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3PREFEITO JHC ANUNCIA PARA AMANHÃ INÍCIO DA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 PARA IDOSOS A PARTIR DE 77 ANOS

A Maternidade Escola 
Santa Mônica decidiu isolar 
a Unidade de Terapia Inten-
siva Neonatal (UTIN), após 
14 dos 16 recém-nascidos 

internados testarem posi-
tivo para a Covid-19. Os 
outros dois bebês apresen-
taram sintomas da doença, 
foram submetidos a exames 

e estão isolados. De acordo 
com a maternidade, as infec-
ções não ocorreram somente 
dentro da unidade. Alguns 
bebês são de mães que testa-

ram positivo para a Covid-19 
e outros que vieram de muni-
cípios do interior de Alagoas 
já infectados. No entanto, a 
unidade disponibilizou seis 

leitos para bebês cujas mães 
estejam internadas na mater-
nidade. A maternidade não 
está recebendo pacientes 
para a UTI Neonatal. 

UTI NEONATAL É ISOLADA
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MAIS CLARO

Júlio Cezar disse que população precisa “recomeçar” a batalha contra a pandemia

Em coletiva de imprensa 
hoje pela manhã, o prefeito 
Júlio Cezar, de Palmeira dos 
Índios, disse que o cidadão 
palmeirense precisa “come-
çar de novo” a luta contra a 
Covid-19. O prefeito reuniu a 
imprensa para anunciar medi-
das mais efetivas de fiscali-
zação ao cumprimento do 
Decreto Estadual que colocou 
Palmeira dos Índios na Fase 
Vermelha. Júlio Cezar disse, 
no Decreto Municipal, que a 
cidade terá um Protocolo de 

Boas Práticas para reduzir o 
índice de infecção. De acordo 
com o prefeito, o número de 
Coletes Verdes será aumen-
tado para atuar, principal-
mente no trabalho de porta a 
porta nos bairros com maiores 
índices de pessoas contamina-
das pelo vírus, bancos, lotéri-
cas, feiras livres, comércio e 
também nas ruas da cidade. 
Haverá redução do horário 
de funcionamento do comér-
cio, feiras livres e secretarias 
municipais.

Prefeito quer mais 
rigor contra a Covid

PALMEIRA DOS ÍNDIOS
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...Seduc  
apresenta 
plano para 
volta às aulas

Brasil vira  
o celeiro 
da Covid  
no mundo
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14 BEBÊS TESTAM POSITIVO NA MATERNIDADE SANTA MÔNICA

Mutirão de iluminação  
da SIMA chega ao Centro 

COVID-19

AL abre 178 novos leitos
C o m  o  a u m e n t o  d o 

número de casos de Covid-
19 em Alagoas e a preocupa-
ção em garantir atendimento 
digno à população, a Secre-
taria de Estado da Saúde 
(Sesau) ampliou leitos, grada-
tivamente, durante os últimos 
15 dias. O aumento de vagas 

exclusivas para o tratamento 
de pacientes com Covid-19 
foi de 22,22%, com 178 novas 
vagas. No dia 21 de fevereiro, 
Alagoas contava com 801 
leitos exclusivos para o trata-
mento de pacientes infectados 
pelo novo coronavirus. Agora, 
segundo o boletim divulgado 

pela Sesau, ontem, o povo 
alagoano já tinha à disposi-
ção na Rede Pública de Saúde, 
979 vagas, divididas em leitos 
clínicos, leitos de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) e leitos 
intermediários, localizados 
nas Unidades de Pronto Aten-
dimento (UPAs).

Equipes de manutenção e técnicos da Supe-
rintendência Municipal de Energia e Iluminação 
Pública (Sima) realizaram hoje, no Centro, mais 
um mutirão de iluminação. Na ação, foram subs-
tituídas luminárias defeituosas, que deixavam as 
ruas mais escuras. Além de melhorar a qualidade 
de vida da população, a ação pretende diminuir o 
número de solicitações diárias que chegam atra-
vés dos canais de atendimento da pasta, para que 
o serviço seja otimizado e mantenha-se eficiente.
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No último ano vivemos um 
tipo de hackathon global, talvez 
o primeiro momento na histó-
ria que reuniu governos, indús-
trias e indivíduos para resolver 
o mesmo problema. Em meio ao 
trabalho hercúleo de profissio-
nais da saúde e de cientistas em 
busca de tratamentos e vacinas, 
presenciamos, paralelamente, 
um protagonismo da tecnolo-
gia nunca visto antes, como se o 
futuro estivesse sendo escrito em 
linhas de código.

A intensidade tecnológica 
e científica tem um peso cada 
vez maior nos países que lide-
ram o crescimento econômico e 
o bem-estar de seus cidadãos, e 
as mulheres precisam ser mais 
protagonistas nesta esfera. No dia 
em que celebramos mais um Dia 
Internacional da Mulher e, por se 
tratar de um tema que afeta nosso 
país, ainda mais no contexto 
histórico em que vivemos, é 
importante refletirmos nesta data 
sobre o papel da mulher na tecno-
logia e a quantidade de mulheres 
que optam por carreiras técnico-
-científicas. O público feminino, 
apesar de consumir muitos apli-
cativos, redes sociais e dispo-
sitivos digitais, ainda tem uma 
participação tímida na produção 
da tecnologia.

A necessidade de se ter mais 
mulheres na ciência da compu-
tação não é só uma questão de 
equidade de gênero, mas também 
econômica. Esse cenário poderia 
não ser importante se não fosse 
pela influência da tecnologia e da 
ciência na redefinição do presente 
e do futuro do trabalho: embora o 
número de cursos de computação 
tenha crescido 586% nos últimos 
24 anos no Brasil, o percentual 
de mulheres matriculadas 
nesses cursos passou de 34,8% 

para 15,5%, segundo dados do 
Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais (Inep), do 
Ministério da Educação (MEC).

Os motivos que explicam esta 
realidade são diversos e comple-
xos: padrões e crenças, educação 
digital insuficiente, visibilidade 
reduzida das mulheres cientistas, 
desconhecimento da contribui-
ção para o bem-estar e o desen-
volvimento econômico da ciência 
e tecnologia, famílias e sociedade 
que não aceitam que a ambição é 
um valor que também pode ser 
feminino.

Os estereótipos continuam 
a apresentar as mulheres essen-
cialmente como cuidadoras e a 
pressão sobre a imagem de nossas 
meninas foi intensificada pelo 
poder das redes sociais. Em geral, 
as curtidas e a grande visibilidade 
nas redes não são dadas às mulhe-
res que despontam em carreiras 
tecnológicas.

A análise do perfil de diver-
sidade na área de tecnologias 
digitais também demonstra que 
o acesso ao mercado de trabalho 
por mulheres é desproporcional 
se analisada a população nacio-
nal. Segundo estimativas do 
IBGE, em 2018, o Brasil tinha uma 
população de 51% de mulheres e 
49% de homens. Das 47 milhões 
de vagas de empregos, 44% 
são ocupadas por mulheres. E 
quando se observa a proporção 
por gênero de profissionais no 
setor de tecnologia a divergência 
é ainda maior: 37% de mulheres 
contra 63% de homens. Ou seja, 
praticamente a cada três vagas, 
duas são masculinas. 

Tecnologia e digitalização 
estão no centro das conversas 
públicas e são pauta obrigató-
ria nas empresas que buscam se 
recuperar dos impactos econô-

micos gerados pela crise sanitá-
ria. Vemos, neste cenário, uma 
crescente no volume de ofertas de 
emprego ligadas às carreiras de 
tecnologia. Mais precisamente, 
estamos falando de um aumento 
de 310% no número de vagas aber-
tas na área de tecnologia em 2020 
no Brasil, segundo a GeekHun-
ter, que atua no recrutamento de 
profissionais TI. Se analisarmos 
somente o estado de São Paulo, 
esse crescimento ultrapassa os 
600%, segundo apontamentos da 
Catho. Na Indra, temos orgulho 
de possuir um quadro de profis-
sionais composto em 43% por 
mulheres, enquanto a média das 
500 maiores empresas do Brasil é 
de 35,5%, segundo informações 
do Instituto Ethos. Mas, sabemos, 
ainda há muito a avançar.

Os impactos negativos da 
Covid-19 são inúmeros e tivemos 
que fazer muitos esforços para 
nos adaptar a uma realidade que 
ainda é difícil de prever e aceitar. 
No entanto, estudos apontam que 
esta pandemia tem contribuído 
para acelerar a digitalização da 
sociedade, antecipando algumas 
tendências tecnológicas em cinco 
a dez anos.

O desenvolvimento de vaci-
nas em tempo recorde eviden-
ciou ainda mais a importância 
de se ter uma base tecnológica 
muito bem estruturada, seja para 
garantir a cadeia fria das vacinas 
durante a logística de transporte 
e distribuição, prevenir ataques 
cibernéticos que possam prejudi-
car o sucesso do plano de vacina-
ção e a continuar compartilhando 
informações, rastreando pessoas 
infectadas e monitorando o 
isolamento social, enquanto não 
pudermos declarar, ainda, nossa 
vitória neste crítico episódio da 
história da humanidade.

Dinheiro talvez não compre 
felicidade. Porém, o modo como 
lidamos com o dinheiro afeta dire-
tamente nossa qualidade de vida 
e autoestima. De acordo com uma 
pesquisa da Bankrate, empresa 
estadunidense de finanças pessoais, 
48% dos adultos do país perdem o 
sono por problemas financeiros - 
isso antes dos efeitos colaterais da 
pandemia na área econômica.

Quando olhamos para esse 
cenário fazendo o recorte de gênero, 
a educação financeira se torna ainda 
mais importante para as mulheres. 
Grande parte da população femi-
nina ainda depende financeira-
mente do parceiro ou não é a pessoa 
responsável por tomar as decisões 
de orçamento da casa. Essas condi-
ções colocam a mulher num lugar 
de vulnerabilidade e pode até ser o 
motivador para que ela não saia de 
uma relação onde não é mais feliz.

A diferença salarial entre 
homens e mulheres no Brasil é outro 
tema que merece destaque quando 
pensamos em finanças pessoais. 
Historicamente, no Brasil, homens 
ganham mais que mulheres. Um 
estudo de 2019 demonstrou que os 
homens com ensino superior ganha-
vam em média 47,24% a mais do que 
as mulheres, com homens ganhando 
em média R$ 3.946 e as mulheres R$ 
2.680. Os dados são da Quero Bolsa, 
plataforma de bolsas e vagas para o 
ensino superior, com base nos dados 
do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), feitos para 
a Agência Brasil.

Conhecimento é poder. Então, 
para uma vida com liberdade de 
escolha, a ferramenta chave é o 
estudo sobre finanças pessoais. É 
preciso enxergar o dinheiro como 
um aliado para aprender a utilizá-lo 
a nosso favor.

Para começar a se organizar, 
se você possui dívidas, o recomen-
dado é que planeje-se para pagá-las 
o quanto antes. Dentre as principais 
dicas para realizar isso estão: fazer 
um melhor controle financeiro, 

economizar e claro, renegociar suas 
dívidas. Quando falamos de econo-
mizar, definir prioridades e um teto 
de gastos, montar um planejamento 
financeiro, fazer um consumo cons-
ciente e manter o controle da entrada 
e saída de gastos, são meios eficazes 
para iniciar uma poupança. Mas, 
se você já tem uma vida financeira 
mais equilibrada, definir boas metas 
financeiras, montar uma reserva 
de emergência e começar a investir 
pensando no futuro é fundamental.

As dicas básicas para organizar 
o orçamento são: conhecer sua renda 
líquida, já descontada de tributo, 
impostos e taxas; entender quais 
são os gastos fixos e variáveis; esti-
pular uma meta de poupança e um 
teto de gastos para cada categoria 
de despesas (essenciais, desejos e 
investimentos); acompanhar como 
está gastando seu dinheiro, anali-
sar e mudar o que for preciso para 
mantê-lo equilibrado, seja redu-
zindo gastos ou cortando despesas 
supérfluas.

Apesar das diversas dificul-
dades de inclusão e igualdade 
de gênero, hoje é inegável que as 
mulheres vêm aprendendo cada vez 
mais sobre gestão financeira e que os 
homens têm muito o que aprender 
com elas quando o assunto é inves-
timentos.

Ou seja, além de estarem 
conquistando cada vez mais espaço 
na economia do nosso país, represen-
tando a maioria nas universidades 
brasileiras, mesmo sendo minoria 
no mercado financeiro, as mulheres 
ainda são as melhores investidoras. 
Por serem mais conservadoras que 
os homens e por estarem menos fami-
liarizadas com o mercado financeiro, 
elas buscam mais informações e, 
com paciência e olhar crítico, acabam 
fazendo melhores escolhas. O maior 
diferencial certamente está na visão 
de longo prazo, no senso de oportu-
nidade, estudo e cautela que as fazem 
escolher os melhores ativos financei-
ros, contornando riscos e minimi-
zando perdas quando necessário.

Uma das correntes que expli-
cam a transmissão do vírus no 
Brasil não é propriamente cien-
tífica, mas ideológica. É bem 
verdade que o governo brasileiro 
sempre agiu em desacordo com a 
proteção social em relação a essa 
questão epidemiológica, abrindo 
a discussão como uma farsa, bem 
ao estilo do então presidente dos 
EUA, Donald Trump.

A essência do negacionismo, 
do simplismo no tratamento 
através de medicações inócuas, 
as demonstrações públicas das 
aglomerações sem máscara, a 
falta de coordenação do planalto, 
sempre justificada pela decisão 
do STF que delegava a gover-

nadores e prefeitos o combate à 
pandemia– o que não é verdade, 
pois a Corte não eximiu o 
governo federal de responsabi-
lidade, pelo contrário, reforçou 
a competência dos executivos –, 
fizeram do Brasil preocupação 
internacional na proliferação de 
novas variantes ante o descon-
trole do governo.

Um fato incontestável é que 
Bolsonaro sempre apostou que a 
população não iria aderir às vaci-
nas, pois várias vezes afirmou que 
jamais a tomaria, e que a economia 
era, sim, vítima de uma “epidemia 
fabricada”, em que o vírus era um 
agente político para promoção de 
governadores e oposicionistas. 

E tal pensamento de certa forma 
acabou impregnado na mente dos 
negacionistas, grande parte dos 
seus eleitores, muitos dos quais, 
diga-se de passagem, já faleceram 
em virtude da Covid-19.

Diz um ditado alemão que 
“se há 10 pessoas sentadas numa 
mesa, um nazista se senta e 
ninguém levanta, então há 11 
nazistas sentados”, e é exatamente 
nessa linha de pensamento que 
se pode avaliar a influência exer-
cida por uma corrente ideológica 
que alimenta a contaminação pelo 
vírus.

Hoje no Brasil o grande 
problema são as variantes, o que 
torna a contaminação e a viru-

lência duplicadas, atacando, 
portanto, os jovens, ao contrário 
de outrora, em que eram apenas 
os mais idosos as vítimas fatais.

A questão de saúde pública é 
complexa, ainda mais se tratarmos 
de “lockdown”, uma vez que de 
nada adianta restaurantes cumpri-
rem as exigências de segurança, 
sebares, festas, igrejas e aglomera-
ções em geral não o fazem.Aliás, 
essa é a queixa de determinados 
setores da economia, e com razão.

Isto posto, resta-nos apenas 
uma esperança, a vacinação em 
tempo ágil, o que até agora não 
demonstra que pode ocorrer, já 
que o governo não acompanha 
a produção e a compra destas no 

mesmo ritmo das contaminações. 
Para constatar o terrível desprezo 
por mais de 250.000 mortes, atual-
mente quase 2.000 mortes por dia, 
nada melhor e mais triste do que 
uma frase de Jair Bolsonaro em 
relação a essa tragédia dita esta 
semana: “Chega de frescura e 
mimimi. Vão chorar até quando?”. 
Pobre Brasil, um país que real-
mente não é para principiantes. 
Prova disso é o logístico General 
Pazuello...

Assim, enquanto a tristeza e o 
abandono nos empurram às lágri-
mas, grandes infectologistas e 
países oferecem seu apoio, talvez 
para enxugar o choro doído dos 
desamparados...

Mais mulheres para 
decodificar o futuro

Independência financeira gera 
liberdade para mulheres

Brasil, o celeiro da Covid
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Maceió inicia 
a m a n h ã 
mais uma 

etapa da vacinação para idosos 
na capital: os com 77 anos ou 
mais. O anúncio foi feito no 
começo da tarde desta terça-
-feira, pelo prefeito JHC em 
suas redes sociais. 

A vacinação segue até 
sábado (13), das 10h às 16h, 
nos quatro pontos fixos 
disponibilizados pela Prefei-

tura; no estacionamento do 
Jaraguá, onde a vacinação 
está ocorrendo em modelo 
drive-thru, nas áreas exter-
nas dos shoppings Maceió 
(Mangabeiras) e Pátio (Bene-
dito Bentes), além do Papó-
dromo (Vergel do Lago). Os 
usuários devem levar um 
documento com foto e CPF.

No anúncio, o gestor 
falou sobre a esperança que a 
chegada da vacina tem desper-

tado na população em tempos 
de pandemia da Covid-19. 
Serão ofertadas 2.727 doses de 
imunizantes.

“Doses de esperança! 
Amanhã, vamos começar a 
aplicar a vacina contra o Coro-
navírus em idosos com idade a 
partir de 77 anos ou mais. Esta-
mos correndo contra o tempo 
para imunizar o máximo de 
pessoas e preservar a saúde 
dos maceioenses. Contem com 

meu esforço nessa luta, é priori-
dade”, declarou o prefeito.

O secretário de Saúde 
da capital, Pedro Madeiro, 
também comemorou mais um 
passo dado por Maceió em 
busca de imunizar, e proteger, o 
máximo de pessoas que estiver 
ao alcance de Maceió.

“Tem sido um traba-
lho árduo e diário para que 
nossa capital, liderada pelo 
prefeito JHC, alcance o maior 

número de pessoas, entre 
idosos e profissionais de 
saúde, trazendo um pouco de 
alívio em tempos tão difíceis. 
O anúncio da vacinação para 
essa nova faixa etária, com a 
vacinação para os idosos com 
78 ou mais em andamento 
desde a última segunda-feira, 
8, é uma mostra de como esta-
mos todos empenhados em 
salvar vidas”, declarou Pedro 
Madeiro.

Começa amanhã vacinação em 
idosos a partir de 77 anos

PREFEITO JHC FEZ O ANÚNCIO hoje à tarde em suas redes sociais sobre essa nova etapa da vacinação de idosos na capítal

Um dia histórico para 
as mulheres de Maceió. O 
prefeito JHC assinou, nesta 
segunda-feira (8), decreto 
que cria o Gabinete de Polí-
ticas Públicas para a Mulher, 
iniciativa pioneira que vai 
focar em ações de proteção e 
defesa das mulheres na capi-
tal. O gabinete funcionará 
na sede da Prefeitura e terá 
status de secretaria do muni-
cípio. 

“A gente tem que apos-
tar, sim, em novos tempos, 
na conscientização e por isso 
criamos o nosso Gabinete 
da Mulher, exclusivo para 
efetivação de políticas públi-
cas de proteção e defesa da 
mulher e seus direitos”, afir-
mou o prefeito JHC. 

Ele lembrou que “são 
mulheres fortes, inteligen-
tes, capazes, que querem a 
sua autonomia financeira, 
por isso que a gente tem um 
banco que a gente está desen-
volvendo, da mulher empre-
endedora, que é para que ela 
possa ter a sua autonomia e 
também a capacitação, que é 
necessária para que possam 
entender esse processo e 
não ficarem reféns muitas 
vezes daqueles que deveria 
protegê-las, mas são os que 
machucam”, disse ao citar 
ainda a Casa da Mulher 
Alagoana, que conta com 
total apoio da Prefeitura. 

GARANTIAS INDIVIDUAIS
O Gabinete terá a função 

de criar políticas públicas 
para as mulheres no combate 
à violência, qualificação e 
educação, além de resguar-

dar e fortalecer as garantias 
individuais, como explica 
Ana Paula Mendes, coorde-
nadora.

“Nós já estamos desen-
volvendo políticas impor-
tantes para as mulheres, 
como é o caso do Banco da 
Mulher Empreendedora. 
O programa vai fomentar o 
empreendedorismo femi-
nino e, através disso, ocor-
rerá a liberdade econômica, 
a independência financeira 
da mulher e, assim, elas 
conseguirão fechar o ciclo 
da violência”, informou 
Ana Paula, reforçando que 
o banco atuará ainda com a 
parte de capacitação e educa-
ção das mulheres.

Ainda segundo a coor-
denadora, dados revelam 
que cerca de 30% das mulhe-
res vítimas de violência 
doméstica são dependen-
tes financeiramente de seus 
companheiros e, muitas 

vezes, por isso elas não 
fecham o ciclo da violência.

Ana Paula pontuou ainda 
que as mulheres serão valori-
zadas pela atual gestão e afir-
mou que ao criar o gabinete, 
o prefeito JHC reafirma esse 
compromisso. “Isso mostra 
o quanto o nosso prefeito é 
sensível à causa feminina, 
sendo pioneiro em criar um 
gabinete independente para 
cuidar de políticas públicas 
só para mulheres”, disse. 

A Prefeitura, por meio do 
Gabinete da Mulher, também 
será um parceiro importante 
da Casa da Mulher Alago-
ana, projeto do Tribunal de 
Justiça de Alagoas que visa 
ofertar uma rede de apoio 
com atendimento multidis-
ciplinar para as vítimas de 
violência doméstica.

Outros programas estão 
sendo estruturados dentro 
do gabinete, como serviços 
e campanhas de saúde, um 

Disque Denúncia e a cria-
ção da Patrulha Maria da 
Penha municipal. “Após a 
pandemia, a intenção é criar 
o Dia da Mulher no Bairro. 
O programa irá ofertar um 
dia de serviços de saúde, 
assistência e beleza para 
as mulheres dos diferentes 
bairros da cidade, para que 
as mulheres se sintam privi-
legiadas e cuidadas”, frisou 
ainda a coordenadora.

Outro programa que 
será atendido pelo gabinete 
é o “Tem Saída”, idealizado 
pela Ordem dos Advo-
gados do Brasil Seccional 
Alagoas. Nesta terça-feira 
(9), o prefeito JHC assinará 
um decreto que auxiliará 
que o projeto consiga alcan-
çar seu objetivo: empregar as 
mulheres vítimas de violên-
cia doméstica. Após a assina-
tura e publicação do decreto, 
as empresas que prestam 
serviço à Prefeitura terão que 
reservar 5% de suas vagas 
para este público. 

No decreto será ainda 
instituído um selo, chamado 
“Uma nova mulher”, desti-
nado a empresas privadas 
que não prestam serviço 
à Prefeitura, mas dese-
jam aderir ao programa. O 
município dará publicidade 
aos empreendimentos que 
acolherem o projeto.

As mulheres que deseja-
rem entrar em contato com o 
Gabinete da Mulher podem 
enviar uma mensagem para 
o WhatsApp (82) 98746-9717 
ou para o e-mail gbpoliticas-
publicasmulheres@maceio.
al.gov.br.

A partir desta sexta-feira 
(12), as Centrais Já! localiza-
das nos shoppings da capital 
e interior do estado passarão 
a funcionar de acordo com o 
novo horário estabelecido pelo 
Governo de Alagoas para esses 
centros comerciais, das 11h às 
17h. A mudança no expediente 
visa auxiliar na contenção da 
disseminação do coronavírus 
no estado e fortalecer a proteção 
à saúde dos colaboradores e dos 
usuários das unidades.

De acordo com a Superin-
tendência de Atendimento ao 
Cidadão (SAC), que é vinculada 
à Secretaria de Estado do Plane-
jamento, Gestão e Patrimônio 
(Seplag), as Centrais do Maceió 
Shopping, do Shopping Pátio 
Maceió, do Parque Shopping, 
do Shopping Farol e do Arapi-
raca Garden Shopping terão o 
funcionamento alterado pela 
medida. Nas demais unidades, 
o expediente segue com horário 
normal para os alagoanos.

A SAC reforça que, em 
todas as Centrais Já!, o aten-
dimento ao público só está 
acontecendo mediante agen-
damento prévio, que deve ser 
realizado no site agendamento.
seplag.al.gov.br. Além disso, ao 
comparecer na unidade esco-
lhida, é obrigatório seguir os 
protocolos estabelecidos pela 
Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesau), como uso obrigatório 
de máscara, higienização das 
mãos e manutenção do distan-
ciamento social.

Em caso de dúvidas, os cida-
dãos podem entrar em contato 
pelo telefone (82) 98876-7341 ou 
pelo instagram @seplagalagoas.

DECRETO HISTÓRICO CENTRAIS JÁ!

JHC cria gabinete com foco em 
políticas públicas para mulheres

Mudança 
no horário 
a partir de
sexta-feira 

Iniciativa é pioneira e traz ações de combate à violência, qualificação e educação

Divulgação
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O prefeito Júlio Cezar conce-
deu entrevista coletiva hoje para 
anunciar o Protocolo de Boas 
Práticas, por meio de Decreto 
Municipal, que deverá ser 
adotado pelo Governo Muni-
cipal, servidores e a população. 
O prefeito também destacou o 
reforço das medidas que já estão 
sendo executadas, neste retorno 
de Palmeira dos Índios à Fase 
Vermelha da pandemia provo-
cada pela Covid-19. De acordo 
com o prefeito, o número de 
Coletes Verdes será aumentado 

para atuar, principalmente no 
trabalho de porta a porta nos 
bairros com maiores índices 
de pessoas contaminadas pelo 
vírus, bancos, lotéricas, feiras 
livres, comércio e também nas 
ruas da cidade. Até o final do dia, 
o Protocolo de Boas Práticas será 
publicado em Diário Oficial, 
com todas as informações rela-
cionadas às medidas tomadas 
pelo Governo Municipal, em 
consonância com o Decreto 
Estadual. Haverá redução do 
horário de funcionamento do 
comércio, feiras livres e secreta-
rias municipais.

 Júlio Cezar destacou que 

o governo reforçará os proto-
colos de segurança da popula-
ção e pediu a colaboração dos 
palmeirenses. “Novamente, 
tivemos que recuar e começar 
tudo de novo. Estamos unindo 
forças com os governos do 
estado e federal, juntando as 
secretarias que são necessárias, 
neste momento, e colocando 
medidas novas para ajudar a 
proteger a população e garan-
tir o funcionamento dos servi-
ços essenciais, principalmente 
na área da Saúde. Inclusive, 
já estamos providenciando a 
compra de vacinas, se houver 
demora na chegada dos imuni-

zantes em Palmeira por parte 
do Governo Federal. Ninguém 
queria voltar a este estágio da 
doença e não existem culpados. 
Mas isso significa refazer todo o 
caminho que fizemos até aqui. 
Por isso, pedimos à população 
que colabore e tome todos os 
cuidados para que possamos 
sair, o mais breve possível, 
deste período”, disse o prefeito.

 O prefeito também afir-
mou que o momento é de união 
entre a população e o poder 
púbico. “O cidadão e o poder 
público precisam unir forças, 
novamente, para que possa-
mos vencer esta fase e continu-

armos avançando para as fases 
seguintes. Vamos concentrar 
esforços na Saúde, na Assistên-
cia e nas secretarias que podem 
ajudar. A população precisa 
fazer o que sabe e exercer o seu 
papel, usar máscara, álcool gel, 
manter o distanciamento social 
e cumprir os protocolos sani-
tários. A Guarda Municipal, 
a Polícia Militar, a Vigilância 
Sanitária e a SMTT vão fazer a 
fiscalização dos estabelecimen-
tos, durante a Fase Vermelha 
decretada pelo Governo do 
Estado. A ajuda da população é 
muito importante em todo este 
processo”, afirmou Júlio Cezar.

Warner Filho
Repórter

Na  m a n h ã 
de ontem, a 
Secretaria de 

Estado da Educação apresen-
tou o plano de retomada das 
aulas para os prefeitos e secretá-
rios municipais de educação de 
Alagoas. O encontro aconteceu 
na sede da Associação Alago-
ana dos Municípios (AMA) e foi 
transmitido virtualmente para 
dezenas de prefeitos e secretá-
rios municipais de educação. O 
Plano é uma alternativa de dire-
cionamento para os gestores, 
com relação à volta às aulas nas 
redes municipais.

“Assim como a área da 
saúde, a da educação sofreu 
muito. Por isso, a maioria dos 
municípios brasileiros está 
trabalhando com os governos 
estaduais, devido à lacuna de 
uma coordenação nacional. 
Há um silêncio, como se não 
houvesse pandemia e as ativi-
dades educacionais estivessem 
normais. O que não é verdade. 
Ano passado houve desafios, 
como a necessidade de criação 
de ações institucionais prévias 
que possibilitassem o retorno 
das atividades escolares em 
Alagoas. Tais atividades são 
muito mais amplas do que se 
deduz, pois envolvem a reto-
mada das aulas e as ações ‘fora 
da sala de aula’, para definição 
e cumprimento do calendário”, 
esclarece.

Guedes destacou a impor-
tância da criação da portaria 
que define o regime de ativi-
dades não presenciais, estabe-

lecimento do ano letivo e do 
continuum curricular, para 
unificação dos anos letivos 
2020-2021. Para ele, o momento 
atual é crucial.

“Já garantimos a continui-
dade das atividades escolares 
com calendário 2021 e definição 
do calendário acadêmico, mas 
estamos em atenção perma-
nente ao cenário da pandemia 
e às eventuais necessidades de 
adequação. Há 15 dias, tínha-
mos uma portaria para o retorno 
na modalidade híbrida. Mas 
com o avanço da pandemia, 
foi definida a mudança para o 
modelo remoto, em discussão 
com o governador Renan Filho e 
a Secretaria de Estado da Saúde. 
A decisão priorizou a quali-
dade do ensino e a segurança 
da comunidade escolar. A gente 
conta, mais do que nunca, com 
o governo federal para fazer 
a parte dele. A sociedade está 
cansada e não quer um novo 
normal sem vacina”, enfatiza.

ASPECTOS PEDAGÓGICOS
O secretário executivo 

da Educação, José Márcio de 
Oliveira, destacou a construção 
do documento para definição 
de prioridades na retomada das 
aulas. O documento, concluído 
na última sexta-feira (5), já foi 
disponibilizado para os municí-
pios e serve de base pedagógica 
para ajudar as secretarias na 
construção dos planos munici-
pais.

“A primeira etapa é a de 
revisão do conteúdo de 2020. 
Paralelamente, as escolas e siste-
mas precisam produzir seus 
diagnósticos para compreender 

pedagogicamente em que nível 
os alunos estão. A partir daí, 
pode-se implementar os conte-
údos e práticas do ano 2021. É 
essencial que os gestores conhe-
çam esse documento”, destaca.

Na explanação da gerente de 
articulação da Seduc, Sueleide 
Duarte, foram esclarecidos os 
detalhes da proposta pedagó-
gica para o ano letivo 2021, que 
observa as aprendizagens não 
consolidadas no de 2020.

“Nesse modelo, existe uma 
progressão continuada para 
os estudantes, mas não uma 
aprovação automática. Esta 
é uma oportunidade para a 
continuidade de estudos, da 
vida escolar e para que haja 
uma revisão do conteúdo de 
2020. Isso ajuda a reforçar a 
busca ativa, evitando a desis-
tência dos alunos que achavam 
que já estavam reprovados. 
Isso ainda permite a realização 
de uma avaliação qualitativa, 
com ações de recuperação. 
Nós lembramos que 2021 não 
é um ano comum. Por isso é 
necessário um investimento 
minucioso nesse aspecto 
primordial para reduzirmos 
qualquer prejuízo de aprendi-

zado”, reforça.

SESAU
O secretário estadual da 

saúde, Alexandre Ayres, 
também participou do evento 
e destacou o empenho do 
governo estadual no enfrenta-
mento à pandemia, destacando 
a abertura de 308 leitos de UTI, 
totalizando quase 500, em todo 
o estado. Apesar desse avanço, 
reforçou que vivemos um dos 
piores momentos da pandemia, 
que só pode ser superado com 
a colaboração dos municípios e, 
claro, da população.

“É preciso uma consciência 
coletiva de que a luta não é só 
do governo, para evitar o agra-
vamento visto em todo o país. 
Neste momento, sem a colabo-
ração da população de maneira 
geral, não suportaremos a carga 
e a pressão na rede hospitalar. 
Depois de muitas reuniões, 
temos a certeza de que, com o 
esforço conjunto, vamos supe-
rar esse momento. Não há 
outra saída, senão a vacinação”, 
endossa.

AMA E UNDIME
O vice-presidente da AMA, 

Sérgio Lira, reforçou a impor-
tância da reunião para os 
municípios alagoanos. Para ele, 
num cenário onde não há uma 
coordenação nacional para as 
ações na área da educação, a 
vanguarda da Seduc é essencial 
para uma boa atuação das secre-
tarias municipais.

“A atenção da Seduc para 
com os municípios é muito 
importante, já que não temos 
as ações verticais do governo 
federal. Isso nos ajuda a não 
ficar como acéfalos, sem saber 
o que e como devemos fazer. 
Esse momento é muito impor-
tante para esclarecer uma série 
de dúvidas que tínhamos. 
Agora, já ‘trocamos figuras’, 
montamos um cronograma e, 
daqui a três semanas recebere-
mos, de novo, a mesma equipe 
da educação. A ideia é saber o 
que evoluiu, como evoluiu e 
porque evoluiu, além do que 
é que a gente vai fazer a partir 
daí”, pontua.

A União dos Dirigen-
tes Municipais de Educação 
também participou do evento. 
O vice-presidente da Undime, 
Djalma Barros, reforçou o valor 
do conteúdo compartilhado 
pelo corpo técnico da Seduc, 
para balizar as ações no inte-
rior.

“As orientações pedagógi-
cas sobre o currículo, a avalia-
ção diagnóstica e a questão da 
busca ativa nos deixa mais segu-
ros e oferecem um norte para 
o planejamento atual. Esses 
instrumentos técnicos e legais 
trazidos pela Seduc são um 
grande amparo para as nossas 
essas ações”, comemora.

Seduc apresenta plano de volta 
às aulas a prefeitos e secretários

REUNIÃO VIRTUAL aconteceu na sede da AMA e contou com a participação do secretário estadual de saúde

Thiago Ataíde

EM PALMEIRA

Prefeito anuncia medidas contra Covid-19

Reunião virtual aconteceu na sede da Associação dos Municípios Alagoanos 
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Entenda a decisão de Fachin 
e seus impactos sobre Lula

EX-PRESIDENTE foi condenado em duas ações penais, por corrupção e lavagem, do triplex de Guarujá (SP) e do sítio de Atibaia

Folhapress

O m i n i s -
t r o  E d s o n 
F a c h i n , 

do STF (Supremo Tribunal 
Federal), determinou nesta 
segunda-feira (8) a anulação de 
todas as condenações proferi-
das contra o ex-presidente Lula 
pela 13ª Vara Federal da Justiça 
Federal de Curitiba, responsá-
vel pela Lava Jato.

Lula foi condenado em duas 
ações penais, por corrupção e 
lavagem, do tríplex de Guarujá 
(SP) e do sítio de Atibaia. Na 
decisão, o ministro afirma 
que as decisões não poderiam 
ter sido tomadas pela vara 
responsável pela operação e 
determinou que os casos sejam 
reiniciados pela Justiça Federal 
do Distrito Federal.

Com isso, as condenações 
que retiravam os direitos políti-
cos de Lula não têm mais efeito.

Leia abaixo perguntas e 
respostas sobre a decisão de 
Fachin e seus impactos sobre 
condenações e candidatura de 
Lula.

O que Edson Fachin deter-
minou sobre as condenações?

O ministro determinou a 
anulação de todas as conde-
nações proferidas contra o 
ex-presidente Lula pela 13ª 
Vara Federal da Justiça Fede-
ral de Curitiba, responsável 
pela Lava Jato.

Lula tinha sido conde-
nado em duas ações penais, 
por corrupção e lavagem, nos 
casos do tríplex de Guarujá 
(SP) e do sítio de Atibaia. 
O ministro entendeu que 
as decisões não poderiam 
ter sido tomadas pela vara 
responsável pela operação 
e determinou que os casos 
sejam reiniciados pela Justiça 
Federal do Distrito Federal.

Qual a argumentação 
do ministro para anular as 
condenações?

Na decisão, Fachin afirma 
que os delitos imputados ao 
ex-presidente não correspon-
dem a atos que envolveram 
diretamente a Petrobras e, por 
isso, a Justiça Federal de Curi-
tiba não deveria ser a respon-

sável pelo caso.
Ele disse que a questão 

da competência da 13ª Vara 
Federal do Paraná já havia 
sido levantada indiretamente 
pela defesa, mas que esta foi 
a primeira vez que a defesa 
apresentou um pedido que 
“reúne condições processuais 
de ser examinado, diante do 
aprofundamento e aperfeiço-
amento da matéria pelo STF”.

“Como corolário de tal 
conclusão, nos termos do art. 
567 do Código de Processo 
Penal, devem ser declarados 
nulos todos os atos decisórios, 
inclusive o recebimento da 
denúncia, determinando-se 
a remessa dos autos à Seção 
Judiciária do Distrito Federal, 
considerada a narrativa da 
prática delitiva no exercício 
do mandato de Presidente da 
República”, afirmou.

O ministro disse que o 
MPF afirmou que Lula exer-
cia “figura central” em grupo 
criminoso com ampla atuação 
em diversos órgãos da Admi-
nistração Pública, “sendo a 
Petrobras apenas um deles”.

“O caso, portanto, não se 
amolda ao que veio sendo 
construído e já decidido 
no âmbito do Plenário e da 
Segunda Turma do Supremo 
Tribunal Federal a respeito 
da competência da 13ª Vara 
Federal de Curitiba, delimi-
tada, como visto, exclusiva-
mente aos ilícitos praticados 
em detrimento da Petrobras 
S/A”, disse.

Na decisão, o ministro fez 
um histórico da jurisprudên-
cia do Supremo acerca dos 
limites da competência da 
Lava Jato de Curitiba.

Segundo ele, inicialmente 
foram retirados todos os os 
casos que não se relacionavam 
com os desvios praticados 
contra a Petrobras.

O que isso muda para a 
candidatura de Lula?

As condenações que reti-
ravam os direitos políticos de 
Lula não têm mais efeito e ele e 
pode se candidatar nas próxi-
mas eleições, em 2022.

Por causa da sentença 
do tríplex, o ex-presidente 

ficou preso por um ano e sete 
meses, entre 2018 e 2019, e não 
pôde disputar a última eleição 
presidencial, barrado pela Lei 
da Ficha Limpa.

O ex-presidente já vinha 
tentando anular as condena-
ções por meio de um pedido 
de habeas corpus no qual 
questionava a imparcialidade 
do ex-juiz Sergio Moro, que 
expediu a sentença no caso 
do apartamento no litoral 
paulista.

Já a segunda sentença, 
sobre a propriedade rural 
no interior de São Paulo, foi 
expedida pela juíza Gabriela 
Hardt.

Quais são os próximos 
passos?

Ainda não há data para 
o julgamento do caso pelo 
conjunto de ministros e isso 
só ocorrerá se o Ministério 
Público Federal recorrer da 
decisão. A corte ainda deverá 
decidir se decide o caso no 
plenário ou na 2ª Turma, 
geralmente mais favorável aos 
pedidos do petista.
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O prefeito Júlio Cezar conce-
deu entrevista coletiva hoje para 
anunciar o Protocolo de Boas 
Práticas, por meio de Decreto 
Municipal, que deverá ser 
adotado pelo Governo Muni-
cipal, servidores e a população. 
O prefeito também destacou o 
reforço das medidas que já estão 
sendo executadas, neste retorno 
de Palmeira dos Índios à Fase 
Vermelha da pandemia provo-
cada pela Covid-19. De acordo 
com o prefeito, o número de 
Coletes Verdes será aumentado 

para atuar, principalmente no 
trabalho de porta a porta nos 
bairros com maiores índices 
de pessoas contaminadas pelo 
vírus, bancos, lotéricas, feiras 
livres, comércio e também nas 
ruas da cidade. Até o final do dia, 
o Protocolo de Boas Práticas será 
publicado em Diário Oficial, 
com todas as informações rela-
cionadas às medidas tomadas 
pelo Governo Municipal, em 
consonância com o Decreto 
Estadual. Haverá redução do 
horário de funcionamento do 
comércio, feiras livres e secreta-
rias municipais.

 Júlio Cezar destacou que 

o governo reforçará os proto-
colos de segurança da popula-
ção e pediu a colaboração dos 
palmeirenses. “Novamente, 
tivemos que recuar e começar 
tudo de novo. Estamos unindo 
forças com os governos do 
estado e federal, juntando as 
secretarias que são necessárias, 
neste momento, e colocando 
medidas novas para ajudar a 
proteger a população e garan-
tir o funcionamento dos servi-
ços essenciais, principalmente 
na área da Saúde. Inclusive, 
já estamos providenciando a 
compra de vacinas, se houver 
demora na chegada dos imuni-

zantes em Palmeira por parte 
do Governo Federal. Ninguém 
queria voltar a este estágio da 
doença e não existem culpados. 
Mas isso significa refazer todo o 
caminho que fizemos até aqui. 
Por isso, pedimos à população 
que colabore e tome todos os 
cuidados para que possamos 
sair, o mais breve possível, 
deste período”, disse o prefeito.

 O prefeito também afir-
mou que o momento é de união 
entre a população e o poder 
púbico. “O cidadão e o poder 
público precisam unir forças, 
novamente, para que possa-
mos vencer esta fase e continu-

armos avançando para as fases 
seguintes. Vamos concentrar 
esforços na Saúde, na Assistên-
cia e nas secretarias que podem 
ajudar. A população precisa 
fazer o que sabe e exercer o seu 
papel, usar máscara, álcool gel, 
manter o distanciamento social 
e cumprir os protocolos sani-
tários. A Guarda Municipal, 
a Polícia Militar, a Vigilância 
Sanitária e a SMTT vão fazer a 
fiscalização dos estabelecimen-
tos, durante a Fase Vermelha 
decretada pelo Governo do 
Estado. A ajuda da população é 
muito importante em todo este 
processo”, afirmou Júlio Cezar.

Warner Filho
Repórter

Na  m a n h ã 
de ontem, a 
Secretaria de 

Estado da Educação apresen-
tou o plano de retomada das 
aulas para os prefeitos e secretá-
rios municipais de educação de 
Alagoas. O encontro aconteceu 
na sede da Associação Alago-
ana dos Municípios (AMA) e foi 
transmitido virtualmente para 
dezenas de prefeitos e secretá-
rios municipais de educação. O 
Plano é uma alternativa de dire-
cionamento para os gestores, 
com relação à volta às aulas nas 
redes municipais.

“Assim como a área da 
saúde, a da educação sofreu 
muito. Por isso, a maioria dos 
municípios brasileiros está 
trabalhando com os governos 
estaduais, devido à lacuna de 
uma coordenação nacional. 
Há um silêncio, como se não 
houvesse pandemia e as ativi-
dades educacionais estivessem 
normais. O que não é verdade. 
Ano passado houve desafios, 
como a necessidade de criação 
de ações institucionais prévias 
que possibilitassem o retorno 
das atividades escolares em 
Alagoas. Tais atividades são 
muito mais amplas do que se 
deduz, pois envolvem a reto-
mada das aulas e as ações ‘fora 
da sala de aula’, para definição 
e cumprimento do calendário”, 
esclarece.

Guedes destacou a impor-
tância da criação da portaria 
que define o regime de ativi-
dades não presenciais, estabe-

lecimento do ano letivo e do 
continuum curricular, para 
unificação dos anos letivos 
2020-2021. Para ele, o momento 
atual é crucial.

“Já garantimos a continui-
dade das atividades escolares 
com calendário 2021 e definição 
do calendário acadêmico, mas 
estamos em atenção perma-
nente ao cenário da pandemia 
e às eventuais necessidades de 
adequação. Há 15 dias, tínha-
mos uma portaria para o retorno 
na modalidade híbrida. Mas 
com o avanço da pandemia, 
foi definida a mudança para o 
modelo remoto, em discussão 
com o governador Renan Filho e 
a Secretaria de Estado da Saúde. 
A decisão priorizou a quali-
dade do ensino e a segurança 
da comunidade escolar. A gente 
conta, mais do que nunca, com 
o governo federal para fazer 
a parte dele. A sociedade está 
cansada e não quer um novo 
normal sem vacina”, enfatiza.

ASPECTOS PEDAGÓGICOS
O secretário executivo 

da Educação, José Márcio de 
Oliveira, destacou a construção 
do documento para definição 
de prioridades na retomada das 
aulas. O documento, concluído 
na última sexta-feira (5), já foi 
disponibilizado para os municí-
pios e serve de base pedagógica 
para ajudar as secretarias na 
construção dos planos munici-
pais.

“A primeira etapa é a de 
revisão do conteúdo de 2020. 
Paralelamente, as escolas e siste-
mas precisam produzir seus 
diagnósticos para compreender 

pedagogicamente em que nível 
os alunos estão. A partir daí, 
pode-se implementar os conte-
údos e práticas do ano 2021. É 
essencial que os gestores conhe-
çam esse documento”, destaca.

Na explanação da gerente de 
articulação da Seduc, Sueleide 
Duarte, foram esclarecidos os 
detalhes da proposta pedagó-
gica para o ano letivo 2021, que 
observa as aprendizagens não 
consolidadas no de 2020.

“Nesse modelo, existe uma 
progressão continuada para 
os estudantes, mas não uma 
aprovação automática. Esta 
é uma oportunidade para a 
continuidade de estudos, da 
vida escolar e para que haja 
uma revisão do conteúdo de 
2020. Isso ajuda a reforçar a 
busca ativa, evitando a desis-
tência dos alunos que achavam 
que já estavam reprovados. 
Isso ainda permite a realização 
de uma avaliação qualitativa, 
com ações de recuperação. 
Nós lembramos que 2021 não 
é um ano comum. Por isso é 
necessário um investimento 
minucioso nesse aspecto 
primordial para reduzirmos 
qualquer prejuízo de aprendi-

zado”, reforça.

SESAU
O secretário estadual da 

saúde, Alexandre Ayres, 
também participou do evento 
e destacou o empenho do 
governo estadual no enfrenta-
mento à pandemia, destacando 
a abertura de 308 leitos de UTI, 
totalizando quase 500, em todo 
o estado. Apesar desse avanço, 
reforçou que vivemos um dos 
piores momentos da pandemia, 
que só pode ser superado com 
a colaboração dos municípios e, 
claro, da população.

“É preciso uma consciência 
coletiva de que a luta não é só 
do governo, para evitar o agra-
vamento visto em todo o país. 
Neste momento, sem a colabo-
ração da população de maneira 
geral, não suportaremos a carga 
e a pressão na rede hospitalar. 
Depois de muitas reuniões, 
temos a certeza de que, com o 
esforço conjunto, vamos supe-
rar esse momento. Não há 
outra saída, senão a vacinação”, 
endossa.

AMA E UNDIME
O vice-presidente da AMA, 

Sérgio Lira, reforçou a impor-
tância da reunião para os 
municípios alagoanos. Para ele, 
num cenário onde não há uma 
coordenação nacional para as 
ações na área da educação, a 
vanguarda da Seduc é essencial 
para uma boa atuação das secre-
tarias municipais.

“A atenção da Seduc para 
com os municípios é muito 
importante, já que não temos 
as ações verticais do governo 
federal. Isso nos ajuda a não 
ficar como acéfalos, sem saber 
o que e como devemos fazer. 
Esse momento é muito impor-
tante para esclarecer uma série 
de dúvidas que tínhamos. 
Agora, já ‘trocamos figuras’, 
montamos um cronograma e, 
daqui a três semanas recebere-
mos, de novo, a mesma equipe 
da educação. A ideia é saber o 
que evoluiu, como evoluiu e 
porque evoluiu, além do que 
é que a gente vai fazer a partir 
daí”, pontua.

A União dos Dirigen-
tes Municipais de Educação 
também participou do evento. 
O vice-presidente da Undime, 
Djalma Barros, reforçou o valor 
do conteúdo compartilhado 
pelo corpo técnico da Seduc, 
para balizar as ações no inte-
rior.

“As orientações pedagógi-
cas sobre o currículo, a avalia-
ção diagnóstica e a questão da 
busca ativa nos deixa mais segu-
ros e oferecem um norte para 
o planejamento atual. Esses 
instrumentos técnicos e legais 
trazidos pela Seduc são um 
grande amparo para as nossas 
essas ações”, comemora.

Seduc apresenta plano de volta 
às aulas a prefeitos e secretários

REUNIÃO VIRTUAL aconteceu na sede da AMA e contou com a participação do secretário estadual de saúde

Thiago Ataíde

EM PALMEIRA

Prefeito anuncia medidas contra Covid-19

Reunião virtual aconteceu na sede da Associação dos Municípios Alagoanos 
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A Confedera-
ção Nacional 
do Comércio 

de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), em ofício enviado por 
seu presidente, José Roberto 
Tadros, na última quarta-feira 
(03), solicitou ao ministro da 
Economia, Paulo Guedes, e 
ao presidente da Federação 
Brasileira de Bancos (Febra-
ban), Isaac Sidney, a prorro-
gação da carência para início 
do pagamento dos emprés-
timos contraídos no âmbito 
do Programa Nacional de 
Apoio às Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte 
(Pronampe).

Nos documentos, Tadros 
mostra preocupação com 
o fato  de  o  pagamento 
das primeiras parcelas do 
programa ter  início em 
março. “As empresas, sob 
influência dos impactos 
econômicos advindos da 
crise da covid-19, ainda não 
conseguiram se recuperar, 
não dispondo de condições 
para arcar com esse compro-
misso neste  momento”, 
afirma o presidente da CNC, 
ressaltando que o Pronampe 
foi determinante para garan-

tir a sustentabilidade finan-
ceira dos estabelecimentos, 
permitindo a sobrevida de 
milhões de empresas no País 
frente aos graves impactos 
decorrentes da crise do novo 
coronavírus.

A CNC alerta,  ainda, 
nos ofícios enviados, que a 
gravidade da pandemia e 
o consequente fechamento 
do comércio, como tem sido 
feito em cidades e estados 
brasileiros, também precisa 
ser levado em consideração 
para uma eventual prorro-
gação de carência. “A reto-
mada não ocorreu conforme 
o previsto e continuamos 
experimentando as conse-
quências e o agravamento 
da situação, com o retorno 
de medidas que incluem 
o fechamento de estabele-
cimentos”, diz trecho dos 
documentos.

“Corremos o risco de 
serem inviabilizados milhões 
de empreendimentos, sendo 
evidente que aquele cená-
rio inicialmente previsto 
não mais é compatível com 
a realidade”, conclui José 
Roberto Tadros.

Fonte: CNC

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de Alagoas (Fecomércio AL) 
vê com preocupação a onda crescente de casos de 
Covid-19, na capital e no interior, e reconhece a 
importância das medidas restritivas para o enfren-
tamento da pandemia. Contudo, não dá para negar 
o forte impacto econômico causado por restrições 
mais severas, tais como o fechamento dos estabele-
cimentos comerciais, limitações acentuadas de capa-
cidade e proibição de atividades culturais, de lazer e 
de entretenimento.

Como informamos em nota anterior, de março 
a junho de 2020, mais de 3 mil empresas foram 
extintas em Alagoas e, só no primeiro semestre, o 
Estado perdeu quase 30 mil empregos, destes, 5.751 
no segmento de Comércio e Serviços, apenas em 
Maceió. Além disso, Alagoas conta com um grande 
potencial turístico e boa parte dos municípios, assim 
como a capital, tem sua receita advinda, em parcela 
significativa, de atrações de lazer e serviços de hospe-
dagem, bares e restaurantes.

Em se tratando de bares e restaurantes, só no 
Agreste e no Sertão, que estão na fase vermelha, 3.007 
empresas serão afetadas, podendo funcionar apenas 
por serviços de entrega e na modalidade pegue e 
leve. Nas três maiores economias do Estado, a consi-
derar os valores do Produto Interno Bruto (PIB)[1], 
em Maceió, com 7.375 estabelecimentos, Arapiraca, 

com 987, e Marechal Deodoro, com 536, o segmento 
só pode abrir em dia útil, das 6h às 20h, com 50% da 
capacidade, e precisará fechar as portas nos horários 
que registram maior faturamento.

De acordo com o cruzamento de dados dispo-
nibilizados pela Receita Federal do Brasil (RFB) e 
pelo IBGE, o faturamento médio diário do setor de 
Comércio e Serviços é de R$ 59 milhões. Diante desse 
contexto, medidas restritivas de funcionamento, 
principalmente em horários de maior movimenta-
ção, implicam em queda significativa de receita.

Em meio à crise sanitária, que já se perdura por 
um ano, muitos estabelecimentos que retornaram ao 
funcionamento, após mais de 100 dias de paralisação 
das atividades, ainda sentem os reflexos econômicos, 
fato que deve ser agravado com o novo decreto.

Um dos segmentos mais afetados é o setor 
de eventos, que, com as novas medidas, fica sem 
receita, embora as despesas não sejam anuladas. 
Com o fechamento de bares e restaurantes aos fins 
de semana e nas noites de dias úteis, outro segmento 
que também sofre forte impacto é o do Turismo, entre 
hotéis, pousadas, similares e Comércio local.

O momento é crítico e as medidas de restrição são 
necessárias, mas, como contrapartida para o setor, a 
Fecomércio AL defende que as empresas não arquem 
sozinhas com os prejuízos, por isso, a entidade estuda 
viabilizar pleitos tributários e fiscais junto ao governo.

Pronampe: CNC pede que prazo 
de pagamento seja prorrogado

EM OFÍCIO ENVIADO ao ministro da Economia, entidade defende necessidade de mudança em decorrência da crise

NOTA OFICIAL

Gilton Lima
Presidente da Fecomércio AL
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Casos de alergia alimentar 
aumentam e acendem alerta

ALERGOLOGISTA EXPLICA que pais devem ficar atentos aos sintomas, como placas na pele, inchaços e sintomas gastrointestinais

Co c e i r a  e 
p l a c a s  n a 
pele, sensa-

ç ã o  d e  f e c h a m e n t o  n a 
garganta. Esses são sintomas 
típicos das alergias alimenta-
res, caracterizadas como uma 
reação do sistema imunoló-
gico a algum componente 
presente em um determi-
nado alimento.

As alergias alimentares 
têm aumentado conside-
ravelmente com o passar 
dos anos. De acordo com 
um estudo publicado pela 
Universidade Northwes-
tern, nos Estados Unidos, o 
número de consultas e inter-
nações hospitalares decor-
rentes de crises alérgicas 
causadas por alimentos cres-
cem cerca de 30% ao ano.

As estatísticas são ainda 
mais preocupantes no caso 
das crianças, já que as inter-
nações aumentaram 500% 
nos últimos 20 anos, segundo 
o jornal britânico “The Inde-
pendent”.

Dr.  Sidney Souteban, 
alergologista e imunolo-
gista do Sistema Hapvida 
Maceió, afirma que vários 
fatores podem estar asso-
ciados ao surgimento das 

alergias alimentares, mas os 
mais comuns são anormali-
dades metabólicas, herança 

genética e alguma resposta 
anormal do organismo a 
alimentos ou seus ingredien-

tes proteicos.
“Em bebês que estão 

sendo amamentados, por 
exemplo, a alergia alimentar 
se justifica pela imaturidade 
do sistema imune e do trato 
gastrointestinal. Neste caso, 
ele pode nascer predisposto 
às alergias, podendo adquiri-
-las ao longo da vida”, escla-
rece o especialista.

ALIMENTOS QUE MAIS 
CAUSAM ALERGIAS

No Brasil, a estimativa é 
que 7% da população tenha 
alguma alergia alimentar, 
segundo a Associação Brasi-
leira de Alergia e Imunolo-
gia. Dr. Sidney explica que os 
alimentos que mais causam 
alergias são: leite da vaca, 
ovo, amendoim, soja, trigo, 
crustáceos, peixes e nozes.

“De modo geral, ainda 
não existe um medicamento 
específico para prevenir 
alergia alimentar. Uma vez 
diagnosticada, são utiliza-
dos medicamentos para o 
tratamento dos sintomas, 
sendo de suma importância 
evitar novos contatos com 
o alimento desencadeante”, 
relata o médico.

No caso das crianças, o 

cuidado deve ser redobrado. 
“Aquelas que têm alergias 
à proteína do leite da vaca, 
pode ser avaliado um trata-
mento de dessensibilização 
com o próprio leite”, comple-
menta.

ATENÇÃO AO RÓTULO 
DOS ALIMENTOS 

O  a l e r g o l o g i s t a  d o 
Sistema Hapvida Maceió 
explica que uma parcela das 
alergias tem cura espon-
tânea, mas outras podem 
permanecer  indefinida-
mente. Uma dica é observar 
o rótulo dos alimentos indus-
trializados buscando identi-
ficar nomes relacionados ao 
alimento que desencadeia a 
reação alérgica.

“A depender da idade 
da criança, é importante 
que, além de conscientizar o 
pequeno, orientar familiares, 
amigos e professores sobre 
a alergia. Vale lembrar que 
algumas alergias alimentares 
podem acarretar em transtor-
nos nutricionais e psicológi-
cos. Por isso, é fundamental 
o acompanhamento nutri-
cional e de um profissional 
de saúde mental”, finaliza 
Souteban.

Casos de alergia alertam para o cuidado com a alimentação das crianças

Divulgação
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A Confedera-
ção Nacional 
do Comércio 

de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), em ofício enviado por 
seu presidente, José Roberto 
Tadros, na última quarta-feira 
(03), solicitou ao ministro da 
Economia, Paulo Guedes, e 
ao presidente da Federação 
Brasileira de Bancos (Febra-
ban), Isaac Sidney, a prorro-
gação da carência para início 
do pagamento dos emprés-
timos contraídos no âmbito 
do Programa Nacional de 
Apoio às Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte 
(Pronampe).

Nos documentos, Tadros 
mostra preocupação com 
o fato  de  o  pagamento 
das primeiras parcelas do 
programa ter  início em 
março. “As empresas, sob 
influência dos impactos 
econômicos advindos da 
crise da covid-19, ainda não 
conseguiram se recuperar, 
não dispondo de condições 
para arcar com esse compro-
misso neste  momento”, 
afirma o presidente da CNC, 
ressaltando que o Pronampe 
foi determinante para garan-

tir a sustentabilidade finan-
ceira dos estabelecimentos, 
permitindo a sobrevida de 
milhões de empresas no País 
frente aos graves impactos 
decorrentes da crise do novo 
coronavírus.

A CNC alerta,  ainda, 
nos ofícios enviados, que a 
gravidade da pandemia e 
o consequente fechamento 
do comércio, como tem sido 
feito em cidades e estados 
brasileiros, também precisa 
ser levado em consideração 
para uma eventual prorro-
gação de carência. “A reto-
mada não ocorreu conforme 
o previsto e continuamos 
experimentando as conse-
quências e o agravamento 
da situação, com o retorno 
de medidas que incluem 
o fechamento de estabele-
cimentos”, diz trecho dos 
documentos.

“Corremos o risco de 
serem inviabilizados milhões 
de empreendimentos, sendo 
evidente que aquele cená-
rio inicialmente previsto 
não mais é compatível com 
a realidade”, conclui José 
Roberto Tadros.

Fonte: CNC

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de Alagoas (Fecomércio AL) 
vê com preocupação a onda crescente de casos de 
Covid-19, na capital e no interior, e reconhece a 
importância das medidas restritivas para o enfren-
tamento da pandemia. Contudo, não dá para negar 
o forte impacto econômico causado por restrições 
mais severas, tais como o fechamento dos estabele-
cimentos comerciais, limitações acentuadas de capa-
cidade e proibição de atividades culturais, de lazer e 
de entretenimento.

Como informamos em nota anterior, de março 
a junho de 2020, mais de 3 mil empresas foram 
extintas em Alagoas e, só no primeiro semestre, o 
Estado perdeu quase 30 mil empregos, destes, 5.751 
no segmento de Comércio e Serviços, apenas em 
Maceió. Além disso, Alagoas conta com um grande 
potencial turístico e boa parte dos municípios, assim 
como a capital, tem sua receita advinda, em parcela 
significativa, de atrações de lazer e serviços de hospe-
dagem, bares e restaurantes.

Em se tratando de bares e restaurantes, só no 
Agreste e no Sertão, que estão na fase vermelha, 3.007 
empresas serão afetadas, podendo funcionar apenas 
por serviços de entrega e na modalidade pegue e 
leve. Nas três maiores economias do Estado, a consi-
derar os valores do Produto Interno Bruto (PIB)[1], 
em Maceió, com 7.375 estabelecimentos, Arapiraca, 

com 987, e Marechal Deodoro, com 536, o segmento 
só pode abrir em dia útil, das 6h às 20h, com 50% da 
capacidade, e precisará fechar as portas nos horários 
que registram maior faturamento.

De acordo com o cruzamento de dados dispo-
nibilizados pela Receita Federal do Brasil (RFB) e 
pelo IBGE, o faturamento médio diário do setor de 
Comércio e Serviços é de R$ 59 milhões. Diante desse 
contexto, medidas restritivas de funcionamento, 
principalmente em horários de maior movimenta-
ção, implicam em queda significativa de receita.

Em meio à crise sanitária, que já se perdura por 
um ano, muitos estabelecimentos que retornaram ao 
funcionamento, após mais de 100 dias de paralisação 
das atividades, ainda sentem os reflexos econômicos, 
fato que deve ser agravado com o novo decreto.

Um dos segmentos mais afetados é o setor 
de eventos, que, com as novas medidas, fica sem 
receita, embora as despesas não sejam anuladas. 
Com o fechamento de bares e restaurantes aos fins 
de semana e nas noites de dias úteis, outro segmento 
que também sofre forte impacto é o do Turismo, entre 
hotéis, pousadas, similares e Comércio local.

O momento é crítico e as medidas de restrição são 
necessárias, mas, como contrapartida para o setor, a 
Fecomércio AL defende que as empresas não arquem 
sozinhas com os prejuízos, por isso, a entidade estuda 
viabilizar pleitos tributários e fiscais junto ao governo.

Pronampe: CNC pede que prazo 
de pagamento seja prorrogado

EM OFÍCIO ENVIADO ao ministro da Economia, entidade defende necessidade de mudança em decorrência da crise

NOTA OFICIAL

Gilton Lima
Presidente da Fecomércio AL
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Renault inaugura
carregador solar
público em Fernando 
de Noronha
A inauguração do ecoposto 
é mais uma etapa do 
programa Noronha 
Carbono Zero, que, entre 
outras ações, proíbe 
a entrada de veículos 
movidos a combustão no 
arquipélago a partir de 
2022, visando reduzir as 
emissões de gás carbônico 
(CO2).  O ecoposto, 
localizado no bairro da 
Floresta Nova, pode 
atender até seis carros ao 
mesmo tempo e gera de 
energia 26MWh por ano, 
o suficiente para cobrir o 
consumo elétrico de todos 
os veículos zero emissão 
da Renault que circulam 
na ilha. Essa energia 
gerada é equivalente 
a 180 mil quilômetros 
rodados sem a geração 
de CO2. A recarga dos 
automóveis é feita à base 
de energia solar, através 
de placas fotovoltaicas 
instaladas em sua 
cobertura de 90 m².  

MINI anuncia pré-
venda de versão 
elétrica no Brasil
Os MINIs são produtos 
de desejo, ícones da 
mobilidade com a 
personalidade daqueles 
bens que recebem 
nomes dos seus donos 
e, por isso, são únicos. 
A marca sexagenária, 
que tem seu histórico 
marcado por esportividade, 
personalidade e carisma, 
traz ao Brasil o modelo 
premium compacto mais 
desejado do mundo, 
reforçando seu design 
consagrado, mantendo um 
estilo com menor volume 
exterior, mas trazendo o 
maior espaço interno do 
segmento premium em 
sua categoria: uma opção 
ideal para os grandes 
centros urbanos.  Todas 
estas características 
foram pensadas no 
desenvolvimento do 
modelo elétrico que não 
perdeu espaço de pernas 
ou volume de porta-malas 
para receber as baterias 
de alta voltagem.  

ACONTECE 
esta semana

VOLVO VAI ABANDONAR 
MOTOR À COMBUSTÃO 
ATÉ 2030 E SÓ FAZER 
VENDAS 100% ONLINE
A Volvo Cars anunciou na 
terça-feira, 2, que vai deixar 
de produzir automóveis 
com motores de combustão 
interna a partir de 2030, 
inclusive híbridos, passando 
a construir somente veículos 
totalmente elétricos. A 
decisão é o passo seguinte 
do plano divulgado há 
dois anos, segundo o qual 
metade de todos os carros 
da marca sueca até 2025 
serão movidos a eletricidade, 
enquanto a outra metade 
será de híbridos plug-in. 
A meta, de acordo com a 
empresa, é tornar-se líder 
no mercado de automóveis 
elétricos premium. 

Montadoras se unem 
para padronizar 
baterias de motos 
elétricas

As quatro fabricantes de 
motos se uniram para 
padronização da bateria 
que moverá novos modelos, 
permitindo assim que sejam 
intercambiáveis. O benefício, 
além da redução de custos 
de produção devido à maior 
escala, será facilitar o dia 
a dia dos usuários com 
estações de troca. Com a 
adoção de estações de troca 
que atenderão a veículos de 
várias marcas a bateria sem 
carga poderá rapidamente 
ser substituída por outra 
já carregada. O conceito 
já começou a ser testado 
pela indústria de bicicletas 
elétricas. Assim ficará 
reduzida a necessidade 
de baterias maiores que 
permitam mais autonomia, 
elimina-se o tempo de 
espera para recarga e a 
gestão da vida útil da bateria 
– que demanda substituição 
após alguns anos e ciclos 
de carga, a custo elevado. 

RODASDUAS

O Jeep Compass 2022 rees-
tilizado ganhará a Série S com 
motor 1.3 Turbo Flex. SUV 
médio chegará ao mercado 
em abril com pequenas novi-
dades no visual externo, novo 
interior e o inédito motor 
1.3 Turbo Flex e o 2.0 Turbo 
Diesel mais forte.Na linha 
reestilizada, a Jeep aumen-
tará a oferta de versões com 
motor Flex que passarão de 

três para quatro opções e as 
diesel permanecerão com 
quatro. 

Confira as versões do 
SUV médio da Jeep reestili-
zado:

•Compass Sport 1.3 Turbo 
Flex

•Compass Longitude 1.3 
Turbo Flex

•Compass Limited 1.3 
Turbo Flex

•Compass Série S 1.3 
Turbo Flex

•Compass Longitude 2.0 
Turbo Diesel

•Compass Limited 2.0 
Turbo Diesel

•Compass Trailhawk 2.0 
Turbo Diesel

•Compass Série S 2.0 
Turbo Diesel.

Novo Jeep Compass 2022 terá 
Série S com motor 1.3 Turbo Flex

A live de apresentação do 
Novo Nissan Kicks ao público 
brasileiro foi marcada por 
muita tecnologia, inovação e 
música. Numa ação inédita no 
Brasil, a Nissan transformou, 
na noite de ontem, o céu da 
cidade de São Paulo na maior 
tela do mundo, onde 400 
drones à aproximadamente 
120 metros do chão realizaram 

movimentos sincronizados 
numa mistura de luzes, cores, 
efeitos e música. Na apre-
sentação realizada sobre o 
Jóquei Club de São Paulo, os 
objetos dançantes, trazidos 
pela Nissan especialmente 
da França para o evento, 
formaram figuras iluminadas 
de 70 a 80 metros de compri-
mento. Saudações ao público, 

logo da marca e contornos 
do Novo Nissan Kicks foram 
alguns dos desenhos exibidos 
no céu da capital paulista para 
apresentar a história do novo 
modelo. Também simularam 
como funcionam algumas 
tecnologias do inovador 
escudo de segurança Nissan 
Safety Shield que equipa o 
Novo Kicks. 

400 drones cobrem o céu de SP no 
lançamento do novo Nissan Kicks

LANÇAMENTO


