tem um potencial 
de crescimento muito rele-
vante, investimentos que estão 
sendo feitos na cadeia em um 
modo geral”, pontuou Sidnei 
Reis.

Foi destacado que o Banco 
do Nordeste implementou 
diversas ferramentas que 
facilitaram e simplificaram o 
acesso do crédito. “Lançamos o 
crédito digital para valores até 
R$ 50 mil. Criamos a renegocia-

ção digital, todo procedimento 
online através de aplicativo ou 
site. Da mesma forma acontece 
com o cadastro digital, acessa 
o sistema, envia os documen-
tos de forma digital, o cadas-
tro é processado e o gerente 
mantém contato com o cliente 
para informar da aprovação do 
cadastro e da apuração de limi-
tes”, explica.

De acordo com o superin-
tendente, o orçamento de BNB 
em 2021 está estimado em R$ 
2,3 bilhões. Desses, 1,6 constitui 
com recursos do Fundo Cons-

titucional de Financiamento do 
Nordeste (FNE). “Boa parte do 
recurso é destinado ao finan-
ciamento em investimento de 
infraestrutura de saneamento 
em logística. Temos grandes 
perspectivas, grandes negócios 
sendo trazidos e atraídos com 
ações que o Governo do Estado 
tem promovido”.

Mesmo após a pande-
mia, todos os procedimen-
tos já ofertados pelo Banco 
do Nordeste em Alagoas 
irão permanecer. Conforme 
Sidnei Reis,  os serviços 
estão sendo aprimorados e a 
tendência é que sejam lança-
das novas ferramentas este 
ano. “O banco já implementou 
e está crescendo a plataforma 
de crédito especializado. Em 
determinado momento, o 
cliente vai poder ter acesso 
e acompanhar a tramitação 
de seu processo junto ao 
banco pela internet, vai ter 
uma perspectiva de quando 
o processo será concluído, 
quando terá acesso ao recurso 
para investir no seu negócio”, 
concluiu. 

PARCERIA

Secretaria da Fazenda e BNB se reúnem 
para tratar de novos investimentos em AL

 Ivo Neto

Secretário da Fazenda e superintendente do BNB se reuniram na Sefaz

Ascom Sedetur

Kapazi chega para fortalecer o time de empresas da cadeia da química e do plástico de AL; são 350 empregos diretos
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Em  m e i o  a o 
enfrentamento 
da crise econô-

mica vivida por todo o país em 
virtude da pandemia da Covid-
19, Alagoas tem saído na frente 
no planejamento estratégico de 
retomada das suas atividades. 
A atração de novos negócios, 
por meio de uma das políticas 
fiscais mais competitivas do 
Brasil, é uma das frentes deste 
trabalho que agora garante ao 
Estado reforço importante na 
cadeia da química e do plás-
tico com o início da instala-
ção de uma nova indústria do 
segmento, a líder de mercado 
Alquimia Kapazi.

Com investimento de R$48,8 
milhões, a empresa – especia-
lizada na produção de tapetes, 
capachos e passadeiras – recebe 
incentivos fiscais e locacionais 
do Programa de Desenvolvi-
mento Integrado (Prodesin) do 

Governo do Estado. Em contra-
partida, mais de 350 empregos 
serão gerados diretamente e é 
prevista a criação de mais de 
mil postos de trabalho de forma 
indireta com a implantação 

do empreendimento, garan-
tindo mais dignidade e oferta 
ampliada de emprego e renda 
para os alagoanos. 

Depois de receber a conces-
são do terreno onde está sendo 

construída a indústria, no Polo 
Industrial Aprígio Vilela, a 
Kapazi avança com 25% dos 
serviços de instalação e tem 
previsão de entrega já para 
janeiro de 2022. O ganho do 

setor com acréscimo de um 
nome de peso do cenário nacio-
nal e o impacto na oferta de 
emprego para a população são 
ressaltados pelo secretário de 
Desenvolvimento Econômico e 
Turismo, Rafael Brito. 

“No momento em que todo o 
país vive um desafio sem prece-
dentes do ponto de vista sani-
tário e econômico, encontrar o 
equilíbrio entre a defesa da vida 
e do emprego e renda tem sido 
o grande triunfo do Governo 
de Alagoas. Realizamos uma 
busca ativa em diversos setores 
e a consequência disso é o cres-
cimento exponencial no número 
de empresas que decidem se 
instalar no nosso estado. A 
Kapazi chega para consolidar o 
time de indústrias que compõem 
a cadeia da química e do plástico, 
responsável sozinha por empre-
gar mais de 14 mil pessoas, 
assegurando não só mais inves-
timento, como oportunidade 
de melhoria de vida do nosso 
povo”, salienta o secretário. 

Indústria de química e plástico
inicia instalação em Alagoas 

EMPRESA KAPAZI começa obra em Marechal Deodoro com investimento de R$48,8 mi e geração de 350 empregos 

João Henrique Siqueira
Repórter

Para estreitar os laços e 
promover a atração de novos 
investimentos para Alagoas, o 
secretário da Fazenda, George 
Santoro, se reuniu, ontem, com 
o Banco do Nordeste do Brasil 
(BNB) para tratar sobre os 
resultados do Banco no estado 
em 2020 e as projeções para 
2021. O encontro aconteceu no 
prédio-sede da Sefaz e contou 
com a presença do superin-
tendente estadual do BNB em 
Alagoas, Sidnei Reis.

Para Santoro, é impor-
tante contar com o apoio do 
Banco para o alavancamento 
da economia do Estado, esta-
belecer medidas e debater 
alternativas para os alagoanos, 
principalmente neste período 
de pandemia. “Apresentei as 
perspectivas de novos negó-
cios e o plano de investimentos 
que o Governo de Alagoas está 
trazendo para o Estado, como 
também caminhos de inves-
timentos com a parceria do 
Bando do Nordeste”.

Na oportunidade, foram 
enfatizados os setores que 
se destacaram nas linhas de 
créditos. De acordo com o 
superintendente, em 2020, 
mesmo com a pandemia, o 
Banco conseguiu superar os 
investimentos e aplicações, 
em relação ao ano anterior. As 
aplicações somaram um total 
de 1,4 bilhão, sendo que 70% 
foram destinadas as pequenas 
microempresas, mini produ-
tores e microempreendedores 
rurais.

A instituição apresen-
tou dados de crescimento 
nos programas de microcré-
dito produtivo orientado. O 
Crediamigo teve crescimento 
de 10% em aplicações no ano 
de 2020 em relação a 2019. 
Foram R$ 542 milhões distri-
buídos em 200 mil operações. 
Já o Agroamigo, destinado ao 
setor rural, obteve aumento 
de 12% em relação ao mesmo 
período do ano anterior.

“Tivemos alguns destaques 
nos investimentos rurais. 60% 
de toda aplicação foi destinada 
ao setor de bovinocultura. Um 

crescimento expressivo no 
financiamento de cultura de 
grãos em Alagoas, pois enten-
demos que tem um potencial 
de crescimento muito rele-
vante, investimentos que estão 
sendo feitos na cadeia em um 
modo geral”, pontuou Sidnei 
Reis.

Foi destacado que o Banco 
do Nordeste implementou 
diversas ferramentas que 
facilitaram e simplificaram o 
acesso do crédito. “Lançamos o 
crédito digital para valores até 
R$ 50 mil. Criamos a renegocia-

ção digital, todo procedimento 
online através de aplicativo ou 
site. Da mesma forma acontece 
com o cadastro digital, acessa 
o sistema, envia os documen-
tos de forma digital, o cadas-
tro é processado e o gerente 
mantém contato com o cliente 
para informar da aprovação do 
cadastro e da apuração de limi-
tes”, explica.

De acordo com o superin-
tendente, o orçamento de BNB 
em 2021 está estimado em R$ 
2,3 bilhões. Desses, 1,6 constitui 
com recursos do Fundo Cons-

titucional de Financiamento do 
Nordeste (FNE). “Boa parte do 
recurso é destinado ao finan-
ciamento em investimento de 
infraestrutura de saneamento 
em logística. Temos grandes 
perspectivas, grandes negócios 
sendo trazidos e atraídos com 
ações que o Governo do Estado 
tem promovido”.

Mesmo após a pande-
mia, todos os procedimen-
tos já ofertados pelo Banco 
do Nordeste em Alagoas 
irão permanecer. Conforme 
Sidnei Reis,  os serviços 
estão sendo aprimorados e a 
tendência é que sejam lança-
das novas ferramentas este 
ano. “O banco já implementou 
e está crescendo a plataforma 
de crédito especializado. Em 
determinado momento, o 
cliente vai poder ter acesso 
e acompanhar a tramitação 
de seu processo junto ao 
banco pela internet, vai ter 
uma perspectiva de quando 
o processo será concluído, 
quando terá acesso ao recurso 
para investir no seu negócio”, 
concluiu. 

PARCERIA

Secretaria da Fazenda e BNB se reúnem 
para tratar de novos investimentos em AL

 Ivo Neto

Secretário da Fazenda e superintendente do BNB se reuniram na Sefaz

Ascom Sedetur

Kapazi chega para fortalecer o time de empresas da cadeia da química e do plástico de AL; são 350 empregos diretos
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Continuam abertas inscrições para o programa de bolsas da Fundação Carolina

A Fundação Carolina acaba de abrir sua 
convocatória de bolsas de estudos para o 
ano acadêmico 2021-2022. Para quem não 
conhece a instituição, ela foi criada em outubro 
de 2000 como para a promoção de relações 
culturais e cooperação educacional e científica 
entre a Espanha e os países da Comunidade 
Ibero-americana das Nações, bem como outros 
países com os quais mantém vínculos culturais, 
históricos e geográficos espaciais. Como parte 
da cooperação espanhola, a Fundação Carolina é 
caracterizada por sua natureza público- privada, 
sua especialização em investimento de capital 
humano através do ensino superior, abrangendo 

todas as áreas de conhecimento e trabalho em 
rede com instituições acadêmicas ibero-ameri-
canas. 
Sobre as bolsas, elas fazem parte do programa de 
«Bolsas de Cooperação Espanhola» que combina 
bolsas da Fundação Carolina e da Agência Espa-
nhola de Cooperação e Desenvolvimento Inter-
nacional (AECID).
A 21a convocatória oferece 504 bolsas alinha-
das às demandas de estratégias de formação e 
desenvolvimento na Comunidade Ibero-ameri-
cana de Nações, inscrita na Agenda 2030 para 
o Desenvolvimento Sustentável, contribuindo por 
meio da mobilidade para a formação da Área de 

Conhecimento Ibero-americano (EIC).
Os programas acadêmicos da nova convocatória 
estão vinculados aos «cinco P» dos ODS da 
Agenda 2030: pessoas; planeta; prosperidade; 
paz, justiça e instituições fortes; e alianças 
(parcerias), buscando promover valor social no 
âmbito acadêmico, profissional, social e cultural, 
além de responder aos desafios sociais que dão 
origem aos ODS´s.
A Fundação está oferecendo 504 bolsas 
distribuídas nas seguintes modalidades: 225 
bolsas de pós-graduação, 85 bolsas de douto-
rado e estadias curtas de pós-doutorado, 27 
bolsas de mobilidade de professores e 37 bolsas 

de estudos institucionais. Além disso, serão 130 
renovações de bolsas de doutorado. No total são 
153 programas acadêmicos, dos quais 136 são 
programas de pós-graduação.
É importante salientar que foram incorporados 
programas que oferecem flexibilidade no ensino 
para facilitar a participação dos alunos em um 
contexto de emergência sanitária. Na maioria 
das vezes, optou-se por um sistema de formação 
híbrido.
Os candidatos podem encontrar todas as 
informações referentes às bolsas de estudo no 
site www.fundacioncarolina.es, onde também se 
realizam as inscrições.

Mini-curso de PORTUGUÊS para surdos
Fonte: LLIDIOMAS

Postdoctoral Networking Tour - Alemanha
Fonte: DAAD

Bolsa de Mestrado e Doutorado EPOS - Alemanha
Fonte: DAAD

Programa de Bolsa de Excelência para Graduação - Canadá
Fonte: Concordia University

O LLIDIOMAS estará 
iniciando um curso 
de português para 
surdos nos dias 29 
de março e 01 de 
abril. As aulas acon-
tecerão das 19h às 
21h.

Aqui está o conte-
údo programático:
- Aula em LIBRAS
- Artigos Definidos
- Substantivo Femi-
nino e Masculino
- Palavras polissê-
micas
- Produção textual

As aulas serão ministradas pela professora Tatiane Xavier Sudré, professora de Português-Inglês, 
de  LIBRAS e coordenadora do  LLIDIOMAS - Escola de Idiomas e LIBRAS

O curso terá um custo de R$29,90. maiores informações através dos telefones (21) 97213-3107 
/  (21) 99689-1730 ou do email llidiomascomercial@gmail.com .

Segundo anúncio por parte do 
DAAD (Serviço Alemão de Inter-
câmbio Acadêmico), pesquisa-
dores experientes interessados 
em conhecer grupos e insti-
tuições de pesquisa em Inte-
ligência Artificial na Alemanha 
podem candidatar-se até o 
dia 08/03 ao “Postdoctoral 
Networking Tour”.  
A chamada destina-se a douto-
res que tenham concluído o 
doutorado há, no máximo, cinco 
anos, ou doutorandos que espe-
ram finalizar sua pesquisa no máximo um ano após a inscrição no programa. Este ano os organizadores 
deram ênfase em Inteligência Artificial e “machine learning”
O evento acontecerá entre os dias 26 e 30 de abril de 2021. Para participar é preciso ter um forte histórico 
de pesquisa com foco em inteligência artificial e “machine learning” (de preferência conectado às áreas 
de estudo das instituições participantes). Interessados poderão conferir mais informações em  https://
bit.ly/3eRA1oQ . 

Estão abertas as inscrições aos últimos três dos 40 cursos de master e doutorado do edital 
2020/2021 do programa de pós-graduação do DAAD focado em desenvolvimento sustentável 
(EPOS). 
 
O  p rog rama  t em como 
público-alvo jovens profis-
sionais e acadêmicos de 
países em desenvolvimento, 
que podem escolher entre 
40 cursos de Master ou 
doutorado, ministrados em 
alemão ou inglês, em uma 
das seguintes áreas:
• Global and Urban Health (U 
Freiburg) | Prazo: 01/03/2021
• International Media Studies 
(HS Bonn-RheinSieg/DW 
Akademie/U Bonn) | Prazo: 31/03/2021
• International Education Management (PH Ludwigsburg / Helwan University) | Prazo: 31/03/2021
O último prazo dessa seleção do EPOS é 31/03/2021. Os contemplados receberão bolsa mensal, 
seguro-saúde, ajuda de custo para passagem aérea e curso preparatório de alemão. Detalhes 
sobre os cursos e pré-requisitos estão disponíveis em https://bit.ly/3ld5JAk  (em alemão e inglês). 

A  Concord ia  Un i ve rs i t y  es tá 
lançando o Programa de Bolsa de 
Excelência para o ano acadêmico de 
2021-2022. Este programa ajudará 
os alunos a obter a graduação na 
universidade, cobrindo suas mensa-
lidades. 
A orientação é que o interessado 
faça sua inscrição para admissão 
na instituição. A partir daí, todos os 
candidatos serão elegíveis para este 
esquema de inscrição.
Os seguintes documentos devem 
ser fornecidos como documentos de acompanhamento do pedido de admissão: cópia do histó-
rico escolar, comprovação de prêmios, certificados de proficiência na língua inglesa, uma carta 
de motivação e uma cópia do passaporte. A universidade aceita TOEFL, IELTS, DET, CAEL, CAE, 
CPE e PTE.
Maiores informações em https://bit.ly/2NpeI67 .


