
Policiais da Radiopatrulha 
(RP) fizeram uma das maio-
res apreensões de cocaína dos 
últimos anos em Alagoas. Eles 
“estouraram” um laborató-
rio para refino da droga, que 
ficava numa casa, no centro de 
Belém, no Agreste alagoano. 
Foram apreendidos 16 quilos 
da droga, avaliados em R$ 900 
mil. O Serviço de Inteligência 
da RP investigou uma informa-
ção sobre a entrega da droga, 
que era feita por um homem. 
O suspeito foi abordado em 
via pública, em Taquarana, e 
portava meio tablete da droga. 
Ele levou os policiais ao labo-
ratório, onde foi encontrado 
o restante da cocaína, uma 
prensa hidráulica e três balan-
ças de precisão. Há suspeitas 
de que o laboratório pertencia 
a uma facção criminosa, cujos 
integrantes estão no Presídio 
do Agreste.

OPERAÇÃO

RP apreende 
16 quilos 
de cocaína  
no Agreste
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RENAN FILHO PRORROGA DECRETO ESTADUAL POR MAIS 14 DIAS E FAZ APELO PARA POPULAÇÃO EVITAR AGLOMERAÇÕES

GOVERNO PRORROGA 
A ‘FASE VERMELHA’

Nada de novo no front. 
Em entrevista coletiva reali-
zada nesta tarde, o governa-
dor Renan Filho anunciou 

que Alagoas permanece na 
Fase Vermelha por mais 
14 dias, a contar de 0h de 
amanhã, e fez um apelo para 

que a população  evite aglo-
merações, principalmente 
durante a Semana Santa. 
Após o feriado, as medidas 

anunciadas podem ser revis-
tas em relação a segmentos 
específicos. O boletim epide-
miológico da Secretaria de 

Estado da Saúde (Sesau), de 
hoje, mostrou que Alagoas 
confirmou 656 novos casos e 
mais 22 mortes por Covid-19.

Cocaína apreendida em laboratório

Ascom/RP

Acervo TV Globo

MEIA VOLTA!...

Comandantes da Aeronáutica, Antônio Carlos Moretti Bermudez; do Exército, Edson Pujol; e da Marinha, Ilques Barbosa entregaram comando das FFAA

Comandantes das três Forças 
Armadas entregam seus cargos

O Ministério da Defesa 
anunciou hoje a saída dos 
comandantes das três Forças 
A r m a d a s :  E d s o n  P u j o l 
(Exército), Ilques Barbosa 
(Marinha) e Antônio Carlos 
Moretti Bermudez (Aero-

náutica). Na nota, o ministé-
rio não informa o motivo da 
saída dos três nem anuncia os 
substitutos. O anúncio acon-
tece um dia após o general 
Fernando Azevedo e Silva ter 
deixado o cargo de ministro 

da Defesa. Para o lugar dele, 
foi anunciado o general da 
reserva Walter Souza Braga 
Netto, que até então coman-
dava a Casa Civil. Hoje, 
mais cedo, Pujol, Barbosa e 
Bermudez se reuniram com 

Braga Netto, em Brasília. 
Esta é a primeira vez desde 
1985 que os comandantes das 
três Forças Armadas deixam 
o cargo ao mesmo tempo sem 
ser em período de troca de 
governo.

FURA-FILA

MP, CGU e MPC investigam políticos
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O pedido de demissão de 
Ernesto Araújo do comando do 
Itamaraty – caso se confirme 
oficialmente – e a sua substitui-
ção na chefia da nossa diplomacia 
é uma ótima notícia para o Brasil. 
Será um motivo de vergonha a 
menos para ao país perante o 
mundo e perante a nossa socie-
dade. Mas ainda é muito pouco. 
Não basta mudar o comando. É 
preciso mudar a política externa 
do Brasil.

Jair Bolsonaro é o maior 
responsável por toda a crise 
social, econômica e política 
que o país atravessa. E essa 

responsabilidade também está 
nas escolhas que faz para o seu 
ministério, sobretudo em áreas 
vitais para o enfrentamento da 
pandemia. Nas relações exte-
riores, além de ser um capacho 
dos Estados Unidos durante o 
governo fracassado de Donald 
Trump, o que comprometeu a 
nossa soberania, o governo do 
Brasil trabalhou contra o seu 
próprio povo em vários momen-
tos. Daí que é imprescindível 
uma mudança substancial na 
orientação da nossa política 
externa, que sempre esteve 
voltada à cooperação multilate-

ral e à promoção do bem comum 
entre os povos, especialmente 
das nações pobres e em desen-
volvimento.

E Ernesto Araújo foi mais do 
que cúmplice do seu chefe nos 
crimes de lesa-humanidade do 
governo contra a população brasi-
leira, que têm sido denunciados 
através do termo “genocídio”. O 
discípulo de Olavo Carvalho foi 
protagonista ativo das ações que 
poderão resultar em julgamento 
no Tribunal Penal Internacional 
de Haia.

Contra o diplomata pesam 
inúmeros registros em vídeos, 

fotos e documentos dos seus atos 
e declarações que configuram 
ações deliberadas para expor 
cidadãos e cidadãs do Brasil ao 
risco de se contaminar com o 
vírus do Covid-19, ou seja, expô-
-los ao risco de morte ou de graves 
sequelas para a saúde.

De um lado, a promoção do 
negacionismo a respeito da gravi-
dade da doença: desestímulo às 
medidas sanitárias de conten-
ção da transmissão, como o uso 
de máscaras e a precaução de se 
evitar a formação de aglomera-
ções.Do outro lado, e talvez ainda 
mais grave, diante do cargo que 

ocupa, o boicote à demanda inter-
nacional pela quebra de paten-
tes das vacinas contra o vírus, 
impedindo a produção mais 
rápida das vacinas e insumos 
e retardando a imunização da 
população. Ernesto Araújo, assim 
como Jair Bolsonaro, terá que 
responder pelos seus crimes. A 
sua demissão é apenas o primeiro 
passo para isso. O seu lugar, que 
é o lugar de todos os agentes 
públicos que cometem crimes de 
lesa-humanidade, é a cadeia! E é 
para isso que o meu mandato vai 
trabalhar, junto com a sociedade 
civil brasileira.

C o m p r o v a d a m e n t e  o 
mundo é redondo e não para 
de dar voltas. Cada ciclo que se 
encerra, outro se inicia. 

No último dia 11, completei 
meu 59º de vida, consequente-
mente, no dia seguinte, comecei 
meu ano LX, apesar de muita 
gente não concordar com este 
meu cálculo matemático. 

Mas enfim, neste pandê-
mico isolamento social, muitos 
pensamentos e reflexões. Outro 
dia, e estava lembrando que 
iniciei o curso de Física na Ufal, 
mas em pouco tempo, saquei 
que não era exatamente o que 
eu queria. Passei em  Meteorolo-
gia, mas ainda não era a minha. 
Num teste vocacional, Comuni-
cação surgiu como luz, e lá fui eu 
para o 3º vestibular, passei, mas 
nos 1ºs meses, surgiu a ideia e a 
chance de ir estudar no Rio de 
Janeiro. Transferi o curso e na 
semana que me formei, minha 
amada amiga Zezé Motta conse-
guiu estágio para mim, com 
ninguém menos que Tizuka 
Yamasaki em Kananga do Japão, 
na TV Manchete, como seu 
assistente de direção, apesar de 
nunca ter feito nem pensado em 
fazer novela. 

Lá, conheci Jayme Monjar-
dim, todo poderoso da emis-
sora, ele que me convidou para 
ser seu assistente. Entre várias 
produções, fiz “A história de 
Ana Raio e Zé Trovão”, produ-
ção que passou 1 ano viajando 
por todos os estados do centro, 
sudeste e sul do Brasil. Neste 
ano, estive no Rio, onde morava, 
por 2 finais de semana. 1 ano 
viajando, e paralelo ao trabalho 
como assistente, fotografava 
cenas das novelas, bastidores, 
cenas urbanas nas cidades por 
onde passávamos. 

Observei que meus pais 
estavam envelhecendo e eu 
morando longe. E depois de 
uns 20 anos, resolvi voltar para 

Maceió exatamente quando 
Jayme voltou para a Globo 
para dirigir Terra Nostra, mas 
decidido pelo retorno, não acei-
tei seu convite para este novo 
trabalho , arrumei a mudança e 
com cachorro e tudo, e cheguei 
em casa de volta. 

Muitos eventos,  muitos 
reencontros ,  e  a té  então , 
nenhum trabalho. Quando num 
almoço do amigo e colunista 
Bráulio Pugliesi, minha prima 
Isadora Normande sugeriu 
que eu editasse 1 coluna social, 
“diferente das outras”. E assim 
foi. Fui trabalhar na Tribuna de 
Alagoas, que, depois de alguns 
anos, faliu, devendo 6 meses de 
salário. 

Foi quando criamos 1 coope-
rativa, arrendamos o espólio do 
jornal, e criamos a Tribuna Inde-
pendente, onde trabalhei por uns 
10 anos, eu acho, até que, com a 
morte de Bráulio, fui convidado 
para publicar minha coluna na 
Gazeta de Alagoas, onde estive 
por quase 11 anos. Diariamente, 
depois de trabalhar na redação, 
eu ia cobrir os eventos para os 
quais havia sido convidado, 
chegando ao recorde de ir a 6 
festas numa noite. Sim, eu disse 
SEIS. Lembro que cheguei esgo-
tado em casa, exausto. Mas reali-
zado e feliz.

Até que o jornal deixou de ser 
diário e demitiu uns 70 profissio-
nais, e eu entre eles. Foi quando 
descobrimos que a OAM nunca 
havia depositado o FGTS dos 
demitidos, nem nossos direi-
tos trabalhistas. E até hoje, este 
problema não foi resolvido. 
Vergonha para 1 empresa com a 
história da Gazeta, décadas nas 
bancas e nos lares.

Neste tempo, demitido, 
recebi honroso e carinhoso 
convite de Eliane Aquino e seu 
marido Ricardo Leal para editar 
coluna na revista Painel Alagoas, 
e blog no Portal do Grupo Press 

Comunicação, o qual sempre foi 
atualizado diariamente, num 
outro formato jornalístico, e 
não como ‘coluna social’. Venho 
escrevendo os + diversos e varia-
dos assuntos, abordando tudo 
que esteja acontecendo e que 
tenha me chamado atenção. 

Como ‘colunista social’, 
festas, festinhas, festões não 
faltavam e fotografar pessoas 
era meu foco principal, assim 
como reunir pessoas conhecidas 
e famosas com anônimos, era 
meu diferencial, eu que nunca 
valorizei pessoas por causa de 
seu ‘status’ ou conta bancá-
ria. Identifiquei alguém como 
pessoa interessante e produtiva, 
lá estaria ela na coluna. Publi-
quei gari, cozinheira, ao lado 
de grandes e poderosos empre-
sários, locomotivas, artistas...  
Verdadeira mistura de liquidi-
ficador. Claro que recebi críti-
cas, mas certo do que eu fazia, 
seguia. 

Como, desde pequeno, sou 
muito emotivo, nesta pandemia, 
minha ‘piscianica’  sensibilidade 
tem me deixado bem triste, prin-
cipalmente por confirmar como 
os seres humanos jã não são 
tão humanos assim. Principal-
mente agora, com este governo 
“conservador de direita”, nega-
cionista em relação ao corona-
vírus, constatar muita gente 
circulando sem máscara, promo-
vendo e participando de absur-
das, monstruosas e criminosas 
aglomerações, tem dias que fico 
tão mal que não consigo nem 
escrever, muito menos pensar 
numa pauta interessante. 

Sempre senti muito prazer 
em trabalhar, minhas atuali-
zações eram religiosamente 
diárias. Para deixar de postar, 
era preciso ser algo bem grave, 
como tem sido, fato pelo qual 
me desculpo aqui com vocês, 
caríssimos internautas. 

Como consequência da falta 

de eventos sociais, matérias 
tomaram lugar do estilo “coluna 
social”, e tenho postado opini-
ões, artigos, crônicas, comen-
tários e críticas, inclusive ao 
desumano e coletivo comporta-
mento de grande parte da socie-
dade. Ainda ontem, vi na TV 
que umas 200 festas tinham sido 
interrompidas pela polícia do 
Rio de Janeiro e pasmem, umas 
300 no estado de São Paulo. Com 
a comprovada mortalidade do 
Covid19, e a ampla cobertura 
da imprensa, inadmissível dizer 
“Eita, eu não sabia”. Impossível 
mesmo. Pessoas que se sentem 
superiores aos outros, se negam 
ao uso de máscara e chegam ao 
cúmulo de agredir quem soli-
cita que se respeite as normas 
de segurança sanitária para 
controlar a transmissão deste 
fatal vírus. 

Mesmo que interessantes 
pautas se apresentem, não tenho 
conseguido escrever nada. Não 
acho que eu esteja com depres-
são, mas fingir que nada disso 
está acontecendo e provocando 
milhares de mortes e muito 
sofrimento, eu não consigo. 
Confesso que não tenho conse-
guido inclusive, nem me foto-
grafar sem máscara. Não acho 
respeitoso para com os milhares 
de profissionais da saúde que 
vem se arriscando, e aos seus 
familiares, no combate diário ao 
Coronavírus. 

Outro dia, foi celebrado o 
Dia da Água, elemento funda-
mental para nossa sobrevivên-
cia. Com certeza, seria pauta. 
No último dia 25, meus pais 
completariam 60 anos de casa-
dos, outro tema para mim , mas 
nem assim consegui. 

Como já estou “fora do ar” 
por uns 10 dias sem postar, 
fico me cobrando produzir, 
principalmente por respeito 
aos leitores. E esta ‘culpa’ tem 
me incomodado muito, e por 

causa dela, aqui estou eu, escre-
vendo este texto que nem sei se é 
crônica, artigo, desabafo, procu-
rando me manter coerente, prin-
cipalmente comigo mesmo. 

Com minha mãe permanen-
temente acamada aos 93 anos, 
vítima do Mal de Alzheimer, 
tenho me cuidado, me isolado 
mesmo em minha casa em 
Guaxuma,  onde escrevo agora, 
ouvindo grilos, sapos e cigarras, 
e quando, pela janela vi o céu, 
peguei o celular, subi na laje e 
registrei este por do sol. Na cena, 
inclui esta ‘bússola’ que ficava 
no alto da casa de minha avó 
Afra, na rua Pedro Monteiro, e 
que fiz questão que viesse aqui 
pr’a minha, simbolicamente, me 
indicando o Norte, na intenção 
de ir sempre pra frente e pra 
cima. No sentido de evolução, 
mesmo. 

Então, aproveito para refor-
çar, fiquem em casa e se tiverem 
que sair, usem máscaras, de 
preferência 1 sobre outra, para 
garantir a total segurança, sua 
e dos outros. Mantenha perma-
nente limpeza das mãos com 
água e sabão, ou com álcool em 
gel, e distanciamento social. 
Sem estes cuidados, impossível 
sobreviver. 

E garanto que vou seguir 
me esforçando para continuar 
produtivo, atualizado e ante-
nado com o que acontece aqui 
em Guaxuma,  em Maceió, 
no Brasil e no mundo. Repito 
minhas desculpas com vocês, 
internautas, e com meus edito-
res, que me entendem e nunca 
me cobraram ‘produção indus-
trial’. 

Vou arriscar “até amanhã”, 
na tentativa de me concentrar, 
escrever e compartilhar com 
vocês o que tem me chamado 
atenção neste sombrios tempos, 
na esperança de que tudo isso 
vai passar e que dias melhores 
virão. Só depende de nós.

Demissão de Ernesto é uma vergonha a menos, 
mas é pouco:é preciso mudar a política externa

Vamos Sobreviver ???!?!?!?!?!?
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Ascom Seinfra

O p r o g r a m a 
Vida Nova 
nas Grotas 

desenvolvido pelo  Governo 
de Alagoas surgiu em 2015, 
com o nome Pequenas Obras, 
Grandes Mudanças. Procu-
rando implementar quali-
dade de vida para a população 
vulnerável da capital, o traba-
lho da Secretaria de Estado da 
Infraestrutura (Seinfra) busca 
levar intervenções e melho-
rias habitacionais. Como 
em reparos nos telhados, 
banheiro, cozinha, reboco e 
piso das casas. Inicialmente, 
o programa era direcionado 
para as grotas de Maceió, mas 
já há planos de migrar para o 
interior do estado. 

Em 2017, o projeto ganhou 
uma importante parceira: a 
ONU-Habitat, que instalou seu 
primeiro escritório do Nordeste 
aqui em Alagoas. A partir desse 
encontro foi feito um grande 
mapeamento e estudo de dados 
nas grotas de Maceió, facili-
tando o conhecimento sobre 
cada comunidade pesquisada, 
observando suas características 
e necessidades, dinamizando 
as ações a serem feitas em cada 
localidade específica.

“Todos os serviços de 
melhorias habitacionais têm 
a intenção de levar para as 

pessoas a condição de uma 
moradia mais humana; seja 
a partir de uma mudança no 
reboco ou na instalação de um 
esgotamento sanitário. Com a 
ampliação destas obras, pode-
mos oferecer mais segurança e 
conforto para dentro dos lares 
mais humildes.” Explicou a 
Superintendente de Habitação, 
Lorena Coimbra.

Esse suporte busca ainda 
fortalecer e ampliar o alcance 
das obras de infraestrutura 
nas regiões menos economica-
mente favorecidas da capital. 
Depois de anos de avanços em 

infraestrutura, o Vida Nova 
nas Grotas também alcançou o 
reconhecimento público inter-
nacional por conta de suas 
ações para promoção do bem-
-estar dos cidadãos.

Em  2019, o projeto ganhou 
o Prêmio Eduardo Campos do 
concurso Governarte: A Arte 
do Bom Governo, concedido 
pelo Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) em 
Buenos Aires, Argentina. Já 
no ano seguinte, o programa 
ganhou atenção ao vencer na 
categoria Qualidade de Vida e 
Inclusão, o prêmio World Smart 

City Awards 2020. O evento foi 
transmitido virtualmente da 
cidade de Barcelona, na Espa-
nha.

Desde 2015, cerca de R$ 107 
milhões de reais já foram injeta-
dos no projeto Vida Nova nas 
Grotas como um todo, benefi-
ciando, até o momento, cerca 
de 54 grotas com as obras de 
mobilidade e melhorias habi-
tacionais. Entre as grotas que a 
Seinfra já entregou casas estão: 
Piabas, Aterro e Macaxeira. 
Apesar das dificuldades encon-
tradas por causa da pandemia, 
as obras foram retomadas e 

seguem avançando. No começo 
do mês de março foi dada 
ordem de serviço para o início 
das obras nas grotas do Rafael, 
Alto de Ipioca e Antares. E a 
expectativa é que no próximo 
mês de abril seja também dada 
ordem de serviço nas grotas do 
Alto da Boa Vista e Grutão. 

Com o projeto piloto para 
migrar para o interior do estado 
já em execução no município 
de Olho D’Água das Flores, o 
secretário Maurício Quintella 
conta que vem recebendo pedi-
dos dos prefeitos alagoanos para 
levar o programa os municípios. 
“O programa Vida Nova nas 
Grotas já está bem consolidado 
em Maceió, inúmeros avanços 
já foram feitos apesar de todos 
os contratempos da pandemia. 
Mas além da capital, o intuito do 
Governo Estadual é expandir 
essas melhorias habitacionais 
para o interior de Alagoas e apri-
morar cada vez mais a quali-
dade de vida dessa região.”

Além das ações de obras 
desenvolvidas pela Seinfra e 
Setrand, o Governo de Alagoas, 
em parceria com outras secre-
tarias estaduais, realiza ações 
de inclusão social, mudanças 
ambientais e empreendedo-
rismo. Seja na rua e nas praças 
ou dentro da própria casa do 
alagoano, a transformação 
social vem mudando a vida da 
população de Maceió

‘Vida Nova nas Grotas’ pode 
migrar para o interior de AL

NA CAPITAL, AS OBRAS DE MELHORIAS habitacionais prosseguem respeitando os protocolos sanitários

O calçadão do Centro de 
Maceió recebeu, ontem, uma 
série de serviços que vão 
proporcionar um ambiente 
mais confortável e seguro 
para clientes e lojistas. Apro-
veitando que as lojas estavam 
fechadas devido ao decreto 
de isolamento social contra o 
novo coronavírus, a Secretaria 
Municipal de Infraestrutura 
(Seminfra) e a Superintendên-
cia Municipal de Desenvol-
vimento Sustentável (Sudes) 
realizaram ações de limpeza e 
manutenção em galerias, como 
também a desinfecção em 
áreas comuns para prevenção 
à Covid-19.

As equipes da Seminfra 

limparam todas as galerias 
localizadas no calçadão. Foram 
retiradas cerca de 12 toneladas 
de lixo e materiais sólidos, 
inclusive garrafas pets de água 
mineral. Além disso, 120 placas 
foram substituídas, algumas 
delas danificadas pelo trânsito 
de veículos não autorizados a 
circularem pelo local. O secre-
tário de Infraestrutura, Nemer 
Ibrahim, reforçou a importân-
cia do apoio da população em 
manter o local sempre limpo.

“Vamos dar continui-
dade a essas ações, reforçando 
ainda mais durante o período 
chuvoso, pedindo sempre a 
colaboração de toda a popula-
ção e principalmente, fazendo 

apelo às pessoas que evitem 
transitar no calçadão com 
veículos que não são autoriza-
dos, para que possamos preser-

var o trabalho que já está sendo 
feito”, destacou o secretário.

As equipes da Sudes execu-
taram serviços de capinação, 

varrição e poda das árvores. 
O órgão também realizou 
desinfecção em áreas comuns 
e a instalação de 10 papeleiras 
novas.

“A desinfecção é muito 
importante devido a possibili-
dade de contágio da Covid-19, 
visto o número de pessoas que 
circulam nessa região. Além 
disso, queremos acabar com 
o descarte de resíduos, por 
parte de lojistas e consumi-
dores, que acabam indo parar 
nas galerias, como papel, plás-
tico e garrafas pets, fazendo 
a instalação das papeleiras 
por todo o centro da cidade”, 
concluiu Robert Wagner, 
Assessor Especial.

PREVENÇÃO À COVID-19

Calçadão do Centro recebe ações de 
desinfecção e manutenção de galerias

Itawi Albuquerque

Equipes de limpeza retiraram 12 toneladas de lixo do Centro da cidade

Ascom Seinfra
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Ricardo Rodrigues
Com Ascom MPAL

Uma reunião 
r e a l i z a d a 
o n t e m , 

entre promotores de Justiça 
do Ministério Público do de 
Alagoas (MPAL), procurado-
res do Ministério Público de 
Contas (MPC/AL) e superin-
tendentes da Controladoria 
Geral da União (CGU/AL), 
definiu as estratégias para 
apuração de possíveis irre-
gularidades na aplicação das 
vacinas contra a Covid-19 em 
Alagoas. Entre os investiga-
dos há integrantes do Conse-
lho Municipal de Saúde de 
Maceió, servidores públicos e 
políticos de vários municípios. 

De acordo com a assessoria 
do MPAL, os membros dessas 
instituições querem saber 
quem são as pessoas que teriam 
recebido a imunização fora 
da lista de prioridades. “Há 
nomes de mortos e de detento-
res de cargos políticos entre os 
casos suspeitos”, admitem os 
promotores de Justiça que estão 
à frente do caso. 

Durante o encontro virtual, a 
CGU em Alagoas informou que 
fez um cruzamento de dados 
em três “trilhas”, com base em 
informações do Sistema Único 
de Saúde (SUS), do Sistema 
de Informações do Programa 
Nacional de Imunizações 

(SIPNI), da Relação Anual de 
Informações Sociais (RAIS) e do 
Sistema de Informações sobre 
Mortalidade (SIM). 

Com base nesse estudo, 
“foram detectadas inconsistên-
cias de informações que podem 
caracterizar irregularidades na 
aplicação das vacinas contra o 
novo coronavírus, em face das 
prioridades estabelecidas”.

Dentre as irregularidades 
detectadas pela CGU, em vários 
municípios alagoanos, estão 
supostas aplicações de vacinas 
em pessoas que já estão faleci-
das, casos de indivíduos que 
teriam recebido 3 ou 4 doses 
e situações de “fura-filas” da 
imunização, sem os requisitos 
previstos.

O superintendente da CGU 

em Alagoas, Moacir Rodrigues 
de Oliveira, esclareceu aos 
promotores que outras pessoas 
podem ter usado os dados dos 
falecidos de forma indevida, 
assim como ter havido erro 
no preenchimento dos dados 
dos vacinados. “Todos esses 
fatos estão sendo devidamente 
apurados, em investigação a ser 
desencadeada pelo Ministério 
Público Estadual, acrescentou a 
assessoria do MPAL.

PREFEITOS, VEREADORES 
E SECRETÁRIOS 
Ainda de acordo com o 

levantamento da CGU, 21 
mortos aparecem na lista de 
vacinados do Sistema Único 
de Saúde (SUS), distribuídos 
em 11 municípios alagoanos. 

Já outras 275 ocorrências são 
relativas a cidadãos que teriam 
recebido uma terceira dose da 
imunização. Por fim, mais de 
100 pessoas expostas politica-
mente (PEP), entre vereadores, 
prefeitos e gestores públicos, 
também aparecem da investi-
gação sob suspeita de fura-filas.

“Diante da possibilidade 
de outras ocorrências, o procu-
rador-chefe do MPC, Gustavo 
Santos, incumbiu-se de provi-
denciar a listagem de servido-
res públicos estaduais para que 
haja o cruzamento dessas infor-
mações pela CGU, a fim de se 
identificar possíveis novas irre-
gularidades”, adiantou a asses-
soria do MPAL.

Os promotores de Justiça 
presentes à reunião informaram 
ainda que haveria total disponi-
bilidade do órgão para receber 
as informações e desencadear 
as providências necessárias 
para apurar as inconsistências 
detectadas, reforçando a parce-
ria entre todas às instituições. 
Eles disseram ainda que essa 
investigação contará com apoio 
integral do procurador geral 
de Justiça em Alagoas, Márcio 
Roberto Tenório de Albu-
querque, e da Força-Tarefa de 
Combate à Covid-19 do MPAL.

O promotor de Justiça José 
Carlos Castro, coordenador do 
Núcleo de Defesa do Patrimô-
nio Público do MPAL (Nude-
pat), afirmou que os casos serão 

apurados pelos promotores de 
Justiça de cada comarca onde 
houver a ocorrência e, caso 
seja identificada e confirmada 
a ocorrência, as devidas provi-
dências serão adotadas, que 
podem ensejar, inclusive, na 
responsabilização dos infra-
tores em ato de improbidade 
administrativa naquelas situ-
ações em que envolver um 
agente público ou político. 

“O trabalho de vacina-
ção está apenas começando 
e envolve um esforço grande 
de todos. E, como sabemos, 
do seu bom resultado depen-
derá a retomada do bem-estar 
da população e da volta das 
atividades econômicas em sua 
plenitude. Por esse motivo, é 
preciso respeito aos critérios de 
priorização na sua aplicação e 
a violação a tais preceitos jurí-
dicos e éticos deverá merecer 
a devida sanção, a ser buscada 
pelo Ministério Público”, expli-
cou o promotor José Carlos 
Castro.

Participaram da reunião 
os promotores de Justiça José 
Carlos Castro, Micheline Tenó-
rio, Luciano Romero da Mata 
Fonseca, Marcus Rômulo Maia 
e Givaldo Lessa; os procura-
dores do Ministério Público de 
Contas (MPC) Gustavo Santos 
e Stela de Barros; o superin-
tendente da CGU em Alagoas, 
Moacir Oliveira, e o auditor 
Nelton Martins.

MP/AL apura nome de mortos 
entre os vacinados em Alagoas

NA LISTA DOS FURA-FILAS  das vacinas contra Covid-19 há nomes de 21 mortos, prefeitos, vereadores e gestores de 11 municípios

O crime organizado 
está atuando no Agreste de 
Alagoas. Uma prova disso 
pode ser a apreensão de 
16kg de cocaína, numa ação 
do Batalhão de Polícia de 
Radiopatrulha (BPRp). A 
droga está avaliada em R$ 
900 mil e os policiais ainda 
“estouraram” uma espécie 
de laboratório para refino da 
droga, no centro de Belém.

O desmonte começou 
quando a RP recebeu a infor-
mação que um homem estava 
fazendo “delivery” de drogas 
na região. Ontem, guarnições 
da RP mais o Serviço de Inte-
ligência da unidade foram à 

cidade de Taquarana e pren-
deram o suspeito. Com ele, 
foi apreendido meio tablete 
de cocaína. 

Durante a abordagem, 
o suspeito ainda entregou a 
localização de uma refinaria 
da droga em Belém, interior 
do estado. As guarnições da 
RP foram até o local,que fica 
na casa de número 117, na 
Rua São Sebastião, em Belém. 
No local, funcionava o labo-
ratório para refino da droga. 
Além dos 16kg de cocaína, os 
policiais apreenderam ainda 
uma prensa hidráulica, três 
balanças de precisão mais o 
telefone celular do suspeito.

Perto dali fica o Presí-
dio de Craíbas, onde 90% 
da população carcerária 
é formada por presos de 
uma facção criminosa com 
atuação no país inteiro. São 
fortes as suspeitas de que o 
local para refino da cocaína 
pertencesse à facção crimi-
nosa, cuja boa parte dos inte-
grantes em Alagoas esteja 
no Presídio do Agreste, em 
Craíbas.

O suspeito foi preso 
em flagrante por tráfico de 
drogas e encaminhado à 
Central de Flagrantes de 
Arapiraca junto com todo o 
material apreendido.

ABALO NO TRÁFICO

Rádio Patrulha apreende cocaína 
avaliada em R$ 900 mil em Belém

Divulgação

RP apreendeu 16 quilos da droga em laboratório de refino, no Centro de Belém
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Ricardo Rodrigues
Com Ascom MPAL

Uma reunião 
r e a l i z a d a 
o n t e m , 

entre promotores de Justiça 
do Ministério Público do de 
Alagoas (MPAL), procurado-
res do Ministério Público de 
Contas (MPC/AL) e superin-
tendentes da Controladoria 
Geral da União (CGU/AL), 
definiu as estratégias para 
apuração de possíveis irre-
gularidades na aplicação das 
vacinas contra a Covid-19 em 
Alagoas. Entre os investiga-
dos há integrantes do Conse-
lho Municipal de Saúde de 
Maceió, servidores públicos e 
políticos de vários municípios. 

De acordo com a assessoria 
do MPAL, os membros dessas 
instituições querem saber 
quem são as pessoas que teriam 
recebido a imunização fora 
da lista de prioridades. “Há 
nomes de mortos e de detento-
res de cargos políticos entre os 
casos suspeitos”, admitem os 
promotores de Justiça que estão 
à frente do caso. 

Durante o encontro virtual, a 
CGU em Alagoas informou que 
fez um cruzamento de dados 
em três “trilhas”, com base em 
informações do Sistema Único 
de Saúde (SUS), do Sistema 
de Informações do Programa 
Nacional de Imunizações 

(SIPNI), da Relação Anual de 
Informações Sociais (RAIS) e do 
Sistema de Informações sobre 
Mortalidade (SIM). 

Com base nesse estudo, 
“foram detectadas inconsistên-
cias de informações que podem 
caracterizar irregularidades na 
aplicação das vacinas contra o 
novo coronavírus, em face das 
prioridades estabelecidas”.

Dentre as irregularidades 
detectadas pela CGU, em vários 
municípios alagoanos, estão 
supostas aplicações de vacinas 
em pessoas que já estão faleci-
das, casos de indivíduos que 
teriam recebido 3 ou 4 doses 
e situações de “fura-filas” da 
imunização, sem os requisitos 
previstos.

O superintendente da CGU 

em Alagoas, Moacir Rodrigues 
de Oliveira, esclareceu aos 
promotores que outras pessoas 
podem ter usado os dados dos 
falecidos de forma indevida, 
assim como ter havido erro 
no preenchimento dos dados 
dos vacinados. “Todos esses 
fatos estão sendo devidamente 
apurados, em investigação a ser 
desencadeada pelo Ministério 
Público Estadual, acrescentou a 
assessoria do MPAL.

PREFEITOS, VEREADORES 
E SECRETÁRIOS 
Ainda de acordo com o 

levantamento da CGU, 21 
mortos aparecem na lista de 
vacinados do Sistema Único 
de Saúde (SUS), distribuídos 
em 11 municípios alagoanos. 

Já outras 275 ocorrências são 
relativas a cidadãos que teriam 
recebido uma terceira dose da 
imunização. Por fim, mais de 
100 pessoas expostas politica-
mente (PEP), entre vereadores, 
prefeitos e gestores públicos, 
também aparecem da investi-
gação sob suspeita de fura-filas.

“Diante da possibilidade 
de outras ocorrências, o procu-
rador-chefe do MPC, Gustavo 
Santos, incumbiu-se de provi-
denciar a listagem de servido-
res públicos estaduais para que 
haja o cruzamento dessas infor-
mações pela CGU, a fim de se 
identificar possíveis novas irre-
gularidades”, adiantou a asses-
soria do MPAL.

Os promotores de Justiça 
presentes à reunião informaram 
ainda que haveria total disponi-
bilidade do órgão para receber 
as informações e desencadear 
as providências necessárias 
para apurar as inconsistências 
detectadas, reforçando a parce-
ria entre todas às instituições. 
Eles disseram ainda que essa 
investigação contará com apoio 
integral do procurador geral 
de Justiça em Alagoas, Márcio 
Roberto Tenório de Albu-
querque, e da Força-Tarefa de 
Combate à Covid-19 do MPAL.

O promotor de Justiça José 
Carlos Castro, coordenador do 
Núcleo de Defesa do Patrimô-
nio Público do MPAL (Nude-
pat), afirmou que os casos serão 

apurados pelos promotores de 
Justiça de cada comarca onde 
houver a ocorrência e, caso 
seja identificada e confirmada 
a ocorrência, as devidas provi-
dências serão adotadas, que 
podem ensejar, inclusive, na 
responsabilização dos infra-
tores em ato de improbidade 
administrativa naquelas situ-
ações em que envolver um 
agente público ou político. 

“O trabalho de vacina-
ção está apenas começando 
e envolve um esforço grande 
de todos. E, como sabemos, 
do seu bom resultado depen-
derá a retomada do bem-estar 
da população e da volta das 
atividades econômicas em sua 
plenitude. Por esse motivo, é 
preciso respeito aos critérios de 
priorização na sua aplicação e 
a violação a tais preceitos jurí-
dicos e éticos deverá merecer 
a devida sanção, a ser buscada 
pelo Ministério Público”, expli-
cou o promotor José Carlos 
Castro.

Participaram da reunião 
os promotores de Justiça José 
Carlos Castro, Micheline Tenó-
rio, Luciano Romero da Mata 
Fonseca, Marcus Rômulo Maia 
e Givaldo Lessa; os procura-
dores do Ministério Público de 
Contas (MPC) Gustavo Santos 
e Stela de Barros; o superin-
tendente da CGU em Alagoas, 
Moacir Oliveira, e o auditor 
Nelton Martins.

MP/AL apura nome de mortos 
entre os vacinados em Alagoas

NA LISTA DOS FURA-FILAS  das vacinas contra Covid-19 há nomes de 21 mortos, prefeitos, vereadores e gestores de 11 municípios

O crime organizado 
está atuando no Agreste de 
Alagoas. Uma prova disso 
pode ser a apreensão de 
16kg de cocaína, numa ação 
do Batalhão de Polícia de 
Radiopatrulha (BPRp). A 
droga está avaliada em R$ 
900 mil e os policiais ainda 
“estouraram” uma espécie 
de laboratório para refino da 
droga, no centro de Belém.

O desmonte começou 
quando a RP recebeu a infor-
mação que um homem estava 
fazendo “delivery” de drogas 
na região. Ontem, guarnições 
da RP mais o Serviço de Inte-
ligência da unidade foram à 

cidade de Taquarana e pren-
deram o suspeito. Com ele, 
foi apreendido meio tablete 
de cocaína. 

Durante a abordagem, 
o suspeito ainda entregou a 
localização de uma refinaria 
da droga em Belém, interior 
do estado. As guarnições da 
RP foram até o local,que fica 
na casa de número 117, na 
Rua São Sebastião, em Belém. 
No local, funcionava o labo-
ratório para refino da droga. 
Além dos 16kg de cocaína, os 
policiais apreenderam ainda 
uma prensa hidráulica, três 
balanças de precisão mais o 
telefone celular do suspeito.

Perto dali fica o Presí-
dio de Craíbas, onde 90% 
da população carcerária 
é formada por presos de 
uma facção criminosa com 
atuação no país inteiro. São 
fortes as suspeitas de que o 
local para refino da cocaína 
pertencesse à facção crimi-
nosa, cuja boa parte dos inte-
grantes em Alagoas esteja 
no Presídio do Agreste, em 
Craíbas.

O suspeito foi preso 
em flagrante por tráfico de 
drogas e encaminhado à 
Central de Flagrantes de 
Arapiraca junto com todo o 
material apreendido.

ABALO NO TRÁFICO

Rádio Patrulha apreende cocaína 
avaliada em R$ 900 mil em Belém

Divulgação

RP apreendeu 16 quilos da droga em laboratório de refino, no Centro de Belém
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Comandantes do alto escalão 
colocam cargos à disposição

ELES QUEREM ACOMPANHAR a saída do general Fernando Azevedo da pasta, demitido pelo presidente Jair Bolsonaro

Folhapress

Os  c o m a n -
d a n t e s  d o 
E x é r c i t o , 

Marinha e Força Aérea deci-
diram colocar seus cargos à 
disposição do novo ministro 
da Defesa, general Walter 
Braga Netto, em uma reunião 
prevista para o começo da 
manhã de hoje.

Eles querem acompanhar 
a saída do general Fernando 
Azevedo da pasta, demitido 
pelo presidente Jair Bolsonaro 
nesta segunda-feira (29) após 
seguidas negativas de apoio 
político ao governo federal.

Segundo um interlocutor 
de Azevedo, o limite da relação 
dos dois foi atingido a partir 
da semana passada, quando 
Bolsonaro voltou a insinuar 
que queria o apoio do Exército 
para aplicar medidas de exce-
ção como o estado de defesa em 
unidades da Federação que apli-
cam lockdowns contra a pande-
mia.

A relação entre ambos já 
vinha desgastada pelo que um 
aliado do presidente qualifi-
cou de falta de apoio político 
das Forças Armadas, decididas 
a se afastar dos fardados que 
ocupam o governo federal.

Para esse aliado, há pouco 
reconhecimento ao fato de 
que Bolsonaro trabalhou para 
manter benesses à categoria 
com a reforma previdenciária e 
administrativa das Forças, apro-
vada em 2019, além de garantir 
investimentos na maioria dos 
programas bélicos prioritários.

O problema foi explicitado 
por Azevedo em sua carta de 
demissão, na qual omite que 
foi demitido, mas ressalva que 
buscou preservar as Forças 
Armadas como instrumentos 
de estado -em oposição à ideia 
bolsonarista de uma milícia de 

apoio ao governo.
O combinado entre os 

comandantes, que se encontra-
ram com Azevedo e depois fize-
ram uma reunião, era entregar 
o cargo conjuntamente. Braga 
Netto pediu para que eles espe-
rassem e se encontrassem nesta 
terça-feira.

Se Edson Leal Pujol (Exér-
cito), Ilques Barbosa (Marinha) 
e Antônio Carlos Bermudez 
(Aeronáutica) saírem juntos, 
isso terá sido inédito. Os dois 
últimos podem ficar, caso Braga 
Netto os convença a evitar mais 
turbulência.

Já Pujol é o único cuja 
permanência não é especulada 
por ninguém, dado o grau de 
animosidade entre ele e Bolso-
naro. O presidente já havia 
tentado tirá-lo do cargo no ano 
passado, como a Folha revelou.

É uma disputa que vem 
do ano passado, simbolizada 
no dia em que Pujol ofereceu o 
cotovelo a um aperto de mão 
do presidente. O comandante 
chamou o esforço contra a 

Covid-19 de maior missão de 
sua geração, enquanto o chefe 
promovia aglomerações e falava 
em “gripezinha”.

Tal diferença se acentuou. 
Como chefe da Força mais 
importante, coube a Pujol 
riscar a linha no chão ao dizer 
em uma palestra que os mili-
tares tinham de ficar fora da 
política. A crise seguiu com a 
insistência do general Eduardo 
Pazuello em se manter na 
ativa enquanto conduzia a sua 
criticada gestão no Ministério 
da Saúde.

Com as novas insinuações 
de Bolsonaro sobre os usos do 
que chamou de “meu Exército”, 
as insatisfações foram transpare-
cendo, como a Folha mostrou na 
semana passada. Agora, trans-
bordaram.

Em reunião posterior com os 
integrantes do Alto-Comando 
do Exército, por videoconferên-
cia, Pujol discutiu os cenários.

Segundo o pouco que trans-
pareceu até aqui do encontro, as 
Forças querem dar um recado 

claro a Braga Netto de que não 
aceitariam ser usadas por Bolso-
naro em qualquer iniciativa 
golpista.

Uma forma de isso aconte-
cer sem sugerir insubordina-
ção é a costura dos nomes dos 
novos comandantes. Na FAB e 
na Marinha a situação é relati-
vamente tranquila, por serem 
forças de menor peso relativo.

No Exército, o ideal debatido 
seria a apresentação de nomes 
com apoio consensual do Alto-
-Comando e que não fossem 
muito próximo do bolsona-
rismo. Há uma questão a avaliar, 
prezada pelos militares, que é a 
antiguidade.

Tradicionalmente, o minis-
tro da Defesa apresenta três 
nomes para o presidente esco-
lher para o comando, todos 
os mais antigos da Força, e na 
maioria das vezes o que tem 
mais tempo de caserna leva.

A partir de amanhã, o mais 
longevo general de quatro estre-
las da ativa será José Luiz Frei-
tas (Operações Terrestres), que 

irá à reserva em agosto. O mais 
antigo, Decio Schons (Departa-
mento de Ciência e Tecnologia), 
vai à reserva neste dia.

Um nome denso é o do 
número 2 da Força, Marco Antô-
nio Amaro dos Santos, que será o 
segundo mais antigo. O terceiro 
será Paulo Sérgio (Pessoal), que 
irritou Bolsonaro ao conceder 
entrevista na qual mostrou ações 
do Exército contra a Covid-19.

Na sequência vêm Laerte 
Souza Santos (Comando 
Logístico) e o comandante do 
Nordeste, Marco Antônio Freire 
Gomes, nome bastante venti-
lado, apesar de nem fazer parte 
dos três mais antigos. Todos são 
vistos como muito próximos e 
alinhados a Pujol.

Seja qual for o desfecho da 
reunião desta terça, o certo é 
que Bolsonaro contratou uma 
ameaça de crise militar com 
sua mudança ministerial desta 
segunda. E na quarta (31) se 
completam 57 anos do golpe de 
1964, uma data central e sensível 
do calendário militar brasileiro.

Divulgação

Ministro da Defesa, general 
Braga Netto teve reunião com 
os comandantes do Exército, 
Marinha e Força Aérea
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No segundo 
a n o  d a 
pandemia, 

as vendas no comércio vare-
jista brasileiro relacionadas 
à Páscoa devem registrar 
retração de 2,2%, de acordo 
com a Confederação Nacio-
nal do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC). 
A quinta data comemorativa 
mais importante do varejo 
brasileiro deverá movimen-
tar R$ 1,62 bilhão em 2021, o 
menor volume desde 2008.

A previsão é de uma arre-
cadação inferior à registrada 
em 2020. O presidente da 
CNC, José Roberto Tadros, 
af irma que os impactos 
da pandemia na renda da 
população e o fechamento 
do  comérc io  às  véspe-
ras do feriado explicam a 
baixa expectativa. “Esse é 
um segmento que, histori-
camente, depende de um 
consumo presencial. Ainda 
há uma grande dificuldade 
de adaptação das vendas 
on-line para a compra de 
itens como chocolate, ovos 
de Páscoa e produtos de 
supermercado, apesar de 
todos os avanços já feitos 
pelas empresas”, esclarece 
Tadros.

BAIXA IMPORTAÇÃO 
E RENDA COMPROMETIDA
Especificamente sobre o 

volume de vendas, a queda 

esperada é menor do que a 
observada no ano passado 
(28,7%), mas há baixa expec-
tativa dos varejistas por 
conta da redução das impor-

tações de produtos típicos da 
data. A quantidade de choco-
lates importada este ano (2,9 
mil toneladas), por exemplo, 
foi a menor desde 2013 (2,65 

mil toneladas). Já a impor-
tação de bacalhau (2,26 mil 
toneladas) foi a mais baixa 
desde a Páscoa de 2009 (1,43 
mil toneladas).

Fabio Bentes ,  econo-
mista da CNC responsável 
pelo estudo, destaca que a 
desvalorização cambial de 
23%, nos últimos 12 meses, 
encareceu a importação de 
produtos típicos. Ele lembra, 
ainda, que a festa ocorre 
em um período de maior 
comprometimento da renda 
familiar, fora da janela de 
pagamento do auxílio emer-
gencial.

“O complemento social 
ajuda a desafogar o orça-
mento doméstico e, nesse 
sentido, contribui para o 
consumo. Além disso, a 
capacidade de contração de 
crédito está prejudicada pelo 
patamar recorde de compro-
metimento da renda das 
famílias”, aponta Bentes. De 
acordo com dados do Banco 
Central, 28,4% da renda dos 
brasileiros está comprome-
tida com o pagamento de 
dívidas – o maior patamar 
da série, iniciada em 2005. “É 
o que chamamos de tempes-
tade perfeita”, completa o 
economista.

CNC: Setor do comércio deve 
ter a pior Páscoa desde 2008

AGRAVAMENTO DA PANDEMIA e comprometimento da renda familiar justificam previsão de faturamento mais baixo em 13 anos
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Nutricionista cria aplicativo para 
ajudar pacientes com Covid-19

PROFISSIONAL TRABALHA no Hospital de Emergência do Agreste e criou o app para melhorar o atendimento aos pacientes

O tratamento 
a pacientes 
a c o m e t i -

dos pela Covid-19 necessita 
também de uma alimentação 
adequada e cuidados nutri-
cionais específicos. Pensando 
nisso, a nutricionista Lousana 
Lécia dos Santos desenvolveu 
um aplicativo que auxilia a 
equipe na assistência a pacien-
tes internados no Hospital 
de Emergência do Agreste 
(HEA), em Arapiraca.

Ela conta que a criação do 
aplicativo, denominado de 
“Aprender Nutrição”, surgiu 
a partir da quantidade de 
pacientes com Covid-19 que 
a equipe tem acompanhado 
no hospital. “Como a gente 
precisa sincronizar as infor-
mações com o setor da cozi-
nha, que produz as refeições, 
precisávamos de um tempo 
mais ágil para a elaboração 
do cardápio com os alimen-
tos, conforme as alterações 
que foram requisitados nas 
visitas aos leitos”, explica a 
nutricionista.

Lousane Lécia dos Santos 
revela que, a depender da 
visita, a equipe leva um tempo 
maior para cada necessidade 

do paciente. “Além disso, o 
pessoal da cozinha não pode 
esperar, porque tem o tempo 
de produção da comida para 
dinamizar, até o horário da 
visita ao paciente e o início da 
alimentação”, acrescenta.

S e g u r a n ç a  n u t r i c i o -

nal – Ainda de acordo com 
Lousane Lécia dos Santos, a 
equipe de nutricionistas do 
HE do Agreste precisa ter um 
controle e segurança do que é 
produzido no hospital e fazer 
as estatísticas de tudo. “Essa 
dieta específica também leva 

um tempo e uma burocracia. 
A gente encontrava muitas 
dificuldades para adequar 
toda essa rotina e fazer uma 
contagem de produção mais 
eficaz. Com o aplicativo, 
conseguimos elaborar um 
prontuário na área de nutri-
ção, direcionando o que a 
equipe precisa atender no 
leito do paciente”, salienta.

A nutricionista informa 
que o aplicativo registra o 
nome do paciente, a data 
de emissão e a dieta que ele 
está utilizando, bem como, o 
volume da dieta consumida, 
os exames clínicos, as obser-
vações e as orientações e 
aceitação dos alimentos pelo 
paciente.

Por meio do aplicativo 
desenvolvido no HE do 
Agreste, a equipe conse-
gue também programar as 
avaliações multinutricionais 
que o paciente recebe no 
período em que estiver inter-
nado. “Então, se o paciente 
está na área de internação 
e depois vai para UTI, a 
gente consegue levar todas 
as informações dele e, dessa 
forma, não perderemos nada 
do histórico do paciente e 

vice-versa. No caso de um 
paciente de UTI, que precisa 
ir para a internação, teremos 
o completo histórico para 
auxiliar na recuperação e 
cura do paciente”, frisa.

COMUNICAÇÃO INTEGRADA
 A  coordenadora  do 

Serviço de Nutrição e Dieté-
tica do HE do Agreste, Juliana 
Bernardino, diz que o aplica-
tivo tem o apoio da Gerência 
Geral e tem facilitado o traba-
lho e a comunicação interna 
entre os setores de nutrição 
da ala da Covid-19 com o 
setor de produção de alimen-
tos.

“Os nutricionistas da 
produção têm uma demanda 
alta e, com essa nova ferra-
menta, tudo que a equipe 
da ala da Covid-19 coloca 
no sistema, é visualizado 
no setor de produção dos 
alimentos. Além disso, o apli-
cativo permite a confecção 
de etiquetas impressas, que 
antes eram escritas à mão, e 
agora tudo é feito de forma 
digital, facilitando o trabalho 
das equipes e a segurança 
nutricional dos pacientes “, 
salienta a coordenadora.

Divulgação

Nutricionista conta que o aplicativo auxilia equipe de assistência a pacientes
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No segundo 
a n o  d a 
pandemia, 

as vendas no comércio vare-
jista brasileiro relacionadas 
à Páscoa devem registrar 
retração de 2,2%, de acordo 
com a Confederação Nacio-
nal do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC). 
A quinta data comemorativa 
mais importante do varejo 
brasileiro deverá movimen-
tar R$ 1,62 bilhão em 2021, o 
menor volume desde 2008.

A previsão é de uma arre-
cadação inferior à registrada 
em 2020. O presidente da 
CNC, José Roberto Tadros, 
af irma que os impactos 
da pandemia na renda da 
população e o fechamento 
do  comérc io  às  véspe-
ras do feriado explicam a 
baixa expectativa. “Esse é 
um segmento que, histori-
camente, depende de um 
consumo presencial. Ainda 
há uma grande dificuldade 
de adaptação das vendas 
on-line para a compra de 
itens como chocolate, ovos 
de Páscoa e produtos de 
supermercado, apesar de 
todos os avanços já feitos 
pelas empresas”, esclarece 
Tadros.

BAIXA IMPORTAÇÃO 
E RENDA COMPROMETIDA
Especificamente sobre o 

volume de vendas, a queda 

esperada é menor do que a 
observada no ano passado 
(28,7%), mas há baixa expec-
tativa dos varejistas por 
conta da redução das impor-

tações de produtos típicos da 
data. A quantidade de choco-
lates importada este ano (2,9 
mil toneladas), por exemplo, 
foi a menor desde 2013 (2,65 

mil toneladas). Já a impor-
tação de bacalhau (2,26 mil 
toneladas) foi a mais baixa 
desde a Páscoa de 2009 (1,43 
mil toneladas).

Fabio Bentes ,  econo-
mista da CNC responsável 
pelo estudo, destaca que a 
desvalorização cambial de 
23%, nos últimos 12 meses, 
encareceu a importação de 
produtos típicos. Ele lembra, 
ainda, que a festa ocorre 
em um período de maior 
comprometimento da renda 
familiar, fora da janela de 
pagamento do auxílio emer-
gencial.

“O complemento social 
ajuda a desafogar o orça-
mento doméstico e, nesse 
sentido, contribui para o 
consumo. Além disso, a 
capacidade de contração de 
crédito está prejudicada pelo 
patamar recorde de compro-
metimento da renda das 
famílias”, aponta Bentes. De 
acordo com dados do Banco 
Central, 28,4% da renda dos 
brasileiros está comprome-
tida com o pagamento de 
dívidas – o maior patamar 
da série, iniciada em 2005. “É 
o que chamamos de tempes-
tade perfeita”, completa o 
economista.

CNC: Setor do comércio deve 
ter a pior Páscoa desde 2008

AGRAVAMENTO DA PANDEMIA e comprometimento da renda familiar justificam previsão de faturamento mais baixo em 13 anos
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Mercedes também 
interrompe produção
A Mercedes-Benz do Brasil 
confirmou na terça-feira, 
23, que vai interromper 
temporariamente as 
atividades de suas fábricas 
localizadas em São 
Bernardo do Campo (SP) 
e Juiz de Fora (MG), por 
conta do novo avanço nos 
casos de contaminação 
pela Covid-19 no País. Com 
isso, a montadora se junta 
a Volkswagen e Scania, 
que já haviam anunciado 
medidas similares. No 
caso da Mercedes-Benz, a 
suspensão começa a vigorar 
no dia 26 de março com 
retorno previsto para o dia 5 
de abril. Além disso, a partir 
de 5 de abril a empresa vai 
conceder férias coletivas 
para grupos alternados de 
funcionários, de acordo 
com o planejamento das 
fábricas, o que vai permitir à 
empresa manter protocolos 
de distanciamento físico.

TRIUMPH 
DESENVOLVE MODELO 
ELÉTRICO DE 176 CV 
COM A WILLIAMS
A Triumph revelou nesta 
terça-feira (23) o status 
de seu projeto para 
futuros modelos elétricos, 
iniciado há quase dois 
anos com a Williams. O 
esforço de cooperação 
local para estimular 
tecnologias britânicas que 
zerem emissões também 
inclui a Universidade de 
Warwick e investimentos 
governamentais.  Com o 
powertrain já desenvolvido, 
foi exibida a aplicação 
no chassi de uma naked 
esportiva capaz de atingir 
176 cv. 

BMW Motorrad 
acelera produção 
de modelos para 
celebrar os 40 anos 
da GS na fábrica de 
Manaus  
As celebrações de 
aniversário de 40 anos da 
linha BMW GS, iniciadas em 
julho de 2020, continuam 
ainda este ano com uma 
série de atividades em todo 
o mundo. O conceito de 
motocicletas, conhecido por 
revolucionar o mercado, 
apareceu no outono de 
1980 no mercado europeu, 
quando a BMW Motorrad 
apresentou pela primeira 
vez a R 80 G/S, uma 
motocicleta completa para 
uso fora de estrada sem 
comprometer a utilização 
diária e urbana, sendo a 
melhor opção para todas as 
condições de uso. 

RODASDUAS

A Chevrolet está disponi-
bilizando a linha 2021 do 
Equinox,  o  SUV médio 
p r e m i u m  d a  m a r c a  n o 
mercado brasileiro. Os veícu-
los começam a chegar à rede 
concessionária da marca em 
abril. A novidade é que, a 
partir de então, o modelo 
passa a ser ofertado exclusi-
vamente com o motor de 172 
cavalos, 27,8 kgfm de torque e 

injeção direta de combustível. 
“No caso do Equinox, este 
motor é o que melhor combina 
alto desempenho com eficiên-
cia energética, característica 
cada vez mais relevante 
para o consumidor”, explica 
Rodrigo Fioco, diretor de 
Marketing de Produto da GM 
América do Sul. Além disso, a 
empresa está comprometida 
em continuar reduzindo as 

emissões de carbono, com o 
objetivo de zerá-las global-
mente em todo portfólio de 
veículos até 2035. O Equi-
nox 2021 desembarca para 
atender crescente demanda 
por SUVs premium de médio 
porte. Todas as unidades que 
chegam são da versão topo 
de linha Premier com tração 
integral AWD (All-Wheel 
Drive).

Equinox passa a ser ofertado 
exclusivamente com motor de 172 cv

A Ram vai leiloar o exem-
plar número 1 da Ram 1500 
TRX – a picape mais rápida, 
veloz e potente da história 
– durante o leilão de Barrett-
Jackson Scottsdale nesta 
sexta-feira, 26 de março. O 
valor integral da venda será 
entregue para a linha de 
apoio 2-1-1 da United Way 
for Southeastern Michigan, 
que fornece serviços a vetera-
nos das forças armadas e suas 
famílias. Os interessados em 
dar seus lances pessoalmente, 
online ou por telefone podem 

ir ao site da Barrett-Jackson. 
A unidade que estará no 
Barrett-Jackson Scottsdale 
é a primeira das 702 Ram 
1500 TRX Launch Edition. 
Celebrando o caminhonete 
mais forte do mundo com 711 
cv (ou 702 hp, na medição dos 
EUA) originais de fábrica, a 
série especial é limitada a 702 
unidades e se esgotou em 
menos de três horas quando 
entrou em pré-venda. “A 
premiada Ram 1500 TRX 
2021 reforça a forte história 
da marca em picapes de 

alto desempenho ao mesmo 
tempo que expande a linha 
de produtos com a melhor 
combinação de performance, 
capacidade, luxo e tecno-
logia do segmento”, disse 
Mike Koval Jr., chefe global 
da marca Ram. “Quando a 
Ram 1500 TRX nº 1 saiu da 
linha de montagem, tornou-
se instantaneamente um 
veículo colecionável incrível e 
único pelo qual os entusiastas 
disputarão – especialmente 
quando ele passar pelo leilão 
da Barrett-Jackson.

Ram vai leiloar para caridade o exemplar 
nº 1 da 1500 TRX Launch Edition

CITROËN LANÇA C4 
CACTUS RIP CURL NO 
BRASIL
A Citroën apresenta o novo C4 
Cactus Rip Curl no Brasil. A 
versão, que estreia neste mês 
de março, é uma série especial 
desenvolvida em parceria com a 
tradicional marca de vestuário, 
equipamentos e acessórios para 
esportes radicais, a Rip Curl. 
Nessa edição limitada, todos os 
detalhes foram pensados para 
reforçar a conexão do Citroën 
C4 Cactus com o espírito jovem 
e aventureiro da Rip Curl. Serão 
150 unidades, que oferecem 
ao consumidor uma experiência 
empolgante, agregando 
detalhes de customização 
externa e interna, além de 
diferenciais e equipamentos 
exclusivos. 


