
Alagoas é o 4º Estado no 
Ranking Nacional de Regis-
tro de Utilização das Vacinas 
contra a Covid-19, com os 
municípios aplicando 80,7% 
das doses recebidas do Minis-
tério da Saúde (MS). Os dados 
são da Rede Nacional de 
Dados em Saúde do Ministé-

rio da Saúde (MS). O ranking 
mostra que das 159.107 doses 
de vacinas enviadas pela 
Sesau para os municípios 
alagoanos, 128.401 doses já 
foram aplicadas na população 
alagoana. A  lista é liderada 
por São Paulo (1º), Rio Grande 
do Norte (2º) e Roraima (RR). 

E em continuidade à campa-
nha de vacinação, o Programa 
Nacional de Imunização de 
Alagoas (PNI/AL), órgão 
ligado à Sesau, iniciou hoje, a 
distribuição das novas doses 
da CoronaVac enviadas pelo 
Ministério da Saúde aos 102 
municípios alagoanos.
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PRISÃO PESQUISA

Mãe ‘vendia’ 
a filha para  
exploração  
sexual

Confiança do 
comércio  
cresce 2,2%  
em fevereiro

75 E 76 ANOS

“Esperei tanto por esse dia que nem dormi à 
noite”. O depoimento é do aposentado Benedito 

Pedro dos Santos, de 75 anos, enquanto esperava sua 
vez de ser imunizado contra a Covid-19, hoje, na área 
externa do Maceió Shopping (Mangabeiras). O idoso 
está incluso na nova faixa etária contemplada para 
receber a imunização em Maceió, que é de 75 e 76 

anos. Até o próximo domingo (14), a Prefeitura pretende 
ter vacinado 8.180 maceioenses deste grupo prioritá-
rio. A partir de amanhã, Maceió ganhará reforço com a 
abertura de mais dois postos que serão instalados no 
prédio-sede da Justiça Federal, Via Expressa, na Serra-
ria – modelo drive-trhu – e na área externa do Ginásio 
poliesportivo Arivaldo Maia, no Jacintinho. 3

Polyanna Monteiro/Ascom SMS

Cortesia

COMBUSTÍVEIS
As constantes altas dos 

combustíveis em Alagoas será 
tema de uma audiência pública 
promovida pelo Ministério 
Público. A audiência será na 
forma online, dia 18, a partir 

das 14h e a população poderá 
participar enviando suas mani-
festações para serem expostas 
e respondidas pelos integran-
tes da mesa de trabalho virtual 
para o e-mail: audienciapu-

blica@mpal.mp.br. “Direito 
do Consumidor com foco 
nos combustíveis”, que será 
presidida procurador-geral de 
Justiça, Márcio Roberto Tenó-
rio de Albuquerque, e pelo titu-

lar da 1ª Promotoria de Justiça, 
com atribuição na defesa do 
consumidor, Max Martins, 
será transmitida pelas redes 
sociais do MPAL, YouTube 
– youtube.com/mpdelagoas 

e Instagram (@mpealagoas). 
Além dos membros do MPAL, 
participarão da audiência 
representantes da ANP, da 
Sefaz, do Procon e do Sindi-
combustíveis.

EM AUDIÊNCIA PÚBLICA, MP DISCUTIRÁ OS CONSTANTES AUMENTOS

MAIS VACINAS

AL é o 4º no ranking 
nacional da vacinação

A partir de sábado (13) o 
site estará no ar, seguido de 
lançamento nas plataformas 
digitais, e posteriormente, 
o DVD, o disco Força de 
Mulher. Este ousado projeto 
de Mel Nascimento além 
de ser financiado através de 

vaquinha virtual, foi apro-
vado em editais da Lei Aldir 
Blanc e ainda conta com 
vários apoios. Os últimos 
meses estão sendo bem inten-
sos, está tudo pronto e cada 
vez mais completo. Até maio 
tem bastante novidade.

‘Força de Mulher’ 
será lançado dia 13

ÁLBUM
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Sérgio Braga Vilas Boas *Jornalista

Hoje ouvi o som de vérte-
bras!

Confesso que hoje foi um 
dia diferente dos que tenho tido 
ultimamente. Dias enfadonhos, 
rotos. Prenhes de mesmice 
e abobrinhas recheadas de 
vácuo, quando não de tristezas 
trazidas pela pandemia que nos 
assola e destrói física e psicolo-
gicamente.

Mas hoje não, hoje ouvi o 
estalar de vértebras!

Lula quando começou a 
falar não disse nada de extra-

ordinário. Disse, talvez, o 
que se esperava dele, salvo 
um pequeno desabafo aqui 
outro ali.

O problema está na altura 
do sarrafo. Para quem não sabe, 
sarrafo é uma espécie de vara de 
marcação da altura do salto, nas 
disputas de atletismo.

Lula subiu o sarrafo, que 
andava pelo chão permitindo 
que até seres invertebrados o 
saltassem.

O velho tem vértebras. 
Talvez o último grande repre-

sentante vertebrado do mundo 
político brasileiro que consegue 
se espalhar com a voz e ocupar 
espaços sem sair do lugar.

Talvez o último com espaço 
internacional.

Talvez o último capaz de 
reunir parte das tribos que 
disputam o Brasil contemporâ-
neo.

Talvez o único, estando livre 
e desimpedido, a ditar o ritmo 
da dança.

Não sei se o Lula será 
candidato ou não. Não é disso 

que falo.
Falo de política. Falo da 

fala, que diferencia os huma-
nos. Falo de Democracia, que 
é condição de sobrevivência 
daquilo que nos diferencia dos 
demais animais: a linguagem.

A linguagem não pode ser 
encarcerada. Se for, deixará de 
sê-la.

Sem linguagem, não há 
diálogo; não há política; não há 
civilização.

Lula é a expressão da 
linguagem.

Quando foi encarcerado, 
encarceraram a linguagem e as 
vértebras da política.

Hoje ouvi a fala, hoje ouvi o 
som de vértebras.

Hoje revi minhas esperan-
ças na linguagem como a arma 
mais potente e que nos torna 
humanos.

Meus ouvidos, já cansados, 
hoje apressaram-se em afastar a 
cera que já quase lhes obstruía e 
uma voz rouca se fez ouvir.

Hoje ouvi a fala! Hoje ouvi o 
som de vértebras!

Antônio Pereira * Jornalista

Considerado o maior 
presidente da história do 
Brasil por boa parte da popu-
lação, o ex-metalúrgico Luiz 
Inácio Lula da Silva amargou 
580 de cárcere em uma cela 
da Polícia Federal em Curi-
tiba, Paraná. Seu crime: ser o 
virtual favorito a seu terceiro 
mandato como presidente do 
Brasil.

Nesta quarta-feira (10), 
Lula reuniu a imprensa no 
Sindicato do qual foi presi-
dente para falar à nação. Seu 
discurso foi de uma pessoa 
que tem a cabeça erguida. 
“Faz quase 3 anos que saí 
daqui desse sindicato para me 
entregar na Polícia Federal. 
Muitos foram contra. Sabiam 
que estavam prendendo um 
inocente. Como eu tinha 
clareza das mentiras contadas 
sobre mim, tomei a decisão 
de provar minha inocência 
de dentro da prisão”, bradou 
Lula.

Ele também falou: “Eu 
tinha tanta consciência da 
certeza que esse dia chegaria. 
E ele chegou. Quando decidi 
marcar essa entrevista, muita 
gente se preocupou com meu 
humor. Se tem um cidadão 
com razão de estar magoado 
com as chibatadas que rece-
beu sou eu. Mas não estou”.

Lula, que já havia sido 
preso antes, só que pela dita-
dura militar por comandar 
greves no ABC paulista, agora 
foi colocado atrás das grades 
por um conluiu envolvendo 
um juiz e vários promotores 
de justiça, todos salvaguar-
dados pela chamada grande 
mídia nacional, que sempre 
odiou com todas as forças o 

esquerdista Luiz Inácio.
Na cadeia, Luiz Inácio 

viu a chegada ao poder de 
um ex-militar chamando Jair 
Bolsonaro, em circunstâncias 
totalmente estranhas, em um 
processo eleitoral totalmente 
maculado, já que o favorito às 
eleições estava preso, impe-
dido de concorrer. Além de 
ver a ascessão de Bolsonaro, 
um político de ultradireita que 
tinha passado quase 30 anos 
como deputados federal no 
chamado baixo clero, Lula viu 
também o juiz que lhe conde-
nou sendo agraciado com o 
cargo de ministro da Justiça 
e a promessa de ser nome-
ado posteriormente para uma 
vaga no Supremo Tribunal 
Federal (STF).

A farsa  se  concre t i -
zou completamente com a 
chegada de Sério Moro, até 
então o ícone dos que brada-
vam contra a corrupção, ao 
poder de Brasília, ao lado de 
Bolsonaro uma espécie de 
‘besta fera’ dado o grau de 
reacionarismo nas suas falas 
e ações.

Lula viu tudo através da 
tela da televisão nos progra-
mas ‘jornalísticos’ da maior 
emissora do país e sua maior 
inimiga política. A rede 
Globo de Televisão teve papel 
central na trama que levou 
Lula a cadeia por 580 dias. 
Coube a emissora do Jardim 
Botânico no Rio de Janeiro 
cumprir o papel de auxiliar 
nas narrativas mentirosas 
articuladas por procuradores 
suspeitos e parciais. Parte do 
país comprou esta narrativa 
criminosa, meio que concor-
dando com a prisão do seu 

maior presidente.
Agora, Luiz Inácio Lula da 

Silva teve seus direitos polí-
ticos restabelecidos e todos 
os processos anulados exata-
mente por não terem sido 
justos ou legais. Lula agora 
clama por justiça. Ele sempre 
brigou muito para que fosse 
declarado inocente de todas 
as acusações. O homem que 
teve toda a sua vida e da sua 
família devastada. Sua casa 
maculada, onde até mesmo 
o colchão da sua cama de 
dormir com Dona Mariza foi 
rasgado a facadas por policiais 
ávidos por desmoralizarem 
um homem e tudo o que ele 
representava.

Diante de toda essa infâ-
mia, quem vai pagar pelos 580 
dias de prisão. Pelos anos de 
campanhas inomináveis da 
mídia contra Lula e todo o seu 
legado ao país?. Quem serão 
os culpados pela morte de 
Dona Mariza? Quem pagará 
pelo desastre que vivemos 
atualmente com um governo 
nitidamente mortal, quando 
o país chega perto de 300 mil 
mortos por uma pandemia 
que poderia ter sido ameni-
zada, caso o governo tivesse 
tomado medidas sanitárias 
recomendadas por todas as 
autoridades de saúde. Caso 
o governo tivesse adquirido 
vacinas em tempo hábil para 
imunizar a população mais 
vulnerável e assim evitar 
mortes.

Lula vive. Esse pernambu-
cano mais paulistas de todos 
agora clama por justiça. Pelo 
seu legado, pela sua história, 
pela sua vida.

Quem pagará????

E agora, quem vai pagar pelos crimes 
cometidos contra Lula??

O som das vértebras

Marcelo Firmino *Jornalista

Impressionante o nível da 
ignorância e do deboche nos 
tempos atuais.

É o caso do homem flagrado 
em uma blitz policial na cidade 
de Paulo Jacinto, agreste alago-
ano, com uma Carteira de 
Habilitação (CNH) falsa.

Seu “documento” trazia, de 
um lado, a foto do Padre Cícero  
e do outro, a de Frei Damião. Os 
dois tidos como santos por uma 
imensa legião de admiradores.

O cidadão idoso, que 
conduzia uma criança na 
garupa de sua moto, é, antes 
de tudo, uma vítima de esper-
talhões: “os novos vendilhões 
dos templos”.

Ora, os debochados se 
aproveitaram da inocência do 
ancião e lhe venderam a carteira 
de habilitação, exatamente no 
Juazeiro do Norte(CE) terra 
dos fanáticos pelo Padre Cícero 
Romão Batista.

Na sua ignorância plena, o 
homem parado na blitz tinha 

a certeza de que a carteira era 
válida. Alguém lhe jurou pelo 
“Padim Ciço” que ele teria 
passe livre nas fiscalizações 
de trânsito, em nome dos 
“santos”.

Incrível, que mesmo orien-
tado sobre a carteira falsa, o 
cidadão paulojacintense insis-
tiu que era um documento 
válido, da igreja, até por que 
havia comprado no Juazeiro.

O documento falso trazia 
prazo de validade “indetermi-
nado” e categoria “religiosa”.

Felizmente, a polícia não 
viu má fé do idoso e o condu-
ziu para casa. Mas sabe que, 
com toda certeza, há outras 
vítimas desses vendilhões dos 
templos que usam o nome de 
Deus e a religião, para enganar 
a boa fé dos incautos.

Triste de um mundo domi-
nado pela ignorância.

E esse está impregnado 
por ela e pelos oportunistas de 
plantão.

Quando os novos vendilhões dos 
templos usam e abusam dos 

incautos, fanáticos pelo “Padim Ciço”



“Es p e r e i 
tanto por 
esse dia 

que nem dormi à noite”. O 
depoimento é do aposentado 
Benedito Pedro dos Santos, 
de 75 anos, enquanto espe-
rava sua vez de ser imuni-
zado contra a Covid-19, hoje, 
na área externa do Maceió 
Shopping (Mangabeiras). O 
idoso está incluso na nova 
faixa etária contemplada 
para receber a imunização em 
Maceió, que é de 75 e 76 anos. 
Até o próximo domingo (14), 
a Prefeitura pretende ter vaci-
nado 8.180 maceioenses deste 
grupo prioritário.

Inicialmente, a vacinação 
para os idosos estará acon-
tecendo, das 10h às 16h, nos 
quatro pontos já instalados: 
no drive-thru do estacio-
namento de Jaraguá, áreas 
externas dos shoppings 
Maceió(Mangabeiras) e Pátio 
(Benedito Bentes), além do 
Papódromo (Vergel do Lago).

Já a partir de amanhã, 
Maceió ganhará reforço 
com a abertura de mais dois 

postos que serão instalados 
no prédio sede da Justiça 
Federal (Serraria) – modelo 
drive-trhu – e na área externa 
do Ginásio poliesportivo 

Arivaldo Maia, na avenida 
principal do Jacintinho.

O secretário de Saúde, 
Pedro Madeiro, destacou a 
importância dessa amplia-

ção para o combate do novo 
coronavírus. “Nosso intuito 
com a ampliação é dar maior 
fluidez à vacinação de nossa 
população para que todos 

sejam vacinados o mais 
rápido possível. A vacina é 
a esperança de que vamos, 
sim, vencer esse vírus”, disse 
Madeiro.

3O DIA DIGITAL  l  11 de março  I  2021

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

Maceió inicia vacinação para 
os idosos a partir de 75 anos

COVID-19: Dois novos postos de imunização serão instalados na Serraria e Jacintinho para acelerar a campanha

Polyanna Monteiro/Ascom SMS

Dona Maria José da Conceição , de 75 anos, se vacinou na manhã de hoje; a partir de amanhã, serão abertos mais dois postos para a vacinação em Maceió

Com o objetivo de evitar 
a disseminação da Covid-
19 e preservar as vidas dos 
maceioenses que utilizam o 
transporte público da capi-
tal, o prefeito JHC proibiu 
que as empresas reduzam a 
frota de ônibus na Capital e 
determinou a ampliação de 
20% na frota.

As determinações foram 
disciplinadas por meio da 
portaria nº 037, publicada 
no Diário Oficial do Muni-
cípio de hoje, que trata 
ainda do cumprimento das 
medidas preventivas pelas 
empresas de transporte 
público.

“A  g e n t e  s a b e  q u e 
foram anunciadas medi-
das restritivas, mas de 
nada adianta se os ônibus, 
principalmente em horá-
rios de pico, continuam 

lotados. Eu peguei o trans-
porte público de Maceió 
às ruínas e a gente tem 
trabalhado bastante. No 
passado, as frotas foram 
reduzidas pela metade e a 
gente tem o entendimento 
que, muito pelo contrário, 
nesse momento a gente 
não pode, em nenhuma 
das hipóteses, diminuir 
o número de ônibus”, 
pontuou o prefeito.

A portaria prevê ainda 
a sanitização de todos os 
veículos que fazem parte 
do Sistema Integrado de 
Mobilidade Maceió, obri-
gatoriamente, na ida e 
volta de cada viagem. Além 
de determinar o retorno 
imediato das viagens semi 
expressas de seis linhas de 
ônibus.

A Superintendência 

Municipal de Transporte 
e Trânsito (SMTT) já inten-
sificou as fiscalizações e 
irá autuar as empresas em 
caso de descumprimento 
de qualquer uma das medi-
das previstas na portaria. A 
população pode denunciar 
ainda o transporte coletivo 
que não seguir os proto-
colos, por meio do aplica-
tivo cittamobi e do canal 
de denúncia da SMTT, no 
número 118.

“É importante destacar 
que estamos do lado da 
população e, doa a quem 
doer, a gente vai tomar 
as medidas cabíveis. Os 
tempos são outros,  as 
coisas mudaram e este é 
um novo momento que 
Maceió vive; então, a gente 
vai aos poucos aqui impri-
mindo a nossa cultura, 

a nossa forma de atuar 
dentro da administração, 
fazendo eles entenderem 
que todos esses alertas não 
são de brincadeira, e tem 
sim que respeitar o povo 
da nossa capital”, reforçou 
o prefeito.

JHC destacou ainda 
algumas medidas já toma-
das com relação ao trans-
porte público na Capital. 
“Nós diminuímos o valor 
das passagens; mudamos 
o tom com as empresas 
de ônibus, para que elas 
possam cumprir com suas 
obrigações; ampliamos 
mais 15 novas ofertas de 
linhas; e agora também, 
de forma emergencial, nós 
abrimos a Ecovia Norte, 
diminuindo tempo de 
exposição dessas pessoas 
dentro do ônibus”.

ÔNIBUS URBANOSHORROR

JHC determina a ampliação 
da frota em horários de pico

A delegada Adriana 
Gusmão informou que, hoje 
pela manhã, foi realizada 
uma operação pela equipe da 
Delegacia dos Crimes contra 
a Criança e o Adolescente da 
Capital (DCCCA), onde foi 
presa uma mulher de 29 anos 
de idade, no bairro Vergel do 
Lago, que explorava sexual-
mente sua filha de 12 anos.  

“A mãe oferecia sua filha 
para homens com quem ela 
também se relacionava para 
manter conjunção carnal e rece-
bia entre 50 a 100 reais por cada 
ato”, frisou a autoridade poli-
cial.

A delegada disse que 
também foi preso, na mesma 
operação, um homem de 52 
anos, no bairro da Jatiúca. “Ele 
foi preso pela prática de estu-
pro contra sua própria filha, que 
agora já é maior de idade e uma 
sobrinha, está hoje com 13 anos”, 
revelou Adriana Gusmão.

Mulher 
“vendia”
a filha de 
12 anos



A Polícia Civil, por meio 
da Delegacia Especializada 
de Defesa dos Direitos da 
Mulher 1 (DEDDM1), coor-
denada pela delegada Paula 
Mercês,  irá investigar o caso 
de estupro ocorrido ontem à 
noite, contra uma turista fran-

cesa entre as praias de Jaca-
recica e Guaxuma, no litoral 
norte. O delegado Rober-
valdo Davino, titular do 6º 
Distrito Policial (6ºDP), infor-
mou que vai disponibilizar a 
equipe do 6ºDP para apoiar 
na investigação do caso.

“Como ocorreu no nosso 
distrito, nós vamos ajudar 
com o que for possível nesta 
investigação”, afirmou o 
delegado, que tomou conhe-
cimento do crime pelo dono 
da pousada onde a turista 
estava hospedada.

A advogada Maricélia 
Schlemper, viúva de José Bene-
dito Alves de Carvalho, morto 
a tiros por um italiano na terça-
-feira (9), pediu para que a audi-
ência de conciliação da qual ela 
participaria naquele dia fosse 
realizada virtualmente, mas 
o pedido feito ao Juízo da 22ª 
Vara da Família, no Fórum de 
Maceió, foi negado. 

A intenção de Maricélia era 
preservar a sua integridade, 
já que segundo ela, o italiano 
Pasquale Palmeri, de 75 anos, 
autor dos disparos de arma de 
fogo que resultaram na morte 
do seu marido, havia lhe amea-
çado de morte três vezes. O alvo 
de Pasquale na terça-feira seria 
a advogada.

“Quero pedir que este 

monstro não seja liberado, 
porque eu e a ex-mulher dele 
seremos os próximos alvos. Já 
tinha sido ameaçada de morte 
outras três vezes, comentei isso 
com o meu marido, mas ele 
desconversou, pedindo para 
eu não desistir do caso, porque 
a minha cliente precisava de 
alguém que fizesse justiça por 
ela”, afirmou emocionada a 
advogada em entrevista conce-
dida a TV Pajuçara, durante o 
velório de seu marido, hoje pela 
manhã.

A audiência de conciliação 
só foi marcada depois de um 
desdobramento no processo, 
em que  foi concedido à cliente 
de Maricélia um apartamento 
que em tese seria do italiano. 
A advogada acredita que essa 

decisão causou insatisfação 
em Pasquale e cogita que se os 
envolvidos no processo esti-
vessem em uma sala fechada 
com a juíza o acusado teria 
“matado todos ao mesmo 
tempo”.

“Ao descermos do carro, 
ele logo se aproximou, puxou 
a minha mão, tirou a arma do 
bolso e disse que não iria ter 
acordo nenhum. O meu marido 
percebeu tudo e me empurrou. 
Os dois começaram a discutir e 
o tiro foi disparado à queima-
-roupa. Só vi o meu marido cair 
na minha frente. Esse monstro 
ainda tentou correr atrás de 
mim e eu fiquei paralisada. 
Saímos correndo e pedimos 
socorro, desesperados”, expli-
cou o ocorrido.
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Arapiraca foi 
inserida na 
Fase Verme-

lha do Plano de Distancia-
mento Social Controlado do 
Governo do Estado, assim 
como toda a região do Agreste 
e Sertão de Alagoas. Sendo 
assim, as ações de combate à 
pandemia precisam ser cobra-
das com ainda mais afinco.

Desde o início da semana, 
equipes da Coordenação de 
Promoção à Saúde da Prefei-
tura de Arapiraca estão nas 
ruas do centro de Arapiraca 
abordando a população e 
pedindo ajuda no combate 
ao coronavírus, cobrando o 
cumprimento das medidas 

básicas de segurança, como 
o uso de máscaras, higieni-
zação de mãos e superfícies e 
também o respeito ao distan-
ciamento social.

“Milhares de pessoas 
do Agreste e Sertão conver-
gem para Arapiraca, prin-
cipalmente para o centro 
da cidade, onde funciona 
a maior parte do comércio 
local. Sendo assim, nossas 
equipes tem realizado abor-
dagem com objetivo de cons-
cientizar os arapiraquenses e 
nossos visitantes de que essa 
guerra contra o vírus só será 
vencida com a colaboração 
de todos”, disse a coordena-
dora de Promoção à Saúde, 

Fátima Ramalho. Ontem pela 
manhã, as equipes estavam 
com estande montado na 
Praça Marques da Silva.

LEITOS HOSPITALARES
No Boletim de Ocupação 

de Leitos Hospitalares, publi-
cado na terça-feira (9) pela 

Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesau), Arapiraca estava com 
92% de ocupação nos leitos de 
UTI para pacientes de Covid-
19. Isso é preocupante porque, 
dos 51 leitos destinados, apenas 
quatro estavam disponíveis.

A situação se repete também 
com relação aos leitos clínicos. 
Ainda de acordo com o boletim 
estadual, dos 90 leitos disponí-
veis, apenas 13 estavam dispo-
níveis, o que correspondia a 
uma ocupação de 86%.

Como Arapiraca é a cidade 
referência para a 2ª Macrorre-
gião de Saúde, os leitos instala-
dos no município são ocupados 
por pacientes de 48 cidades do 
Agreste e Sertão.

População é convocada para 
ajudar no combate à pandemia

NO CENTRO DE ARAPIRACA, equipes cobram consciência quanto às medidas básicas de prevenção à Covid-19

Secom/Arapiraca

João Victor Barroso
Repórter

Sanar as dúvidas da 
população sobre a Campa-
nha de Vacinação contra a 
Covid-19. Com este propó-
sito, a Secretaria de Estado 
da Saúde (Sesau) implan-
tou, em fevereiro passado, 
o Alô Vacina, que já rece-
beu 1.006 ligações e garante 
atendimento em libras para 
pessoas com surdez.

A  p o p u l a ç ã o  p o d e 
acionar o Alô Vacina pelo 
número 0800-082-0019 de 
segunda a sexta-feira, de 
7h às 19h, e tirar dúvidas 
sobre o procedimento da 
vacinação contra a Covid-
19. Para garantir proxi-
midade e a inclusão da 
comunidade surda nesse 
processo, o serviço também 
possui uma intérprete da 
Língua Brasileira de Sinais 
(Libras), que atua respon-
dendo os questionamentos 
dos usuários.

A tradutora e intérprete 
de Libras Kelly Oliveira 
explica que basta enviar 
um vídeo para o número 
de WhatsApp (82) 98705-
7847 com a dúvida sobre 
a campanha de imuniza-
ção. “A população surda 
que faz uso de Libras tem 
um atendimento exclusivo 
para esclarecer dúvidas 

e fazer seus questiona-
mentos sobre a vacinação. 
O Alô Vacina garante a 
inclusão desses usuários, 
estabelecendo e mantendo 
uma comunicação com os 
surdos”, explicou a intér-
prete.

P a r a  D i e g o  H o r a , 
gerente  de  Vig i lânc ia 
e Controle de Doenças 
Transmissíveis da Sesau, 
o Alô Vacina é um instru-
mento de gestão, criado 
para estar mais próximo 
da população e trazer mais 
transparência no processo 
de vacinação. “Estamos 
mantendo um contato 
direto com a população 
alagoana, esclarecendo as 
dúvidas de forma. O serviço 
também está servindo para 
acalmar a população nesse 
momento de tantas dúvi-
das com relação a vacina 
contra a Covid-19”, desta-
cou o gerente.

As principais dúvidas 
que chegam para o Alô 
Vacina são sobre o público 
alvo, a faixa etária da vaci-
nação, os componentes das 
vacinas, os locais de vaci-
nação e sobre as possíveis 
reações que os imunobio-
lógicos podem desenca-
dear. Por meio do canal de 
comunicação da Sesau, a 
população também pode 
fazer denúncias.

INSERÇÃO SOCIAL

SESAU: Alô Vacina 
esclarece dúvidas

VÍTIMA FRANCESA

MORTE NO FÓRUM

Polícia inicia apuração 
de crime contra turista

Advogada diz que foi 
ameaçada por italiano

Agentes do município vão ao Centro em ação para conscientizar a população



5O DIA DIGITAL  l  11 de março  I  2021

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

FORÇA DE MULHER é o novo projeto que busca inclusão da comunidade surda através da Língua Brasileira de Sinais

A partir do dia 
13 de Março 
o site estará 

no ar, seguido de lançamento 
de nas plataformas digitais e 
posteriormente o DVD, o disco 
Força de Mulher. Este ousado 
projeto da talentosa Mel Nasci-
mento além de ser financiado 
através de vaquinha virtual, 
foi aprovado em editais da 
Lei Aldir Blanc e ainda conta 
com vários apoios. Os últimos 
meses estão sendo bem inten-
sos, está tudo pronto e cada 
vez mais completo, até maio 
tem bastante novidade. Umas 
delas é um olhar de inclusão. 
Com o intuito de atendar 
ao público da comunidade 
surda, o DVD terá também 
a versão com intérprete de 

Libras. Vale a pena conferir.  
Este é o segundo álbum da 
carreira de Mel Nascimento. 
Ela é alagoana, Bacharel em 
Canto pela UFAL, atualmente 
faz Pós Graduação em Gestão 
Cultural pelo SENAC/SP. Em 
2014 lançou o CD Um bando 
de Samba. Em 2017, com um 
Tributo ao Compositor Jacinto 
Silva Mel fez show no Festival 
de Inverno de Garanhuns-
-FIG, e em 2018 no Carnaval 
de Recife e no São João de 
Caruaru/PE. Participou das 
audições para o Musical Dona 
Ivone Lara em São Paulo. 
É idealizadora do Grupo 
Tamboricas; a primeira roda 
de samba 100% feminina de 
Alagoas e uma das produtoras 
do Festival Alagadiças.

Cantora Mel 
Nascimento 
lança seu 
2o álbum

Naísia Xavier
Repórter

A Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado (Fapeal), 
a Impressa Oficial Graciliano 
Ramos (Cepal) e a Univer-
sidade Federal de Alagoas 
(Ufal) publicaram na última 
segunda-feira o resultado 
final do edital apoio à edito-
ração e publicação de livros – 
série teses e dissertações.

Foram selecionadas 12 
obras vinculadas à produção 
dos programas de mestrado 
e doutorado em Alagoas, 11 
delas Ufal e uma do Centro 
Universitário Tiradentes 
(Unit). As áreas dos estudos 
são Educação; Arquitetura e 
Urbanismo; Letras e Linguís-
tica; História de Alagoas; 
Sociologia; Economia Apli-
cada; Geografia e Sociedade, 
Tecnologia e Políticas Públi-
cas.

Os títulos abrangem uma 
gama variada de assuntos 
como games, saúde mental, 
inclusão da pessoa com defi-
ciência, ocupação urbana e 
violência em Maceió, econo-
mia nordestina e uma análise 
política do pensamento de 
Graciliano Ramos, entre 
outros. A lista completa dos 
trabalhos que vão virar livros 
está disponível aqui.

Sete das doze pesquisas 
selecionadas foram escritas 
por mulheres.

INCENTIVO
De acordo com o diretor-

-presidente interino da Fapeal, 
professor João Vicente Lima, 
o objetivo do edital foi dar 
vazão à produção acadêmica 
dos programas de pós-gradu-
ação stricto sensu (PPGs) de 
Alagoas, aproximando-os do 
público inclusive através do 
formato e-book.

“Nós fizemos um arranjo, 
junto com a Edufal e a Graci-
liano Ramos no sentido de 
valorizar a produção que 
fosse selecionada no inte-
rior do PPG. Então, nenhum 
parceiro institucional que 
apoia e financia nesse edital 
interfere nesse processo. Os 
programas têm autonomia 
para escolher suas melho-

res dissertações e teses. O 
único filtro que foi colocado 
pelo edital foi o de que os 
proponentes teriam que ser 
oriundos de PPGs em que a 
produção de livro contasse 
no quesito produção cientí-
fica na ficha de avaliação da 
respectiva área na Capes”, 
explica o gestor, aludindo 
às avaliações da agência 

do Ministério da Educação 
que impacta diretamente 
no recurso recebido pelas 
universidades federais para 
financiar as suas pós-gradu-
ações.   

“No demais, queremos 
valorizar o aluno”, comen-
tou o professor João Vicente. 
“Queremos que quem está 
fazendo mestrado e douto-
rado tenha no seu horizonte 
essa possibilidade de divul-
gação do seu trabalho no 
formato de livro. Então, é 
uma valorização que é feita 
dos orientadores, orientados, 
e principalmente, desse indi-
víduo autor”.

Ele acrescentou ainda que, 
para a Fapeal, a publicação 
de livros “é um passo impor-
tante, para dar ainda mais 
visibilidade para a sociedade 
alagoana do dinheiro que é 
gasto no apoio à pós-gradua-
ção no estado”.

SELECIONADOS

Governo de Alagoas e Ufal anunciam 
resultado de edital de livros acadêmicos

Jefferson Peixoto

Foram selecionados 12 trabalhos de metrado e doutorado, com temáticas diversas

A Polícia Civil, por meio 
da Delegacia Especializada 
de Defesa dos Direitos da 
Mulher 1 (DEDDM1), coor-
denada pela delegada Paula 
Mercês,  irá investigar o caso 
de estupro ocorrido ontem à 
noite, contra uma turista fran-

cesa entre as praias de Jaca-
recica e Guaxuma, no litoral 
norte. O delegado Rober-
valdo Davino, titular do 6º 
Distrito Policial (6ºDP), infor-
mou que vai disponibilizar a 
equipe do 6ºDP para apoiar 
na investigação do caso.

“Como ocorreu no nosso 
distrito, nós vamos ajudar 
com o que for possível nesta 
investigação”, afirmou o 
delegado, que tomou conhe-
cimento do crime pelo dono 
da pousada onde a turista 
estava hospedada.

A advogada Maricélia 
Schlemper, viúva de José Bene-
dito Alves de Carvalho, morto 
a tiros por um italiano na terça-
-feira (9), pediu para que a audi-
ência de conciliação da qual ela 
participaria naquele dia fosse 
realizada virtualmente, mas 
o pedido feito ao Juízo da 22ª 
Vara da Família, no Fórum de 
Maceió, foi negado. 

A intenção de Maricélia era 
preservar a sua integridade, 
já que segundo ela, o italiano 
Pasquale Palmeri, de 75 anos, 
autor dos disparos de arma de 
fogo que resultaram na morte 
do seu marido, havia lhe amea-
çado de morte três vezes. O alvo 
de Pasquale na terça-feira seria 
a advogada.

“Quero pedir que este 

monstro não seja liberado, 
porque eu e a ex-mulher dele 
seremos os próximos alvos. Já 
tinha sido ameaçada de morte 
outras três vezes, comentei isso 
com o meu marido, mas ele 
desconversou, pedindo para 
eu não desistir do caso, porque 
a minha cliente precisava de 
alguém que fizesse justiça por 
ela”, afirmou emocionada a 
advogada em entrevista conce-
dida a TV Pajuçara, durante o 
velório de seu marido, hoje pela 
manhã.

A audiência de conciliação 
só foi marcada depois de um 
desdobramento no processo, 
em que  foi concedido à cliente 
de Maricélia um apartamento 
que em tese seria do italiano. 
A advogada acredita que essa 

decisão causou insatisfação 
em Pasquale e cogita que se os 
envolvidos no processo esti-
vessem em uma sala fechada 
com a juíza o acusado teria 
“matado todos ao mesmo 
tempo”.

“Ao descermos do carro, 
ele logo se aproximou, puxou 
a minha mão, tirou a arma do 
bolso e disse que não iria ter 
acordo nenhum. O meu marido 
percebeu tudo e me empurrou. 
Os dois começaram a discutir e 
o tiro foi disparado à queima-
-roupa. Só vi o meu marido cair 
na minha frente. Esse monstro 
ainda tentou correr atrás de 
mim e eu fiquei paralisada. 
Saímos correndo e pedimos 
socorro, desesperados”, expli-
cou o ocorrido.
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Arapiraca foi 
inserida na 
Fase Verme-

lha do Plano de Distancia-
mento Social Controlado do 
Governo do Estado, assim 
como toda a região do Agreste 
e Sertão de Alagoas. Sendo 
assim, as ações de combate à 
pandemia precisam ser cobra-
das com ainda mais afinco.

Desde o início da semana, 
equipes da Coordenação de 
Promoção à Saúde da Prefei-
tura de Arapiraca estão nas 
ruas do centro de Arapiraca 
abordando a população e 
pedindo ajuda no combate 
ao coronavírus, cobrando o 
cumprimento das medidas 

básicas de segurança, como 
o uso de máscaras, higieni-
zação de mãos e superfícies e 
também o respeito ao distan-
ciamento social.

“Milhares de pessoas 
do Agreste e Sertão conver-
gem para Arapiraca, prin-
cipalmente para o centro 
da cidade, onde funciona 
a maior parte do comércio 
local. Sendo assim, nossas 
equipes tem realizado abor-
dagem com objetivo de cons-
cientizar os arapiraquenses e 
nossos visitantes de que essa 
guerra contra o vírus só será 
vencida com a colaboração 
de todos”, disse a coordena-
dora de Promoção à Saúde, 

Fátima Ramalho. Ontem pela 
manhã, as equipes estavam 
com estande montado na 
Praça Marques da Silva.

LEITOS HOSPITALARES
No Boletim de Ocupação 

de Leitos Hospitalares, publi-
cado na terça-feira (9) pela 

Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesau), Arapiraca estava com 
92% de ocupação nos leitos de 
UTI para pacientes de Covid-
19. Isso é preocupante porque, 
dos 51 leitos destinados, apenas 
quatro estavam disponíveis.

A situação se repete também 
com relação aos leitos clínicos. 
Ainda de acordo com o boletim 
estadual, dos 90 leitos disponí-
veis, apenas 13 estavam dispo-
níveis, o que correspondia a 
uma ocupação de 86%.

Como Arapiraca é a cidade 
referência para a 2ª Macrorre-
gião de Saúde, os leitos instala-
dos no município são ocupados 
por pacientes de 48 cidades do 
Agreste e Sertão.

População é convocada para 
ajudar no combate à pandemia

NO CENTRO DE ARAPIRACA, equipes cobram consciência quanto às medidas básicas de prevenção à Covid-19

Secom/Arapiraca

João Victor Barroso
Repórter

Sanar as dúvidas da 
população sobre a Campa-
nha de Vacinação contra a 
Covid-19. Com este propó-
sito, a Secretaria de Estado 
da Saúde (Sesau) implan-
tou, em fevereiro passado, 
o Alô Vacina, que já rece-
beu 1.006 ligações e garante 
atendimento em libras para 
pessoas com surdez.

A  p o p u l a ç ã o  p o d e 
acionar o Alô Vacina pelo 
número 0800-082-0019 de 
segunda a sexta-feira, de 
7h às 19h, e tirar dúvidas 
sobre o procedimento da 
vacinação contra a Covid-
19. Para garantir proxi-
midade e a inclusão da 
comunidade surda nesse 
processo, o serviço também 
possui uma intérprete da 
Língua Brasileira de Sinais 
(Libras), que atua respon-
dendo os questionamentos 
dos usuários.

A tradutora e intérprete 
de Libras Kelly Oliveira 
explica que basta enviar 
um vídeo para o número 
de WhatsApp (82) 98705-
7847 com a dúvida sobre 
a campanha de imuniza-
ção. “A população surda 
que faz uso de Libras tem 
um atendimento exclusivo 
para esclarecer dúvidas 

e fazer seus questiona-
mentos sobre a vacinação. 
O Alô Vacina garante a 
inclusão desses usuários, 
estabelecendo e mantendo 
uma comunicação com os 
surdos”, explicou a intér-
prete.

P a r a  D i e g o  H o r a , 
gerente  de  Vig i lânc ia 
e Controle de Doenças 
Transmissíveis da Sesau, 
o Alô Vacina é um instru-
mento de gestão, criado 
para estar mais próximo 
da população e trazer mais 
transparência no processo 
de vacinação. “Estamos 
mantendo um contato 
direto com a população 
alagoana, esclarecendo as 
dúvidas de forma. O serviço 
também está servindo para 
acalmar a população nesse 
momento de tantas dúvi-
das com relação a vacina 
contra a Covid-19”, desta-
cou o gerente.

As principais dúvidas 
que chegam para o Alô 
Vacina são sobre o público 
alvo, a faixa etária da vaci-
nação, os componentes das 
vacinas, os locais de vaci-
nação e sobre as possíveis 
reações que os imunobio-
lógicos podem desenca-
dear. Por meio do canal de 
comunicação da Sesau, a 
população também pode 
fazer denúncias.

INSERÇÃO SOCIAL

SESAU: Alô Vacina 
esclarece dúvidas

VÍTIMA FRANCESA

MORTE NO FÓRUM

Polícia inicia apuração 
de crime contra turista

Advogada diz que foi 
ameaçada por italiano

Agentes do município vão ao Centro em ação para conscientizar a população
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A c o n f i a n ç a 
do empresá-
rio aumen-

tou 2,2% e marcou 114,8 
pontos, em fevereiro, como 
sinaliza a pesquisa de Índice 
de Confiança do Empre-
sário do Comércio (ICEC), 
para Maceió, realizada pelo 
Instituto Fecomércio AL, 
em parceria com Confedera-
ção Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC). Este foi o segundo 
melhor desempenho desde 
setembro passado.

Os números foram levanta-
dos antes do anúncio das novas 
medidas que reconduziram 
o Estado às fases Vermelha e 
Laranja, a depender da região. 
De fato, os altos números do 
Covid-19, na capital e no inte-
rior, demonstram a importân-
cia do engajamento coletivo no 
enfrentamento à doença. Entre-
tanto, não deve ser desconsi-
derado o impacto econômico 
causado por restrições mais 
severas, pois muitas empresas 
que conseguiram retornar após 
a paralisação de 2020, ainda não 
se recuperaram e podem vir a 
ter novos acúmulos de dívidas, 
já que diminui o fluxo de caixa, 
mas permanecem as dívidas, 

algumas delas geradas ou rene-
gociadas devido à pandemia.

Todo este cenário possi-
velmente irá repercutir na 
confiança do empresariado. 
“É bem provável que, nos 
próximos meses, a pesquisa 
aponte queda no indicador, 
pois embora as atuais restrições 
sejam mais brandas do que 
as do ano passado, não pode-
mos desconsiderar que alguns 
estabelecimentos só poderão 
funcionar com 50% de sua capa-
cidade em horários reduzidos e 
apenas de segunda a sábado, 
comprometendo considera-
velmente seus caixas”, observa 

Victor Hortencio, assessor 
econômico da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de Alagoas 
(Fecomércio AL). 

DADOS DE FEVEREIRO
Os primeiros meses de 2021 

apontam, na série histórica, 
para uma expectativa cons-
tante, mas superior ao período 
crítico compreendido entre 
os meses de junho e agosto de 
2020, quando houve o fecha-
mento parcial do comércio e 
a média do indicar ficou em 
torno de 75. Em termos compa-
rados, na variação anual o indi-

cador de confiança está -10% 
abaixo do mesmo mês do ano 
passado, que havia marcado 
127,6 pontos. “Esse panorama 
cria um movimento que perfila 
uma recuperação de confiança 
do empresariado da capital 
alagoana, mas que se mantém 
aquém dos patamares dos indi-
cadores pré-pandemia”, avalia 
Victor.

O economista explica que a 
análise do índice de confiança 
é composta por subndicadores, 
dentre eles, o de Expectativas 
do Empresário do Comércio, 
que caiu -0,8% em fevereiro, 
quando comparado a janeiro. 

Isso se deve a uma redução 
generalizada das expectativas 
relacionadas à economia brasi-
leira, ao comércio e às empresas 
do setor. “Possivelmente, essa 
leve redução esteja vinculada 
ao arrefecimento da segunda 
onda da pandemia; somado à 
ausência dos festejos oficiais 
de carnaval, que trouxe prejuí-
zos substanciais; e às incertezas 
quanto ao novo programa de 
transferência de renda e manu-
tenção dos empregos formais”, 
diz. A lentidão da vacinação 
em massa e a pressão por 
repasses aos preços finais dos 
custos advindos dos aumen-
tos de insumos, a exemplo dos 
aumentos sucessivos do preço 
dos combustíveis, também 
contribuem para este cenário.

Quanto às intenções de 
investimento, destaque para o 
subíndice de Investimento do 
Empresário do Comércio, que 
subiu 0,9%, refletindo o cres-
cimento simultâneo em dois 
dos seus três subndicadores: 
Situação Atual dos Estoques, 
com um incremento de +9,7% 
na variação mensal; e o Nível 
de Investimento das Empresas, 
com um crescimento e +0,7%. Já 
o Indicador de Contratação de 
Pessoal caiu -4,3%.

Confiança do empresário do 
comércio tem aumento de 2,2%

NÚMEROS FORAM LEVANTADOS antes do anúncio das novas medidas que reconduziram o Estado às fases Vermelha e Laranja

Arquivo/Fecomércio
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Em tempos de quarentena Seguro Residencial é aliado na prestação de serviços

Um dos maiores sonhos do brasileiro é 
adquirir uma casa, mas comprar um 

imóvel próprio, muitas vezes requer anos 
de dedicação, sendo necessário poupar 
dinheiro e abrir mão até do lazer da famí-
lia. Para proteger tamanho investimento 
o seguro residencial pode ser uma opção 
barata, que ainda garante serviços aces-
sórios.
Além de proteger o imóvel contra 
incêndios, queda de raios e explosões, 
enchentes e até roubo ou furto, o seguro 
também oferece diversos serviços como 
encanador, eletricista, chaveiro, conserto 
de eletrodomésticos da linha branca, 
desentupimento, substituição de telhas 
entre outras.
Quando o isolamento social é necessário 
devido à pandemia do novo coronavírus, 
muitas pessoas não estão saindo de 
casa e querem contar com a assistên-
cia oferecida pelo seguro residencial. 
As seguradoras continuam oferecendo 
normalmente esses serviços aos seus 
segurados, que não podem esperar o fim 
do confinamento para serem atendidos
Por exemplo, imagine, que o cliente se 
depara com vazamentos no encana-
mento do imóvel, constate o entupimento 
da tubulação de esgoto ou aconteça um 
curto-circuito, que vai interromper o 
fornecimento de energia elétrica e ainda 
aumentar o risco de incêndio. 
Esses são casos emergenciais que não 
podem esperar para serem resolvidos. 
Contar com o suporte da seguradora, que 

vai indicar um prestador qualificado para 
realizar o serviço seguindo as recomen-
dações sanitárias é muito importante.

Conclusão
Em suma, a verdade é que o seguro resi-
dencial é muito vantajoso nas coberturas 

básicas e em muitos casos nas adicio-
nais, pois não são raros os eventos de 
ordem aleatória (da natureza ou não) que 
assolam nossas residências por aqui. 
Você sabe bem do que eu estou falando: 
sou corretor de seguros, mas não se 
trata de querer “empurrar” um produto 

ou fazer seu custo de vida subir. Princi-
palmente em épocas de pandemia. Nada 
disso. Seguros são essenciais para a 
continuidade, e isso também é sinônimo 
de educação financeira. Pense nisso! 
Espero que o artigo tenha esclarecido as 
suas dúvidas sobre seguro para estagi-

ário! Acompanhe também nosso quadro 
“Momento Seguro” todas as quintas 
feiras na rádio 98,3 FM, a partir das 7h30 
e, na TVMAR (Canal 525 NET), a partir 
das 9h. Participem com suas perguntas! 
Até a próxima se Deus quiser! Um grande 
abraço!
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A c o n f i a n ç a 
do empresá-
rio aumen-

tou 2,2% e marcou 114,8 
pontos, em fevereiro, como 
sinaliza a pesquisa de Índice 
de Confiança do Empre-
sário do Comércio (ICEC), 
para Maceió, realizada pelo 
Instituto Fecomércio AL, 
em parceria com Confedera-
ção Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC). Este foi o segundo 
melhor desempenho desde 
setembro passado.

Os números foram levanta-
dos antes do anúncio das novas 
medidas que reconduziram 
o Estado às fases Vermelha e 
Laranja, a depender da região. 
De fato, os altos números do 
Covid-19, na capital e no inte-
rior, demonstram a importân-
cia do engajamento coletivo no 
enfrentamento à doença. Entre-
tanto, não deve ser desconsi-
derado o impacto econômico 
causado por restrições mais 
severas, pois muitas empresas 
que conseguiram retornar após 
a paralisação de 2020, ainda não 
se recuperaram e podem vir a 
ter novos acúmulos de dívidas, 
já que diminui o fluxo de caixa, 
mas permanecem as dívidas, 

algumas delas geradas ou rene-
gociadas devido à pandemia.

Todo este cenário possi-
velmente irá repercutir na 
confiança do empresariado. 
“É bem provável que, nos 
próximos meses, a pesquisa 
aponte queda no indicador, 
pois embora as atuais restrições 
sejam mais brandas do que 
as do ano passado, não pode-
mos desconsiderar que alguns 
estabelecimentos só poderão 
funcionar com 50% de sua capa-
cidade em horários reduzidos e 
apenas de segunda a sábado, 
comprometendo considera-
velmente seus caixas”, observa 

Victor Hortencio, assessor 
econômico da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de Alagoas 
(Fecomércio AL). 

DADOS DE FEVEREIRO
Os primeiros meses de 2021 

apontam, na série histórica, 
para uma expectativa cons-
tante, mas superior ao período 
crítico compreendido entre 
os meses de junho e agosto de 
2020, quando houve o fecha-
mento parcial do comércio e 
a média do indicar ficou em 
torno de 75. Em termos compa-
rados, na variação anual o indi-

cador de confiança está -10% 
abaixo do mesmo mês do ano 
passado, que havia marcado 
127,6 pontos. “Esse panorama 
cria um movimento que perfila 
uma recuperação de confiança 
do empresariado da capital 
alagoana, mas que se mantém 
aquém dos patamares dos indi-
cadores pré-pandemia”, avalia 
Victor.

O economista explica que a 
análise do índice de confiança 
é composta por subndicadores, 
dentre eles, o de Expectativas 
do Empresário do Comércio, 
que caiu -0,8% em fevereiro, 
quando comparado a janeiro. 

Isso se deve a uma redução 
generalizada das expectativas 
relacionadas à economia brasi-
leira, ao comércio e às empresas 
do setor. “Possivelmente, essa 
leve redução esteja vinculada 
ao arrefecimento da segunda 
onda da pandemia; somado à 
ausência dos festejos oficiais 
de carnaval, que trouxe prejuí-
zos substanciais; e às incertezas 
quanto ao novo programa de 
transferência de renda e manu-
tenção dos empregos formais”, 
diz. A lentidão da vacinação 
em massa e a pressão por 
repasses aos preços finais dos 
custos advindos dos aumen-
tos de insumos, a exemplo dos 
aumentos sucessivos do preço 
dos combustíveis, também 
contribuem para este cenário.

Quanto às intenções de 
investimento, destaque para o 
subíndice de Investimento do 
Empresário do Comércio, que 
subiu 0,9%, refletindo o cres-
cimento simultâneo em dois 
dos seus três subndicadores: 
Situação Atual dos Estoques, 
com um incremento de +9,7% 
na variação mensal; e o Nível 
de Investimento das Empresas, 
com um crescimento e +0,7%. Já 
o Indicador de Contratação de 
Pessoal caiu -4,3%.

Confiança do empresário do 
comércio tem aumento de 2,2%

NÚMEROS FORAM LEVANTADOS antes do anúncio das novas medidas que reconduziram o Estado às fases Vermelha e Laranja

Arquivo/Fecomércio
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IES brasileiras estão no ranking do QS Quacquarelli Symonds

Programa Emmy Noether de pós-douto-
rado - Alemanha
Fonte: DFG 

Programa de bolsa de doutorado - 
Alemanha
Fonte: Fundação Rosa-Luxemburg

O Programa Emmy Noether oferece aos 
pesquisadores em início de carreira  a chance 
de se qualificar para o cargo de professor em 
uma universidade, liderando um grupo de 
pesquisa júnior independente por um período 
de seis anos.
O programa é aberto a pós-doutorandos e 
professores juniores com contratos tempo-
rários que estão em um estágio inicial em 
suas carreiras de pesquisa. Os titulares de um 
cargo de professor júnior com uma avaliação 
provisória positiva não estão mais incluídos no 
grupo-alvo deste programa, e não são elegí-
veis para apresentar propostas ou receber 
financiamento.
Requisitos de elegibilidade:
Pesquisadores em início de carreira em todas 
as disciplinas, normalmente até 4 anos após a 
conclusão do doutorado
Experiência substancial em pesquisa interna-
cional
Os candidatos do exterior devem continuar 
suas carreiras de pesquisa na Alemanha 
depois que o financiamento chegar ao fim.
Uma carta de intenção por escrito deve ser 
anexada à proposta.
Um indivíduo não é elegível se receber um tipo 
de financiamento semelhante ao ENP para 
um grupo de pesquisa independente (júnior) 
de uma instituição de pesquisa nacional, 
programas oferecidos pelos governos federal 
e estadual ou uma instituição internacional 
localizada na Alemanha.
Mais informações em http://bit.ly/3l3KKBf .

Você é um jovem pesquisador que deseja fazer 
um doutorado na Alemanha? Ou você gostaria 
de ir para a Alemanha para passar um período 
de tempo pesquisando para o seu doutorado? 
Você está ativamente engajado em projetos 
sociais? Inscreva-se na Rosa-Luxemburg-
-Stiftung para uma bolsa internacional de 
doutorado. 
A fundação é filiada ao partido político alemão 
Die Linke (A Esquerda) e conta com financia-
mento do Ministério das Relações Exteriores 
para conceder bolsas de estudo a pesquisa-
dores internacionais.

Os requisitos para os candidatos incluem 
o seguinte:
•matrícula em uma universidade estadual ou 
reconhecida na Alemanha ou no exterior
•professor universitário na Alemanha como 
supervisor
•qualificação de grau muito bom
•compromisso social
•muito bom domínio do alemão (nível B2)

Os bolsistas recebem uma bolsa-base de 
1.200 euros mensais, mais um subsídio de 
mobilidade de 100 euros. O financiamento 
é concedido por um período máximo de dois 
anos. 
As próximas datas de encerramento para 
inscrições são 1º de abril e 1º de outubro 
de 2021. Mais informações em http://bit.
ly/3v7nkjj .

Os rankings fazem parte do rol de temas intri-
gantes no meio dos profissionais da Educa-
ção Internacional. Mas esta ferramenta, vista 
por muitos como aliada ao paradigma neoli-
beral da educação, pode trazer importantes 
orientações, como demonstra o resultado do 
último estudo global apresentado na semana 
passada (06) pela consultoria QS Quacquarelli 
Symonds.
O “QS World University Rankings by Subject 
apontou que entre os 100 melhores cursos 
do mundo, 44 são de universidades brasilei-
ras. O diretor de pesquisa da QS, Ben Sowter, 
explicou ao G1 que a classificação não aponta 
a qualidade do ensino das instituições, mas, 
sim, a relevância do curso e da universidade, 

segundo parâmetros estabelecidos pela insti-
tuição. O diretor complementa afirmando que a 
qualidade do ensino não foi avaliada. O estudo 
considerou, no entanto, a posição acadêmica, 
a empregabilidade dos graduados, o impacto 
da pesquisa e a produtividade da pesquisa. 
Ao todo, a QS pesquisou 13.883 programas 
universitários em 1.440 universidades de 
85 localidades do mundo. O estudo conside-
rou ainda 51 disciplinas acadêmicas e cinco 
amplas áreas de conhecimento . Aqui estão 
alguns dos programas brasileiros de destaque:
O resultado completo, incluindo as IES nacio-
nais e internacionais pode ser acessado em  
https://www.topuniversities.com/subject-
-rankings/2021

Prêmio de pesquisa Alexander von Humboldt - Alemanha
Fonte: Fundação Alexander von Humboldt

A cátedra Humboldt, prêmio mais valioso da 
Alemanha, é financiada pelo Ministério Fede-
ral de Educação e Pesquisa. Ele permite que 
o titular conduza pesquisas de longo prazo 
com visão de futuro em universidades e 
instituições de pesquisa neste país e dá uma 
contribuição sustentável para a capacidade 
da Alemanha de competir internacionalmente 
como local de pesquisa. 
Desde 2008, até dez cátedras Humboldt 
foram concedidas a cada ano como parte 
do Fundo Internacional de Pesquisa para a 

Alemanha. Em 2020, foram criadas as cadei-
ras adicionais de Alexander von Humboldt 
para Inteligência Artificial (IA). Como uma 
contribuição para a Estratégia de Inteligência 
Artificial do Governo Alemão , até 2024, 30 
professores Alexander von Humboldt adicio-
nais estão sendo estabelecidos no campo 
da IA. Pesquisadores de todas as áreas de 
pesquisa que abordam a investigação e o uso 
de IA, bem como seu impacto na sociedade, 
podem ser indicados.
Mais informações em https://bit.ly/2OnxE5X .

Posição  Universidade  Área
13  Universidade de São Paulo (USP)   Odontologia
22  Universidade Estadual Paulista (Unesp)  Odontologia
26  Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)  Odontologia
28  Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)  Eng. de petróleo
29  Universidade de São Paulo (USP)  Engenharia de petróleo
34  Universidade de São Paulo (USP)  Eng. de Minérios e Mineração
37  Universidade de São Paulo (USP)  Hospitalidade e Turismo
39  Universidade de São Paulo (USP)  Engenharia - Civil e Estrutural
40  Universidade de São Paulo (USP)  Veterinária
44  Universidade de São Paulo (USP)  Antropologia
46  Universidade de São Paulo (USP)  Geografia
46  Universidade de São Paulo (USP)  Engenharia Agrícola e Ambiental
46  Universidade de São Paulo (USP)  Direito


