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MANIFESTAÇÃO VIRA 
UM CASO DE POLÍCIA

PROCEDIMENTO NA POLÍCIA CIVIL VAI INVESTIGAR RESPONSÁVEIS POR BLOQUEIO DO ACESSO A POSTO DE VACINAÇÃO 

A ação inconsequente de 
manifestantes vestidos de verde 
e amarelo, no domingo passado, 
no estacionamento de Jaraguá 
será tratada como um caso de 
polícia. A pedido do Minis-

tério Público e da Defensoria 
Pública – a Delegacia-Geral de 
Polícia Civil nomeou, em cará-
ter especial, a delegada Larissa 
Santiago do Nascimento para 
instaurar procedimento investi-

gatório e apurar o bloqueio do 
acesso ao posto de vacinação 
para idosos, montado naquele 
local. As redes sociais vão 
ajudar a Polícia Civil a identifi-
car as pessoas que organizaram 

o evento. São muitas as possibi-
lidades de o vereador bolsona-
rista Leonardo Dias ser ouvido 
no caso. Nas redes sociais, ele 
não assumiu a organização 
do evento e disse que estava 

na manifestação apenas como 
cidadão. Como a delegada 
Larissa está de licença médica, o 
caso será investigado pelo dele-
gado Leonardo Assunção, do 1º 
Distrito de Polícia (DP).

Hoje a vacina foi para idosos com 74

VACINA

Maceió inicia 
amanhã para 
idosos de 72 
e 73 anos

SEMINÁRIO 

Estratégias  
para setores  
de bebidas
e alimentos

6

3

ZONA DA MATA

Polícias prendem 13 
acusados de tráfico

A Operação Êxodo, ocor-
rida hoje pela manhã, em 
União dos Palmares e São José 
da Laje, resultou na prisão 
de 13 pessoas acusadas de 

envolvimento com o tráfico 
de drogas. A Divisão Especial 
de Investigações e Capturas 
(Deic), da Polícia Civil, levan-
tou as informações sobre a 

atuação das organizações 
criminosas nas duas cidades e 
obteve os mandados de prisão 
e de busca e apreensão junto à 
17ª Vara da Capital.

Policiais civis e militares se organizam, durante a madrugada, para executarem a Operação Êxodo, na Zona da Mata

4

É falso um comunicado 
que circula no WhatsApp 
com a afirmação de que 
quem descumprir o decreto 
do Governo de Alagoas - 
que restringe o horário de 
circulação das pessoas na 
Fase Vermelha de Distan-
ciamento Social Controlado, 
seria levado a uma Delegacia 
de Polícia. A mensagem, que 
também diz que a medida 
seria uma violação de lei, 
é falsa. O conteúdo come-
çou a ser veiculado após o 
governador Renan Filho 
anunciar que Alagoas entra 
na Fase Vermelha a partir 
de amanhã “O governa-
dor Renan Filho determina 
horário para o cidadão circu-
lar, caso não cumpra será 
levado a uma delegacia de 
Polícia. Proibir o cidadão de 
circular pelas ruas e deter-
minar horário só em estado 
de ‘sítio’, cuja competência 
para determinar é da Presi-
dência da República, artigo 
137, parágrafo I”, afirma a 
informação falsa, ao defen-
der que a medida se trata de 
uma violação de lei.

É FAKE!

Informação  
sobre prisão  
após as 21h  
é mentirosa
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Ignóbil. Basculho. Baixo. 
Repugnante. Canalha. Deplo-
rável. Mesquinho. Patife. 
Ordinário. Reles. Pulha. 
Sórdido. Torpe. Velhaco. 
Abominável. Detestável. Ralé. 
Biltre. Infame. Bandalho. 
Aberração. Calhorda. Despre-
zível. Pífio. Ignorante. Vil. 
Ribaldo. Soez. Jacodes. Cafa-
jeste. Bronco. Inculto. Boçal. 
Néscio. Estúpido. Rude. 
Verme. Desgraçado. Maldito. 
Jumento. Monstruoso. Sádico. 

Burro. Insensível. Mente-
capto. Demônio. Desalmado. 
Incapaz. Covarde. Crápula. 
Incompetente. Doentio. Socio-
pata. Peste. Idiota. Energú-
meno. Reaça. Desequilibrado. 
Imoral. Rato. Mandrião. 
Beócio. Abjeto. Descarado. 
Pusilânime. Enxurro. Chol-
dra. Gentalha. Labrusco. 
Desrespeitoso. Cruel. Fací-
nora. Atroz. Maligno. Cafona. 
Execrável. Infando. Nefando. 
Abominável. Inclemente. 

Mau.  Sicário.  Viperino. 
Tirano. Impiedoso. Desu-
mano. Malfeitor. Celerado. 
Estrupício. Chorume. Louco. 
Escroto. Lixo. Inútil. Escória. 
Ogro. Mitômano. Ególatra. 
Tosco. Verdugo. Mentiroso. 
Asno. Babaca. Déspota. Auto-
ritário. Morte. Opressor. 
Tapado. Mandão. Autocrata. 
Desnecessário. Safardana. 
Prepotente. Abusivo. Injusto. 
Reacionário. Fascista. Cínico. 
Animal. Desaforado. Histrião. 

Grosseiro. Vulgar. Malandro. 
Inconveniente. Sujo. Sem-
-vergonha. Obsceno. Brega. 
Charlatão. Perverso. Monstro. 
Ditador. Embusteiro. Horrí-
vel. Desnaturado. Carrasco. 
Egocêntrico. Mariola. Salafrá-
rio. Imbecil. Lunático. Bufão. 
Garganta. Farofeiro. Farsante. 
Oportunista. Indefensável. 
Broxável. Carniceiro. Irres-
ponsável. Excrementíssimo. 
Marginal. Praga. Traiçoeiro. 
Criminoso. Terrorista. Asque-

roso. Cu de boi. Podre. Capi-
roto. Embuste. Lazarento. 
Indecoroso. Desmoralizado. 
Imprudente. Maléfico. Para-
sita. Delinquente. Seboso. 
Coisa-ruim. Quadrilheiro. 
Arrombado. Mau-caráter. 
Frouxo. Fracassado. Ressen-
tido. Obtuso. Boçal. Brutamon-
tes. Cavalgadura. Descortês. 
Lorpa. Pateta. Cretino. Parvo. 
Pacóvio. Inapto. Desqualifi-
cado.

Pequi roído. Genocida.

Marcella Zambardino * co-CEO da Positiva

P r e c i s a m o s  d i s c u t i r 
sustentabilidade no processo 
industrial e isso é urgente. 
Você já se perguntou quanto 
contribui com a agressão ao 
meio ambiente consumindo 
produtos que não são biode-
gradáveis ou que necessitam 
de processos que poluem a 
natureza para serem fabrica-
dos? O papel da indústria em 
encontrar soluções sustentá-
veis para diferentes áreas 
é fundamental nos dias de 
hoje. A natureza está cheia de 
soluções que podem ser utili-
zadas com responsabilidade 
para um futuro que preserva 
os ecossistemas.

As indústrias tradicionais 
são uma das maiores respon-
sáveis pela destruição do 
meio ambiente, desde a revo-
lução industrial, quando as 
máquinas e a exploração de 
recursos naturais aceleraram 
as escalas de produção, que a 
poluição passou a constituir 
um problema para a huma-
nidade e, cada dia mais, nos 
aproximamos de um planeta 
que corre grande risco de se 
tornar inabitável com escas-
sez de recursos.

O bambu, por exemplo, é 
uma matéria prima que pode 
ser utilizada para diversas 
aplicações e praticamente 
todas as partes da planta 
podem ser utilizadas. Classi-
ficado como uma gramínea, 
o bambu é uma planta que 
prospera com facilidade em 
uma ampla gama de climas. 
É possível encontrá-lo em 
várias partes do mundo. 
Desde terras baixas às altitu-
des mais elevadas, das regi-
ões áridas às tropicais.

Segundo o livro Bambus 
no Brasil :  da biologia à 
técnica, organizado pelos 
p e s q u i s a d o r e s  Pa t r í c i a 
Drumond e  Gui lherme 
Wiedman, existem mais de 
1.300 espécies de bambu no 
mundo. No Brasil, é possí-
vel encontrar cerca de 200 
espécies diferentes, sendo o 
país com mais ocorrência nas 
Américas. Uma das maiores 
florestas nativas de bambu 
do planeta está na Amazônia.

Por conta do seu sistema 
de rizomas, o bambu é exce-
lente para proteger o solo. 
Mesmo após a colheita, o 
sistema permanece intacto. 
Isso ajuda a impedir erosão, 
preserva a umidade vital do 
solo e ajuda a reter nutrien-
tes.

O bambu ainda é um 
perfeito substituto ecoló-
gico à madeira, absorve CO² 
e libera 35% mais oxigênio 
na atmosfera do que outras 
árvores e cresce muito e mais 
rápido que a maioria das 
espécies.

O coco é outro exemplo 
de matéria prima que pode 

ser utilizado para diversas 
funções. O Coqueiro é uma 
das plantas mais úteis do 
mundo, por isso, é conhecido 
como “árvore da vida”. Na 
indústria alimentícia, o coco 
se transforma em diversos 
produtos, desde bolachas, 
doces, iogurtes, sorvetes, 
água de coco, óleo para cozi-
nhar e por aí vai.

Mas não é só em alimentos 
que a matéria-prima é usada, 
na indústria cosmética, o 
coco é um ativo altamente 
poderoso com suas proprie-
dades hidratantes, que são 
aplicadas em diversos tipos 
de produtos. No segmento 
de limpeza, ele também é 
usado de diferentes formas, 
seja nos conhecidos sabões 
em barra ou em lava roupas 
em pó.

O Brasil com sua enorme 
riqueza natural, tem tudo 
p a r a  s e r  p r o t a g o n i s t a 
mundial na bioeconomia. 
Precisamos nos aproximar e 
conhecer mais a fundo nossa 
biodiversidade. Nossa natu-
reza ainda é extremamente 
abundante  em insumos 
multifuncionais e repletos de 
benefícios para nossa saúde, 
e quem detém esse conheci-
mento são os povos tradicio-
nais.

Como diz o incrível cien-
tista Carlos Nobre “Temos 
que começar a aplicar tecno-
logia na floresta, porque o 
nosso diferencial econômico 
é a biodiversidade”.

Desafio as novas e novos 
empreendedores a inovar 
com um olhar de responsa-
bilidade sobre o futuro do 
planeta.

Natureza como solução para uma 
indústria mais sustentável

Bolsonaro

Antônio Pereira * Jornalista

Ontem, o Brasil registrou 
o número de 2.736 mortes por 
Covid-19 e atingiu, pela primeira 
vez, a marca de 2.031 óbitos na 
média dos últimos sete dias. 
Agora, são 285.136 vidas perdidas 
desde o começo da pandemia.

Uma polêmica surgiu desde 
que o presidente Jair Bolsonaro 
resolveu tentar enquadrar o 
youtuber Felipe Neto na Lei de 
Segurança Nacional por tê-lo 
chamado de genocida. A denún-
cia contra o desafeto presidencial 
foi feita pelo filho do presidente, 
o vereador carioca Carlos Bolso-
naro, também conhecido como 
Carluxo ou zero dois.

O centro desta discussão é 
o fato do presidente ter atuado 
firmemente desde o começo da 
pandemia para que o Brasil não 
adotasse nenhuma medida de 
proteção à população contra o 
coronavírus. Até mesmo o uso de 
máscaras faciais é tido pelo presi-
dente Bolsonaro como algo irrele-
vante, tanto que ele desde o início 
tem promovido aglomerações 
em diversos locais, além de fazer 
campanha aberta pelo não uso da 
proteção individual. No entender 
de Bolsonaro ‘quem usa máscara é 
fraco ou maricas’.

Nessa toada negacionista, 
Bolsonaro também fez diversas 
ações no sentido de não encomen-
dar vacinas contra a Covid-19, 
chegando a desdenhar da eficá-
cia, dizendo que quem a tomasse 
poderia até mesmo ‘virar jacaré’. 
Assim, o Brasil é um dos países do 
mundo onde há menor percentual 
de vacinação, já que o governo não 
providenciou a tempo a compra 
de lotes da vacina aos laboratórios 
internacionais que dominam a 
tecnologia.

No campo da vacina, Bolso-
naro ainda protagonizou um 
embate nacional com o gover-
nador de São Paulo João Dória, 

chegando, inclusive, segundo 
denúncias de Dória, tentado 
impedir a autorização emergen-
cial da vacina criada pelo Instituto 
Butantan em parceria com uma 
empresa chinesa, o que suscitou 
todo o ódio ideológico de Bolso-
naro, que considera o país asiático 
como inimigo. Tanto foi assim que 
seu filho Eduardo Bolsonaro teve 
inúmeras rusgas com o embaixa-
dor chinês no Brasil por conta da 
vacina e de outras questões polí-
ticas.

Outro ponto negativo que 
pode ter contribuído com o 
aumento no numero de mortos 
da Covid no Brasil foi a campanha 
ostensiva que Bolsonaro fez e faz 
do que ele chama de tratamento 
precoce da doença, adotando 
medicamentos já descartados 
pela ciência por serem ineficazes 
em caso de Covid. Contrariando 
a maioria do mundo científico o 
governo brasileiro não só incen-
tivou o uso indiscriminado da 
Cloroquina, como determinou a 
fabricação de milhões de compri-
midos do remédio pelo Exército 
Brasileiro, fato que está sendo 
investigado pelo Ministério 
Público Federal (MPF).

Assim, ao não incentivar o uso 
de máscaras, promover aglome-
rações, ser contra medidas restri-
tivas no âmbito social, meio que 
sabotar a fabricação e compra de 
vacinas e promover medicamen-
tos ineficazes contra a doença, 
Bolsonaro pode ser responsabili-
zado em parte pelos recordes de 
mortes que estamos vendo acon-
tecer todos os dias no Brasil. Pode 
estar nas mãos do presidente o 
sangue de várias pessoas, vítimas 
da doença. Pode estar sob sua 
responsabilidade o crescimento 
desordenado dos casos da doença 
no país. Se isso é ou não genocí-
dio, você, caro leitor, tire as suas 
conclusões.

Afinal, Bolsonaro é ou 
não um genocida?



A p a r t i r  d e 
amanhã, os 
maceioenses 

terão mudanças nas medidas 
de distanciamento social para 
evitar o contágio pelo corona-
vírus. A partir disso, a Secre-
taria Municipal de Segurança 
Comunitária e Convívio Social 
(SEMSCS) reforça as regras de 
funcionamento de ambulantes, 
proprietários de food trucks e 
permissionários durante a fase 
vermelha. As determinações 
valem a partir de 00h, seguindo 
o Decreto Estadual Nº 73.650, 
de 15 de março de 2021.

Para garantir o cumpri-
mento das medidas, a Secre-
taria seguirá com ações de 
fiscalização em toda a cidade. 
“Temos um calendário de vigi-

lância diário, com orientações 
e, quando necessário, interdi-
ções. Com as rondas, percebe-
mos que os comerciantes têm 
se mostrado cada vez mais 
responsáveis e colaborativos 
com as restrições. Através de 
um trabalho em conjunto, 
tenho certeza que vamos 
garantir a segurança de todos 
e combater o avanço da pande-
mia”, declarou o secretário da 
Semscs, Thiago Prado.

AS REGRAS SÃO AS SEGUINTES:
Aplicam-se aos boxes de 

mixes e quiosques da orla as 
mesmas regras estabeleci-
das para bares e restaurantes. 
Eles podem funcionar por 
serviço de entrega, inclusive 
por aplicativo, e na modali-

dade “Pegue e Leve”, sendo 
expressamente proibido o 
consumo no local, tanto de 
bebidas quanto de comidas. 
Deste modo, fica vedada a 
disponibilização de mesas e 
cadeiras para os consumidores 
e o funcionamento no sábado e 
no domingo, conforme artigo 
5º do decreto.

As bancas de revistas da 
orla marítima também não 
poderão funcionar aos sábados 
e domingos.

Os ambulantes da faixa de 
areia da praia e do calçadão 
poderão funcionar de segunda 
a sexta-feira, por serviço de 
entrega, inclusive por aplica-
tivo, e na modalidade “Pegue 
e Leve”, sendo expressamente 
proibido o consumo no local, 

tanto de bebidas quanto de 
comidas. Deste modo, fica 
vedada a disponibilização de 
mesas, cadeiras e guarda-sóis 
para os consumidores. Fica 
vedado o funcionamento no 
sábado e domingo.

Os ambulantes que comer-
cializam produtos que não 
sejam alimentos nem bebidas 
na orla poderão funcionar 
somente de segunda a sexta-
-feira.

Ambulantes das demais 
áreas da cidade, que não se 
encontrem em área de praia e 
lagoa, poderão funcionar por 
serviço de entrega, inclusive 
por aplicativo, e na modali-
dade “Pegue e Leve”, sendo 
expressamente proibido o 
consumo no local, tanto de 

bebidas quanto de comidas. 
Fica proibida a disponibiliza-
ção de mesas e cadeiras para os 
consumidores.

Food trucks e food trai-
lers em área pública pode-
rão funcionar por serviço de 
entrega, inclusive por aplica-
tivo, e na modalidade “Pegue 
e Leve”, sendo expressamente 
proibido o consumo no local, 
tanto de bebidas quanto de 
comidas. Não será permitida 
a disponibilização de mesas e 
cadeiras para os consumido-
res. A partir das 21h, poderão 
funcionar apenas na modali-
dade delivery (Artigo 6º).

A Feirinha de Artesanato 
da Pajuçara pode funcionar das 
10h às 18h, menos aos sábados, 
domingos e segundas-feiras.
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Começa amanhã maior rigor 
para ambulantes e food trucks 

PREFEITURA DE MACEIÓ, através da Semscs, vai fiscalizar cumprimento à risca dos termos do decreto estadual

Os idosos com 74 anos de 
idade começam a ser vacina-
dos em Maceió hoje. O anún-
cio foi feito pelo prefeito JHC, 
em suas redes sociais. A vaci-
nação acontece a partir 9h nos 
seis pontos fixos disponibiliza-
dos pela Secretária Municipal 
de Maceió (SMS), que são: o 
drive-trhu do estacionamento 
do Jaraguá, o drive-trhu da 
Justiça Federal (Serraria), além 
do Papódromo (Vergel do 
Lago), assim como os shop-
pings Maceió (Mangabeiras) 
e Pátio (Benedito Bentes). A 
vacinação ocorre até as 16h em 
todos os locais.

Amanhã, será a vez dos 
idosos com 72 e 73 anos. Para 
imunizar essa faixa etária 
de idosos, Maceió recebeu, 
na quarta-feira (17), nova 
remessa de vacinação enviada 
pelo Ministério da Saúde, em 
um total de 14 mil doses da 

vacina Butanta/CoronaVac.
“Desde os primeiros 

minutos, estamos traba-
lhando para preparar Maceió 
para receber as vacinas e vaci-
nar a nossa população. Por 
isso, é sempre muito bom 
poder anunciar a ampliação 
da faixa etária”, explicou o 
prefeito JHC.

Vale lembrar que para 
se vacinar nos seis pontos 
fixos da capital, o idoso deve 
apresentar documento com 
foto e CPF. Já os acamados, 
podem fazer o cadastro para 
a vacinação, das 8h às 17h, 
no telefone 3312-5589 e pelo 
e-mail acamados72mais@
sms.maceio.al.gov.br. Para o 
cadastro, é necessário nome 
completo, idade, data de 
nascimento, CPF, endereço 
completo, ponto de referên-
cia, contato e nome do respon-
sável.

CONTRA COVID-19

Vacinação amanhã: 
para 72 e 73 anos

No dia 11 de março, o 
prefeito JHC publicou uma 
portaria no Diário Oficial do 
Município (DOM) proibindo 
empresas de transporte 
público de reduzir sua frota 
e determinando a ampliação 
de 20% nas linhas. Desde 
então, a Superintendência 
Municipal de Transportes e 
Trânsito (SMTT) tem inten-
sificado as fiscalizações para 
garantir o cumprimento da 
medida. Com as ações, cons-
tatou-se, em semana intensa 
de movimento, uma redu-
ção de 15 minutos no tempo 
médio das viagens.

As fiscalizações são diárias 
e, principalmente, nos horá-
rios de pico da manhã e da 
tarde, quando os trabalhado-
res fazem os deslocamentos 
de casa para o trabalho e de 
retorno. No período, houve 
um incremento de 139 cole-
tivos. Desses, 40 só hoje em 
diversas linhas da capital, em 
especial nos percursos que 
levam aos bairros da Ponta 
Verde, Farol e Centro.

As equipes têm atuado em 
vários pontos da cidade para 
reduzir não somente a super-
lotação, mas também eventu-
ais atrasos nos ônibus e, como 
medida protetiva contra a 
Covid-19, as aglomerações 

em pontos e terminais.
Célia Lima atua na fisca-

lização de transportes há 35 
anos. Nesse tempo, a servidora 
pública, que também é usuária 
do transporte coletivo, já viven-
ciou muitas histórias. “Diver-
sas vezes as pessoas já foram 
na minha casa para falar sobre 
os atrasos de ônibus. Utilizo 
o transporte público todos os 
dias e compreendo a realidade 
vivenciada por nós, passa-
geiros. Na fiscalização, estou 
ainda mais atenta aos principais 
problemas e como resolvê-los 
de forma rápida.” , afirmou a 
Fiscal de Transportes. 

A nova linha 601 – Termi-
nal Benedito Bentes/Jatiúca 
(Ecovia Norte), já registrou 
mais de 15 mil embarques. 
Quem uti l iza o i t inerá -
rio, teve uma redução de 
30 minutos no trajeto, que 
antes levava mais que uma 
hora. O ônibus percorre 
alguns Conjuntos ao sair 
do Terminal, o que faz com 
que os usuários não preci-
sem se deslocar até a esta-
ção, reduzindo a quantidade 
de pessoas no ponto. Quem 
embarca nos Conjuntos 
Caetés e Aprígio Vilela, por 
exemplo, leva até 20 minutos 
para chegar ao Parque Shop-
ping, na Cruz das Almas.

Além disso, a SMTT tem 
realizado ações contínuas 
para evitar que os condutores 
usem a faixa azul, preferen-
ciais para o transporte cole-
tivo de passageiros, táxis, 
transporte escolar e veículos 
em serviço. De janeiro até 
agora foram 890 autuações. 
A infração é de natureza 
leve, o valor da multa é de R$ 
88,38 e implica na soma de 
três pontos à habilitação. As 
faixas estão localizadas nas 
Avenidas Fernandes Lima, 
Durval de Góes Monteiro, 
Dona Constança e Comen-
dador Leão.  

“As ações da SMTT unem 
a fiscalização de transporte 
e de trânsito com medidas 
baseadas no planejamento 
da oferta de ônibus. Com 
esse trabalho em conjunto, 
podemos verificar os itine-
rários que merecem reforço e 
o uso indevido da faixa azul. 
Trabalhamos para reduzir 
a superlotação nos ônibus 
e conferir mais agilidade 
no trânsito, melhorando a 
mobilidade do maceioense”, 
afirmou André Costa, Supe-
rintendente da SMTT.

O canal de denúncias do 
órgão de trânsito é o número 
118, que funciona de 7h da 
manhã às 19h da noite.

AÇÃO PREVENTIVA

Mais ônibus nas ruas e
menor tempo nas viagens

Secom/Maceió

Hoje foi dia de vacinação para idosos de 74 anos, seis postos em Maceió



Com o retorno de todo 
o estado de Alagoas para 
a Fase Vermelha do Plano 
de Distanciamento Social 
Controlado, os cidadãos 
devem ficar atentos às 
mudanças no atendimento 
das Centrais Já!. A partir 
de agora, todas as unida-
des localizadas dentro de 
shoppings terão o funcio-
namento suspenso nos 
dias de terça-feira. Além 
disso, todas as Centrais que 
fogem a essa regra, ou seja, 
que não funcionam dentro 
dos shoppings, seguirão 
o expediente estabelecido 
para o comércio e não irão 
ter atendimento ao público 
nas segundas.

De acordo com a Supe-
rintendência de Atendi-
mento ao Cidadão (SAC), 
que é vinculada à Secre-
taria do Planejamento, 
G e s t ã o  e  Pa t r i m ô n i o 
(Seplag), com a mudança, 
as unidades Já! Centro, Já! 
Penedo, Já! Porto Calvo, Já! 
Delmiro Gouveia e Já! São 
Miguel dos Campos não 
abrirão às segundas e, a 
partir do dia 26, passam a 
operar das 9h às 17h.

“Tendo em vis ta  a 
inviabilidade operacional 
de cancelamento dos agen-

damentos que já haviam 
sido registrados até o dia 
24, essas Centrais realiza-
rão os atendimentos agen-
dados para os dias 19, 23 e 
24 de março normalmente 
e a alteração no horário se 
dá somente depois do dia 
26”, explica o superinten-
dente da SAC, Alexandre 

Norberto.
No caso das unidades 

Já! Maceió Shopping, Já! 
Shopping Farol, Já! Shop-
ping Pátio, Já!  Maceió 
Parque Shopping e Já! 
Arapiraca Garden Shop-
ping, o atendimento segue 
funcionando das 11h às 
17h, e a interrupção do 

expediente se dará sempre 
às terças, seguindo as dire-
trizes do novo decreto.

“Quem havia agen-
dado para a segunda ou 
terça, deverá comparecer 
na quinta-feira (25) no 
mesmo horário e unidade 
marcada, sem necessi-
dade de reagendamento. 
Por conta da necessidade 
desse remanejamento, não 
haverá liberação de vagas 
para a data no sistema”, 
pontua Alexandre.  

A SAC reforça que, 
em todas as Centrais Já!, 
o atendimento ao público 
s ó  e s t á  a c o n t e c e n d o 
mediante agendamento 
prévio, que deve ser reali-
zado no site agendamento.
seplag.al.gov.br. Além 
disso, ao comparecer na 
unidade escolhida, é obri-
gatório seguir os proto-
colos estabelecidos pela 
Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesau), como uso 
obrigatório de máscara, 
higienização das mãos e 
manutenção do distancia-
mento social.

Em caso de dúvidas, os 
cidadãos podem entrar em 
contato pelo telefone (82) 
98876-7341 ou pelo insta-
gram @seplagalagoas.

O Governo de Alagoas auto-
rizou a circulação do transporte 
intermunicipal de passagei-
ros em todo o estado com 30% 
(trinta por cento) de sua capaci-
dade. A medida foi publicada 
em Edição Suplementar do 
Diário Oficial do Estado (DOE) 
na quarta-feira(17).

Com isso, a norma insere o 
setor rodoviário intermunici-
pal no Decreto nº 73.650, de 15 
de março de 2021, que trata do 
Plano de Distanciamento Social 
Controlado e coloca o estado 
na Fase Vermelha, conforme 
anunciou o governador Renan 
Filho na última terça-feira. O 
decreto entra em vigor a partir 
de 0h de amanhã.

A Agência Reguladora dos 
Serviços Públicos de Alagoas 
(Arsal) irá intensificar as fisca-
lizações para que o decreto seja 
cumprido. Permanece sendo 
obrigatório no transporte inter-
municipal o uso do álcool a 70% 
e da máscara, e a higienização 
dos veículos diariamente. 

Irregularidades podem 
ser denunciadas à Ouvido-
ria da Arsal por meio do 0800 
284-0429 (ligações de qualquer 
telefone) das 8h às 15h, ou aces-
sando o site www.arsal.al.gov.
br e clicando no banner Ouvi-
doria Alagoas (esse disponível a 
qualquer hora e dia da semana.
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A S e c r e t a r i a 
d e  E s t a d o 
d a  S e g u -

rança Pública (SSP) coorde-
nou uma operação integrada 
entre as Polícias Civil e Mili-
tar com o objetivo de prender 
integrantes de duas organi-
zações criminosas que atua-
vam nas cidades de União 
dos Palmares e São José da 
Laje.  A ação aconteceu hoje 
cedo, para o cumprimento de 
19 mandados de prisão e 23 
de busca e apreensão, expe-
didos pela 17ª Vara Criminal 
da Capital. 

A operação é fruto de um 
trabalho investigativo da 
Divisão Especial de Investi-
gações e Capturas (DEIC), 
realizado de forma integrada 

com o 2º Batalhão de Polícia 
Militar (BPM). Em União dos 
Palmares, os mandados foram 
cumpridos nos bairros do 
Loteamento, Terrenos, Cohab 
Velha, e no Conjunto Nova 
Esperança, que também eram 
as regiões onde a organização 
criminosa atuava com tráfico 
de drogas. Já em São José da 
Laje, os mandados foram 
cumpridos no Centro e no 
Conjunto Terezinha. 

A operação ganhou o nome 
de “Êxodo”, pois estas organi-
zações migram seus membros 
entre as cidades da Zona da 
Mata, para cometerem crimes 
e atuarem no tráfico de drogas. 

O efetivo participante
Para o cumprimento dos 

mandados durante a opera-

ção integrada foram empre-
gados policiais militares do 
2º BPM, Grupamento Aéreo, 
Radiopatrulha, Batalhão de 
Operações Especiais (BOPE), 
Batalhão Rodoviário (BPRV), 

além de agentes da Gerência 
de Polícia Judiciária (GPJ2), 
ASFIXIA,TIGRE e da DEIC.

Até o final da manhã, pelo 
menos 13 acusados já tinha sido 
presos. Ou seja: restavam seis 

mandados de prisão a serem 
cumpridos. Todos os manda-
dos de busca e apreensão foram 
cumpridos. As pessoas presas e 
os materiais apreendidos foram 
encaminhados para a sede da 
DEIC, na Santa Amélia, para a 
confecção dos procedimentos 
cabíveis.

A população é grande 
parceira das forças de segu-
rança no combate ao crime em 
Alagoas e pode contribuir com 
o trabalho das polícias fazendo 
denúncias sobre homicídios, 
tráfico de drogas, roubos, orga-
nizações criminosas e outros 
crimes por meio do Disque 
Denúncia. As informações 
podem ser repassadas, de 
forma anônima e gratuita, por 
meio de ligações para o 181.

PM e Polícia Civil prendem 13 
acusados de tráfico no interior

OPERAÇÃO ÊXODO ocorreu às primeiras horas de hoje nas cidades de União dos Palmares e São José da Laje

Ascom SSP

FASE VERMELHA 30% DE LOTAÇÃO

Como as Centrais Já! vão 
funcionar em Alagoas

Autorizada a 
circulação de 
transporte 
intermunicipal

Policiais recebem instruções para a operação em União e São José da Laje

Minne Santos
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TAMBÉM foram licitados 438,8 toneladas de salmão no valor de R$ 18,6 mi; dados são objeto de denúncia levada pelo PSB ao TCU

Dois portais de 
transparência 
do governo 

federal indicam que as Forças 
Armadas licitaram, apenas em 
2020, a compra de mais de 1,2 
mil toneladas de filé mignon, ao 
custo total de R$ 47,9 milhões, 
para os integrantes do Exército, 
da Marinha e da Aeronáutica. 
No mesmo período, também 
foram abertos processos de 
compra de 438,8 toneladas de 
salmão no valor total de R$ 18,6 
milhões.

Os dados fazem parte de 
levantamento feito pelo PSB na 
Câmara e são objeto de denún-
cia levada pelo partido esta 
semana ao Tribunal de Contas 
da União (TCU). A represen-
tação vai se somar a outras 
em andamento na corte que 
também tratam de compras 
envolvendo as Forças Armadas, 
como o processo para aquisição 
de 700 toneladas de picanha 
e 80 mil litros de cerveja, entre 
outros produtos alimentícios. O 
caso será relatado pelo ministro 
Walton Alencar.

As informações do novo 
levantamento foram coleta-
das por meio de duas páginas 
de compras do Ministério da 
Economia - o Painel de Preços 
e o Comprasnet -, também 
consultadas pelo Congresso em 
Foco. As licitações seguiram o 
modelo pregão, aquele em que 
é escolhido o fornecedor que 
oferece o produto pelo menor 
preço.

No caso do filé mignon, 
foram 823,9 toneladas licita-
das apenas pelo Exército, 247,8 
toneladas pela Marinha e 187,3 
toneladas pela Aeronáutica. 
Também há registro de licitação 
de 200 kg de filé para a Indús-
tria de Material Bélico do Brasil 
(Imbel), uma estatal ligada ao 
Exército, e outras 2,7 toneladas 
para o próprio Ministério da 
Defesa.

“Esse milhão de quilos de 
filé chega aos recrutas ou é 
exclusividade das altas patentes 
das Forças Armadas? E o povo 
é obrigado a pagar carne nobre 
para eles enquanto tem ovo 
frito no cardápio?”, questiona o 
deputado Elias Vaz (PSB-GO), 
responsável pela represen-
tação, também assinada por 
outros nove parlamentares de 
seu partido.

Em apenas um dos proces-
sos homologados pelo Centro 
de Obtenção da Marinha no 
Rio de Janeiro, foi autorizada 
a compra de 134,7 toneladas 

do nobre corte bovino a R$33. 
Ou seja, somente o valor desta 
compra equivale a R$ 4,4 
milhões.

Outros números também 
impressionam: o Comando do 
Exército, por exemplo, licitou 
para a Base Administrativa de 
Guarnição de Fortaleza 68,2 
toneladas de mignon bovino 
sem cordão congelado a R$ 
39,84, equivalente ao total de 
R$2,7 milhões.

O Terceiro Batalhão de 
Suprimento e Depósito de 
Subsistência de Santa Maria e 
o Depósito de Subsistência de 
Santo Ângelo, no Rio Grande 
do Sul, conseguiram homolo-
gação para a compra de 73,2 
toneladas da mesma peça a R$ 
39,99. O valor da compra, se 
efetivado, chega próximo de R$ 
3 milhões.

Já o Comando da Primeira 
Região Militar do Rio de Janeiro 
foi autorizado a comprar 100,2 
toneladas de filé mignon sem 
cordão a R$ 41,5 o item. Para 
esta compra, o valor é de R$ 4,1 
milhões.

As informações comple-
mentam a representação já 
protocolada pelo PSB no mês 
passado na Procuradoria-Geral 
da República para investigação 
de processos de compras feitas 
pelo governo federal.

Foram encontrados ainda 
processos de compras para 
Exército, Marinha, Aeronáu-
tica e Ministério da Defesa 
para bebidas alcoólicas, como 
25 garrafas de uísque 12 anos; 
15 de uísque oito anos e 1.111 
garrafas de conhaque.

O Ministério da Econo-
mia, que publica os dados, 
confirmou que as informações 
estão corretas e que “todas as 
compras homologadas foram 
autorizadas pela respectiva 
autoridade competente em 
cada órgão”.

A pasta diz ainda a admi-
nistração pública registra um 

preço a um fornecedor vence-
dor da licitação por um ano, ao 
longo do qual ela pode deman-
dar quantidades parciais do 
total registrado. Ou seja, não 
fica obrigada a compra da 
totalidade dos itens descri-
tos nas Atas de Registro de 
Preços. “Não é incomum que 
as compras efetivamente reali-
zadas sejam menores do que os 
quantitativos que ficam dispo-
níveis nas atas”.

Outra possibilidade de 
compra, diz a pasta, é a aqui-
sição dos itens e quantitativos 
com demanda previamente 
definida por cada unidade 
compradora. “Neste caso, exis-
tindo documento de compro-
misso da administração em 
efetivar a aquisição ou compra 
(empenho), é possível afirmar 
que o órgão efetivamente reali-
zou a despesa”.

“Para verificar quais itens 
efetivamente foram comprados 
é necessária a consulta ao órgão 
ou entidade responsável pela 
compra. Como órgão gestor 
da logística pública, compete à 
Secretaria de Gestão do Minis-
tério da Economia regulamen-
tar a legislação que trata de 
compras públicas e disponi-
bilizar a plataforma tecnoló-
gica onde cada um dos órgãos 
executa suas compras”.

Já o Ministério da Defesa 
diz que não têm os dados 
consolidados e que os pedidos 
precisam ser encaminhados 
individualmente do Ministério 
para as Forças Armadas, que 
por sua vez repassam os ques-
tionamentos sobre os processos 
às unidades. Portanto, diz a 
pasta, não há como checar quais 
compras foram realizadas ou 
não dentro do prazo solicitado 
pela reportagem.

Em nota (leia íntegra no fim 
da reportagem), o ministério 
não mencionou os valores lici-
tados apontados pelo levan-
tamento e critica, de maneira 

generalizada, reportagens 
publicadas sobre o assunto. 
“Gastos das Forças Armadas 
vêm sendo divulgados de 
forma equivocada e distor-
cida, gerando desinformação”, 
afirma. A pasta disse ainda que 
“distorções se repetem a cada 
suposta ‘descoberta’, sempre 
anunciada de forma oportu-
nista e sensacionalista” e que a 
alimentação de 370 mil milita-
res da ativa, em 1.600 organiza-
ções militares em todo o país, é 
prevista em lei.

Ao contrário dos civis, diz o 
ministério, militares não rece-
bem auxílio alimentação. “O 
valor da etapa diária, desde 
2017, é R$ 9,00 por militar – isso é 
o que os quartéis, navios e bases 
dispõem para comprar gêneros 
e preparar três refeições diárias. 
Não é justo nem correto falar 
em gastos exorbitantes”.

FILÉ E LOMBO DE BACALHAU
Este é o terceiro levan-

tamento feito pelo PSB no 
intervalo de um mês. Após a 
descoberta de processos admi-
nistrativos para a compra 
de mais de 700 toneladas de 
picanha e 80 mil cervejas, que 
culminaram na representação 
apresentada à Procuradoria-
-Geral da República, parla-
mentares do PSB encontraram 
novos dados licitatórios para a 
aquisição de nove mil quilos de 
filé de bacalhau, 139 mil quilos 
de lombo do mesmo peixe, além 
de dez garrafas de uísques 12 
anos para o Comando do Exér-
cito e de 660 litros de conhaque 
para o Comando da Marinha.

“A lista de produtos de luxo 
nas compras governamentais 
parece não ter fim. É indecente 
que o governo torre milhões 
para garantir um cardápio 
requintado para alguns grupos 
enquanto uma boa parcela 
do nosso povo mal consegue 
ter arroz com feijão no prato”, 
afirma o deputado Elias Vaz.

Além do parlamentar 
goiano, assinam o documento 
entregue à PGR Alessandro 
Molon (RJ), Lídice da Mata 
(BA), Aliel Machado (PR), Bira 
do Pindaré (MA), Camilo Capi-
beribe (AP), Denis Bezerra (CE), 
Gervásio Maia (PB), Marcelo 
Nilo (BA) e Vilson Luiz da Silva 
(MG).

FFAA licitaram compra de 
mais de mil toneladas de filé

Leia nota do 
Ministério da 

Defesa na íntegra 
O Ministério da Defesa informa 
que, uma vez mais, gastos das 
Forças Armadas vêm sendo 
divulgados de forma equivocada 
e distorcida, gerando desinforma-
ção. O assunto não é novidade e 
já devidamente esclarecido, tendo 
sido objeto de notas publicadas 
em 16 de fevereiro nos jornais 
Estado de São Paulo e Correio 
Braziliense.
Distorções se repetem a cada 
suposta “descoberta”, sempre 
anunciada de forma oportunista 
e sensacionalista. Com leite 
condensado, que deu início à 
série de distorções, por exemplo, 
foi gasto dez vezes menos do que 
noticiado, equivalendo a 0,8 lata 
por militar no ano. Outros itens, 
anunciados com alarde, sequer 
foram comprados.
A alimentação de 370 mil mili-
tares da ativa, em 1.600 organi-
zações militares, em todo o País, 
é prevista em lei. Ao contrário 
dos civis, militares não recebem 
auxílio alimentação. O valor da 
etapa diária, desde 2017, é R$ 
9,00 por militar – isso é o que os 
quartéis, navios e bases dispõem 
para comprar gêneros e preparar 
três refeições diárias. Não é justo 
nem correto falar em gastos exor-
bitantes.
Naturalmente, devido ao grande 
efetivo, os gastos somados de 
cada item no ano são elevados. 
Além disso, Atas de Registro de 
Preços, processo previsto em lei, 
estão sendo divulgados como 
gastos realizados, o que é incor-
reto.
Os processos de compra são 
executados de forma transparente 
- tanto que podem ser consulta-
dos por qualquer cidadão - e audi-
tados pelos órgãos de controle 
interno e externo, passando por 
constantes aprimoramentos.
As questões sobre a referida 
representação serão tratadas e 
respondidas pelos canais compe-
tentes, com todas as informações 
necessárias, caso haja diligência a 
esta pasta.
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João Paulo Macena
Savannah Comunicação Corporativa

Para auxi l iar 
o  e m p r e s á -
rio do setor 

de alimentos e bebidas a 
incrementar suas vendas, o 
Sebrae Alagoas promove, 
no próximo dia 25,  das 
19h às 22h, o Seminário de 
Estratégia Empresarial em 
Ambiente de Incertezas no 
Setor de Alimentos e Bebidas. 
O evento é online, gratuito e 
também servirá como uma 
forma do empreendedor 
entender quais estratégias 
digitais ele pode utilizar para 
continuar atraindo clientes 
nesse período.

A programação do semi-
nário contará com duas pales-
tras. A primeira será ‘Gestão 
Comercial em Ambiente de 
Incertezas’, ministrada por 
Alexsandro Geraldo, consul-
tor especialista em estraté-

gia, negociação e vendas. 
Nela, serão abordados temas 
como a definição do posi-
cionamento estratégico da 
empresa, do segmento de 
mercado, comportamento 
do consumidor e as melho-
res formas de comunicação, 
além da avaliação e defini-
ção dos canais de comercia-
lização e estrutura comercial 
do negócio.

A segunda  pa les t ra , 
‘Marketing Digital:  e se 
você tiver que fazer tudo?’, 
será apresentada por Sérgio 
Fernandes, especialista em 
marketing digital e gestão 
empresarial. Na apresenta-
ção, serãoabordados temas 
como a  importância  de 
definir objetivos para uma 
estratégia de marketing de 
conteúdo; como estruturar o 
público para o seu negócio; 
saber como estabelecer as 
métricas a partir de análise 
dos insights; além de dicas 

de como produzir conteúdo 
de qualidade e otimizar a 
produção.

Analista da Agência de 
Atendimento Integrada 
do Sebrae em Arapiraca, 
Clébson Moreira, destaca o 
quanto o evento é importante 
para empresários do setor.

“A importância é mostrar 
que para encarar esse cená-
rio de incertezas que esta-
mos vivendo é preciso uma 
nova mentalidade e de ferra-
mentas mais adequadas. O 
evento visa auxiliar o empre-
sário a elaborar estratégias 
para aumentar as vendas das 
empresas através da melho-
ria da gestão empresarial 
e da inovação dos produ-
tos e processos, bem como, 
adaptar as estratégias digi-
tais para continuar atraindo 
clientes”, afirma.

As inscr ições  para  o 
‘Seminário de Estratégia 
Empresarial em Ambiente 

de Incertezas no Setor de 
Alimentos e Bebidas’ são 
gratuitas e podem ser feitas 
podem ser feitas pela Loja 
Virtual do Sebrae Alagoas 
por meio do link: https://
loja.al.sebrae.com.br/loja/
evento/132111496-semina-
rio-de-estrategia-empresa-
rial-em-ambiente-de-incer-
tezas-no-setor-de-alimen-
tos-e-bebidas. O evento é 
promovido em parceria com 
com a parceria com a Yara 
Brasil.

Para se inscrever, basta 
clicar em ‘Entrar’ na loja 
v i r tua l  e  preencher  os 
dados. Inscreva-se no evento 
clicando em ‘Adicionar ao 
Carrinho’. Você receberá um 
e-mail de confirmação; as 
vagas são limitadas.

ATENDIMENTO REMOTO 
E PRESENCIAL
Devido ao novo coro-

navírus, os empresários da 

pequena empresa podem 
contar com o atendimento 
do Sebrae de forma remota 
e presencial. A equipe do 
Sebrae está mobilizada para 
atender as demandas dos 
empresários, que também 
podem contar com a estru-
tura de cursos online e gratui-
tos do portal EAD Sebrae 
com mais de 100 opções de 
cursos, basta acessar https://
www.sebrae.com.br/sites/
PortalSebrae/cursosonline.

O empresário pode entrar 
em contato com a institui-
ção pelos canais remotos 
e digitais, como o portal 
sebrae.com.br/alagoas, tele-
grama t.me/sebraealagoas, 
whatsapp e Telefone 0800 
570 0800, chat e e-mail fale.
sebrae.com.br, instagram 
@sebraealagoas, twitter @
sebraealagoas, facebook /
SebraeAlagoas, youtube @
sebraealagoas e o linkedIn 
Sebrae Alagoas.

Seminário discute estratégia
no setor de alimentos e bebidas

EVENTO TRARÁ PALESTRAS de especialistas em marketing digital, gestão empresarial, estratégia, negociação e vendas
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O que esperar do mercado de seguros em 2021?

Em 2020, a pandemia de Covid-19 
mudou radicalmente as rotinas das 

pessoas: uso de máscaras, regras de 
higienização, isolamento social, entre 
outros hábitos, passaram a fazer parte 
do chamado “novo normal”, reflexo 
das muitas mudanças que a sociedade 
teve que incutir em tão pouco tempo. 
No setor econômico, em especial, o 
vírus “contaminou” diferentes estru-
turas. Com as pessoas em casa, o 
consumo caiu drasticamente, afetando 
diversos segmentos e causando a 
falência de muitas empresas. Como 
consequência: demissões, ou jornada 
de trabalho reduzida, o que reforçou, 
ainda mais, o ciclo de recessão devido 
à diminuição da renda familiar. 
“Da noite para o dia”, muitas compa-
nhias tiveram que replanejar sua 
transformação digital para não sofrer 
tão diretamente os impactos da crise 
sanitária, incluindo não somente o tele-
trabalho de seus colaboradores, como 
também a criação de novos produtos 
(bem como a adequação dos já exis-
tentes) ao meio digital.
No mercado de seguros, que também 
sentiu os impactos da crise, não foi 
diferente. A seguir, vamos abordar as 
principais mudanças que envolvem 
o mercado de seguro de vida e como 
está sendo a adaptação para a reto-
mada desse segmento. Acompanhe 
em nossa coluna de hoje!

Como está o mercado de 
seguros atualmente?
É importante destacar que em 2019, 
em um cenário pré-pandemia, o 
mercado de seguros apresentou 

crescimento.  Segundo dados da 
Confederação Nacional das Empre-
sas de Seguros Gerais, Previdência 
Privada e Vida, Saúde Suplementar 
e Capitalização (CNSeg), a arreca-
dação ano passado foi de R$ 270,1 
bilhões (excluindo saúde suplemen-
tar e o seguro de DPVAT), aumento 
nominal de 12,1% em relação a 2018. 
Descontada a inflação, o aumento real 
em comparação ao período anterior foi 
de 8,1%.
Já em relação ao primeiro semestre de 
2020, conforme números divulgados 
em agosto pela Superintendência de 
Seguros Privados (Susep), o mercado 
de seguros encerrou o período com 
receita 4,3% menor em comparação 
ao mesmo recorte em 2019.
Apesar da queda, a entidade aponta 
perspectiva de retomada no setor, em 

especial nos segmentos de seguros de 
danos e pessoas. Em junho, as receitas 
dos segmentos supervisionados pela 
Susep totalizaram R$ 23,35 bilhões, 
crescimento de 32,9% relativo a maio.

E o que esperar desse 
mercado em 2021?
Apesar da difícil tarefa de prever 
qual será o cenário em 2021 para o 
mercado de seguros, levando em 
conta o movimento de retomada apon-
tado pela Susep no primeiro semestre 
de 2020, certas tendências, algumas 
já colocadas em prática no segmento, 
serão consideradas como grande 
diferencial competitivo. E uma delas 
é, justamente, a transformação digital 
das empresas e os novos produtos que 
surgirão a partir dela.
De fato, estamos cada vez mais online, 

com computadores e celulares revolu-
cionando o nosso dia a dia, nos permi-
tindo adquirir, com apenas alguns 
cliques, uma infinidade de produtos e 
serviços.
Nesse contexto, a pandemia de Covid-
19, com suas restrições impostas pelo 
isolamento social, veio a acelerar o 
uso da tecnologia, fazendo com que 
as empresas, que antes não olhavam 
com atenção para o digital, mudassem 
rapidamente de mentalidade.
Como exemplo, a partir do amadure-
cimento do mercado de seguros de 
vida online, surge um novo conceito 
empresarial, o das insurtechs. O termo 
é uma mescla das expressões em 
inglês insurance (seguro) e technology 
(tecnologia) e está relacionado a um 
modelo de negócio que busca a inova-
ção, no qual as seguradoras atuam no 

mercado digital, se aproximando cada 
vez mais dos clientes, oferecendo mais 
agilidade, mas sem abrir mão, é claro, 
da segurança. 

Conclusão
Em suma, entre o ano de 2020 e 
2021, o mercado de seguros passou 
por diversas mudanças. Uma delas é 
a possibilidade de contratar um seguro 
totalmente online!
Seguindo as transformações que 
envolvem o digital, o mercado de segu-
ros está trabalhando em prol de novos 
produtos que atendam as necessida-
des atuais das pessoas. Independente 
do cenário que será encontrado em 
2021 e dos novos desafios que vierem 
pela frente, é preciso ter em mente 
que o consumidor está cada vez mais 
empoderado e consciente de suas 
escolhas, inclusive, no mercado de 
seguros.
Assim, ganham segurados e segu-
radores ao promoverem mudanças 
significativas que visam à melhoria, 
não só do mercado como um todo, 
mas também da qualidade de vida e 
da satisfação de seus clientes. 
E, então? O que achou da perspec-
tiva do ano de 2021 para o mercado 
de seguros?  Se desejar contratar seu 
seguro de vida, lembre-se que esse 
momento pode ser agora. Acompa-
nhe 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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Para auxi l iar 
o  e m p r e s á -
rio do setor 

de alimentos e bebidas a 
incrementar suas vendas, o 
Sebrae Alagoas promove, 
no próximo dia 25,  das 
19h às 22h, o Seminário de 
Estratégia Empresarial em 
Ambiente de Incertezas no 
Setor de Alimentos e Bebidas. 
O evento é online, gratuito e 
também servirá como uma 
forma do empreendedor 
entender quais estratégias 
digitais ele pode utilizar para 
continuar atraindo clientes 
nesse período.

A programação do semi-
nário contará com duas pales-
tras. A primeira será ‘Gestão 
Comercial em Ambiente de 
Incertezas’, ministrada por 
Alexsandro Geraldo, consul-
tor especialista em estraté-

gia, negociação e vendas. 
Nela, serão abordados temas 
como a definição do posi-
cionamento estratégico da 
empresa, do segmento de 
mercado, comportamento 
do consumidor e as melho-
res formas de comunicação, 
além da avaliação e defini-
ção dos canais de comercia-
lização e estrutura comercial 
do negócio.

A segunda  pa les t ra , 
‘Marketing Digital:  e se 
você tiver que fazer tudo?’, 
será apresentada por Sérgio 
Fernandes, especialista em 
marketing digital e gestão 
empresarial. Na apresenta-
ção, serãoabordados temas 
como a  importância  de 
definir objetivos para uma 
estratégia de marketing de 
conteúdo; como estruturar o 
público para o seu negócio; 
saber como estabelecer as 
métricas a partir de análise 
dos insights; além de dicas 

de como produzir conteúdo 
de qualidade e otimizar a 
produção.

Analista da Agência de 
Atendimento Integrada 
do Sebrae em Arapiraca, 
Clébson Moreira, destaca o 
quanto o evento é importante 
para empresários do setor.

“A importância é mostrar 
que para encarar esse cená-
rio de incertezas que esta-
mos vivendo é preciso uma 
nova mentalidade e de ferra-
mentas mais adequadas. O 
evento visa auxiliar o empre-
sário a elaborar estratégias 
para aumentar as vendas das 
empresas através da melho-
ria da gestão empresarial 
e da inovação dos produ-
tos e processos, bem como, 
adaptar as estratégias digi-
tais para continuar atraindo 
clientes”, afirma.

As inscr ições  para  o 
‘Seminário de Estratégia 
Empresarial em Ambiente 

de Incertezas no Setor de 
Alimentos e Bebidas’ são 
gratuitas e podem ser feitas 
podem ser feitas pela Loja 
Virtual do Sebrae Alagoas 
por meio do link: https://
loja.al.sebrae.com.br/loja/
evento/132111496-semina-
rio-de-estrategia-empresa-
rial-em-ambiente-de-incer-
tezas-no-setor-de-alimen-
tos-e-bebidas. O evento é 
promovido em parceria com 
com a parceria com a Yara 
Brasil.

Para se inscrever, basta 
clicar em ‘Entrar’ na loja 
v i r tua l  e  preencher  os 
dados. Inscreva-se no evento 
clicando em ‘Adicionar ao 
Carrinho’. Você receberá um 
e-mail de confirmação; as 
vagas são limitadas.

ATENDIMENTO REMOTO 
E PRESENCIAL
Devido ao novo coro-

navírus, os empresários da 

pequena empresa podem 
contar com o atendimento 
do Sebrae de forma remota 
e presencial. A equipe do 
Sebrae está mobilizada para 
atender as demandas dos 
empresários, que também 
podem contar com a estru-
tura de cursos online e gratui-
tos do portal EAD Sebrae 
com mais de 100 opções de 
cursos, basta acessar https://
www.sebrae.com.br/sites/
PortalSebrae/cursosonline.

O empresário pode entrar 
em contato com a institui-
ção pelos canais remotos 
e digitais, como o portal 
sebrae.com.br/alagoas, tele-
grama t.me/sebraealagoas, 
whatsapp e Telefone 0800 
570 0800, chat e e-mail fale.
sebrae.com.br, instagram 
@sebraealagoas, twitter @
sebraealagoas, facebook /
SebraeAlagoas, youtube @
sebraealagoas e o linkedIn 
Sebrae Alagoas.

Seminário discute estratégia
no setor de alimentos e bebidas

EVENTO TRARÁ PALESTRAS de especialistas em marketing digital, gestão empresarial, estratégia, negociação e vendas
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Educação para Justiça ganha prêmio de Inovação

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

Programa de Bolsas de Mestrado - Bélgica
Fonte: Ghent University

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

Cursos Online e gratuitos de Preparação para 
TOEFL e IELTS
Fonte: EdX

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

Interessados em estudar na Bélgica devem dar uma olhada no 
Programa de Subsídios Complementares organizado pela Universi-
dade de Ghent (Ghent University Top-up Grants). As bolsas estão aber-
tas para alunos que ingressam na universidade para um programa de 
mestrado no ano letivo de 2021-2022. O valor da bolsa permitirá que 
os beneficiários paguem suas despesas relacionadas a seus estudos 
e custo de vida.
Critérios de elegibilidade:
•O candidato deve ser um estudante internacional. 
•Devem ser candidatos que desejam obter um título de mestre na 
Universidade de Ghent. 
•O candidato precisa ter um diploma de bacharel para se candidatar a 
um programa de mestrado. 
•Interessados   em se candidatar à bolsa devem primeiro se inscrever 
para admissão na universidade. O procedimento de inscrição inclui 
o fornecimento de suas informações necessárias por meio de um 
processo online. Os candidatos que se inscrevem para admissão serão 
considerados automaticamente para o programa.
Maiores informações em http://bit.ly/2LrdExH.

A Loughborough University está oferecendo Bolsas de Estudo Interna-
cionais no Reino Unido. A bolsa é destinada a auxiliar alunos talentosos 
no ensino superior e estarão disponíveis para os alunos cobrirem as 
taxas relacionadas aos seus cursos.
Veja os critérios de seleção:
O candidato deve ser um estudante internacional,
Os candidatos internacionais autofinanciados são elegíveis,
Alunos que se inscrevem para programas de graduação,
Estudantes com notas excelentes na escola ou faculdade são elegíveis 
para esta bolsa
Alunos com outras qualificações internacionais também são elegíveis 
para esta bolsa
As bolsas estão abertas para estudos de programas de graduação nas 
seguintes áreas:

Maiores informações em https://www.lboro.ac.uk/ .

A plataforma EdX está disponibilizando dois cursos preparató-
rios para os testes oficiais de inglês TOEFL e IELTS na modali-
dade MOOC. Lembrando que, nesta modalidade, o interessado 
poderá participar gratuitamente. No entanto, se estiver inte-
ressado em receber o certificado, deverá fazer o pagamento 
solicitado pela instituição responsável pela formatação do 
curso. São eles:

1 - IELTS Academic Test Preparation
O curso prevê mais de 80 horas de materiais interativos para 
prática, cobrindo cada uma das quatro habilidades: ouvir, falar, 
ler e escrever. Ele foi planejado por experientes profissionais 
de ensino de inglês da Universidade de Queensland - Austrália.
Como o curso é individual, o aluno poderá concluir todas as 
unidades do curso em sequência ou selecionar apenas as 
áreas em que deseja se concentrar para se preparar para os 
testes acadêmicos do IELTS. 
O curso foi formatado para ser concluído em 8 semanas, com 
previsão de 5 a 10 horas de trabalho por cada semana. Mais 
informações e inscrições em http://bit.ly/2L2L42v. 
2 - TOEFL® Test Preparation: The Insider’s Guide
Este curso pode ajudar o aluno a entender o que se pode fazer 
para obter sua melhor pontuação no teste TOEFL. Os instrutores 
guiarão por cada seção (Leitura, Audição, Conversação e Reda-
ção) e, usando as perguntas dos testes anteriores arquivados, 
explicará os tipos de perguntas que o aluno pode esperar. 
O curso foi formatado para ser concluído em 4 semanas, com 
previsão de 2 a 4 horas de trabalho por cada semana e foi 
preparado pela própria ETS. Mais informações e inscrições em 
http://bit.ly/2DpIkYJ. 

Esta não é a primeira vez que a coluna “Estudar Lá Fora” traz 
informações sobre a iniciativa “Education for Justice (E4J)”. 
Venho divulgando informações sobre a referida iniciativa por 
compreender a importância dos temas tratados, a riqueza do 
material disponibilizado, e seu caráter inovador. 
Para quem não a conhece ainda, é importante saber, de início, 
que ela surge com a adoção da Declaração de Doha no 13º 
Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção ao Crime e 
Justiça Criminal, realizado no Catar em 2015.  Com o endosso 
pela Assembleia Geral das Nações Unidas, o próximo passo 
seria sua implementação.
A responsabilidade foi dada ao Escritório das Nações Unidas 
sobre Drogas e Crime (UNODC) que, juntamente com  o apoio 

financeiro do Estado do Catar, lançou um “Programa Global com 
o objetivo de ajudar os países a alcançar um impacto positivo e 
sustentável na prevenção do crime, justiça criminal, corrupção 
prevenção e Estado de direito”.
O programa, com duração prevista de quatro anos, concentra-se 
em quatro eixos, dentre os quais a iniciativa E4J. Com o objetivo 
de apoiar a integração da prevenção ao crime e do Estado de 
Direito em todos os níveis de educação, a iniciativa contou com a 
parceria de outros atores como, por exemplo, UNESCO, na elabo-
ração de materiais direcionados para os três ciclos da educação. 
A iniciativa acaba de ser reconhecida pelo Secretário-Geral Antó-
nio Guterres, que concedeu o 2020 Secretary-General Award na 
categoria “Inovação”. Comentando sobre o reconhecimento, os 

vencedores afirmaram que “a responsabilidade de preparar a 
próxima geração para se tornarem cidadãos, formuladores de 
políticas e líderes realizados de amanhã é algo que a iniciativa 
Educação para a Justiça (E4J) do UNODC leva muito a sério.”
O site do UNODC apresenta Educação para a Justiça (E4J)  
como uma iniciativa que “visa prevenir o crime e promover 
uma cultura de legalidade por meio de atividades educacionais 
destinadas aos níveis de ensino primário, secundário e terciário 
ou superior. Essas atividades ajudam os educadores a ensinar 
a próxima geração a entender e resolver melhor os problemas 
que podem prejudicar o Estado de Direito e incentivar os estu-
dantes a participar ativamente em suas comunidades e futuras 
profissões.”

•Eng Aeronáutica e Automotiva
•Arquitetura, Construção e Eng. Civil
•Negócios e Economia
•Engenheiro químico
•Química
•Ciência da Computação
•Inglês
•Geografia e Meio Ambiente
•Engenharia de Materiais

•Ciências Matemáticas
•Engenharia Mecânica, Elétrica e 
de Manufatura
•Ciências Naturais
•Física
•Política e Estudos Internacionais
•Estudos Sociais e Políticas
•Esportes e Ciências da Saúde


