
A semana útil começou 
com uma redução de mais de 
50% nos novos casos de Covid-
19 em Alagoas. Os números 
das últimas 24 horas mostram 
423 novos infectados. Há 
muitos dias que esse índice 
variava de 900 a 1.100 casos. 
Foram registradas 20 mortes.

A proporção de desem-
pregados poderá alcançar 
seu maior nível em 2021, com 
taxa de desocupação média 
de 14,6%, projeta a Confede-
ração Nacional da Indústria 
(CNI). Em Informe Conjuntu-
ral divulgado hoje, a entidade 
considerou que, no cenário 
básico da economia, a recupe-
ração da atividade começará 
em maio. Os efeitos da reto-
mada no mercado de traba-
lho, no entanto, devem ser 
defasados e se iniciar somente 
no início do segundo semes-
tre. Nesse cenário, parcela da 
população que estava fora do 
mercado de trabalho, seja por 
desalento, receio da pande-
mia, ou por ter recebido 
algum tipo de auxílio gover-
namental, deverá voltar a 
procurar emprego.

Apesar  dos  recordes 
diários de mortes por Covid-
19 e da escassez de leitos, 
medicamentos para intuba-
ção e vacinas, o presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) disse 
hoje que o Brasil está “dando 
certo”, é um “exemplo” e que 
está na “vanguarda”. O país 
acumula cerca de 12 milhões 
de casos de Covid e aproxi-
madamente 295 mil mortes 
pela doença, sendo 1.259 nas 
24 horas fechadas na noite 
de ontem. É o segundo país 
com mais mortes, em núme-
ros absolutos, atrás apenas 
dos EUA. “Estamos dando 
certo, apesar de um problema 
gravíssimo que enfrentamos 
desde o ano passado”, disse 
Bolsonaro em uma cerimônia 
com políticos e empresários 
amontoados no Palácio do 
Planalto.
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DESEMPREGO

Taxa ficará 
em 14,6% 
em 2021, 
diz CNI

‘ESTAMOS DANDO EXEMPLO’
DIZ O PRESIDENTE DA REPÚBLICA SOBRE O ENFRENTAMENTO À COVID-19

COVID EM AL

Número de 
novos casos 
reduz em 
mais de 50%

EM CARTA 

Banqueiros  
exigem uma 
política séria 
contra o vírus

6

Para o Presidente Jair Bolsonaro, o Brasil ́ está dando certo no enfrntamento à pandemia’; momento em que o País se aproxima de 300 mil mortes por Covid-19                  6

“DENTRO DO MÊS”

Governador anuncia 
mais uma categoria 

O governador Renan 
Filho vai anunciar amanhã, 
a partir das 10h, a nova cate-
goria de servidores públicos 
estaduais que será inserida 
no pagamento da folha sala-

rial, dentro do mês traba-
lhado, de março. O anúncio 
acontece no Salão de Despa-
chos do Palácio República 
dos Palmares,  onde ele 
concederá entrevista coletiva 

à imprensa. Haverá também 
transmissão on-line pelos 
canais oficiais do Governo 
de Alagoas no Facebook 
(Governo de Alagoas) e Insta-
gram (@governodealagoas).
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Dr. Olegário Venceslau da Silva *Advogado

A imponência quase que 
surreal, que envolve numa 
aquare la  mul t i co lor ida 
os chapéus de afamados 
mestres do Guerreiro alago-
ano inebriam os olhares da 
turba de   espectadores, que 
vibram com os passos caden-
ciados dos personagens deste 
folguedo natalino, quando 
das alvissareiras apresen-
tações ao som frenesi do 
apito e pandeiro, que quase 
sempre dão o mote duma 
lídima encenação teatral em 
louvor ao menino Deus. A 
religiosidade popular cató-
lica, que há séculos povoa o 
imaginário do povo simples 
desta comuna caeté, presente 

no desenho rútilo de secula-
res igrejas e catedrais que 
adornam a cabeça esbran-
quiçada dos brincantes em 
formato de chapéus, é algo 
indissociável e não menos 
caro a um folguedo nascido 
sob o resquício de um tempo 
pretérito, que ainda resis-
tente a crueza da moderni-
dade, qual ativo engenho 
de bangüê a tornar-se dora-
vante em “fogo morto”.  

Os finíssimos e brilhan-
tes espelhos, adornados por 
nuançadas fitas entrelaçam 
muito mais que meros objetos 
decorativos dos chapéus do 
Guerreiro, representam sobre-
tudo um misto de tradições 

lusitanas, ameríndias e afro, 
capazes de reunirem num 
Auto natalino genuinamente 
alagoano a beleza ofuscante, 
transubstanciada em cores, 
ritmos e sons. Este folguedo- 
[Guerreiro], variante do 
conhecido Reisado ou Folia de 
Reis e dos Congos encontrou 
terra fértil para sua conso-
lidação principalmente nas 
úmidas paragens da zona da 
mata, berço esplendido de 
incontáveis manifestações 
populares campesinas, quer 
na velha Viçosa ou ainda 
em Chã Preta e Bananal, a 
primeira já emancipada e a 
segunda ainda povoado, nos 
longevos idos de 1920, cujas 

informações atestadas pelo 
antropólogo pilarense Arthur 
Ramos (1903-1949), enrique-
ceram seus invulgares escritos 
sobre o assunto, os tornando 
referencias e fontes caudalo-
sas de pesquisas. 

Toda essa  amálgama 
cultural adstrita a tão impor-
tante folguedo, é ovacio-
nada pelos  v ibrantes  e 
sonoros aplausos, quando 
dos diálogos em forma de 
musicalidade de seus figu-
rantes, num enredo imerso 
em pelejas e louvação ao 
Divino, protagonizado pelas 
figuras jamais olvidadas do 
Mestre, Contra- mestre, Rei, 
Rainha, a Lira, o índio Peri 

e seus vassalos, a Catirina, o 
General, o Mateus, a Sereia, a 
Estrela e demais integrantes, 
igualmente eternizados nas 
melodias álacres da forro-
zeira alagoana radicada em 
Aracaju Clemilda Ferreira, 
num verdadeiro tributo a 
tão especialíssima manifes-
tação folclórica, parte inte-
grante de nossa história e 
legado: “Mestre Pedro, eu 
saí de Penedo/ domingo bem 
cedo/ às seis horas. Só agora 
é que estou recordando/ sou 
alagoano/ onde o Guerreiro 
mora.” [...] “Este meu índio 
Peri/ ele é forte e ligeiro/ ele é 
tão estimado/ nesta nação de 
Guerreiro”.

Entre espelhos e fitas

Marcelo Firmino *Jornalista

Lá no fim dos anos 70, no 
pleno regime militar,  meu 
primeiro emprego foi na 
Rádio Difusora. Um foca do 
jornalismo, verde e apren-
dendo conhecer a vida em um 
regime de exceção.

Cobria notícias do Pronto 
Socorro: Só bagaceira.

Eis que descobriram que 
eu não era tão ruim na escrita.

O jornalista conterrâneo 
Manoel Alves Feitosa, chefe 
de Reportagem, (irmão de 
José Feitosa-Zé da Feira) 
sugeriu ao diretor de Reda-
ção, Adelmo dos Santos, que 
me mandasse cumprir outras 
pautas. Assim, passou-me 
uma pauta de economia.

-Vais entrevistar o presi-
dente do Produban (Banco do 
Estado de Alagoas), Lincoln 
Cavalcante.

Feitosa, de saudosa memó-
ria, entregou-me a pauta com 
um arrazoado da econo-
mia nacional, na ótica dele. 
Deu-me um gravador maior 
que um tijolo e me deixou 
como referência 3 perguntas:

1)O economista Celso 
Furtado está questionando 
essa história do “milagre brasi-
leiro. Segundo ele, o Brasil 
ainda vai revelar o desastre 
econômico. O que senhor diz, 
como presidente do banco?

2)Furtado ainda diz que 
o problema maior do Brasil é 
o privilégio do governo para 
os ricos e a perversa concen-
tração de renda? O senhor 
concorda?

3)O senador Alceu Colares 
disse que está na hora do povo 

brasileiro ir às ruas e lutar pela 
abertura democrática. Demo-
cracia é o caminho?

Cheguei no banco e fui 
recebido no sexto andar por 
uma secretária bonita que me 
enviou para a Assessoria de 
Imprensa.

O assessor era o Juarez 
Ferreira, ex-repórter do Jornal 
do Brasil, advogado e depois 
promotor público. Ele me 
acolheu com uma delicadeza 
impressionante. Descobriu 
obviamente que eu era foca, 
ainda sem noção.

Juarez me leva a um gabi-

nete com uma longa mesa. 
Cerca de 12 cadeiras de cada 
lado. Chega o presidente, 
senta na cabeceira, e eu sou 
apresentado como o repórter 
da Rádio de Difusora. O Rádio 
era tudo na época.

Prontamente, o “entrevis-
tado”: -Estão renovando lá, 
botando uma meninada…

-Renovação é importante. 
-Disse Juarez.

Dito isto, o presidente olha 
pra mim e diz: “Vamos meu 
jovem repórter, me pergunte”.

Aquele nome “repórter” já 
me deixou assustado.

Mas, peguei o papel e li a 
primeira. Ele olhou para mim 
por cima dos óculos e disse:

-Essa não. Faça outra.
Eu emendei a segunda. Ele 

olhou para o Juarez e falou:
– O que é isso?
E, ato contínuo: – Não 

vou responder isso não, meu 
jovem. Tem outra?

Quando comecei a terceira 
que falei em Alceu Colares 
(um ícone da oposição) ele não 
se conteve:

– Chega. Dê esse gravador 
aqui.

Eu, acanhado passei o 

gravador e ele começou a se 
entrevistar:

–Pergunta-me o repórter 
Marcelo como está a situação 
do Produban nesse histórico 
momento da economia…

E foi por aí. Depois que 
falou o que quis disse-me:

-Não se preocupe. Eu vou 
ligar para o diretor da Rádio 
lhe elogiando.

Volto constrangido para a 
redação.

-E aí boa a entrevista? – 
Perguntou-me o chefe.

-Não houve entrevista, 
mas ele fez uma gravação aí.

A redação inteira ouviu.  
Paulo Cesar Pantaleão (locu-
tor noticiarista, a mais bela 
voz da época) deu gargalhada 
e falou pra mim: -Muito boa 
estreia!

Feitosa,  meio hippie, 
bravo defensor da liberdade 
de imprensa, esculachou. Eu 
não… O homem que seria 
entrevistado.

Devidamente recomen-
dada, a rádio colocou no ar, 
integralmente, a auto entre-
vista do presidente do Produ-
ban.

Mas, além de mandatário 
do Banco do Estado, Lincoln 
Cavalcante era também o 
presidente da Adesg – Asso-
ciação dos Executivos e Diplo-
mados da Escola Superior de 
Guerra.

Ou seja, uma entidade 
doutrinada pelo comando 
militar do País.

E eu? Pequenininho, recém 
saído de Paulo Jacinto… Onde 
fui me meter?

Na 1a entrevista, um foca em apuros na sede do Produban



Alan Fagner e 
Vinícius Teodósio
Ascom SSP

A Secretaria de 
S e g u r a n ç a 
P ú b l i c a 

de Alagoas (SSP) fechou o 
primeiro bimestre de 2021 com 
bons resultados no combate à 
criminalidade. Após apresen-
tar queda no número de homi-
cídios e aumento no número 
de apreensões de drogas e 
armas, dados do Núcleo de 
Estatística e Análise Criminal 
(NEAC) apontam redução 
nos roubos de veículo (carro e 
moto) e de rua.

Um índice que se destaca 
é o de roubo de veículos de 
passeio em Maceió, que apre-
sentou queda de 53,8% nos 
meses de janeiro e fevereiro. 
Foram 24 ocorrências contra 
52 no mesmo período do ano 
passado. 

Alagoas segue o ritmo e 
reduziu em 33,6% as ocor-

rências de roubo de carro. 
Foram registrados 69 roubos 
no primeiro bimestre deste 
ano e 104 no mesmo período 
de 2021.

OUTROS ROUBOS
Os roubos de rua caíram 

37,6% em Alagoas, dado simi-
lar ao da capital, com redução 
de 38,9%. No primeiro bimes-
tre de 2020 foram contabili-
zadas 1093 ocorrências em 
Maceió e 1625 em Alagoas, 
no mesmo período deste ano, 
foram registradas 667 e 1014 

ocorrências, respectivamente.
Os roubos de moto também 

apresentaram queda. No 
primeiro bimestre deste ano 
foram contabilizadas 236 motos 
roubadas em Alagoas, sendo 64 
em Maceió. Nos mesmos meses 
de 2020, foram 290 roubos de 

moto no estado e 84 na capi-
tal. Assim, foi constatada uma 
redução de 18,6% para Alagoas 
e 23,8% para Maceió. 

Para o secretário Alfredo 
Gaspar, esses números estão 
sendo conquistados com as 
operações integradas e ações 
de inteligência da SSP. O 
secretário também  destacou 
que os resultados demons-
tram como a pasta está empe-
nhada em combater todos os 
tipos de crime.

“A SSP tem sido direcio-
nada para combater com efici-
ência, usando a inteligência, 
os índices criminais negativos. 
Isso mostra que a Segurança 
Pública não tem trabalhado 
só para reduzir homicídios, 
o que já é um grande ganho, 
mas também tem comba-
tido a criminalidade de 
forma ampla, apresentando 
resultados concretos e que 
demonstram a efetividade do 
trabalho das forças de segu-
rança”, disse.
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Roubos de veículos reduzem 
em mais de 50% em Maceió

COMBATE AO CRIME: primeiro bimestre de 2021 teve redução expressiva; ataques em via pública também caíram

A ousadia de um casal 
deixou os funcionários de um 
motel localizado no bairro 
da Santa Amélia perplexos. 
Depois de usar um dos quar-
tos, a dupla saiu do local 
levando uma TV e, portando 
uma arma, o homem ainda 
roubou um táxi que estava 
parado na porta do estabeleci-
mento. A mulher foi deixada 
para trás e fugiu a pé.

A Polícia Militar foi acio-
nada e conseguiu recuperar 
o veículo roubado, porém, 
nenhum suspeito foi detido. 
A ocorrência foi registrada 
às 15h40 em um motel loca-
lizado na Avenida Jorge 
Montenegro de Barros. Os 
suspeitos fugiram em direção 
ao Bebedouro.

Os funcionários do motel 
disseram que tentaram impe-
dir o roubo da TV, mas foram 
ameaçados pelo homem 
com a arma de fogo. Os dois 
chegaram ao local em um Fiat 
Punto que também teria sido 
roubado pelo casal. O veículo 
foi abandonado no motel.

O delegado Valter Nasci-
mento, gerente de Polícia 
Judiciária da Área 2, informou 
que o juiz Antônio Barros da 
Silva Lima, da Vara do Único 
Ofício de Matriz de Camara-
gibe, homologou o flagrante 
e decretou a prisão preven-
tiva do acusado de matar o 
jovem Victor Barbosas Lins, 
de 24 anos, crime ocorrido no 
domingo (14), em uma tenta-
tiva de assalto, na zona rural 
daquele município. O jovem 
foi atingido por um disparo, 
na cabeça,  quando pilo-
tava uma motocicleta, com a 
namorada na garupa.

Segundo foi  apurado 
pela polícia, o autor do crime 
tinha a intenção de roubar 
uma motocicleta. Ele ficou 
às margens de uma estrada 
de barro e quando o veículo 
passava fez o disparo que 
atingiu a vítima. No dia ante-
rior, conforme uma testemu-
nha, ele havia comentado que 
iria roubar uma moto para 
em seguida vendê-la e assim 
obter dinheiro.

“AMOR BANDIDO” MATRIZ

Casal rouba 
TV de motel 
e toma táxi 
em assalto

Juiz decreta
a prisão 
preventiva 
de assassino 

Durval de Araújo Junior, 
de 34 anos, morreu ontem após 
ser atropelado por um carro na 
AL-101 Norte, no município de 
Maragogi. Três passageiros do 
veículo ficaram feridos depois 
de o automóvel ainda capotar, 
bater num muro e se chocar 
com um poste às margens da 
rodovia.

O Batalhão de Polícia 
Rodoviária (BPRv) informou 
que o motorista do Ford Fiesta 
prata, com placa de Pernam-

buco, apresentava sinais de 
embriaguez e transitava na 
direção de São José da Coroa 
Grande. Nas proximidades 
da UPA de Maragogi, ele teria 
perdido o controle do volante, 
invadido a contramão e depois 
deixado a pista.

Ainda segundo a polícia, 
já fora do asfalto, o carro teria 
atingido Durval, conhecido 
na região como “Big Big”. O 
pedestre foi socorrido e levado 
para a UPA, porém não resis-

tiu aos ferimentos.
Após o atropelamento, o 

Ford Fiesta seguiu em velo-
cidade, tombou e bateu no 
muro, vindo depois a atingir 
o poste. Os três passageiros 
também foram encaminha-
dos à unidade saúde, porém o 
estado de saúde deles não foi 
divulgado.

O motorista foi detido e 
conduzido até a delegacia por 
militares do 6º Batalhão para 
prestar depoimento.

MARAGOGI

Motorista embriagado 
atropela e mata pedestre

Ford Fiesta ficou destruído no acidente, após capotar e se chocar com poste; polícia afirma que condutor estava bêbado
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Vale Bentes II: Prefeito JHC 
anuncia entrega das unidades

NOVOS MORADORES RECEBERÃO AS CHAVES de 500 apartamentos do novo conjunto habitacional a integrar o complexo

O prefeito de 
Maceió, JHC, 
a n u n c i o u , 

durante visita ao bairro do 
Benedito Bentes, a entrega do 
Residencial Vale Bentes 2 para 
a próxima sexta-feira, dia 26. A 
entrega acontecerá n véspera 
do aniversário de 35 anos de 
fundação do bairro mais popu-
loso de Maceió.

“Com muita alegria, comu-
nico a entrega do Residencial 
Vale Bentes 2, na sexta-feira 
(26), véspera do aniversário do 
nosso querido Benedito Bentes. 
Serão 500 apartamentos para 
quem mais precisa. Mais uma 
conquista para nossa gente!”, 
destacou JHC.

Devido à pandemia a 
entrega será por meio de ceri-
mônia virtual por meio de 
transmissão ao vivo nas redes 
da prefeitura de Maceió. 

Com as 500 unidades, o 
conjunto Vale Bentes 2 está loca-
lizado em uma área de expan-
são em Maceió, na Rua UPA, 
do Benedito Bentes, e próximo 
a Shopping Center e corredo-
res de ônibus. Toda a estrutura 
também é composta por água 
encanada, eletrificação, energia 
e saneamento básico.

As famílias beneficiadas 
com os novos apartamentos 
receberão as chaves após a assi-
natura dos contratos e do termo 
de notificação junto a Caixa 
Econômica Federal, conforme 
cronograma:

Segunda-feira (29/3)
Letras: A, B, C, D, E, F, G, H, I
Terça-feira (30/3)
Letras: J, K, L e M
quarta-feira (31/3)
Letras: N, O, P, Q, R, S, T, V, W, Y, Z e 
retardatários.

Edvan Ferreira

A cerimônia de entrega das chaves das unidades do Vale Bentes II será feita de forma virtual devido à pandemia  

O Benedito Bentes completa 
35 anos no dia 27 de março e, 
para celebrar a data, a Prefei-
tura de Maceió prepara uma 
programação especial que vai 
beneficiar todos os moradores 
do bairro mais populoso da 
capital. Durante a semana, estão 
previstos vários serviços muni-
cipais no bairro, para deixá-lo 
“mais arrumado” para a festa 
de aniversário.

Batizado de “O Biu é nosso”, 
o projeto levará a operação 
Bairro Sustentável, da Superin-
tendência Municipal de Desen-
volvimento Sustentável. A ação 
leva varrição, capinação, coleta 
de material reciclável, poda de 
árvores, plantação de mudas, 
educação ambiental, recolhi-
mento de material volumoso 
e pintura de meio fio. Além de 
desinfecção de áreas públicas.

A semana festiva ainda vai 

contar com mutirão de ilumina-
ção, garantindo a substituição 
de lâmpadas por LED em todo 
o bairro. Para isto, as equipes da 
Superintendência Municipal de 
Iluminação de Maceió (Sima) 
fizeram um levantamento das 
localidades com maior defici-
ência.

A Secretaria Municipal 
de Infraestrutura (Seminfra) 
pretende levar a Operação 
Tapa-Buraco, atendendo ao 
apelo de milhares de motoris-
tas que trafegam pelas diver-
sas vias do Benedito Bentes. 
Também será feita a limpeza 
de galerias, importante serviço 
diante da aproximação da 
quadra chuvosa.

Além da presença de agentes 
da Superintendência Municipal 
de Transportes e Trânsito, com 
serviço de sinalização horizontal 
e ordenamento do trânsito.

DIA 27

Benedito Bentes faz 
35 anos de fundação

Edvan Ferreira

Até sábado, ações sustentáveis vão deixar as ruas do “Biu” mais organizadas

Em Maceió, a beleza das 
praias se destaca em meio 
ao “deserto” de uma final 
de semana ensolarado. Isso 
porque, através de uma abor-
dagem educativa, a Secreta-
ria Municipal de Segurança 
Comunitária e Convívio Social 
(SEMSCS), garantiu o rigor do 
distanciamento social. A capital 
alagoana encontra-se na fase 
vermelha de enfrentamento ao 
convid-19 e por isso, as praias 
não poderão ser frequentadas 
aos finais de semana.

Equipes multidisciplina-
res, comandada pela SEMSCS, 
composta por cinquenta agen-
tes da Guarda Municipal, 
Fiscais de Postura e Vigilância 
Sanitária, estão atuando nos três 
turnos para impedir aglomera-
ções e manter os serviços essen-
ciais funcionando de maneira 
segura, dentro das normas do 
protocolo sanitário.

Durante a operação, é 
feita orientação sobre o uso 
de máscaras, álcool em gel e 
distanciamento social. As equi-
pes fazem rondas pela cidade, 
nas praias, no Centro e nos 
mercados públicos. As denún-
cias podem ser feitas através 
dos telefones: 9 8882-8064 / 
3312-5277.

Segundo o decreto em 
vigor, praias, shoppings e o 
comércio não podem funcionar 
aos finais de semana. Os servi-
ços essenciais podem funcionar 
na modalidade pague-leve ou 
por aplicativo. Para a popula-
ção, há restrições no horário 
de circulação em vias públicas, 
entre 21h às 5h.

O balanço dos primei-
ros dias de cumprimento do 
decreto da fase vermelha apre-
senta um saldo positivo. Mais 
de 500 estabelecimentos foram 
monitorados. Até o momento, 
não houve nenhuma notifica-
ção, interdição ou apreensão. 
Algumas irregularidades iden-
tificadas foram dirimidas atra-
vés do diálogo.

De acordo com a coor-
denadora de fiscalização da 
SEMSCS, Renata Amorim, o 
foco das fiscalizações é a prote-
ção das pessoas e não a punição, 
o que só ocorrerá caso a popula-
ção não colabore.

“Nossa proposta é fazer um 
trabalho educativo. A gente 
precisa que as pessoas façam a 
adesão espontânea e cumpram 
as regras. Queremos fazer com 
que as pessoas entendam que 
é importante e cumpram as 
medidas”, destacou.

AÇÃO DA SEMSCS...

...Garante o isolamento 
social sem interdições

Boxes de mixes e 
quiosques da orla

LIBERADO: serviço de entrega, por aplicativo, e 
na modalidade “pague e leve”
PROIBIDO: consumo no local, tanto de bebidas 
quanto de comidas
PROIBIDO: disponibilização de mesas e cadeiras
PROIBIDO: funcionamento no sábado e no 
domingo
Bancas de revistas da orla marítima
PROBIDO: aos sábados e domingos
Ambulantes da faixa de areia da praia e do 
calçadão
LIBERADO: de segunda a sexta-feira, por 
serviço de entrega, por aplicativos e na modali-
dade “pegue e leve”
PROIBIDO: no sábado e domingo
PROIBIDO: consumo no local, tanto de bebidas 
quanto de comidas
PROIBIDO: disponibilização de mesas, cadeiras 
e guarda-sóis
Ambulantes que comercializam produtos que 
não sejam alimentos nem bebidas na orla
LIBERADO: de segunda a sexta-feira
PROIBIDO: no sábado e domingo
Ambulantes das demais áreas da cidade
(que não se encontrem em área de praia e 
lagoa)
LIBERADO: serviço de entrega, por aplicativo e 
na modalidade “pague e leve”
PROIBIDO: consumo no local, tanto de bebidas 
quanto de comidas
PROIBIDO: disponibilização de mesas e cadei-
ras para os consumidores
Food trucks e food trailers
LIBERADO: em área pública, poderão funcio-
nar por serviço de entrega, por aplicativo e na 
modalidade “pague e leve”
PROIBIDO: consumo no local, tanto de bebidas 
quanto de comidas
PROIBIDO: disponibilização de mesas e cadei-
ras para os consumidores
(A partir das 21h, poderão funcionar apenas na 
modalidade delivery)
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Vale Bentes II: Prefeito JHC 
anuncia entrega das unidades

NOVOS MORADORES RECEBERÃO AS CHAVES de 500 apartamentos do novo conjunto habitacional a integrar o complexo

O prefeito de 
Maceió, JHC, 
a n u n c i o u , 

durante visita ao bairro do 
Benedito Bentes, a entrega do 
Residencial Vale Bentes 2 para 
a próxima sexta-feira, dia 26. A 
entrega acontecerá n véspera 
do aniversário de 35 anos de 
fundação do bairro mais popu-
loso de Maceió.

“Com muita alegria, comu-
nico a entrega do Residencial 
Vale Bentes 2, na sexta-feira 
(26), véspera do aniversário do 
nosso querido Benedito Bentes. 
Serão 500 apartamentos para 
quem mais precisa. Mais uma 
conquista para nossa gente!”, 
destacou JHC.

Devido à pandemia a 
entrega será por meio de ceri-
mônia virtual por meio de 
transmissão ao vivo nas redes 
da prefeitura de Maceió. 

Com as 500 unidades, o 
conjunto Vale Bentes 2 está loca-
lizado em uma área de expan-
são em Maceió, na Rua UPA, 
do Benedito Bentes, e próximo 
a Shopping Center e corredo-
res de ônibus. Toda a estrutura 
também é composta por água 
encanada, eletrificação, energia 
e saneamento básico.

As famílias beneficiadas 
com os novos apartamentos 
receberão as chaves após a assi-
natura dos contratos e do termo 
de notificação junto a Caixa 
Econômica Federal, conforme 
cronograma:

Segunda-feira (29/3)
Letras: A, B, C, D, E, F, G, H, I
Terça-feira (30/3)
Letras: J, K, L e M
quarta-feira (31/3)
Letras: N, O, P, Q, R, S, T, V, W, Y, Z e 
retardatários.

Edvan Ferreira

A cerimônia de entrega das chaves das unidades do Vale Bentes II será feita de forma virtual devido à pandemia  

O Benedito Bentes completa 
35 anos no dia 27 de março e, 
para celebrar a data, a Prefei-
tura de Maceió prepara uma 
programação especial que vai 
beneficiar todos os moradores 
do bairro mais populoso da 
capital. Durante a semana, estão 
previstos vários serviços muni-
cipais no bairro, para deixá-lo 
“mais arrumado” para a festa 
de aniversário.

Batizado de “O Biu é nosso”, 
o projeto levará a operação 
Bairro Sustentável, da Superin-
tendência Municipal de Desen-
volvimento Sustentável. A ação 
leva varrição, capinação, coleta 
de material reciclável, poda de 
árvores, plantação de mudas, 
educação ambiental, recolhi-
mento de material volumoso 
e pintura de meio fio. Além de 
desinfecção de áreas públicas.

A semana festiva ainda vai 

contar com mutirão de ilumina-
ção, garantindo a substituição 
de lâmpadas por LED em todo 
o bairro. Para isto, as equipes da 
Superintendência Municipal de 
Iluminação de Maceió (Sima) 
fizeram um levantamento das 
localidades com maior defici-
ência.

A Secretaria Municipal 
de Infraestrutura (Seminfra) 
pretende levar a Operação 
Tapa-Buraco, atendendo ao 
apelo de milhares de motoris-
tas que trafegam pelas diver-
sas vias do Benedito Bentes. 
Também será feita a limpeza 
de galerias, importante serviço 
diante da aproximação da 
quadra chuvosa.

Além da presença de agentes 
da Superintendência Municipal 
de Transportes e Trânsito, com 
serviço de sinalização horizontal 
e ordenamento do trânsito.

DIA 27

Benedito Bentes faz 
35 anos de fundação

Edvan Ferreira

Até sábado, ações sustentáveis vão deixar as ruas do “Biu” mais organizadas

Em Maceió, a beleza das 
praias se destaca em meio 
ao “deserto” de uma final 
de semana ensolarado. Isso 
porque, através de uma abor-
dagem educativa, a Secreta-
ria Municipal de Segurança 
Comunitária e Convívio Social 
(SEMSCS), garantiu o rigor do 
distanciamento social. A capital 
alagoana encontra-se na fase 
vermelha de enfrentamento ao 
convid-19 e por isso, as praias 
não poderão ser frequentadas 
aos finais de semana.

Equipes multidisciplina-
res, comandada pela SEMSCS, 
composta por cinquenta agen-
tes da Guarda Municipal, 
Fiscais de Postura e Vigilância 
Sanitária, estão atuando nos três 
turnos para impedir aglomera-
ções e manter os serviços essen-
ciais funcionando de maneira 
segura, dentro das normas do 
protocolo sanitário.

Durante a operação, é 
feita orientação sobre o uso 
de máscaras, álcool em gel e 
distanciamento social. As equi-
pes fazem rondas pela cidade, 
nas praias, no Centro e nos 
mercados públicos. As denún-
cias podem ser feitas através 
dos telefones: 9 8882-8064 / 
3312-5277.

Segundo o decreto em 
vigor, praias, shoppings e o 
comércio não podem funcionar 
aos finais de semana. Os servi-
ços essenciais podem funcionar 
na modalidade pague-leve ou 
por aplicativo. Para a popula-
ção, há restrições no horário 
de circulação em vias públicas, 
entre 21h às 5h.

O balanço dos primei-
ros dias de cumprimento do 
decreto da fase vermelha apre-
senta um saldo positivo. Mais 
de 500 estabelecimentos foram 
monitorados. Até o momento, 
não houve nenhuma notifica-
ção, interdição ou apreensão. 
Algumas irregularidades iden-
tificadas foram dirimidas atra-
vés do diálogo.

De acordo com a coor-
denadora de fiscalização da 
SEMSCS, Renata Amorim, o 
foco das fiscalizações é a prote-
ção das pessoas e não a punição, 
o que só ocorrerá caso a popula-
ção não colabore.

“Nossa proposta é fazer um 
trabalho educativo. A gente 
precisa que as pessoas façam a 
adesão espontânea e cumpram 
as regras. Queremos fazer com 
que as pessoas entendam que 
é importante e cumpram as 
medidas”, destacou.

AÇÃO DA SEMSCS...

...Garante o isolamento 
social sem interdições

Boxes de mixes e 
quiosques da orla

LIBERADO: serviço de entrega, por aplicativo, e 
na modalidade “pague e leve”
PROIBIDO: consumo no local, tanto de bebidas 
quanto de comidas
PROIBIDO: disponibilização de mesas e cadeiras
PROIBIDO: funcionamento no sábado e no 
domingo
Bancas de revistas da orla marítima
PROBIDO: aos sábados e domingos
Ambulantes da faixa de areia da praia e do 
calçadão
LIBERADO: de segunda a sexta-feira, por 
serviço de entrega, por aplicativos e na modali-
dade “pegue e leve”
PROIBIDO: no sábado e domingo
PROIBIDO: consumo no local, tanto de bebidas 
quanto de comidas
PROIBIDO: disponibilização de mesas, cadeiras 
e guarda-sóis
Ambulantes que comercializam produtos que 
não sejam alimentos nem bebidas na orla
LIBERADO: de segunda a sexta-feira
PROIBIDO: no sábado e domingo
Ambulantes das demais áreas da cidade
(que não se encontrem em área de praia e 
lagoa)
LIBERADO: serviço de entrega, por aplicativo e 
na modalidade “pague e leve”
PROIBIDO: consumo no local, tanto de bebidas 
quanto de comidas
PROIBIDO: disponibilização de mesas e cadei-
ras para os consumidores
Food trucks e food trailers
LIBERADO: em área pública, poderão funcio-
nar por serviço de entrega, por aplicativo e na 
modalidade “pague e leve”
PROIBIDO: consumo no local, tanto de bebidas 
quanto de comidas
PROIBIDO: disponibilização de mesas e cadei-
ras para os consumidores
(A partir das 21h, poderão funcionar apenas na 
modalidade delivery)

5O DIA DIGITAL  l 22 de março  I  2021

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

Cartões CRIA começam a 
ser entregues em Maceió

EXCEPCIONALMENTE, este mês a entrega será presencialmente devido a atraso na confecção do documento

Iara Malta
Repórter

Começou hoje 
a entrega dos 
Cartões CRIA 

para as primeiras gestantes 
cadastradas em Maceió. Para 
garantir organização na reti-
rada, a Secretaria de Estado da 
Assistência Social e Desenvol-
vimento (Seades) descentra-
lizou os postos de entrega em 
três polos, que funcionarão até 
a próxima sexta-feira (26). Com 
o cartão, as beneficiárias pode-
rão sacar a parcela de R$ 100,00 
referente ao mês de março.

Essa entrega presencial 
acontecerá, excepcionalmente, 
esse mês em virtude de um 
atraso na emissão dos cartões. 
“Para garantirmos que as 
gestantes que se cadastraram 
em fevereiro possam sacar a 
parcela de março, estamos reali-

zando esse mutirão de entrega. 
Adotamos todos os cuidados 
de proteção, para evitar aglo-
merações e podermos receber 
as beneficiárias que precisam 
muito desse auxílio, especial-
mente em um momento como 
esse”, disse secretário Silvio 
Bulhões. 

LOCAIS
Três postos de atendimento 

foram montados em Maceió: 
Centro Espírita Nossa Lar, no 
Vergel, na sede da Seades, no 
Poço e no Restaurante Popular 
que fica no Benedito Bentes. 
As gestantes precisam verificar 
qual destes postos atende ao 
bairro onde elas residem (ver 
lista abaixo), levando a carteira 
de identidade e com uso obri-
gatório de máscara. O horário 
de atendimento é das 8h às 14h, 
com exceção do Nosso Lar, que 
ficará aberto até às 13h.  

A data do saque da parcela 
mensal segue o calendário do 
Bolsa Família. Cada dia do mês 
recebe as beneficiárias com final 
de NIS específico. Exemplo, no 
último dia 18, recebeu quem 
tem número de NIS com final 
1, dia 19, final 2, e assim suces-
sivamente. É importante ressal-
tar que o Cartão CRIA possui 

uma conta digital específica e 
as gestantes devem verificar o 
número dessa conta no aplica-
tivo do Caixa Tem e informá-lo 
quando for fazer os saques nas 
agências da Caixa ou Lotéricas. 

Essa primeira leva de 
entregas totaliza 500 cartões 
de gestantes maceioenses que 
fizeram o cadastro até 28 de 

fevereiro. A previsão é que no 
mês de abril mais 1.000 cartões 
sejam entregues e nos próximos 
meses o programa alcance todas 
a famílias que se enquadram no 
perfil do programa. Em todo o 
Estado, o governo prevê que até 
o final de 2021, 180 mil famílias 
estejam cadastradas no maior 
programa de transferência de 
renda do Estado. 

Os cadastros de gestan-
tes e crianças portadoras da 
síndrome Zika vírus estão 
permanentemente abertos nos 
Centro de Referência da Assis-
tência Social (CRAS) de todas 
as cidades. A partir do dia 1º de 
abril serão iniciados os cadas-
tros das crianças de 0 a 2 anos. 
No dia 1º de maio será a vez 
das crianças com até 5 anos. 
Têm direito as famílias que 
vivem em pobreza ou extrema 
pobreza, com gestantes e crian-
ças com até 60 meses. 

Ascom/Seades

Para evitar aglomerações, entrega foi descentralizada; são três pontos

Vanessa Siqueira
Ascom/MPAL

O governador Renan Filho 
e o secretário da Segurança 
Pública, Alfredo Gaspar de 
Mendonça, entregam amanhã, 
às 9h, mais 15 viaturas blin-
dadas à Polícia Civil, além de 
dois veículos blindados para 
a Perícia Oficial. A solenidade 
ocorrerá na Delegacia Geral da 
Polícia Civil, em Jacarecica.

 Os equipamentos foram 

adquiridos pelo estado por 
meio de recursos do Fundo 
Estadual de Segurança Pública 
(Funesp) e garantem a moder-
nização das forças policiais.

Ao todo, a Polícia Civil 
receberá 15 viaturas blindadas, 
que serão as primeiras com 
esta tecnologia de proteção 
da história da PC, e a Perícia 
Oficial também será contem-
plada com dois veículos blin-
dados, que reforçarão a frota 
de veículos do órgão.

INVESTIMENTOS

Polícia Civil recebe 
15 viaturas blindadas

Aarão José
Repórter

Um levantamento feito 
pela superintendência do 
Instituto de Identificação de 
Alagoas apontou um alto 
índice de desistência e não 
comparecimento dos cida-
dãos nos serviços agendados 
para solicitação de carteira de 
identidade.  A média de falto-
sos em toda rede de postos do 
órgão atinge a marca de 30% 
dos agendamentos.

Uma vez não compa-
recendo ao serviço previa-
mente agendado, sem o 
devido cancelamento, o cida-
dão é bloqueado no sistema e 
só poderá solicitar um novo 
atendimento após 10 dias. 
O bloqueio, que acontece 
de forma automática no site 
do Agendamento Já (agen-
damento.seplag.al.gov.br), 
proíbe o usuário de agendar 
qualquer serviço público de 
outros órgãos.

O superintendente do 
Instituto de Identificação 
Roney Presbítero escla-
rece que esse alto índice 
de ausência e cancelamen-

tos, implica diretamente na 
distribuição de vagas para 
outros cidadãos que desejam 
solicitar o seu RG. Ou seja, 
quem agenda e não compa-
rece ocupa a vaga de outra 
pessoa que está precisando 
do serviço. 

“Não sabemos ao certo o 
que provoca a desistência e 
o porquê dessas pessoas não 
realizarem os cancelamentos 
com antecedência, conforme 
explicado no protocolo de 
agendamento. Mas, essa 
atitude gera dois graves 
problemas, a falta de vagas e o 
bloqueio do usuário, por isso 
a importância do cidadão só 
agendar o seu atendimento 
para o dia em que ele real-
mente for comparece”, expli-
cou o superintendente.

Devido à pandemia do 
Covid-19, os atendimentos 
presenciais em todos os postos 
da rede de identificação estão 
sendo realizados apenas por 
agendamento eletrônico. A 
obrigatoriedade é tanto para 
solicitar como para retirar o 
documento quando o mesmo 
estiver impresso. 

“O cidadão não precisa 

se preocupar, pois estamos 
tomando todas as medidas 
sanitárias para evitar o contá-
gio. O próprio agendamento 
eletrônico foi idealizado para 
evitar aglomerações, garan-
tir o distanciamento social e 
a aplicação de medidas de 
controle para a não propaga-
ção do coronavírus como o 
uso de máscaras e a aplicação 
de álcool 70º”, explicou Pres-
bítero.

Para os postos da Capi-
tal e os que funcionam nas 
Centrais Já! de atendimento 
ao cidadão, o agendamento é 
liberado de segunda a sexta-
-feira, a partir das 8h. Basta 
acessar o site www.agenda-
mento.seplag.al.gov.br e esco-
lher o melhor dia e horário.

Os agendamentos para os 
demais postos que funcionam 
no interior do Estado, podem 
ser realizados através do site 
da Perícia Oficial. As vagas 
são disponibilizadas todas 
as sextas-feiras, a partir das 
18 horas, no endereço  www.
periciaoficial.al.gov.br , após 
entrar na página é só clicar no 
card Agendamento Interior 
do Instituto de Identificação.

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

Cerca de 30% faltam a 
agendamento para RG

Márcio Ferreira/Arquivo

A solenidade ocorrerá amanhã, na Delegacia Geral da Polícia Civil, em Jacarecica
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Banqueiros pedem respeito ao 
governo e cogitam lockdown

EM DURA CARTA, eles condenam a negligência do executivo e lamentam as consequências nefastas do descaso

Com o cená-
r io  caót ico 
que o Brasil 

vive causado pela pande-
mia da covid-19, mais de 300 
banqueiros e economistas, 
entre eles ex-ministros da 
Fazenda, ex-presidentes do 
Banco Central assinaram uma 
carta pública para pedir medi-
das mais rigorosas para que o 
país supere e controle a disse-
minação da doença no país. O 
documento pede a aceleração 
do ritmo da vacinação e cogita 
até mesmo um lockdown 
nacional.

Muito dura a carta aberta 
divulgada neste f im de 
semana pedindo medidas 
mais enérgicas do governo 
federal e pedindo respeito do 
governo ao país, à ciência e a 
uma gestão mais eficiente do 
Executivo.

Assinam o manifesto 
nomes como Pedro Malan, 
Affonso Celso Pastore, Armí-
nio Fraga e Ilan Goldfajn, além 
da família Moreira Salles, do 
Itaú Unibanco; o ex-presidente 
do Itaú, Roberto Setúbal; Octa-
vio Barros, economista-chefe 
do Bradesco; Solange Srour, 

economista-chefe do Credit 
Suisse, entre outros nomes 
importantes do mercado 
financeiro.

“Esta recessão, assim como 
suas consequências sociais 
nefastas, foi causada pela 
pandemia e não será superada 
enquanto a pandemia não for 
controlada por uma atuação 
competente do governo fede-
ral. Este subutiliza ou utiliza 
mal os recursos de que dispõe, 
inclusive por ignorar ou negli-
genciar a evidência científica 
no desenho das ações para 
lidar com a pandemia. Sabe-

mos que a saída definitiva da 
crise requer a vacinação em 
massa da população. Infeliz-
mente, estamos atrasados. 
Em torno de 5% da população 
recebeu ao menos uma dose 
de vacina, o que nos coloca 
na 45ª posição no ranking 
mundial de doses aplicadas 
por habitante”, diz a carta.

O grupo afirma ainda não 
ser razoável esperar a recupe-
ração da atividade econômica 
em uma epidemia descontro-
lada. “O efeito devastador da 
pandemia sobre a economia 
tornou evidente a precarie-

dade do nosso sistema de 
proteção social. Em particu-
lar, os trabalhadores infor-
mais, que constituem mais de 
40% da força de trabalho, não 
têm proteção contra o desem-
prego”.

Os economistas apontam 
que o auxílio emergencial 
foi fundamental para assis-
tir trabalhadores vulnerá-
veis e levou à redução da 
pobreza. “Enquanto a pande-
mia perdurar, medidas que 
apoiem os mais vulneráveis, 
como o auxílio emergencial, 
se fazem necessárias”.

A escalada de mortes na 
pandemia minou a aliança 
do presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) com o Centrão. 
Há pouco mais de um mês da 
vitória dos candidatos gover-
nistas nas eleições internas do 
Congresso, a parceria se alte-
rou de um estado de “lua de 
mel” para cobranças públicas e 
ameaças veladas de abertura de 
impeachment e CPI para inves-
tigar o Planalto.

Na semana passada, o presi-
dente não aceitou a indicação 
da médica Ludhmila Hajjar, de 
perfil técnico, para substituir o 
general Eduardo Pazuello, no 
Ministério da Saúde. Ela havia 
sido endossada pelo presi-
dente da Câmara, Arthur Lira 
(Progressistas-AL). Ludhmila 
se guiava por uma cartilha de 
combate à covid-19 que seguia 
as orientações de especialistas 
mundiais. O presidente esco-
lheu o cardiologista Marcelo 
Queiroga, amigo de seu filho 
senador, Flávio Bolsonaro 
(Republicanos-RJ). Queiroga 
prometeu seguir a cartilha do 
Planalto.

Lira ficou contrariado. 
Numa videoconferência, 
falou em evitar a “agonia” 
dos brasileiros e um “vexame 
internacional”. Antes, ele se 
manifestava contra a abertura 
de um processo de impeach-
ment de Bolsonaro. Chegou 
a dizer que não seria “priori-
dade” e poderia “desestabili-
zar” o País. Na última semana, 
esquivou-se com outro argu-
mento: não teve “tempo” de 
analisar os pedidos.

Queiroga está assumindo 
o ministério sem poder contar 

com a “paciência” do Centrão, 
sem tempo para aprender 
e sem poder errar, avisou o 
vice-presidente da Câmara, 
Marcelo Ramos (PL-AM). Ele e 
Lira também declararam publi-
camente que Bolsonaro não 
poderá contar com eles para 
impor medidas mais extremas. 
Horas antes, Bolsonaro citou o 
termo “estado de sítio” em uma 
conversa truncada com apoia-
dores, no Alvorada, na qual 
criticava os governadores.

SINAIS
O deputado Fausto Pinato 

(Progressistas-SP) confirma 
que há uma mudança sutil no 
relacionamento do Centrão 
com o governo e que o “sinal 
laranja” de alerta já está ligado 
e “caminhando para o verme-
lho”. “Ninguém vai querer 
se expor em um governo que 
pode acabar mal por causa da 
pandemia. Acredito que os 
líderes estão se afastando de 

Bolsonaro até ver no que vai dar 
esse ministro da Saúde e qual 
plano será adotado”, afirmou 
Pinato. “Se não mantiver um 
cronograma de vacinação, e as 
mortes aumentarem, não terá 
como segurar (a CPI)”, avisou.

A deputada Celina Leão 
(Progressistas-DF), cada vez 
mais próxima da família Bolso-
naro, diz que a Câmara tem 
sido colaborativa, mas alerta: 
“O grande erro de Bolsonaro 
foi não entender, no momento 
certo, a importância da vacina”.

No Senado, a pressão pela 
CPI da Saúde é ainda maior. 
O presidente Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG) se diz contra, mas, 
após a morte do senador Major 
Olímpio (PSL-SP), o terceiro 
por covid, já admite que não 
sabe até quando poderá evitar a 
investigação. Teme que chegue 
um momento em que se verá 
entre garantir o apoio à sua 
gestão ou à de Bolsonaro. “A 
situação crítica do Brasil exige 

a coordenação do presidente, 
ações do Ministério e toda cola-
boração dos poderes, governa-
dores, prefeitos e instituições”, 
disse no Twitter.

Dias antes da queda de 
Pazuello, o ministro da Secreta-
ria de Governo, Luiz Eduardo 
Ramos, disse ao Estadão que 
houve uma mudança notável na 
relação entre os poderes e mini-
mizou o desgaste que se avizi-
nhava. “Todos estamos muito 
preocupados pela pandemia, 
mas ela vai fazer a gente se unir 
mais ainda”, ressaltou. “Essa 
pandemia é um fator que ainda 
vai solidificar mais ainda nossa 
união.”

LULA
Um dirigente do DEM, com 

trânsito no Palácio do Planalto, 
afirma que o Centrão se move 
pela expectativa de poder - por 
isso, não há dúvidas de que 
pode abandonar Jair Bolso-
naro. E cita como exemplo a 

debandada do grupo, em 2016, 
do governo Dilma Rousseff, 
o que deteriorou as condições 
políticas da presidente para 
enfrentar o impeachment. Um 
a um, partidos como Republi-
canos, Progressistas, PSD e PL 
foram deixando o governo para 
depois ingressar na cúpula do 
governo Michel Temer.

As fissuras entre o governo 
e o Centrão coincidem com 
sinais positivos de integrantes 
do bloco à reabilitação eleitoral 
do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva. Para caciques, as 
pesquisas de intenção de voto 
terão papel decisivo. A taxa de 
rejeição, atualmente mais alta 
para Bolsonaro, é fator mais 
considerado, pois indica o teto 
de votos. Eles também lembram 
que, em algum momento, todos 
os políticos no controle dos 
partidos do Centrão foram alia-
dos de Lula.

No bloco, o PL, o Progressis-
tas e o Republicanos são vistos 
por ministros do governo e 
dirigentes partidários como os 
mais fechados com Bolsonaro. 
No governo, os ministros reco-
nhecem que abandonar ou não 
Bolsonaro será movido por 
ideologia, sentimento de poder 
e circunstâncias regionais.

O Solidariedade é um dos 
partidos que balançam entre 
Bolsonaro e Lula. A interlocu-
tores, o presidente do partido, 
Paulinho da Força (SP), já 
admitiu inclinação por apoiar 
uma eventual candidatura 
de Lula em 2022. Chefe do 
PSD, o ex-ministro Gilberto 
Kassab, apoiador de Bolso-
naro, também não descarta o 
petista.

AZEDOU

Lua de mel de Bolsonaro e Centrão acaba
Marcos Corrêa/PR

Crise no relacionamento: escalada de mortes 
na pandemia minou aliança com Centrão; gota 
d’água foi indicação de Marcelo Queiroga, 
amigo de Flávio Bolsonaro, para Ministério da 
Saúde no lugar de Ludhmila Hajjar, indicação 
do presidente da Câmara Arthur Lira
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Flávia Matos
Repórter

At u a r  n o 
s e r v i ç o 
p ú b l i c o  e 

contribuir para a desbu-
rocrat ização do Estado 
através da Transformação 
Digital. Essa é a proposta 
que o Governo de Alagoas, 
por meio da Secretaria de 
Estado do Planejamento, 
Gestão e Patrimônio Alagoas 
(Seplag), está oferecendo aos 
profissionais que atuam no 
ramo da Tecnologia da Infor-
mação. Isso porque a secre-
taria lançou, nesta terça-feira 
(16) o edital do Processo 
Seletivo Simplificado (PSS), 
para o provimento de 15 
vagas, destinado a selecio-
nar candidatos para compor, 
por tempo determinado, o 
quadro de pessoal da Seplag 
e  desempenhar funções 
voltadas à TI no âmbito do 
governo.

O edital, publicado em 
Diário Oficial do Estado 
(DOE), traz todas as dire-
trizes para os interessados 
em participar do processo 
e em garantir uma vaga no 
funcionalismo alagoano 

por pelo menos um ano. A 
ideia, segundo o secretário 
do Planejamento, Fabrício 
Marques Santos, é propor-
cionar uma seletiva trans-
parente, democrática e que 
possa dar oportunidades 
iguais aos candidatos, além 
de atender ao excepcional 
interesse público em torno 
da transformação digital 
dos serviços oferecidos pelo 
executivo estadual,  que 
devem contribuir com proje-
tos de tecnologia que irão 
beneficiar a população, como 
o desenvolvimento de apli-
cativos, sistemas, soluções 
inovadoras, entre outros.

‘’Faremos um PSS focado 
em, basicamente, três etapas: 
aplicação de prova, análise 
curricular e avaliação pré-
-admissional. Além de vagas 
de nível superior, também 
teremos nível médio, com 
exigência de experiência 
na área. Estamos em um 
período muito particular 
em que precisamos investir 
ainda mais em TI e em capi-
tal humano que possibilite 
ampliar nossa capacidade 
de atuação, sobretudo por 
conta das urgências que a 
pandemia nos apresenta. 

Nosso norteador é ampliar e 
facilitar o acesso aos serviços 
públicos para a população, 
por isso, esse processo se faz 
tão necessário e sem dúvidas 
será um ganho para o estado 
como um todo’’, explica o 
titular da Seplag.

De acordo com o docu-
mento que regulamenta a 
seleção, os cargos ofertados 
são para analistas de siste-
mas (6), sendo uma vaga para 
PcD, para técnico em apli-

cativos e desenvolvimento 
de sistemas (4), analista de 
infraestrutura (1), gerente 
de projetos (2) e técnico de 
informática (2). Os requisi-
tos variam de acordo com 
o cargo e, em sua maioria, 
exigem curso superior em 
informática ou em área equi-
valente, exceto para técnico. 
A carga horária total é de 40 
horas semanais.

Segundo o superinten-
dente da Tecnologia da Infor-

mação da Seplag, Kerchenn 
Elteque, o processo visa, 
sobretudo, à modernização 
do Estado e vai impulsio-
nar a construção de projetos 
de tecnologia com impacto 
direto para a população.

“Nosso intuito é selecio-
nar candidatos de alto nível 
para que, juntos, possamos 
dar uma nova roupagem aos 
projetos que pensamos para 
o futuro aqui em Alagoas. 
O foco é facilitar a vida da 
sociedade, garantindo proce-
dimentos mais seguros, inte-
grados e eficientes. Esse será 
o direcionamento dado aos 
selecionados no processo”, 
afirma Kerchenn.

Os interessados poderão 
realizar as inscrições, exclu-
sivamente, via internet, até às 
23h59min da próxima sexta-
-feira (26), de acordo com o 
horário local de Maceió - AL. 
Para se inscrever no PSS, os 
candidatos deverão acessar 
o endereço eletrônico http://
pss.seplag.al.gov.br e seguir 
as etapas nele estabelecidas. 
Demais informações como, 
requisitos, salário, documen-
tação exigida, aplicação de 
provas, entre outras, podem 
ser conferidas no edital.

Seplag lança PSS com vagas 
para Tecnologia da Informação

PREVISÃO É de 15 vagas com salários que vão de R$ 2.303,50 até R$ 6.825,50; contratação terá prazo de 12 meses

Divulgação
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Banqueiros pedem respeito ao 
governo e cogitam lockdown

EM DURA CARTA, eles condenam a negligência do executivo e lamentam as consequências nefastas do descaso

Com o cená-
r io  caót ico 
que o Brasil 

vive causado pela pande-
mia da covid-19, mais de 300 
banqueiros e economistas, 
entre eles ex-ministros da 
Fazenda, ex-presidentes do 
Banco Central assinaram uma 
carta pública para pedir medi-
das mais rigorosas para que o 
país supere e controle a disse-
minação da doença no país. O 
documento pede a aceleração 
do ritmo da vacinação e cogita 
até mesmo um lockdown 
nacional.

Muito dura a carta aberta 
divulgada neste f im de 
semana pedindo medidas 
mais enérgicas do governo 
federal e pedindo respeito do 
governo ao país, à ciência e a 
uma gestão mais eficiente do 
Executivo.

Assinam o manifesto 
nomes como Pedro Malan, 
Affonso Celso Pastore, Armí-
nio Fraga e Ilan Goldfajn, além 
da família Moreira Salles, do 
Itaú Unibanco; o ex-presidente 
do Itaú, Roberto Setúbal; Octa-
vio Barros, economista-chefe 
do Bradesco; Solange Srour, 

economista-chefe do Credit 
Suisse, entre outros nomes 
importantes do mercado 
financeiro.

“Esta recessão, assim como 
suas consequências sociais 
nefastas, foi causada pela 
pandemia e não será superada 
enquanto a pandemia não for 
controlada por uma atuação 
competente do governo fede-
ral. Este subutiliza ou utiliza 
mal os recursos de que dispõe, 
inclusive por ignorar ou negli-
genciar a evidência científica 
no desenho das ações para 
lidar com a pandemia. Sabe-

mos que a saída definitiva da 
crise requer a vacinação em 
massa da população. Infeliz-
mente, estamos atrasados. 
Em torno de 5% da população 
recebeu ao menos uma dose 
de vacina, o que nos coloca 
na 45ª posição no ranking 
mundial de doses aplicadas 
por habitante”, diz a carta.

O grupo afirma ainda não 
ser razoável esperar a recupe-
ração da atividade econômica 
em uma epidemia descontro-
lada. “O efeito devastador da 
pandemia sobre a economia 
tornou evidente a precarie-

dade do nosso sistema de 
proteção social. Em particu-
lar, os trabalhadores infor-
mais, que constituem mais de 
40% da força de trabalho, não 
têm proteção contra o desem-
prego”.

Os economistas apontam 
que o auxílio emergencial 
foi fundamental para assis-
tir trabalhadores vulnerá-
veis e levou à redução da 
pobreza. “Enquanto a pande-
mia perdurar, medidas que 
apoiem os mais vulneráveis, 
como o auxílio emergencial, 
se fazem necessárias”.

A escalada de mortes na 
pandemia minou a aliança 
do presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) com o Centrão. 
Há pouco mais de um mês da 
vitória dos candidatos gover-
nistas nas eleições internas do 
Congresso, a parceria se alte-
rou de um estado de “lua de 
mel” para cobranças públicas e 
ameaças veladas de abertura de 
impeachment e CPI para inves-
tigar o Planalto.

Na semana passada, o presi-
dente não aceitou a indicação 
da médica Ludhmila Hajjar, de 
perfil técnico, para substituir o 
general Eduardo Pazuello, no 
Ministério da Saúde. Ela havia 
sido endossada pelo presi-
dente da Câmara, Arthur Lira 
(Progressistas-AL). Ludhmila 
se guiava por uma cartilha de 
combate à covid-19 que seguia 
as orientações de especialistas 
mundiais. O presidente esco-
lheu o cardiologista Marcelo 
Queiroga, amigo de seu filho 
senador, Flávio Bolsonaro 
(Republicanos-RJ). Queiroga 
prometeu seguir a cartilha do 
Planalto.

Lira ficou contrariado. 
Numa videoconferência, 
falou em evitar a “agonia” 
dos brasileiros e um “vexame 
internacional”. Antes, ele se 
manifestava contra a abertura 
de um processo de impeach-
ment de Bolsonaro. Chegou 
a dizer que não seria “priori-
dade” e poderia “desestabili-
zar” o País. Na última semana, 
esquivou-se com outro argu-
mento: não teve “tempo” de 
analisar os pedidos.

Queiroga está assumindo 
o ministério sem poder contar 

com a “paciência” do Centrão, 
sem tempo para aprender 
e sem poder errar, avisou o 
vice-presidente da Câmara, 
Marcelo Ramos (PL-AM). Ele e 
Lira também declararam publi-
camente que Bolsonaro não 
poderá contar com eles para 
impor medidas mais extremas. 
Horas antes, Bolsonaro citou o 
termo “estado de sítio” em uma 
conversa truncada com apoia-
dores, no Alvorada, na qual 
criticava os governadores.

SINAIS
O deputado Fausto Pinato 

(Progressistas-SP) confirma 
que há uma mudança sutil no 
relacionamento do Centrão 
com o governo e que o “sinal 
laranja” de alerta já está ligado 
e “caminhando para o verme-
lho”. “Ninguém vai querer 
se expor em um governo que 
pode acabar mal por causa da 
pandemia. Acredito que os 
líderes estão se afastando de 

Bolsonaro até ver no que vai dar 
esse ministro da Saúde e qual 
plano será adotado”, afirmou 
Pinato. “Se não mantiver um 
cronograma de vacinação, e as 
mortes aumentarem, não terá 
como segurar (a CPI)”, avisou.

A deputada Celina Leão 
(Progressistas-DF), cada vez 
mais próxima da família Bolso-
naro, diz que a Câmara tem 
sido colaborativa, mas alerta: 
“O grande erro de Bolsonaro 
foi não entender, no momento 
certo, a importância da vacina”.

No Senado, a pressão pela 
CPI da Saúde é ainda maior. 
O presidente Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG) se diz contra, mas, 
após a morte do senador Major 
Olímpio (PSL-SP), o terceiro 
por covid, já admite que não 
sabe até quando poderá evitar a 
investigação. Teme que chegue 
um momento em que se verá 
entre garantir o apoio à sua 
gestão ou à de Bolsonaro. “A 
situação crítica do Brasil exige 

a coordenação do presidente, 
ações do Ministério e toda cola-
boração dos poderes, governa-
dores, prefeitos e instituições”, 
disse no Twitter.

Dias antes da queda de 
Pazuello, o ministro da Secreta-
ria de Governo, Luiz Eduardo 
Ramos, disse ao Estadão que 
houve uma mudança notável na 
relação entre os poderes e mini-
mizou o desgaste que se avizi-
nhava. “Todos estamos muito 
preocupados pela pandemia, 
mas ela vai fazer a gente se unir 
mais ainda”, ressaltou. “Essa 
pandemia é um fator que ainda 
vai solidificar mais ainda nossa 
união.”

LULA
Um dirigente do DEM, com 

trânsito no Palácio do Planalto, 
afirma que o Centrão se move 
pela expectativa de poder - por 
isso, não há dúvidas de que 
pode abandonar Jair Bolso-
naro. E cita como exemplo a 

debandada do grupo, em 2016, 
do governo Dilma Rousseff, 
o que deteriorou as condições 
políticas da presidente para 
enfrentar o impeachment. Um 
a um, partidos como Republi-
canos, Progressistas, PSD e PL 
foram deixando o governo para 
depois ingressar na cúpula do 
governo Michel Temer.

As fissuras entre o governo 
e o Centrão coincidem com 
sinais positivos de integrantes 
do bloco à reabilitação eleitoral 
do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva. Para caciques, as 
pesquisas de intenção de voto 
terão papel decisivo. A taxa de 
rejeição, atualmente mais alta 
para Bolsonaro, é fator mais 
considerado, pois indica o teto 
de votos. Eles também lembram 
que, em algum momento, todos 
os políticos no controle dos 
partidos do Centrão foram alia-
dos de Lula.

No bloco, o PL, o Progressis-
tas e o Republicanos são vistos 
por ministros do governo e 
dirigentes partidários como os 
mais fechados com Bolsonaro. 
No governo, os ministros reco-
nhecem que abandonar ou não 
Bolsonaro será movido por 
ideologia, sentimento de poder 
e circunstâncias regionais.

O Solidariedade é um dos 
partidos que balançam entre 
Bolsonaro e Lula. A interlocu-
tores, o presidente do partido, 
Paulinho da Força (SP), já 
admitiu inclinação por apoiar 
uma eventual candidatura 
de Lula em 2022. Chefe do 
PSD, o ex-ministro Gilberto 
Kassab, apoiador de Bolso-
naro, também não descarta o 
petista.

AZEDOU

Lua de mel de Bolsonaro e Centrão acaba
Marcos Corrêa/PR

Crise no relacionamento: escalada de mortes 
na pandemia minou aliança com Centrão; gota 
d’água foi indicação de Marcelo Queiroga, 
amigo de Flávio Bolsonaro, para Ministério da 
Saúde no lugar de Ludhmila Hajjar, indicação 
do presidente da Câmara Arthur Lira



Agência Brasil

Ho j e  f o r a m 
l i b e r a -
dos mais 1 

milhão de doses da vacina do 
Instituto Butantan contra o 
coronavírus para uso em todo 
o país. Somente nos últimos 
dez dias, o Instituto Butantan 
entregou ao Brasil 8,3 milhões 
de doses, o equivalente a 
830 mil unidades diárias do 
imunizante.

“Até o final do próximo mês 
de abril, serão 46 milhões de 
doses. Fico muito feliz, como 
brasileiro, como filho de baiano 
que sou, de saber que em todo 
Brasil, baianos, paraibanos, 
sergipanos, gaúchos, catarinen-
ses, paulistas, cariocas, todos 
estão recebendo a vacina do 
Butantan. No dia de hoje, de 
cada mil brasileiros vacinados, 
950 estão sendo vacinados com 
a vacina do Butantan”, desta-
cou o governador de São Paulo, 
João Doria.

Com o novo carregamento, 
o total de vacinas oferecida por 
São Paulo ao Plano Nacional 
de Imunizações (PNI) chega a 
25,6 milhões de doses desde o 
início das entregas, em 17 de 
janeiro. Até o final de abril, o 
total de vacinas garantidas 

pelo Butantan ao país somará 
46 milhões.

O Inst i tuto Butantan 
informou que trabalha para 
entregar outras 54 milhões 
de doses para vacinação 
dos brasileiros até o dia 30 
de agosto, totalizando 100 

milhões de unidades. Atual-
mente,  85% das vacinas 
disponíveis no país contra a 
covid-19 são do Butantan.

No último dia 4, uma 
remessa de 8,2 mil litros de 
Insumo Farmacêutico Ativo 
(IFA),  correspondente a 

cerca de 14 milhões de doses, 
desembarcou em São Paulo 
para produção local.

Outros 11 mil litros de 
insumos enviados pela biofar-
macêutica Sinovac, parceira 
internacional no desenvolvi-
mento do imunizante mais 
usado no Brasil contra a covid-
19, chegaram ao país em feve-
reiro.

Até o fim de março, o Butan-
tan aguarda nova carga de IFA 
correspondente a cerca de 6 
milhões de doses, o que permi-
tirá o cumprimento integral do 
acordo inicial de 46 milhões de 
doses contratadas pelo Ministé-
rio da Saúde.

Com o aporte regular de 
matéria-prima, o Butantan 
formou uma força-tarefa para 
acelerar a produção de doses 
da vacina para todo o país. 
Uma das medidas foi dobrar 
o quadro de funcionários na 
linha de envase para atender a 
demanda urgente por imuni-
zantes contra o coronavírus.
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SP entrega mais 1 milhão de 
doses da CoronaVac ao Brasil

INSTITUTO BUTANTAN entregou ao país um total de 8,3 milhões de doses da vacina só nos últimos dez dias

Marcelo Camargo/Agência Brasil


