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COVID-19 MATA MAIS 23 
PESSOAS EM ALAGOAS

VÍTIMAS TINHAM ENTRE 32 E 101 ANOS; FORAM 13 ÓBITOS EM MACEIÓ E 10 NO INTERIOR

A Covid-19 matou mais 
23 pessoas em Alagoas – 
uma morte a cada 62 minu-
tos – nas últimas 24 horas. 
As vítimas tinham entre 32 

e 101 anos. Foram 13 mortes 
em Maceió e 10 no interior. 
Entre as vítimas, pessoas 
com comorbidades e outras 
sem nenhum tipo de doença. 

Desta forma, Alagoas passa 
a registrar 3.421 mortes, 
sendo que oito vítimas eram 
de outros Estados (Pernam-
buco, Santa Catarina, São 

Paulo e Bahia). O boletim 
epidemiológico divulgado 
pela Sesau há pouco mostra 
ainda que foram registrados 
701 novos casos da doença. 

Esses números começaram 
a semana com 423, subiram 
ontem e hoje. Mesmo assim, 
ainda são menores que os da 
semana passada.

O Departamento Esta-
dual de Trânsito de Alagoas 
(Detran/AL)  garant iu a 
ampliação e interrupção dos 
prazos referentes aos servi-
ços de habilitação, veículos 
e infrações no estado. Após 
solicitação da autarquia, o 
Conselho Nacional de Trân-
sito (Contran) publicou as 
mudanças no Diário Oficial 
da União de ontem. Agora, 
procedimentos como renova-
ção da habilitação, primeiro 
emplacamento, apresentação 
de recurso de multa, transfe-
rência de propriedade, entre 
outros estão com prazos inter-
rompidos, de acordo com a 
portaria nº 207 do Contran. A 
medida foi tomada por conta 
do período de enfrentamento 
à pandemia da Covid-19.

DETRAN

Prazos para 
renovação 
de CNH são 
interrompidos

QUASE 50%...

...Das micro
e pequenas
empresas se
endividaram
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General Braga Netto 
tem suspeita de AVC

DE FÉRIAS EM MACEIÓ...
Divulgação

“Angina instável”: General se sentiu mal e foi levado para a Santa Casa de Maceió

O município de Maceió 
superou a média nacional e 
estadual na vacinação contra 
a Covid-19; alcançando 7,02% 
da população com a primeira 

dose do imunizante. Em 
Alagoas, foram vacinados 
4,94% da população, e no 
Brasil, receberam a vacina um 
percentual de 6,04%.

A partir de hoje, entraram 
em vigor as novas regras que 
aumentam o rigor no uso de 
máscaras em aeroportos e a 
bordo de aviões. As altera-
ções foram aprovadas pela 
Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) no 
dia 11 de março, e constam 
na Resolução da Diretoria 
Colegiada (RDC) nº 456, de 

17 de dezembro de 2020. 
Pela decisão, os passageiros 
deverão usar nos terminais e 
dentro das aeronaves másca-
ras em tecido e, nesse caso, 
o ideal é que elas tenham 
camada tripla de proteção ou 
de uso profissional, como as 
cirúrgicas e as N95/PFF2. Em 
todos esses casos as máscaras 
não devem ter válvula.

Em Maceió, vacina 
está acima da média

Mais rigor para o 
uso de máscaras

ACELERADO

AVIÕES E AEROPORTOS

3

3

AL-101 NORTE

Uma pessoa morreu e três ficaram feridas, num acidente automobi-
lístico hoje à tarde, na rodovia AL-101 Norte, entre Barra de Santo 

Antônio e São Luís do Quitunde. O acidente ocorreu num trecho de reta 
da rodovia, com faixa contínua, e envolveu os veículos Onix prata de placa 
OYL4J50 e o Cobalt dourado de placa ORK-3084/AL. As suspeitas são de 
que o condutor do Onix perdeu a direção do veículo, que passou para a 
contramão e bateu na posição longitudinal, no Cobalt. Uma passageira 
do Onix morreu no local e o condutor foi levado para um hospital. Dois 
passageiros do Cobalt ficaram feridos e também foram socorridos.
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Marcelo Firmino *Jornalista

O presidente Jair Bolsonaro 
está mesmo se preparando 
para uma guerra contra o vírus 
da Covid-19.

A expectativa é de que esse 
combate aconteça mesmo à 
bala.

Para isso, sua excelência 
tratou de estimular os militares 
das Forças Armadas da melhor 
maneira possível.

Hoje, quando a Câmara dos 
Deputados vota o Orçamento 

da União, o Ministério da 
Saúde receberá o mesmíssimo 
valor que teve em 2020.

Já as Forças Armadas terão 
um aumento de 20% em rela-
ção a 2020. Algo em torno de R$ 
8,32 bilhões.

Já no caso da Saúde, a 
proposta é reduzir as verbas do 
SUS – Sistema Único de Saúde 
– segundo o Conselho Nacio-
nal de Saúde.

Na proposta da Lei de Dire-

trizes Orçamentárias que foi 
para o Congresso, Bolsonaro 
quer reduzir R$ 35 bilhões do 
SUS, em um momento em que 
mais de 300 mil brasileiros 
foram mortos pela pandemia 
do coronavírus.

E curioso é que há quem 
vibre com tudo isso e ainda 
diga: “O mito é f…”.

Mas não para aí. Os servi-
dores da saúde terão mais de 
cinco anos pela frente sem 

saber o que é aumento sala-
rial, graças as imposições 
do ministro Paulo Guedes 
(Economia), aprovadas pelo 
parlamento.

Já os militares das Forças 
Armadas serão os únicos servi-
dores a ter reajuste neste ano, 
com a benevolência do capi-
tão, que os excluiu das regras 
de congelamento de salários, 
determinadas para os demais.

É guerra. E com certeza o 

vírus está tremendo de medo.
Afinal, os “patriotas” arma-

dos vão disparar suas balas 
contra a Covid-19, após a apro-
vação do generoso orçamento 
e o incentivo salarial recebidos.

E óbvio: Devem ir à essa 
guerra nutridos com 700 mil 
kg de picanha, 80 mil litros 
de cervejas, uísque 12 anos  e 
muito leite condensado.

Talvez, esse último item seja 
o segredo para fazer as balas.

Antônio Pereira * Jornalista

Aquele casal de tiozões da 
Ponta Verde, em Maceió, ou 
da Avenida Paulista, em São 
Paulo. Aquele seu parente 
picareta que tem dezenas 
de CNPJ cancelados e vive 
de pequenos trambiques no 
comércio, se auto denomi-
nando empresário. Aquele 
seu conhecido que é pobre e 
passou a vida toda na gandaia, 
cometendo os mais terríveis 
pecados, mas que agora é um 
fervoroso ‘pai de família’, 
‘temente a Deus’, um ‘homem 
de bem’. Aquela sua prima 
recalcada, que vive nas missas 
e cultos ‘adorando a Deus’ e 
depois proferindo os maiores 
absurdos contra minorias e 
pobres em geral. Todos esses 
são, em última análise, o caldo 
de cultura que elegeu Jair 
Bolsonaro como presidente 
da República e que ainda o 
mantém no poder, graças ao 
fato de representarem cerca de 
20% da sociedade brasileira.

Some-se a esta ‘fauna’ 
social artistas cinquentões, 
sessentões e setentões que 
tiveram algum tipo de brilho 
no passado, mas agora vomi-
tam aos quatro cantos todo 
o seu ranço por não terem 
mais nenhuma oportunidade 
‘graças ao ativismo cultural 
da esquerda brasileira, finan-
ciado pela lei Rouanet’.

Esses artista decadentes, 
muitos sem o menor talento 
reforçam os grupos de What-
sApp reacionários, difun-
dindo fake news as mais 
bizarras possíveis, como foi o 
caso da mamadeira de piroca 

e o kit gay na eleição de 2018. 
Nesta lista podemos colo-
car Alexandre Frota, Mário 
Frias, Regina Duarte, Roger 
do Ultraje a Rigor, Fernanda 
Torres, Suzana Vieira, entre 
outros mais ou menos inex-
pressivos. Vale lembrar ainda 
os sertanejos, que em quase 
totalidade apoiam ou apoia-
ram o inominável presidente 
atual do Brasil.

Assim, cada um a sua 
medida contribuíram forte-
mente para a continuidade do 
‘gabinete do ódio’, iniciado lá 
atrás quando o então presiden-
ciável José Serra foi ao Chile 
com sua mulher e trouxe uma 
imagem de Nossa Senhora 
como símbolo anti esquerda. 
Não podemos esquecer que 
José Serra também protago-
nizou a histórica fake news da 
bolinha de papel, com devida 
‘perícia’ do especialista da 
Rede Globo na época. Sim, 
tivemos nesta mesma linha 
factoide o tucano Aécio Neves, 
responsável direto pela deses-
tabilização do governo da 
presidente eleita Dilma Rous-
seff, dando origem ao golpe 
jurídico/midiático de 2016.

Jair Bolsonaro é o herdeiro 
desse nicho direitista, com 
tentáculos nas igrejas neopen-
tecostais e ultraconservado-
res católicos. Também não 
podemos esquecer da parcela 
mais raivosa do bolsonarismo 
alojada em Polícias Militares 
e batalhões das Forças Arma-
das.

Agora, com o bolsona-
rismo dando sinais de esgo-

tamento social, econômico 
e político, muitos dos que 
anteriormente apoiaram 
essa aberração, agora negam 
aos quatro cantos que não o 
fizeram, rogando aos céus 
por uma alternativa eleitoral 
viável que não seja a besta-fera 
da esquerda, cujo nome é Luiz 
Inácio Lula da Silva.

Jornalões com O Estado de 
São Paulo e Folha de S. Paulo 
pedem diariamente que o 
apresentador da TV Globo, 
Luciano Huck saia candidato 
do ‘centro’ político conserva-
dor, ultraliberal e privatista. 
Outro que corre por fora para 
ser essa alternativa contra o 
fenômeno Lula é o ex-gover-
nador do Ceará, Ciro Gomes, 
responsável pelos maiores 
ataques pessoais e políticos às 
lideranças do petê nos últimos 
tempos. Ciro quase implora 
para ser o candidato das elites, 
uma espécie de Bolsonaro 
rebuscado.

Eis o que temos para o 
momento no Brasil em plena 
pandemia mundial ,  nas 
véspera de mais uma eleição 
presidencial. Tendo na presi-
dência um inominável polí-
tico de terceiro escalão, xucro, 
raivoso e completamente 
incompetente até mesmo para 
fazer as maldades que os seus 
senhores lhes ordena todos os 
dias. Bolsonaro é uma excre-
cência em todos os aspectos. 
Cabe ao povo brasileiro, mais 
uma vez, dar um basta a isso, 
mesmo que seja por alguns 
anos até que surjam outros 
bolsonaros.

Fauna bolsonarista reúne artistas 
decadentes, empresários falidos 

e evangélicos fanáticos

Bolsonaro deve declarar guerra à 
Covid-19 para matar o vírus à bala

Miguel Gustavo de Paiva Torres * Jornalista

Foi uma cena mais triste do 
que a descrita pela velha música 
que lamentava o churrasquinho 
de mãe na volta do peão para o 
seu pobre casebre em chamas.

Foi um churrasquinho de 
300 mil mães, avós, pais, mães, 
irmãos, irmãs, filhos e filhas, 
amigas e amigos, enfim, 300 
mil cadáveres incinerados 
na loucura de um grupo de 
sociopatas que transformou o 
governo do Brasil em um asilo 
de loucos ferozes e agressivos.

No Senado da República, 
dia da marca dos 300 mil, um 
barbudo com pose de intelec-
tual bonzinho disfarçava o seu 
desequilíbrio mental profundo 
afirmando aos senadores que 
fazia um excelente trabalho 
para a representação do Brasil 
no Concerto das Nações.

Sério, afirmou que cons-
truiu irretocáveis relações 
com as duas mais importantes 
superpotências do mundo: 
China e EUA. Até o Diabo riu. 
Pediram sua renúncia. Disse 
que não renunciava. E não 
renunciará.

Não renunciará porque o 
Ministério das Relações Exte-
riores do Brasil não pertence ao 
povo brasileiro e muito menos 
aos comunistas que fazem 
oposição ao seu grupo ideo-
lógico, que prega o genocídio 
em massa com a cumplicidade 

de médicos transtornados 
pela própria incompetência 
humana e científica.

O Ministério das Relações 
Exteriores é propriedade de 
Eduardo Bolsonaro, escrivão 
da polícia federal eleito depu-
tado por São Paulo, que se 
acha merecedor deste Ministé-
rio como recompensa por seu 
afeto e trabalho para eleger o 
pai, presidente do Brasil, nação 
que completa, em chamas, 200 
anos de soberania internacional 
e autonomia política em 2022, 
império e república que já foi.

A senha já foi dada. “Tudo 
tem limite”, é a senha. Falta 
dar início imediato ao processo 
de impeachment sumário. 
Seguindo os protocolos que 
foram aplicados ao processo 
de impeachment sumário de 
Fernando Collor de Melo em 
1992.

Não há tempo para CPIS 
porque não há vagas nos hospi-
tais e nos cemitérios. Os corpos 
estão nas ruas e em caminhões 
frigoríficos. Mas os loucos 
não entendem. Não querem 
saber. Ainda acham que estão 
montados no cavalo branco de 
Napoleão. Nem mesmo 500 
mil mortes ou um milhão de 
mortes farão eles descerem do 
cavalo trotando nos corredores 
do hospício. Loucos são loucos. 
Foice na mão.

Circo de agonias



O m u n i c í p i o 
de  Maceió 
sup erou  a 

média nacional e estadual na 
vacinação contra a Covid-19; 
alcançando 7,02% da popu-
lação com a primeira dose 
do imunizante. Em Alagoas, 
foram vacinados 4,94% da 
população, e no Brasil, recebe-
ram a vacina um percentual de 
6,04%.

“O trabalho é diário, perma-
nente e árduo, como não poderia 
deixar de ser, para vacinarmos 
o quanto antes o maior número 
de pessoas possível. Esse é 
meu maior compromisso com 

o maceioense nesse momento. 
À medida que mais lotes de 
vacina forem chegando, nós 
vamos avançando, diminuindo 
a faixa etária e imunizando 
mais pessoas. Abrimos novos 
pontos de vacinação, o que faci-
lita o acesso da nossa popula-
ção. Juntos, vamos vencer esse 
vírus”, diz o prefeito JHC.

Com a ampliação da nova 
faixa etária e com o Corujão da 
Vacina, até as 21h, no drive-thru 
do Estacionamento do Jaraguá 
e da Justiça Federal (Serraria), 
Maceió vacinou, só ontem (23), 
5.038 pessoas. Ontem, estão 
sendo imunizadas pessoas com 

69 anos e hoje os idosos com 68 
ou mais. A vacinação dos traba-
lhadores da saúde a partir dos 
50 anos também continua na 
capital. Assim, a previsão é de 
que um novo recorde seja alcan-
çado.

Além dos dois drive-thrus, 
a Prefeitura trabalha com os 
seguintes pontos fixos de vaci-
nação: Ginásio Arivaldo Maia 
(Jacintinho), Maceió Shopping 
(Mangabeiras), Pátio Shop-
ping (Cidade Universitária) e 
Papódromo (Vergel do Lago) 
e, a partir de hoje, nas praças 
do Osman Loureiro e Padre 
Cícero, no Benedito Bentes.
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Maceió vacina mais que a 
média de Alagoas e do Brasil

PERCENTUAL da população vacinada passou dos 7% na capital; gestão quer imprimir maior celeridade na vacinação

Os trabalhadores de saúde 
precisam levar seus docu-
mentos e respectivas cópias 
para apresentarem no ato da 
vacinação. A orientação foi 
feita pela diretoria de Vigi-
lância em Saúde da Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS). 
As cópias precisam estar em 
mãos porque ficam retidas 
para controle da Gerência de 
Imunização do órgão. Muitos 
profissionais, inclusive, têm 
comparecido aos pontos fixos 
de Maceió com a documen-
tação incompleta, alguns de 
forma digital em aparelhos 
telefônicos.

“Solicitamos que os traba-
lhadores de saúde apresentem 
não só os documentos originais 
previstos na Resolução nº 10, 
do Comitê Intergestores Bipar-
tite de Alagoas – CIB-SUS/AL, 
de 16 de março de 2021, como 
suas respectivas cópias que 
ficam retidas na SMS para fins 
de controle interno. Estamos 
presenciando situações em 
que alguns trabalhadores de 
saúde foram se vacinar sem 
as cópias, o que causa proble-
mas no fluxo da vacinação. Por 

isso, estamos esclarecendo e 
fazendo o alerta”, explicou a 
diretora da DVS, Fernanda 
Rodrigues.

O público-alvo vacinado 
nesta etapa contempla tanto os 
profissionais de saúde quanto 
seus respectivos técnicos e 
auxiliares, além dos trabalha-
dores de apoio dos serviços 
de saúde, profissionais que 
atuam em cuidados domicilia-
res – a exemplo dos cuidadores 
de idosos e doulas -, acadêmi-
cos em saúde e estudantes da 
área técnica de saúde em está-
gio e funcionários do sistema 
funerário que tenham contato 
com cadáveres potencial-
mente contaminados.

Para imunizar o grupo, a 
Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS) têm seguido o critério 
de faixa etária. No momento, 
estão recebendo as doses 
aqueles profissionais com 50 
anos ou mais.

Além de um documento 
com foto e CPF (exigidos para 
todas as categorias), os profis-
sionais devem apresentar 
original e cópia dos documen-
tos elencados a seguir:

A Prefeitura de Maceió 
vem ampliando as ações 
de  prevenção ao per í -
odo chuvoso através de 
um trabalho integrado do 
Grupo Especial de Trabalho 
(GET), previsto no Programa 
Previne Maceió, nas áreas 
monitoradas de riscos e 
pontos críticos na cidade.

Semanalmente estão 
sendo visitadas comunida-
des inseridas no monitora-
mento por representantes 
da Secretaria Municipal de 
Governo (SMG), Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social (Semas), Secretaria 
Municipal de Infraestrutura 
(Seminfra), Superintendên-
cia de Desenvolvimento 
Sustentável (Sudes) e Defesa 
Civil Municipal.

Dentro do cronograma, 
para evitar pontos de alaga-
mentos na cidade, a Semin-
fra realizou a limpeza e 
desobstrução de 325 gale-
rias em diversos bairros. O 
secretário Nemer Ibraim 
ressalta que esse traba-
lho contribui para evitar 
os pontos de alagamen-
tos crônicos causados pela 
manutenção das galerias.

Além disso, o município 
disponibilizou o número 
199 da Defesa Civil para o 
atendimento das demandas 
da população quanto aos 
problemas em suas comu-
nidades. De acordo com 
o secretário de Governo, 
Francisco Sales, que coor-
dena o Grupo de Trabalho, 

a abertura desse canal para 
atender aos pedidos das 
medidas preventivas tem 
contribuído para antecipa-
ção da solução de alguns 
problemas que poderiam 
provocar pontos de alaga-
mentos e até deslizamento 
de encosta.

As áreas de maior risco 
de deslizamento de encosta 
estão recebendo a aplicação 
de lonas de contenção como 
uma medida paliativa, já 
que algumas obras estru-
turantes estavam paradas 
desde a gestão passada. 
Maceió tem atualmente 572 
áreas de risco.

O Programa Previne 
Maceió tem como objetivo 
levar ações de prevenção, 
informação e advertir a 
população sobre possíveis 
danos provocados pelas 
chuvas. O planejamento é 
para tentar minimizar ao 
máximo os danos provo-
cados durante a quadra 
chuvosa, prevista entre os 
meses de março a agosto. 
Estão previstas: limpeza de 
canais e córregos (macro-
drenagem); manutenção 
preventiva da rede de micro-
drenagem, especialmente 
a limpeza de bueiros do 
sistema de águas pluviais; 
vistoria e poda ou erradica-
ção de árvores sob risco de 
tombamento; limpeza de 
encostas e remoção de lixo 
acumulado; sensibilização 
da população moradora em 
áreas de risco.

O ministro-chefe da Casa 
Civil, Braga Netto, esteve 
ontem, por volta das 19h, na 
Santa Casa de Misericórdia de 
Maceió. A presença da auto-
ridade não foi para ver de 
perto a realidade da rede de 
saúde alagoana em meio ao 
pior momento da pandemia 
no Brasil. Com suspeita de 
Acidente Vascular Cerebral 
(AVC), o general buscou aten-
dimento médico.

Na atual gestão, a Casa Civil 
foi designada para coordenar 
o comitê de crise no enfrenta-
mento da pandemia do corona-
vírus. Mas, no mês passado, o 
presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) autorizou o minis-
tro general a ficar ausente do 
comando da pasta de segunda-
-feira (22) até o dia 26 (sexta-
-feira) deste mês (março). As 
férias concedidas pelo Presi-
dente a Braga Netto foi publi-
cada no Diário Oficial da União 
no dia 19 de fevereiro. Braga 
Netto decidiu gozar seus dias de 
“relax” no litoral alagoano. Com 
tudo, numa espécie de “castigo” 
o tempo fechou no estado, no 
lugar do sol, veio à chuva. E, se já 
não bastasse, o ministro general 
deu entrada na Santa Casa com 
quadro de suspeita de “angina 
instável” - caracterizada por 
um desconforto no peito, que 
geralmente ocorre em repouso, 
podendo persistir por mais de 10 
minutos o que pode levar a um 
infarto de miocárdio ou AVC. 

DOCUMENTOS...PREVINE MACEIÓ EM MACEIÓ

...Exigidos para os 
servidores da saúde

Prefeitura desobstrui
mais de 300 galerias

General 
Braga Netto 
tem “angina 
instável”

1 – Trabalhadores dos serviços de saúde de Maceió –  Declaração de Vínculo 
Empregatício emitida pelo Diretor-Geral ou Diretor Médico, atestando a condição 
do trabalhador, contracheque atualizado (mês anterior) ou carteira de trabalho 
comprovando vínculo ativo;
2 – Trabalhadores de saúde autônomos – Certidão de regularidade do respectivo 
conselho de classe;
3 – Assistência domiciliar e trabalhadores de serviços funerários – Carteira de 
Trabalho que comprove o vínculo ativo ou contracheque atualizado (mês anterior);
4- Residentes ou Estudantes em estágio – Declaração emitida pelo serviço onde o 
estudante está cumprindo o referido estágio ou residência.

Evan Ferreira

Prefeito JHC tem frequentado os postos de vacinação e conversado com idosos
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Andressa Alves e 
Rafaela Pimentel
Repórteres

De p o i s  d e 
apenas uma 
s e m a n a 

de linha de crédito ativa, 
a Desenvolve (Agência de 
Fomento de Alagoas) libe-
rou hoje, o primeiro lote de 
desembolso de empréstimo 
aos empreendedores do 
setor de turismo do estado. A 
iniciativa integra o Pacote de 
Medidas Econômicas criado 
pelo governador Renan 
Filho, coordenado pelas 
secretarias de Desenvolvi-
mento Econômico e Turismo 
(Sedetur )  e  da Fazenda 
(Sefaz), para auxiliar os 
empresários do segmento, 
que é um dos mais afetados 
pela pandemia da Covid-19 
em todo mundo.

Participaram da conces-
são inaugural o secretário 
do Desenvolvimento Econô-
mico e Turismo, Rafael Brito, 
o presidente da Desenvolve, 
Humberto Lira, e o presidente 
da Associação Brasileira de 
Bares e Restaurantes (Abrasel), 
Thiago Falcão.

Foram aprovadas  22 
propostas de Microempreende-
dores Individuais (MEIs) e inte-
grantes do Simples Nacional de 
diversas áreas de atuação turís-

ticas, a exemplo de lanchonetes, 
bares, restaurantes, ambulan-
tes, guias de turismo, agências, 
eventos e transportes turísticos. 
Além dos créditos já liberados 
hoje, outros 20 pedidos serão 
autorizados até, totalizando 42 
empréstimos já entregues ao 
setor de turismo nos primeiros 
sete dias de operacionalização 
do crédito.

O proprietário de um food 
truck na Ponta Verde, em 
Maceió, Felipe Arantes, foi 
um dos contemplados com a 
linha e ressaltou a importância 
do apoio governamental no 
atual cenário. “Eu acompanho 
as redes sociais do governo 

e fiquei sabendo da linha de 
crédito. O processo foi rápido 
e desburocratizado, e agora, 
a gente espera que esse apoio 
financeiro nos traga um fôlego 
para vencer esse período difícil 
que estamos enfrentando, e que 
muito em breve a gente consiga 
voltar a trabalhar como antes”, 
afirma Felipe.

Para o secretário do Desen-
volvimento Econômico e 
Turismo, Rafael Brito, o Pacote 
de Medidas Econômicas prevê 
condições inéditas, que não 
foram adotadas em nenhum 
outro estado do país, e tem 
como principal objetivo ofere-
cer suporte à atividade turística 

de Alagoas.
“Este é, sem dúvidas, o 

maior programa de medidas 
econômicas do Brasil atual-
mente. Nenhum outro estado 
concede um auxílio nessas 
condições, com o Governo 
pagando os juros e, além 
disso, arcando com metade do 
valor total. Por isso, era muito 
importante que estivéssemos 
presentes nesse ato simbólico, 
para que as pessoas que estão lá 
fora, que não solicitaram a linha 
de crédito ainda, entendam 
que é verdade, que realmente 
funciona, e, de forma rápida 
e desburocratizada, dando 
suporte aos trabalhadores 

dessa atividade que é essencial 
para a nossa economia”,

SOBRE A LINHA
Exclusivamente para a 

concessão da linha, o Governo 
de Alagoas destinou um 
montante de R$ 45 milhões que 
serão destinados a Empresas 
do Simples Nacional e Micro-
empreendedores Individuais 
ligados ao setor do turismo. 
Para os MEIs, especificamente, 
os créditos podem ir até R$ 4 
mil com garantia de 50% de 
desconto no valor da parcela 
para aqueles que as quitarem 
em dia. Todas as modalidades 
de financiamento terão condi-
ções de juros zero, seis meses 
de carência e 48 meses para 
pagar, com contrapartida de 
não demissão dos funcionários.   

Estão entre as catego-
rias que podem ter acesso 
ao crédito empresas como 
agências de turismo, guias 
de turismo, acampamentos 
turísticos, centros de conven-
ções, organizações de eventos, 
casas de espetáculos, bares, 
restaurantes, cafeterias e simi-
lares. Também estão incluídas 
locadoras de veículos, trans-
portadoras turísticas, parques 
temáticos, empreendimentos 
de apoio ao turismo náutico ou 
pesca esportiva, prestadores 
de infraestrutura para eventos, 
entre outros.

Turismo recebe primeiro lote 
de desembolso de crédito 

DESENVOLVE: Apenas na 1ª semana ativa, 22 propostas foram aprovadas pela linha; outras 20 serão liberadas até amanhã

Jonathan Lins

Flávia Matos
Repórter

Aliar o fomento à comercia-
lização de reciclagem à geração 
de receitas para o Estado. É com 
base nisso que o Governo de 
Alagoas, por meio da Secreta-
ria do Planejamento, Gestão e 
Patrimônio (Seplag), realiza na 
próxima terça-feira (30) mais um 
leilão de bens inservíveis. Nesta 
edição, por conta da pandemia 
da Covid-19 e em concordân-
cia ao Plano de Distanciamento 
Social Controlado de Alagoas, 
todos os lances deverão ser 
feitos de forma online pelo site 
www.leiloesfreire.com.br.

No total, serão ofertados 27 
lotes, que devem ser leiloados 
na modalidade maior lance ou 

oferta, dentre eles, veículos recu-
peráveis, sucatas de veículos e 
sucatas de material permanente, 
tais como equipamentos de 
informática, cadeiras e gerado-
res. A expectativa é que, através 
dos remates, seja alcançada uma 
arrecadação de, no mínimo, R$ 
38.000,00 (trinta e oito mil reais).

De acordo com a Superin-
tendência de Gestão Patrimo-
nial (SGP), responsável pelo 
processo, o intuito da ação é 
transformar em receita os bens 
que não mais estão sendo utili-
zados pela Administração 
Pública, como também propor-
cionar a desocupação de espa-
ços que podem ter outro uso, o 
que acarreta num ganho para 
o Estado e também para toda a 
população.

CARROS DO CBM

Governo de Alagoas 
faz leilão no dia 30

Membros da guarda 
munic ipal  e  agentes 
de trânsito podem ter 
gratuidade na passagem 
dos ônibus intermuni-
cipais, de acordo com o 
Projeto de Lei 636/2018, 
do deputado Ronaldo 
Medeiros  (MDB).   A 
medida foi  aprovada 
durante sessão plenária, 
ontem, na Assembleia 
Legislativa de Alagoas, 
e  aguarda sanção do 
governador Renan Filho. 

O texto prevê que, 
para garantir o passe 
livre, o passageiro apre-

sente a Carteira de Iden-
tificação Funcional. A 
lei  permite a isenção 
na passagem exclusi-
vamente no trajeto do 
domicílio do servidor até 
o seu local de trabalho, 
por isso, o documento 
deve conter as informa-
ções desses endereços.

“O intuito é que o 
servidor  possa ter  o 
direito de se deslocar 
para o seu posto de traba-
lho, e de volta para casa, 
sem que seja descontado 
de sua renda mensal. O 
transporte é fundamental 

para a atividade laboral e 
uma necessidade básica 
para o trabalhador. Tenho 
certeza que o governador 
aprovará este projeto 
e teremos esta lei em 
breve”, defende Ronaldo 
Medeiros. 

O deputado pontua, 
ainda, que essa é uma 
ação que visa favore-
cer a qualidade de vida 
do agente de segurança 
pública que, em casos 
de dificuldade de trans-
porte, opta por mudar 
para um bairro mais 
próximo do trabalho.

TRANSPORTE INTERMUNICIPAL

Aprovada gratuidade a 
agentes da segurança

Com a atualização de amanhã, serão contabilizados 42 empréstimos já entregues ao setor de turismo em sete dias
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CENTRO EDUCACIONAL atende 68 crianças na Chã de Bebedouro e garante às famílias um local de apoio e cuidados

Desde a tragé-
d i a  q u e 
a t ing iu  os 

bairros do Bebedouro, Bom 
Parto, Mutange e Pinheiro, 
muitas famílias sofrem com 
dificuldades à educação de 
seus filhos, já que muitas 
escolas nessas regiões e em 
outras próximas, foram obri-
gadas a fechar pelo afunda-
mento do solo na área.

Por isso, foi criado o 
Centroart, na Chã de Bebe-
douro, que atende 68 crianças 
com educação, alimenta-
ção, esporte e lazer. Dessas, 
30 frequentam o centro 
educacional das 7h às 17h, 
com direito a fazerem cinco 
refeições por dia. Outras 
38 fazem parte do time de 
futebol criado pela associa-
ção, que tenta solucionar um 
problema para muitas famí-
lias que já sofrem por perde-

rem suas casas e empregos.
A responsável por esse 

trabalho se chama Alcira 
Cavalcante. Ela trabalhou 
para que as crianças da 
região não deixassem de 
receber escolaridade e aten-
ção, principalmente neste 
momento de pandemia. “São 
cerca de 60% das crianças de 
Bebedouro, Flexal de Baixo 
e Flexal de Cima, que tenta-
mos auxiliar”, disse. 

O centro conta apenas com 
um pequeno apoio simbólico 
dos pais dos menores atendi-
dos pelo Centroart. “Diante 
da triste situação que nos 
encontramos, nossas crian-
ças da Chã de Bebedouro e 
Bebedouro ficaram desas-
sistidas na Educação pelo 
fechamento das escolas que 
tínhamos no bairro”, contou 
Alcira. Hoje, essas crianças 
têm professores com forma-

ção pedagógica e auxiliares. 
“Precisamos de apoia-

dores e doações de mate-
riais. Só em atividades, são 
600 impressões em média 
por mês”, afirmou Alcira. 
O Centroart  conta  com 
cinco salas de aula e precisa 
de doações de alimentos, 
material de limpeza, esco-
lar e escritório. “Hoje nós 
podemos ajudar uma parte 
dessas crianças, as famí-
lias se sentem mais seguras 
deixando seus filhos aqui 
e sabendo que serão bem 
alimentados, bem cuidados, 
mas precisamos de apoio”. 

Quem quiser  a judar 
o u  e n t r a r  e m  c o n t a t o , 
pode ligar para o telefone 
(82) 98899-9937 ou atra-
vés das redes sociais  @
ongcentroart e https://web.
facebook.com/CENTRO-
ART-174983609317003.

CentroArt precisa de auxílio 
para continuar funcionando 
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Andressa Alves e 
Rafaela Pimentel
Repórteres

De p o i s  d e 
apenas uma 
s e m a n a 

de linha de crédito ativa, 
a Desenvolve (Agência de 
Fomento de Alagoas) libe-
rou hoje, o primeiro lote de 
desembolso de empréstimo 
aos empreendedores do 
setor de turismo do estado. A 
iniciativa integra o Pacote de 
Medidas Econômicas criado 
pelo governador Renan 
Filho, coordenado pelas 
secretarias de Desenvolvi-
mento Econômico e Turismo 
(Sedetur )  e  da Fazenda 
(Sefaz), para auxiliar os 
empresários do segmento, 
que é um dos mais afetados 
pela pandemia da Covid-19 
em todo mundo.

Participaram da conces-
são inaugural o secretário 
do Desenvolvimento Econô-
mico e Turismo, Rafael Brito, 
o presidente da Desenvolve, 
Humberto Lira, e o presidente 
da Associação Brasileira de 
Bares e Restaurantes (Abrasel), 
Thiago Falcão.

Foram aprovadas  22 
propostas de Microempreende-
dores Individuais (MEIs) e inte-
grantes do Simples Nacional de 
diversas áreas de atuação turís-

ticas, a exemplo de lanchonetes, 
bares, restaurantes, ambulan-
tes, guias de turismo, agências, 
eventos e transportes turísticos. 
Além dos créditos já liberados 
hoje, outros 20 pedidos serão 
autorizados até, totalizando 42 
empréstimos já entregues ao 
setor de turismo nos primeiros 
sete dias de operacionalização 
do crédito.

O proprietário de um food 
truck na Ponta Verde, em 
Maceió, Felipe Arantes, foi 
um dos contemplados com a 
linha e ressaltou a importância 
do apoio governamental no 
atual cenário. “Eu acompanho 
as redes sociais do governo 

e fiquei sabendo da linha de 
crédito. O processo foi rápido 
e desburocratizado, e agora, 
a gente espera que esse apoio 
financeiro nos traga um fôlego 
para vencer esse período difícil 
que estamos enfrentando, e que 
muito em breve a gente consiga 
voltar a trabalhar como antes”, 
afirma Felipe.

Para o secretário do Desen-
volvimento Econômico e 
Turismo, Rafael Brito, o Pacote 
de Medidas Econômicas prevê 
condições inéditas, que não 
foram adotadas em nenhum 
outro estado do país, e tem 
como principal objetivo ofere-
cer suporte à atividade turística 

de Alagoas.
“Este é, sem dúvidas, o 

maior programa de medidas 
econômicas do Brasil atual-
mente. Nenhum outro estado 
concede um auxílio nessas 
condições, com o Governo 
pagando os juros e, além 
disso, arcando com metade do 
valor total. Por isso, era muito 
importante que estivéssemos 
presentes nesse ato simbólico, 
para que as pessoas que estão lá 
fora, que não solicitaram a linha 
de crédito ainda, entendam 
que é verdade, que realmente 
funciona, e, de forma rápida 
e desburocratizada, dando 
suporte aos trabalhadores 

dessa atividade que é essencial 
para a nossa economia”,

SOBRE A LINHA
Exclusivamente para a 

concessão da linha, o Governo 
de Alagoas destinou um 
montante de R$ 45 milhões que 
serão destinados a Empresas 
do Simples Nacional e Micro-
empreendedores Individuais 
ligados ao setor do turismo. 
Para os MEIs, especificamente, 
os créditos podem ir até R$ 4 
mil com garantia de 50% de 
desconto no valor da parcela 
para aqueles que as quitarem 
em dia. Todas as modalidades 
de financiamento terão condi-
ções de juros zero, seis meses 
de carência e 48 meses para 
pagar, com contrapartida de 
não demissão dos funcionários.   

Estão entre as catego-
rias que podem ter acesso 
ao crédito empresas como 
agências de turismo, guias 
de turismo, acampamentos 
turísticos, centros de conven-
ções, organizações de eventos, 
casas de espetáculos, bares, 
restaurantes, cafeterias e simi-
lares. Também estão incluídas 
locadoras de veículos, trans-
portadoras turísticas, parques 
temáticos, empreendimentos 
de apoio ao turismo náutico ou 
pesca esportiva, prestadores 
de infraestrutura para eventos, 
entre outros.

Turismo recebe primeiro lote 
de desembolso de crédito 

DESENVOLVE: Apenas na 1ª semana ativa, 22 propostas foram aprovadas pela linha; outras 20 serão liberadas até amanhã

Jonathan Lins

Flávia Matos
Repórter

Aliar o fomento à comercia-
lização de reciclagem à geração 
de receitas para o Estado. É com 
base nisso que o Governo de 
Alagoas, por meio da Secreta-
ria do Planejamento, Gestão e 
Patrimônio (Seplag), realiza na 
próxima terça-feira (30) mais um 
leilão de bens inservíveis. Nesta 
edição, por conta da pandemia 
da Covid-19 e em concordân-
cia ao Plano de Distanciamento 
Social Controlado de Alagoas, 
todos os lances deverão ser 
feitos de forma online pelo site 
www.leiloesfreire.com.br.

No total, serão ofertados 27 
lotes, que devem ser leiloados 
na modalidade maior lance ou 

oferta, dentre eles, veículos recu-
peráveis, sucatas de veículos e 
sucatas de material permanente, 
tais como equipamentos de 
informática, cadeiras e gerado-
res. A expectativa é que, através 
dos remates, seja alcançada uma 
arrecadação de, no mínimo, R$ 
38.000,00 (trinta e oito mil reais).

De acordo com a Superin-
tendência de Gestão Patrimo-
nial (SGP), responsável pelo 
processo, o intuito da ação é 
transformar em receita os bens 
que não mais estão sendo utili-
zados pela Administração 
Pública, como também propor-
cionar a desocupação de espa-
ços que podem ter outro uso, o 
que acarreta num ganho para 
o Estado e também para toda a 
população.

CARROS DO CBM

Governo de Alagoas 
faz leilão no dia 30

Membros da guarda 
munic ipal  e  agentes 
de trânsito podem ter 
gratuidade na passagem 
dos ônibus intermuni-
cipais, de acordo com o 
Projeto de Lei 636/2018, 
do deputado Ronaldo 
Medeiros  (MDB).   A 
medida foi  aprovada 
durante sessão plenária, 
ontem, na Assembleia 
Legislativa de Alagoas, 
e  aguarda sanção do 
governador Renan Filho. 

O texto prevê que, 
para garantir o passe 
livre, o passageiro apre-

sente a Carteira de Iden-
tificação Funcional. A 
lei  permite a isenção 
na passagem exclusi-
vamente no trajeto do 
domicílio do servidor até 
o seu local de trabalho, 
por isso, o documento 
deve conter as informa-
ções desses endereços.

“O intuito é que o 
servidor  possa ter  o 
direito de se deslocar 
para o seu posto de traba-
lho, e de volta para casa, 
sem que seja descontado 
de sua renda mensal. O 
transporte é fundamental 

para a atividade laboral e 
uma necessidade básica 
para o trabalhador. Tenho 
certeza que o governador 
aprovará este projeto 
e teremos esta lei em 
breve”, defende Ronaldo 
Medeiros. 

O deputado pontua, 
ainda, que essa é uma 
ação que visa favore-
cer a qualidade de vida 
do agente de segurança 
pública que, em casos 
de dificuldade de trans-
porte, opta por mudar 
para um bairro mais 
próximo do trabalho.

TRANSPORTE INTERMUNICIPAL

Aprovada gratuidade a 
agentes da segurança

Com a atualização de amanhã, serão contabilizados 42 empréstimos já entregues ao setor de turismo em sete dias
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Kelmenn Freitas 
Savannah Comunicação Corporativa

O avanço da 
p a n d e m i a 
pelo Brasil 

afora tem deixado efeitos 
devastadores entre as micro 
e pequenas empresas. É o 
que revela a 10ª edição da 
pesquisa “O Impacto da 
Pandemia do Coronavírus 
nos Pequenos Negócios”, 
realizada pelo Sebrae em 
parceria com a Fundação 
Getúlio Vargas (FGV) e que 
traz dados desse cenário 
preocupante em Alagoas. 
Por aqui, 49% dos empre-
endedores ouvidos revelam 
que estão atolados em dívi-
das e empréstimos, inclusive 
com parcelamentos já em 
atraso.

Desde o começo da crise 
sanitária no país, em março 
do ano passado, 48% dos 
alagoanos que estão à frente 
de pequenos e médios negó-
cios tiveram que recorrer a 
empréstimos bancários para 
manter a empresa em opera-
ção.

A Caixa Econômica Fede-
ral (38%), o Banco do Brasil 
(36%) e o Banco do Nordeste 
(34%) foram as instituições 
financeiras mais procuradas 
por esses empreendedores - 
40% deles conseguiram obter 
o empréstimo e outros 10% 
ainda aguardam resposta do 
banco.

O  d e s e m p e n h o  d a s 
vendas de final de ano, que 
também cos tumam dar 
fôlego para o início do ano 
seguinte, pode ser parte da 
resposta para essa corrida 
aos bancos. Entre os ouvidos 
pela pesquisa, 72% respon-
deram que as vendas no final 
de 2020 foram piores que as 
de 2019. A flexibilização do 
Plano de Distanciamento 
Social Controlado não foi 
suficiente para que as vendas 

registrassem um saldo mais 
positivo no período - só 17% 
dos entrevistados fecharam 
o caixa mais no verde.

Em 2020, primeiro ano 
da pandemia, o faturamento 
das empresas foi pior que em 
2019 para 62% dos entrevis-
tados. 17% consideraram que 
foi melhor e 10% acham que 
permaneceu tudo igual em 
comparação ao ano anterior.

Atualmente, todo estado 
de Alagoas se encontra na 
Fase Vermelha de controle 
da pandemia, que é conside-
rada a mais rígida do Plano 
de Distanciamento Social 
Controlado. Nesse momento, 
segundo a pesquisa, 62% dos 
empreendedores responde-
ram que “ainda tenho muitas 
dificuldades para manter 
meu negócio”. Para 16%, 
“os desafios provocaram 
mudanças que foram valio-
sas para o meu negócio”; 
e 12% acham que “o pior já 
passou”.

VENDAS VIA REDES SOCIAIS
Na tentativa de salvar o 

negócio e manter as vendas 
mesmo com os protoco-
los sanitários mais rígidos, 
muita gente teve que migrar 
o atendimento para as redes 
sociais. Foi o que 67% dos 
empreendedores alagoanos 
ouvidos pelo Sebrae/FGV 
fizeram na pandemia. Insta-
gram, WhatsApp e Face-
book são as ferramentas que 
lideram e concentram essa 
migração.

Buscar uma alternativa de 
vendas para o negócio não 
sucumbir se deve principal-
mente à falta de perspectiva a 
curto prazo para melhora da 
economia no modelo tradi-
cional. Entre os alagoanos 
consultados para a pesquisa, 
boa parte acha que serão 
necessários, no mínimo, 15 
meses para a situação da 
economia voltar ao normal.

Até lá,  a extensão do 
Auxílio Emergencial é apon-

tada por 36% dos empre-
endedores como a medida 
mais  importante  que  o 
governo poderia adotar para 
compensar os efeitos da crise 
nos micro e pequenos negó-
cios. Outros 34% apostam 
na extensão das linhas de 
créditos com condições espe-
ciais, como os recursos via 
Pronampe (Programa Nacio-
nal de Apoio às Microempre-
sas e Empresas de Pequeno 
Porte).

Uma parcela menor, de 
11%, acha que a moratória 
(adiamento) do pagamento 
de dívidas (empréstimos, 
aluguel, água, luz etc.) é uma 
boa opção para amenizar 
o baque da crise. O mesmo 
percentual daqueles que 
apostam no auxílio para 
redução e suspensão de 
contratos de trabalho. Já 7% 
preferem o adiamento dos 
pagamentos dos impostos.

A  ba ixa  cont ra tação 
de funcionários também é 

marcante entre os peque-
nos e médios negócios nessa 
pandemia. 73% dos entrevis-
tados alegam que não contra-
taram ninguém com carteira 
assinada (CLT) nos últimos 
30 dias, e 18% tiveram que 
demitir pessoal.

O Sebrae e a Fundação 
Getúlio Vargas (FGV) ouvi-
ram 72 empreendedores de 
micro e pequenos negócios de 
Alagoas no período de 25 de 
fevereiro a 1º de março deste 
ano. Comércio (49%), Servi-
ços (36%), Construção Civil 
(8%), Indústria e Agropecu-
ária (3% cada) são as áreas 
das empresas ouvidas. 60% 
delas são microempreende-
dores individuais (MEI), 34% 
microempresas (ME) e 6% 
empresas de pequeno porte 
(EPP).

A 10ª edição da pesquisa 
“O Impacto da Pandemia do 
Coronavírus nos Pequenos 
Negócios” pode ser acessada 
pelo site do Sebrae.

49% das micro e pequenas 
empresas contraíram dívidas

PESQUISA MOSTRA que o avanço da pandemia no Brasil tem deixado efeitos devastadores para empresários
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Os diretos do consumidores no Seguro Habitacional

O seguro habitacional é uma moda-
lidade de seguro existente para 

garantir o pagamento de um financia-
mento imobiliário. Quando o indivíduo 
pensa em comprar uma casa ou um 
apartamento por meio de financia-
mento, aderir um seguro habitacional 
pode ser umas das obrigações neces-
sárias.
O seguro habitacional é vantajoso por 
inúmeras questões, como nos casos 
em que ocorram morte ou invalidez 
permanente do segurado, a segura-
dora é a responsável pelo pagamento 
do financiamento.
Além disso, existem coberturas que 
abrangem, também, defeitos e vícios 
nos imóveis. Sendo assim, o segurado 
também pode receber indenização 
nesses casos em que o imóvel sofra 
com danos causados por incêndios, 
raios e explosões.
Algumas seguradas se recusam, 
também, realizar a cobertura de 
vícios e/ou defeitos construtivos. Tal 
fato, porém, encontra divergência 
nos Tribunais, que já se posicionaram 
favoravelmente ao entendimento de 
que o Seguro Habitacional deve cobrir 
os vícios construtivos, conforme deci-
são recente do Superior Tribunal de 
Justiça.
Outro aspecto relevante é que o seguro 
habitacional não possui franquia. Dife-

rentemente, por exemplo, dos casos 
de seguro de automóvel, em que você 
contrata o serviço e franquia é estipu-
lada em algum valor, como R$1 mil.
Assim, caso ocorra um sinistro, você 
não deverá pagar nenhum valor a título 
de franquia, ficando a responsabili-
dade total por parte da segurada.
Todavia, o seguro habitacional possui 
carência, geralmente determinada no 
momento em que o segurado contrata 
o serviço. A carência é o prazo que 
define o tempo certo que a cobertura 

do seguro estará disponível após a 
contratação.
Isto é, quando o segurado faz a contra-
tação do serviço, já é informado do 
período de carência em que precisará 
respeitar até que fique apto para utili-
zar o serviço contratado.
Como exemplo, a seguradora não 
cobre suicídio praticado até 2 (dois) 
anos do início da contratação do 
seguro, bem como possui um prazo 
de até 12 (doze) meses para morte ou 
invalidez permanente.

Salienta-se que o seguro habitacional 
é diferente do seguro condomínio e do 
seguro residencial, justamente por ser 
um seguro voltado para o pagamento 
do financiamento imobiliário. 

Conclusão
Em suma, o seguro habitacional é 
um seguro voltado para proteção e 
quitação do imóvel. O pagamento do 
seguro é realizado de modo parcelado 
e, geralmente, junto com o financia-
mento. O seguro deve cobrir, de modo 

obrigatório, coberturas que prevejam  
risco de morte ou invalidez (MIB) para 
o responsável pelo pagamento e para 
danos ao imóvel (DFI). 
Espero que o artigo tenha esclarecido 
as suas dúvidas sobre seguro para 
estagiário! Acompanhe também nosso 
quadro “Momento Seguro” todas as 
quintas feiras na rádio 98,3 FM, a 
partir das 7h30 e, na TVMAR (Canal 
525 NET), a partir das 9h. Participem 
com suas perguntas!  Até a próxima se 
Deus quiser! Um grande abraço! 

6 O DIA DIGITAL  l 25 de março  I  2021

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

Kelmenn Freitas 
Savannah Comunicação Corporativa

O avanço da 
p a n d e m i a 
pelo Brasil 

afora tem deixado efeitos 
devastadores entre as micro 
e pequenas empresas. É o 
que revela a 10ª edição da 
pesquisa “O Impacto da 
Pandemia do Coronavírus 
nos Pequenos Negócios”, 
realizada pelo Sebrae em 
parceria com a Fundação 
Getúlio Vargas (FGV) e que 
traz dados desse cenário 
preocupante em Alagoas. 
Por aqui, 49% dos empre-
endedores ouvidos revelam 
que estão atolados em dívi-
das e empréstimos, inclusive 
com parcelamentos já em 
atraso.

Desde o começo da crise 
sanitária no país, em março 
do ano passado, 48% dos 
alagoanos que estão à frente 
de pequenos e médios negó-
cios tiveram que recorrer a 
empréstimos bancários para 
manter a empresa em opera-
ção.

A Caixa Econômica Fede-
ral (38%), o Banco do Brasil 
(36%) e o Banco do Nordeste 
(34%) foram as instituições 
financeiras mais procuradas 
por esses empreendedores - 
40% deles conseguiram obter 
o empréstimo e outros 10% 
ainda aguardam resposta do 
banco.

O  d e s e m p e n h o  d a s 
vendas de final de ano, que 
também cos tumam dar 
fôlego para o início do ano 
seguinte, pode ser parte da 
resposta para essa corrida 
aos bancos. Entre os ouvidos 
pela pesquisa, 72% respon-
deram que as vendas no final 
de 2020 foram piores que as 
de 2019. A flexibilização do 
Plano de Distanciamento 
Social Controlado não foi 
suficiente para que as vendas 

registrassem um saldo mais 
positivo no período - só 17% 
dos entrevistados fecharam 
o caixa mais no verde.

Em 2020, primeiro ano 
da pandemia, o faturamento 
das empresas foi pior que em 
2019 para 62% dos entrevis-
tados. 17% consideraram que 
foi melhor e 10% acham que 
permaneceu tudo igual em 
comparação ao ano anterior.

Atualmente, todo estado 
de Alagoas se encontra na 
Fase Vermelha de controle 
da pandemia, que é conside-
rada a mais rígida do Plano 
de Distanciamento Social 
Controlado. Nesse momento, 
segundo a pesquisa, 62% dos 
empreendedores responde-
ram que “ainda tenho muitas 
dificuldades para manter 
meu negócio”. Para 16%, 
“os desafios provocaram 
mudanças que foram valio-
sas para o meu negócio”; 
e 12% acham que “o pior já 
passou”.

VENDAS VIA REDES SOCIAIS
Na tentativa de salvar o 

negócio e manter as vendas 
mesmo com os protoco-
los sanitários mais rígidos, 
muita gente teve que migrar 
o atendimento para as redes 
sociais. Foi o que 67% dos 
empreendedores alagoanos 
ouvidos pelo Sebrae/FGV 
fizeram na pandemia. Insta-
gram, WhatsApp e Face-
book são as ferramentas que 
lideram e concentram essa 
migração.

Buscar uma alternativa de 
vendas para o negócio não 
sucumbir se deve principal-
mente à falta de perspectiva a 
curto prazo para melhora da 
economia no modelo tradi-
cional. Entre os alagoanos 
consultados para a pesquisa, 
boa parte acha que serão 
necessários, no mínimo, 15 
meses para a situação da 
economia voltar ao normal.

Até lá,  a extensão do 
Auxílio Emergencial é apon-

tada por 36% dos empre-
endedores como a medida 
mais  importante  que  o 
governo poderia adotar para 
compensar os efeitos da crise 
nos micro e pequenos negó-
cios. Outros 34% apostam 
na extensão das linhas de 
créditos com condições espe-
ciais, como os recursos via 
Pronampe (Programa Nacio-
nal de Apoio às Microempre-
sas e Empresas de Pequeno 
Porte).

Uma parcela menor, de 
11%, acha que a moratória 
(adiamento) do pagamento 
de dívidas (empréstimos, 
aluguel, água, luz etc.) é uma 
boa opção para amenizar 
o baque da crise. O mesmo 
percentual daqueles que 
apostam no auxílio para 
redução e suspensão de 
contratos de trabalho. Já 7% 
preferem o adiamento dos 
pagamentos dos impostos.

A  ba ixa  cont ra tação 
de funcionários também é 

marcante entre os peque-
nos e médios negócios nessa 
pandemia. 73% dos entrevis-
tados alegam que não contra-
taram ninguém com carteira 
assinada (CLT) nos últimos 
30 dias, e 18% tiveram que 
demitir pessoal.

O Sebrae e a Fundação 
Getúlio Vargas (FGV) ouvi-
ram 72 empreendedores de 
micro e pequenos negócios de 
Alagoas no período de 25 de 
fevereiro a 1º de março deste 
ano. Comércio (49%), Servi-
ços (36%), Construção Civil 
(8%), Indústria e Agropecu-
ária (3% cada) são as áreas 
das empresas ouvidas. 60% 
delas são microempreende-
dores individuais (MEI), 34% 
microempresas (ME) e 6% 
empresas de pequeno porte 
(EPP).

A 10ª edição da pesquisa 
“O Impacto da Pandemia do 
Coronavírus nos Pequenos 
Negócios” pode ser acessada 
pelo site do Sebrae.

49% das micro e pequenas 
empresas contraíram dívidas

PESQUISA MOSTRA que o avanço da pandemia no Brasil tem deixado efeitos devastadores para empresários
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Tuberculose, uma das doen-
ças mais antigas do mundo, 
mas que ainda mata cerca de 
um milhão de pessoas anual-
mente em todo o planeta e 
cerca de 5 mil delas no Brasil, 
segundo levantamento do 
Ministério da Saúde. Os índi-
ces são altos e preocupan-
tes, sobretudo por se tratar 
de uma doença curável em 
praticamente todos os casos, 
desde que o tratamento seja 
feito corretamente.

A infectologista e profes-
sora do curso de Medicina 
do Centro Universitário 
Tiradentes (Unit/AL), Sarah 
Dominique Dellabianca, 
alerta que o diagnóstico 
precoce é importante para 
que o paciente possa rece-
ber o tratamento adequado, 
evitar as complicações da 
tuberculose e a transmissão 
na comunidade.

“É importante estar atento 
aos sintomas: tosse inicial-
mente seca e posteriormente 

produtiva (com secreção), 
febre normalmente vesper-
t ina,  sudorese,  cansaço 
excessivo e falta de apetite, 
perda de peso e rouquidão.  
Há casos de pacientes que 
não exibem sinais da doença 
de imediato ou apresentam 
sintomas mais leves, o que 
pode confundir e retardar o 
diagnóstico correto”, escla-
rece Sarah Dominique.

E s t u d o s  f e i t o s  p e l o 
Ministério da Saúde reve-
lam que cada paciente com 
tuberculose sem tratamento 
pode infectar, em média, 
de 10 a 15 pessoas por ano. 
A transmissão é direta, de 
pessoa para pessoa, e se dá 
através da eliminação da 
Mycobacterium tubercu-
losis (MTB), ou bacilo de 
Koch, pelos aerossóis expe-
lidos no ato de tossir, espir-
rar, cantar, falar.

“Após o diagnóstico, o 
paciente deve ser afastado de 
suas atividades até que inicie 
o tratamento e apresente 
exame de escarro negativo. 
O tratamento é simples atra-
vés do uso de comprimidos 
conforme o peso do paciente”, 
assinala a infectologista.

TRATAMENTO E 
RECOMENDAÇÕES
O tratamento contra a 

tuberculose é padronizado 
e compreende duas fases, de 
acordo com as recomenda-
ções do Ministério da Saúde: 
a Fase Intensiva ou de ataque, 
e a Fase de Manutenção.

A Fase Intensiva tem 
duração de dois  meses, 
mas pode ser prorrogada 
de acordo com os resulta-
dos de exames de acompa-
nhamento, e busca reduzir 
e eliminar rapidamente os 
bacilos da tuberculose, para 
diminuir o contágio. Já a Fase 
de Manutenção dura quatro 
meses, também podendo 
ser estendida, e busca elimi-
nar os bacilos latentes ou 
persistentes, reduzindo a 
possibilidade de o paciente 
ter a doença novamente, de 
maneira recidiva.

“A tuberculose tem cura 
e é tratada exclusivamente 
pelo SUS. É essencial realizar 
todo o tratamento durante seis 
meses, evitando abandonos 
e casos recidivos no futuro. 
A melhora do quadro antes 
deste período não significa 
cura da doença e o paciente 

que interrompe o protocolo 
pode criar resistência aos anti-
bióticos utilizados no trata-
mento”, avalia a especialista.

A s  r e c o m e n d a ç õ e s 
para o período de trata-
mento incluem a utilização 
de máscara e organizar o 
ambiente onde o paciente 
mora para permitir melhor 
ventilação e entrada de luz 
solar. O acompanhamento 
com médico deve ser mensal, 
a fim de identificar queixas, 
sinais e sintomas da evolução 
e/ou regressão da tuberculose 
com o tratamento, monitora-
mento do peso para ajustes 
dos medicamentos e a ocor-
rência de reações adversas. 

Sarah Dominique destaca 
que quem apresentar tosse 
persistente por mais de duas 
semanas deve buscar aten-
dimento numa unidade de 
saúde para realizar o diag-
nóstico da tuberculose.  Um 
desses pontos de atendi-
mento pode ser a Policlínica 
da Unit/AL, que disponibi-
liza consultas gratuitas com 
infectologistas.

CLÍNICA MÉDICA
A Policlínica da Unit/AL 

está localizada no Campus 
Amélia Maria Uchôa, na 
Avenida Gustavo Paiva, 5017, 
Cruz das Almas, e oferece 
atendimentos gratuitos nas 
áreas de Infectologia, Gine-
cologia, Medicina da Famí-
lia e Comunidade, Clínica 
Médica, Cardiologia, Derma-
tologia, Endocrinologia, 
Gastroenterologia, Obstetrí-
cia, Reumatologia, Ortope-
dia, Psiquiatria, Neurologia, 
Nefrologia, Pediatria e Geria-
tria.

Para garantir  atendi-
mento médico, o interessado 
deve fazer primeiramente o 
agendamento pelos telefo-
nes 3311-3209 e 98886-6911, 
de segunda à sexta-feira, das 
8h às 12h e de 13h às 16h. 

Os atendimentos ambula-
toriais acontecem de segunda 
à sexta-feira, das 7h às 20h, 
com qualidade garantida 
pelo corpo docente de médi-
cos da Unit/AL, que acom-
panha de perto as consultas 
realizadas pelos estudantes 
em períodos finais dos cursos 
de Medicina, e obedecendo a 
todos os protocolos de bios-
segurança e distanciamento 
social.
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TUBERCULOSE: o diagnóstico 
precoce é essencial para cura

APESAR DE SER UMA das doenças mais antigas de que se tem registro, ela ainda mata cerca de 5 mil brasileiros por ano


