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PROGRAMA TERÁ R$ 31,3 MILHÕES PARA CESTAS BÁSICAS E AGILIZARÁ A VACINAÇÃO NOS MUNICÍPIOS

VACINA ALAGOAS
O governador Renan Filho 

anunciou, hoje pela manhã, a 
criação do Programa Vacina 
Alagoas. A iniciativa tem 
como objetivo auxiliar e 
incentivar os municípios para 
que acelerem a imunização 

de suas populações contra a 
Covid-19. Serão investidos 
mais de R$ 31 milhões na 
distribuição de 250 mil cestas 
básicas a famílias inscritas no 
Cadastro Único para Progra-
mas Sociais (CadÚnico) e em 

ações voltadas à agilização 
do processo de vacinação. “O 
Estado reedita uma das medi-
das que já tomou em outros 
momentos da pandemia 
para minimizar os impactos 
do coronavírus, sobretudo 

entre os mais pobres”, disse o 
governador, que vai destinar 
R$ 20 milhões para a aquisi-
ção e distribuição de alimen-
tos às famílias carentes. “Além 
disso, vamos destinar R$ 11,3 
milhões para oferecer uma 

ajuda de custo aos municípios 
alagoanos, de maneira que 
possam aumentar as equipes, 
adquirir mais equipamentos, 
alugar veículos e, assim, agili-
zar a vacinação”, acrescentou 
Renan Filho.

ASSASSINATOS

Março tem queda 
histórica em Alagoas

Dados do Núcleo de 
Estatística e Análise Crimi-
nal (Neac) da Secretaria 
de Estado da Segurança 
Pública (SSP) apontam que 

o número de homicídios 
em Alagoas caiu 22,9% em 
março, totalizando 84 crimes. 
Em 2020, no mesmo período, 
ocorreram 109 homicídios. 

Já Maceió teve uma redu-
ção de 25,8%, registrando 23 
mortes ao longo do mês. No 
ano passado, o mesmo mês 
registrou 31 crimes.

Ações preventivas nas constantes abordagens e operações nas ruas foram importantes para redução dos homicídios

COVID-19

Maceió antecipa a 
vacina para 61 anos

A Prefeitura de Maceió se 
antecipou e iniciou hoje mesmo 
a vacinação para pessoas com 
61 anos ou mais. A vacinação 
ocorre nos oito pontos distri-
buídos pela cidade. Das 9h às 

16h, funcionarão nos drive-
-thrus do estacionamento de 
Jaraguá e da Justiça Federal 
(Serraria) e os pontos fixos do 
Maceió Shopping (Mangabei-
ras), Pátio Shopping (Cidade 

Universitária), Praça Padre 
Cícero (Benedito Bentes), 
Praça do Terminal do Osman 
Loureiro, área externa do Giná-
sio Arivaldo Maia (Jacintinho) 
e Papódromo (Vergel do Lago).

Ilustração

Ascom SSP

A Secretaria-Executiva 
da Câmara de Regulação do 
Mercado de Medicamentos 
(SCMED) multou empresas 
do setor farmacêutico em 
R$ 15,2 milhões pela comer-
cialização de medicamentos 
usados no enfrentamento à 
covid-19 acima do preço auto-
rizado no Brasil. Segundo a 

Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária ( Anvisa), a 
aplicação de multas é resul-
tado de atividades de moni-
toramento e de fiscalização do 
setor, realizadas pela Câmara 
de Regulação  do Mercado de 
Medicamentos (CMED), cuja 
Secretaria-Executiva é exer-
cida pela agência.

Multas por vendas 
bem acima do preço

FARMACÊUTICAS

TURISMO

Governo dá  
isenção 
do IPVA a 
empresários 
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OPINIÃO

Jornalismo:
“Isso não 
morre aqui,   
Bolsonaro!”
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No sábado (3) o Ministro Kássio 
Nunes Marques, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), liberou 
celebrações religiosas presenciais 
em Estados e Municípios, desde 
que os cultos, missas e reuniões 
sigam os protocolos sanitários.

O Excelentíssimo Ministro 
decidiu: “Concedo a medida 
cautelar pleiteada, ad referendum 
do Plenário, para o fim de determi-
nar que: os Estados, Distrito Fede-
ral e Municípios se abstenham de 
editar ou de exigir o cumprimento 
de decretos ou atos administrati-
vos locais que proíbam completa-
mente a realização de celebrações 
religiosas presenciais, por motivos 
ligados à prevenção da Covid19.”

A decisão foi em decorrência 
de um pedido cautelar ainda de 
MARÇO de 2020 (um ano atrás), 
da Associação Nacional de Juristas 
Evangélicos, e que só na véspera 
da Páscoa de 2021 foi analisada e 
decidida pelo Ministro. Diante do 

lapso temporal de quase um ano, 
com todo respeito que devo expres-
sar ao Digníssimo Ministro, não foi 
preenchido o requisito do “pericu-
lum in mora” e o pedido deveria 
ter sido indeferido de plano, bem 
como em razão da ilegitimidade 
da parte autora por ser uma ADPF 
- Arguição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental.

Outrossim, a decisão do Exce-
lentíssimo Ministro contraria deci-
são do próprio Supremo Tribunal 
Federal que estabeleceu a compe-
tência concorrente de Estados, 
Municípios e a União na adoção de 
medidas restritivas visando conter 
a pandemia. Destacam-se os inci-
sos I, V e XII do art. 24 que prevêem 
a competência concorrente dos 
entes da federação legislar sobre 
direito tributário, financeiro, peni-
tenciário, econômico e urbanístico; 
produção e consumo; previdência 
social, proteção e defesa da saúde.

Em aspecto federativo, a CF 

atribuiu competência concorrente 
à União, Estados e Municípios 
para legislar sobre proteção e 
defesa da saúde (arts. 24, XII e 30, 
II, CRFB/1988). Assim, além contra-
riar o próprio entendimento preté-
rito do STF, onde o seu Plenário 
reconheceu que o texto constitucio-
nal garante aos Prefeitos, Governa-
dores e ao Presidente da República 
competências concorrentes para 
tratar do assunto em suas respecti-
vas esferas, a decisão monocrática 
do Ministro cria regra inconstitu-
cional e precedente perigoso para 
um caos competencial.

Indispensável também apontar 
que a decisão cautelar do Ministro 
Kassio, não levou em consideração 
a expressa preocupação do STF na 
decisão passada que considerou 
que as restrições visam garantir a 
Saúde Pública e o Direito à Vida, 
que são também princípios funda-
mentais consagrados pela Consti-
tuição.

Ademais, a União promul-
gou a Lei 13.979/20 que define as 
medidas para enfrentamento da 
pandemia, não adotada no voto 
do Ministro. A liberdade religiosa 
e de culto, em um país leigo ou 
laico, não pode prevalecer frente à 
proteção da vida de uma nação em 
razão de notório agravamento da 
pandemia.

Interessante revelar também 
que, a nosso ver cabe aos entes do 
Executivo a decisão final sobre as 
restrições, resguardadas as compe-
tências previstas em lei e a decisão 
do Ministro configura invasão de 
competência.

Assim, criada situação de explí-
cita insegurança jurídica decor-
rente da decisão cautelar proferida, 
devendo ser analisada “ad referen-
dum” pelo Plenário do STF, com 
o devido afastamento com fins de 
proteção à vida e restabelecimento 
de segurança jurídica conforme 
nossos argumentos.

Bolsonaro lançou um desafio 
ao jornalismo, quando disse, no 
seu papel preferido de caricatura 
de ditador, que os motivos da 
demissão dos chefes militares são 
assunto dele e do novo ministro 
da Defesa.

Só ele e o general Braga Netto 
saberiam o que aconteceu. E 
pronto. Essas foram as frases de 
Bolsonaro, na live de quarta-feira, 
dia seguinte ao da demissão em 
massa, referindo-se a Braga 
Netto:

“Ele me conhecia, eu conhe-
cia ele e só nós sabemos o motivo 
disso tudo. Morreu aqui essa 
história. Não tem que discutir 
nada”.

Claro que, se os envolvidos 
no caso são pelo menos seis, não 
há como só ele e Braga Netto 
saberem dos motivos. Ele, o novo 
ministro, o ministro que saiu e os 
demitidos do comando das três 
armas devem saber alguma coisa.

E o que eles sabem é o que 
até as emas do Alvorada estão 
sabendo há meses: que o plano 
refugado pelos quatro dispen-
sados é o golpe. É óbvio. Mas 
até o óbvio esconde o que deseja 
esconder.

Bolsonaro deseja, como dese-
javam na ditadura, que o assunto 
morra aqui. Ele já havia dito ao 
general Eduardo Villas Bôas, em 
janeiro de 2019, na solenidade de 
posse de Fernando Azevedo e 
Silva no Ministério da Defesa:

“Muito obrigado coman-
dante Villas Bôas, o que nós já 
conversamos morrerá entre nós. 
O senhor é um dos responsáveis 
por eu estar aqui”.

O teor da conversa pode 
morrer entre eles, mas todos nós 
sabemos o que levou Bolsonaro 
a fazer agradecimentos públicos 
ao general.

Villas Bôas era bajulado 
por ter emitido, como chefe do 
Exército, em abril de 2018, a nota 
com a advertência para que o 
Supremo não deixasse Lula livre. 
E Lula foi encarcerado. Hoje, o 
que se esconde com a demissão 
dos militares pode ser tão ou mais 
grave.

O jornalismo já está devendo 
a grande reportagem sobre o 
abatimento dos militares depois 
da humilhação a que Bolsonaro 
submeteu dois generais, um 
almirante e um tenente-briga-
deiro, mandados embora porque 
não se comportavam como seus 
empregados.

Não é um assunto que possa 
morrer aqui. Um dos déficits 
brasileiros é o da falta de culto 
à memória, o exercício perma-
nente, muitas vezes cansativo, 
mas decisivo para a democracia, 
de preservação da verdade.

Não há verdade histórica sem 
memória. Argentinos, uruguaios 
e chilenos sabem muito bem que 
precisam estar atentos ao que 
aconteceu, para que crueldades 

não se repitam. Eles exercitam a 
memória.

Autoritarismos e maldades só 
não irão se repetir se fatos públi-
cos, envolvendo pessoas públi-
cas, que interferem na vida de 
todos, não forem considerados 
segredos entre duas pessoas.

Bolsonaro não precisa dizer 
o que conversa com quem parti-
cipa de suas decisões. Mas não 
pode dizer que os motivos do que 
decide são assuntos secretos.

A História mal contada é a 
que se submete a frases como essa 
de que a debandada no atacado 
de chefes militares morreu aqui.

Os ditadores desejaram que 
torturas, mortes e desapareci-
mentos fossem assassinados pela 
História e enterrados na mesma 
vala em que jogavam os que eles 
matavam.

Ditaduras torcem para que 
histórias desapareçam junto com 
os desaparecidos. Assim que foi 
dada como desaparecida por 
muito tempo a história do depu-
tado Rubens Paiva.

Um dia comprovou-se, por 
obra do jornalismo, que Paiva 
desaparecera nas mãos de tortu-
radores. Foi assassinado. O jorna-
lista José Luís Costa, de Zero 
Hora, desmascarou a farsa do 
desaparecimento de Paiva.

Trocas de comandos não 
são a mesma coisa. Não. Mas as 
causas das trocas sugerem que o 
Brasil pode estar caminhando na 

direção de coisas parecidas com 
as da época em que mandavam 
matar inimigos e a História.

Bolsonaro está desafiando 
não só a capacidade de reação das 
Forças Armadas. Está dizendo ao 
jornalismo: o que eu sei vocês não 
ficarão sabendo, porque assim 
funciona e sobrevive um governo 
autoritário.

A história, como episódio, 
da demissão do alto comando 
das Forças Armadas interessa à 
História, como verdade. Não é 
um caso solto, muito menos uma 
deliberação administrativa ou 
um impasse casual entre coman-
dante e comandados.

O Brasil foi relapso na abor-
dagem da memória da ditadura, 
apesar da bravura de algumas 
iniciativas, como a do Brasil: 
Nunca Mais (viva Dom Paulo 
Evaristo Arns) e a da Comissão 
da Verdade.

São acervos de atos crimino-
sos que não resultaram na perpe-
tuação de gestos cotidianos de 
repulsa ao que aconteceu e em 
defesa da democracia.

O Brasil não se dedicou a ter 
nojo da ditadura e dos ditadores, 
como desejava Ulysses Guima-
rães. E o jornalismo deixou sua 
missão incompleta.

Bolsonaro sabe disso. Enter-
rar a História, com o conluio da 
grande imprensa, é uma ação 
decisiva para seu projeto de 
poder.

O cenário da pandemia no Brasil 
voltou a surpreender. Por um lado, 
comemoramos o início da campa-
nha de vacinação - decisiva para 
o retorno completo às atividades 
presenciais. Por outro, observamos o 
agravamento do número de mortes 
e internações por Covid, no que 
a Fiocruz classifica como o maior 
colapso sanitário e hospitalar da 
história do Brasil. Nesse momento, o 
mais importante é contribuir para a 
reversão desse quadro, entendendo 
o papel de cada um. Assim, aborda-
remos como a Segurança Eletrônica 
pode fazer parte da solução.

Nas últimas semanas nos depa-
ramos com notícias que eviden-
ciam que, além de uma emergência 
médica e social, para a segurança 
eletrônica esta é uma emergência 
tecnológica. Por exemplo, enquanto 
cidades brasileiras interrompem a 
imunização por falta de doses, no 
Espírito Santo, uma criança desligou 
o relógio de luz durante uma brin-
cadeira e, com isso, interrompeu o 
sistema de refrigeração de vacinas, 
inutilizando 133 doses de Corona-
vac. Há um ano atrás o segmento 
se reinventou e adaptou as tecno-
logias para atender demandas que 
surgiram no período e que exigiram 
muito das câmeras termográficas, 
controle de acesso e portarias remo-
tas. Agora, surgem novos - e mais 
complexos - desafios e, novamente, 
entra em cena a essencialidade da 
Segurança Eletrônica para superá-
-los, colaborando diretamente com o 
setor público para a escalabilidade de 
soluções. Assim, as mesmas câmeras 
de videomonitoramento que captu-
raram a cena poderiam integrar 
analíticos de vídeo que identificas-
sem a invasão deste espaço restrito 
e imediatamente enviassem um 
alerta para a equipe de segurança 
municipal que poderia intervir de 
forma proativa neste momento em 
que cada vacina importa. Ou ainda, 
um controle de acesso com reconhe-
cimento facial que garantisse a invio-
labilidade desse ambiente crítico.

Este caso é emblemático, mas não 
é o único. Em São Paulo, criminosos 
invadiram uma Unidade Básica de 
Saúde em Campo Limpo Paulista 
e furtaram R$ 60 mil em testes de 
Covid-19, máscaras, estetoscópios, 
televisões e computadores. Ou ainda 
o roubo de 98 doses da vacina contra 
a Covid-19 de uma UBS na Zona Sul 
de São Paulo. Com festas clandes-
tinas acontecendo, o aumento da 
violência doméstica e as ocorrências 
diárias em todos os munícipios, é 
impossível deslocar uma equipe 
de segurança pública para ficar 24 
horas em cada local de vacinação. No 
entanto, a tecnologia está disponível 
24x7, sempre pronta, para agir nessas 
ocasiões inesperadas, mas que devem 
ser previstas. Desta forma, para este e 
outros problemas sociais, a segurança 
eletrônica é parte da solução.

Da Insegurança Jurídica gerada pelo Voto Cautelar do 
Ministro Kassio Nunes ao Liberar Celebrações Religiosas

O jornalismo deve dizer a Bolsonaro: 
não morreu aqui essa história

Segurança 
Eletrônica no 
combate aos 

roubos de vacinas
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O M i n i s t é r i o 
Público do 
E s t a d o  d e 

Alagoas (MPAL) fará gestão 
junto à mineradora Braskem 
com o objetivo de que a empresa 
construa, no menor espaço de 
tempo, uma marina para que 
os pescadores da região atin-
gida pelos problemas de solo na 
região de Bebedouro possam 
ter onde guardar seus equipa-
mentos de pesca, uma vez que 
a maioria deles já foi deslo-
cada para outros bairros e está 
com dificuldade de achar local 
para armazenar o material de 
trabalho. A reunião que discu-
tiu o assunto aconteceu hoje 
pela manhã, no prédio-sede do 
órgão ministerial.

O encontro, comandado 
pelo procurador-geral de 
Justiça, Márcio Roberto Tenó-

rio de Albuquerque, e pelos 
promotores integrantes da 
Força-Tarefa que atua diante do 
tema, ocorreu com a Confede-
ração dos Pescadores do Brasil 
e com a Colônia de Pescadores 
Z4, que representa a região de 
Bebedouro e bairros adjacentes.

No pedido, as duas entida-
des explicaram a necessidade 
da construção de um local 
para que cerca de 200 pesca-
dores possam abrigar os equi-
pamentos utilizados em suas 
atividades pesqueiras. Diante 
da demanda, o chefe do MPAL 
garantiu que a instituição fará 
tratativas no sentido de viabili-
zar o que foi solicitado. “Temos 
um grande respeito pelo traba-
lho desenvolvido pelos senho-
res e claro que vamos agir para 
que esse espaço seja construído. 
Sabemos que os pescadores, em 
razão da afetação do solo, preci-
saram ser transferidos para 
bairros distantes, o que já difi-

cultou, de uma certa forma, a 
atividade pesqueira. Então, não 
podemos permitir que mais 
um sofrimento seja causado à 
comunidade, ficando ela sem 
um local apropriado para guar-
dar seus equipamentos. Procu-
raremos a Braskem, por meio 
da nossa força-tarefa, de forma 
que esse pleito possa ser aten-
dido o quanto antes”, afirmou 
Márcio Roberto.

Segundo Mauro Pedro dos 
Santos, presidente da Colô-
nia de Pescadores Z4, muitos 
pescadores precisaram vender 
seus instrumentos de traba-
lho porque, além da distância 
para chegar até a lagoa, eles 
não tinham mais onde arma-
zenar os equipamentos. “São 
canoas, redes e varas de pesca, 
motores e tantos outros mate-
riais que a gente precisa fazer 
uso para poder trabalhar. Até 
pouco tempo, todo mundo se 
valia da casa de algum vizinho 

para guardar isso, mas, como 
cada vez mais, novas casas estão 
sendo isoladas, estamos ficando 
sem opção. Por isso a nossa preo-
cupação em buscar uma solução 
urgente. Esse é o nosso meio de 
sobrevivência e não podemos 
ficar sem ele”, apelou.

PROJETO URBANÍSTICO
O promotor de Justiça Jorge 

Dórea, da Promotoria de Justiça 
de Urbanismo, explicou que 
o acordo formalizado com a 
mineradora prevê um projeto 
de urbanístico para recupe-
ração daquela área e que isso 
inclui a preservação dos patri-
mônios material e imaterial 
daquela região. “A atividade 
pesqueira é um desses patrimô-
nios e tem que ser preservada, 
sim. Batalharmos para a cons-
trução dessa marina é agir em 
defesa dos interesses legítimos 
da comunidade atingida. Vou 
fazer essa interlocução com a 

Braskem pedindo providências 
urgentes”, garantiu ele.

O promotor de Justiça José 
Antônio Malta Marques, diretor 
do Centro de Apoio Operacio-
nal às Promotorias de Justiça 
(Caop), ressaltou que a força-
-tarefa pedirá que a mineradora 
avalie, com a máxima brevi-
dade, os critérios técnicos e de 
segurança para que o espaço 
seja construído no local dese-
jado pela Colônia de Pescado-
res Z4. “O pedido de vocês foi 
para que a marina seja feita no 
Flexal de Baixo, em Bebedouro, 
região ainda não atingida pelos 
problemas de afundamento de 
solo. Então, conversaremos com 
a empresa para que essa loca-
lidade seja a beneficiada, a fim 
de que a atividade pesqueira de 
vocês não seja mais prejudicada. 
Faremos o que está ao nosso 
alcance para preservar o traba-
lho de todos os pescadores da 
região”, declarou o promotor.

“Braskem deve construir 
marina para pescadores”

MP DE ALAGOAS vai se reunir com representantes da mineradora e propor a construção de um espaço comum

Policiais civis da Delegacia 
de Homicídios e Proteção à 
Pessoa, por meio da equipe da 
3ª DHC, prenderam ontem um 
jovem de 19 anos acusado de 
ter participado de um homicí-
dio ocorrido no dia 11 de feve-
reiro de 2021.

O acusado foi preso após 
investigação e representação 
feita pela delegada Tarcyane 
Ribeiro, responsável pela 3ª 
DHC. Ele foi detido na manhã 
de hoje na Rua Teotônio Vilela, 
no bairro Cidade Universitá-
ria, na parte alta de Maceió.

De acordo com as infor-
mações policiais, o acusado 
participou do assassinato de 
Fabiana Maria Barbosa. No dia 
do crime, a vítima estava junto 
do marido e mais dois amigos 
quando chegaram alguns 
homens e efetuaram diversos 
tiros na cabeça de Fabiana.

A motivação do crime seria 
o fato de a vítima ser cunhada 
de um traficante da área rival, 
que tem participação em 
outros crimes da região. A ação 
policial também contou com o 
apoio da P2 do BPGd.

FACÇÃO

DHPP prende  
acusado de 
homicídio 
em Maceió

Um canteiro de obras é 
como se encontra o bairro 
Cidade Universitária, na parte 
alta de Maceió. Quem passa 
por lá se depara com máqui-
nas e trabalhadores que acele-
ram os serviços para entregar 
à população um dos maiores 
investimentos em infraestru-
tura já vistos na Capital. Hoje, 
o prefeito JHC visitou as obras 
e o local onde está sendo cons-
truída a alça viária da Avenida 
Alice Carolina.

A alça ligará a região com 
a Via Expressa, reduzindo o 
tempo de deslocamento de 
quem sai da parte alta, além de 
melhorar o trânsito, ajudando 
na expansão da parte alta de 
Maceió e na qualidade de vida 
da população.

Mais de 23 mil habitan-
tes da Cidade Universitária 
serão beneficiados com o 
saneamento, pavimentação 
e drenagem tocados pela 
Prefeitura de Maceió.

“Nós temos trabalhado de 
domingo a domingo. Maceió 
não para. São transformações, 
mudanças que estão aconte-
cendo na cidade e nós esta-

mos aqui para apresentar a 
vocês”, disse JHC, ao lembrar 
que a área é um local em cons-
tante expansão. “A gente só 
tinha uma forma de chegar 
na Cidade Universitária: pela 
Durval de Góes Monteiro. 
Agora a gente vai ter mais 
uma que vai ser esse eixo, que 
é através da Via Expressa”, 

disse ele.
O prefeito disse ainda que 

além da alça viária, a Prefei-
tura investe R$ 35 milhões em 
drenagem, pavimentação e 
saneamento básico de 53 ruas 
da região.

“Isso equivale a dali da 
ponte Divaldo Suruagy, no 
antigo Detran, pegando toda a 

AL-101 Sul, até a Barra de São 
Miguel. Dá mais ou menos 25 
quilômetros de pavimentação 
que nós estamos fazendo aqui 
na Cidade Universitária. São 
obras que vão trazer digni-
dade para essas pessoas”, 
disse, ao lembrar que ante-
riormente o esgoto era a céu 
aberto.

NA PARTE ALTA

Alça viária ligará a Cidade 
Universitária à Via Expressa

Edvan Ferreira

Prefeito JHC esteve hoje no canteiro de obras montado na Cidade Universitária; alça viária vai desafogar o trânsito
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O secretário da 
Segu rança 
P ú b l i c a , 

A l f r e d o  G a s p a r  d e 
Mendonça, se reuniu ontem 
à tarde com o secretário da 
Saúde, Alexandre Ayres, 
para definir a logística e os 
locais de vacinação contra a 
Covid-19 dos integrantes das 
forças policiais do estado. A 
imunização de policiais civis, 
militares, bombeiros e peritos 
terá início por Maceió e avan-
çará nos próximos dias para o 
interior do estado. 

O calendário de vacinação 
obedecerá ao seguinte crono-
grama e faixa etária: 

- Faixa I: servidores com 56 
anos ou mais serão vacinados 
em Maceió hoje e amanhã;

- Faixa II: servidores entre 
51 e 55 anos. Estes serão vaci-
nados na quinta-feira (8) e 
sexta-feira (9);

- Faixa III: servidores entre 
47 e 50 anos. Serão vacinados 
na segunda-feira (12), terça-

-feira (13) e quarta-feira (14)
- Faixa IV: servidores entre 

46 e 45 anos. Serão vacinados 
na próxima quinta-feira (15) e 
sexta-feira (16). 

A primeira etapa da vaci-
nação ocorrerá em Maceió, 
e será exclusiva para a Faixa 
I, e ocorrerá no auditório da 
Delegacia-Geral da Polícia 
Civil, no bairro de Jacarecica, 
que contemplará somente os 
servidores da Polícia Civil 

com 56 anos ou mais.
Os policiais militares, 

bombeiros militares e peri-
tos oficiais, integrantes do 
Programa Ronda no Bairro, 
além dos membros do Detran, 
que compõem a Operação Lei 
Seca que se enquadram na 
Faixa I, serão vacinados no 
ginásio do Colégio Tiraden-
tes, no bairro do Trapiche da 
Barra, na data mencionada 
acima. 

Vale destacar que os mili-
tares do Corpo de Bombeiros 
que integram as equipes de 
atendimento pré-hospita-
lar, independentemente de 
idade, serão imunizados hoje 
e amanhã. A decisão se deu 
pela exposição destes mili-
tares em ambientes hospita-
lares e por conta do contato 
direto com vítimas de aciden-
tes.

Para poder se vacinar, os 

servidores contemplados em 
cada faixa do cronograma 
precisarão apresentar no ato 
da vacinação suas respectivas 
identidades funcionais.

Em Maceió, a vacinação 
ocorrerá nas datas citadas 
acima, das 9h às 17h. No inte-
rior, a vacinação se inicia na 
quinta-feira (8), mas os horá-
rios serão ajustados entre as 
prefeituras locais e as Insti-
tuições.

SSP: Vacinação de servidores a 
partir de 56 anos começou hoje

MILITARES E POLICIAIS CIVIS a partir de 56 anos poderão se vacinar em nove pontos em todo o estado; confira locais

No interior do estado, a imunização tem início na quinta-feira (8) e obedece 
ao cronograma descrito acima. Além dos pontos de vacinação em Maceió, 
os integrantes da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros pode-
rão se dirigir aos seguintes locais de vacinação seguindo o cronograma: 

• Sede do 2º Batalhão da Polícia Militar, em União dos Palmares;
• Sede do 3º Batalhão da Polícia Militar, em Arapiraca; 
• Sede do 6º Batalhão da Polícia Militar, situado em Maragogi;
• Sede do 7º Batalhão da Polícia Militar, situado em Santana do Ipanema;
• Sede do 9º Batalhão da Polícia Militar, em Delmiro Gouveia; 
• Sede do 10º Batalhão da Polícia Militar, localizado em Palmeira dos 
Índios; 
• Sede do 11º Batalhão da Polícia Militar, localizado em Penedo. 

Agência Alagoas

Bares e restaurantes volta-
ram a operar com atendi-
mento presencial, em horário 
limitado, durante os dias de 
semana a partir de hoje em 
Alagoas. A autorização foi 
anunciada pelo governador 
Renan Filho, ontem à noite, 
em coletiva de imprensa 
com transmissão pelas redes 
sociais. A resolução permite 
funcionamento das 5h às 
16h e contempla as praças 
de alimentação dos shop-
pings centers e as atividades 
comerciais nas praias de todo 
o estado. A proibição de aber-
tura aos fins de semana segue 
em vigor, como medida de 
enfrentamento à pandemia do 
novo coronavírus.

“Vamos fazer um reinício 
gradual das atividades nesse 
segmento”, explicou o gover-
nador, ao divulgar a outra 
novidade do novo decreto: a 
permissão das atividades físi-
cas em academias de ginástica 
para pessoas com mais de 60 
anos – desde que tenham rece-

bido as duas doses da vacina 
contra a Covid-19, com pelo 
menos 15 dias decorridos da 
segunda aplicação.

“Isso vai garantir que as 
pessoas imunizadas possam 
voltar à prática desportiva 
nas academias”, conside-
rou Renan Filho. “Todas as 
pessoas com mais de 60 anos 
que não tomaram as duas 
doses da vacina seguem sem 
poder praticar atividade como 
prevenção para que não adoe-
çam”, reforçou.

As demais medidas esta-
belecidas no decreto anterior 
continuam vigentes e todo o 
estado segue na Fase Verme-
lha do Distanciamento Social 
Controlado por mais sete dias.

A decisão, tomada com 
respaldo da ciência e de técni-
cos da área de Saúde, ocorre em 
virtude da recente queda nos 
números de óbitos, de novos 
casos e na taxa de ocupação 
de leitos de UTI. “Essa última 
semana foi a primeira das 
últimas oito semanas em que 
tivemos redução do número 
de mortes. Voltamos para a 

estabilidade. O que é bastante 
simbólico, bastante significa-
tivo”, considerou o gestor, ao 
lado chefe do Gabinete Civil, 
Fábio Farias, e dos secretários 
de Estado da Saúde, Alexandre 
Ayres; do Turismo e Desen-
volvimento, Rafael Brito; e da 
Gestão, Planejamento e Patri-
mônio, Fabrício Marques.

Na avaliação de Renan 
Filho, a redução é resultante 
das medidas estabelecidas 
pelo Governo de Alagoas ao 
longo do período da pande-
mia, em conjunto com a parti-
cipação da população. “Isso é 
um dado importante. Significa 
que o Plano de Distanciamento 
Social Controlado está sendo 
capaz de reduzir ao mesmo 
tempo a ocupação de leitos 
hospitalares – ainda não em 
grande escala, mas com signi-
ficativa redução – e o número 
de casos novos”, realçou.

“Conseguimos conquistar 
esses bons resultados porque 
tivemos a colaboração dos 
cidadãos alagoanos”, acres-
centou o secretário da Saúde, 
Alexandre Ayres. 

FUNCIONAMENTO ATÉ 16H

Autorizados bares e 
restaurantes no Estado

Ascom/Polícia Civil

Agente da Polícia Civil recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19

Minne Santos
Repórter

Há cerca de um ano, o 
Governo de Alagoas teve que 
encarar uma realidade total-
mente diferente no formato de 
trabalho. Por conta da pande-
mia de coronavírus, a Secre-
taria do Planejamento, Gestão 
e Patrimônio (Seplag) regula-
mentou, em março de 2020, o 
teletrabalho para os servidores 
públicos estaduais. A medida, 
tomada no intuito de proteger 
a saúde do funcionalismo e 
conter o avanço do contágio, 
teve diversos impactos. Um 
dos mais significativos foi 
justamente nos cofres públicos: 
desde então, foram economiza-
dos cerca de R$ 44 milhões.  

De acordo com o secretá-
rio especial de Planejamento e 
Orçamento da Seplag, Gabriel 
Albino, a principal economia 
de recursos, nesse período, 
veio a partir das despesas 
operacionais das secretarias 
e órgãos da administração 
pública. 

“Nos últimos 12 meses, de 
abril de 2020 a março de 2021, 

considerando a execução orça-
mentária de todos os poderes, 
houve uma redução equiva-
lente a aproximadamente R$ 
44 milhões em despesas com o 
fornecimento de água, energia, 
combustível, diárias, passa-
gens e material de expediente”, 
explica Albino. 

O montante economi-
zado acaba retornando para 
a própria população, já que 
é realocado para o custeio e 
implementação de políticas 
públicas finalísticas de inte-
resse social em todo o estado 
de Alagoas. Segundo o secre-
tário, outro fator a levar em 
consideração nesse contexto 
é que o formato de trabalho 
responsável por essa economia 
só pôde ser aplicado em parte 
da administração pública. 

“Importante salientar que 
o valor não representa a dinâ-
mica de todos os órgãos nesse 
período já que, mesmo com a 
pandemia, alguns tiveram de 
continuar em pleno funciona-
mento, a exemplo da Secretaria 
de Saúde e das forças de segu-
rança”, disse o secretário. 

COM TELETRABALHO...

...Governo poupou
cerca de R$ 44 mi
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Fome atinge 19 milhões de 
brasileiros durante pandemia

PESQUISA FOI FEITA DURANTE os dias 5 e 24 de dezembro em 2.180 domicílios nas cinco regiões do Brasil

Folhapress

A fome atingiu 
19 milhões 
de brasilei-

ros na pandemia em 2020. Eles 
estão entre as 116,8 milhões 
de pessoas que conviveram 
com algum grau de insegu-
rança alimentar no Brasil 
nos últimos meses do ano, o 
que corresponde a 55,2% dos 
domicílios.

É o que mostram os dados 
do Inquérito Nacional sobre 
Insegurança Alimentar no 
Contexto da Pandemia da 
Covid-19 no Brasil, conduzido 
pela Rede Penssan (Rede Brasi-
leira de Pesquisa em Soberania 
e Segurança Alimentar e Nutri-
cional).

A pesquisa foi feita durante 
os dias 5 e 24 de dezembro em 
2.180 domicílios nas cinco regi-
ões do Brasil, questionando os 
moradores sobre os três meses 
anteriores ao momento coleta.

A pesquisa foi realizada 
no momento em que o auxí-
lio emergencial foi diminuído 

de R$ 600 para R$ 300 e de R$ 
1.200 para R$ 600 –quando a 
pessoa de referência era uma 
mãe solo–, afetando a renda de 
milhões de beneficiários.

Simone Aparecida da Silva, 
35, participou das rodadas de 
R$ 1.200 e R$ 600. Moradora 
de Heliópolis, em São Paulo, 
ela é mãe de oito filhos e está 
grávida do nono. Três deles, 
porém, vivem em um abrigo. O 
valor que recebeu do governo 
permitiu que saísse da casa da 
mãe e comesse com mais quali-
dade. Quando ganhou a quan-
tia menor, conseguiu pagar 
o aluguel, mas dependeu de 
doações para se alimentar. Sem 
auxílio, em poucos meses, teve 
que voltar.

As contas da casa se resu-
mem ao aluguel de R$ 600. A 
renda vem dos bicos da mãe, 
que somam R$ 400, e de seu 
Bolsa Família e da irmã, que são 
de R$ 342 e R$ 259, respectiva-
mente.

A principal medida do 
governo para diminuir o 
impacto da pandemia não foi 

suficiente. Entre os domicílios 
que receberam o auxílio emer-
gencial, 28% viveram insegu-
rança alimentar grave –ou seja, 
passaram fome– ou moderada 
e 37,6% viveram de forma leve. 
Já entre os que não receberam, 
10,2% passaram por insegu-
rança grave ou moderada, e a 
maior parte deles, 60,3% vive-
ram em segurança alimentar.

Uma nova rodada do auxí-
lio emergencial foi aprovada e 
começa a ser paga nesta semana. 
Os valores variam entre R$ 150 
e R$ 375. Simone deve receber o 
maior benefício. Com a alta do 
preço dos alimentos e os gastos 
para manter uma residência, 
não há outra alternativa a não 
ser buscar ajuda.

Ser mãe solo diminui o nível 
de segurança alimentar no 
Brasil. Há ainda outro fator de 
agravamento: a raça. Simone é 
negra.

A fome atingiu 11,1% das 
casas chefiadas por mulheres. 
Quando o domicílio em que 
a pessoa de referência é um 
homem, esse número cai para 

7,7%. A diferença na segurança 
alimentar entre os gêneros 
é consideravelmente maior: 
quando se trata de uma mãe 
solo, 35,9% das famílias têm a 
alimentação garantida, já no 
caso dos homens são mais que 
a metade, 52,5%.

Quando a pessoa de referên-
cia é negra, a fome está presente 
em 10,7% das casas, enquanto 
se ela é branca, 7,5%.

As condições de raça e cor, 
segundo Ana Segall, médica 
epidemiologista e pesquisa-
dora da Rede Pensann, estão 
associadas à insegurança 
alimentar, sendo por si só deter-
minantes do padrão alimentar 
das famílias.

“Essas condições, principal-
mente a questão de raça e cor, 
estão associadas à insegurança 
alimentar independentemente 
da renda, mas tendem a ocorrer 
nas camadas mais pobres da 
população”, diz.

Assim como a raça, as desi-
gualdades regionais também 
impactam a segurança alimen-
tar. O Norte e o Nordeste 

concentram menos domicílios 
com acesso pleno a alimentos.

No Norte, 18,1% das famí-
lias passavam fome, enquanto 
13,8% no Nordeste. Em compa-
ração com a macrorregião 
Sul e Sudeste, agrupadas na 
pesquisa, a fome atingiu 6%. 
No Centro-Oeste, foram 6,9%. .

Débora Aguiar, 27, vive 
essa realidade. Moradora do 
Ibura, na periferia de Recife, em 
Pernambuco, ela vive a insegu-
rança alimentar desde o início 
da pandemia. Mãe de duas 
meninas, é casada com Renato 
Isaías, 24, com quem divide as 
contas.

Ambos sem emprego, não 
sabem como pagar o aluguel, 
de R$ 400. A única certeza que 
tiveram foi quando receberam 
o auxílio emergencial. Para 
comer, contam com a rede 
de apoio que construíram na 
própria favela. “O que tem 
dado sustento para as famílias, 
são as outras famílias da favela. 
É uma que divide o feijão, outra 
que divide o charque”, conta 
Débora.

Único ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) indi-
cado até agora pelo presidente 
Jair Bolsonaro, Kassio Nunes 
Marques tem acumulado 
desgaste na Corte por causa de 
decisões consideradas tecni-
camente frágeis e alinhadas 
aos interesses do Palácio do 
Planalto. A mais recente delas 
foi a liberação de cultos e missas 
em igrejas de todo o País em 
plena pandemia de covid-19. 
A medida deverá ser revista 
amanhã pelo plenário do STF.

Ontem, o ministro Gilmar 
Mendes escancarou o mal-
-estar ao divergir frontalmente 
de Nunes Marques na análise 
de uma ação do PSD contra 
decreto do governador de São 
Paulo, João Doria, que proibiu 
atividades religiosas presen-
ciais. “Quer me parecer que 
apenas uma postura negacio-
nista autorizaria resposta em 
sentido afirmativo (de que o 
decreto de Doria atingiria a 
liberdade religiosa)”, escreveu 
Gilmar. Para o magistrado, a 
decisão do colega representa 

“uma ideologia que nega a 
pandemia que ora assola o País 
e (...) um conjunto de preceden-
tes lavrados por este tribunal”.

Um dos principais prece-
dentes firmados pelo STF, 
em abril do ano passado, foi o 
de que Estados e municípios 
possuem autonomia para 
decretar medidas de distancia-
mento social no enfrentamento 
do novo coronavírus. A decisão 
até hoje vem sendo distorcida 
por Bolsonaro e aliados, na 
tentativa de eximir o Execu-
tivo federal de responsabili-
dade, culpando governadores 
e prefeitos pelos efeitos econô-
micos da pandemia, como o 
desemprego.

Para ministros do Supremo, 
o atual entendimento de Nunes 
Marques colide com o da Corte.

“O novato, pelo visto, tem 
expertise no tema”, disse ao 
Estadão o decano do STF, Marco 
Aurélio Mello, em tom irônico. 
“Pobre Supremo, pobre Judi-
ciário. Aonde vamos parar?”. 
Marco Aurélio se aposenta em 
julho, abrindo uma segunda 

vaga na Corte para indicação 
de Bolsonaro.

Na decisão de ontem, 
Gilmar rechaçou a legitimidade 
da Associação Nacional de 
Juristas Evangélicos (Anajure) 
de entrar com ação no Supremo 
contra decretos estaduais e 
governamentais. A liminar de 
Nunes Marques, que liberou 
missas e cultos, foi dada justa-
mente numa ação movida pela 
Anajure. O grupo tem acompa-
nhado com lupa assuntos da 
chamada “pauta de costumes” 
que tramitam no STF, como 
ações sobre descriminalização 
do aborto, política de ensino 
sobre “ideologia de gênero” e 
“orientação sexual” em esco-

las. Com a pandemia, decidiu 
também questionar decretos 
estaduais e municipais de isola-
mento social.

Gilmar destacou que, em 
fevereiro, o STF já havia arqui-
vado outra ação da Anajure. A 
entidade acionara o tribunal 
para derrubar decretos muni-
cipais que impuseram toque 
de recolher noturno, interrom-
pendo atividades religiosas. 
Como mostrou o Estadão, por 
11 a 0, inclusive com voto de 
Nunes Marques, o tribunal 
rejeitou o caso.

“Importa destacar que 
no julgamento em questão o 
Tribunal negou provimento 
ao Agravo por unanimidade. 
Ou seja, todos os ministros 
deste STF afirmaram, em 
uníssono, que a Associação 
Nacional de Juristas Evangéli-
cos não pode ser considerada 
entidade de classe”, obser-
vou Gilmar, escrevendo em 
letra maiúscula o termo “por 
unanimidade”.

Nunes Marques foi indicado 
por Bolsonaro para o Supremo 

com a bênção de Gilmar e 
de políticos do Centrão, que 
entraram na mira da Lava 
Jato. No mês passado, ele se 
desentendeu com o colega no 
julgamento em que a Segunda 
Turma da Corte concluiu que 
o então juiz da Lava Jato Sérgio 
Moro foi parcial ao condenar o 
ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva no caso do triplex do 
Guarujá.

Após Nunes Marques dar 
voto favorável a Moro, Gilmar 
disse que “não há salvação 
para o juiz covarde” e rebateu o 
argumento do colega sobre ser 
garantista. “A combinação de 
ação entre o Ministério Público 
e o juiz encontra guarida em 
algum texto da Constituição? 
Essas ações podem ser combi-
nadas? Isso tem a ver com 
garantismo? Nem aqui nem 
no Piauí”, alfinetou Gilmar, em 
referência ao estado natal do 
magistrado. “Para aqueles que 
não me conhecem, ainda tem 
um pouco mais de 26 anos para 
me conhecer”, rebateu o indi-
cado de Bolsonaro.

“FECHADO COM BOLSONARO”

Alinhamento ao Planalto desgasta Nunes 
Marques no Supremo Tribunal Federal

Ministro foi indicado por Bolsonaro

Agência Senado
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O secretário da 
Segurança 
P ú b l i c a , 

A l f r e d o  G a s p a r  d e 
Mendonça, se reuniu ontem 
à tarde com o secretário da 
Saúde, Alexandre Ayres, 
para definir a logística e os 
locais de vacinação contra a 
Covid-19 dos integrantes das 
forças policiais do estado. A 
imunização de policiais civis, 
militares, bombeiros e peritos 
terá início por Maceió e avan-
çará nos próximos dias para o 
interior do estado. 

O calendário de vacinação 
obedecerá ao seguinte crono-
grama e faixa etária: 

- Faixa I: servidores com 56 
anos ou mais serão vacinados 
em Maceió hoje e amanhã;

- Faixa II: servidores entre 
51 e 55 anos. Estes serão vaci-
nados na quinta-feira (8) e 
sexta-feira (9);

- Faixa III: servidores entre 
47 e 50 anos. Serão vacinados 
na segunda-feira (12), terça-

-feira (13) e quarta-feira (14)
- Faixa IV: servidores entre 

46 e 45 anos. Serão vacinados 
na próxima quinta-feira (15) e 
sexta-feira (16). 

A primeira etapa da vaci-
nação ocorrerá em Maceió, 
e será exclusiva para a Faixa 
I, e ocorrerá no auditório da 
Delegacia-Geral da Polícia 
Civil, no bairro de Jacarecica, 
que contemplará somente os 
servidores da Polícia Civil 

com 56 anos ou mais.
Os policiais militares, 

bombeiros militares e peri-
tos oficiais, integrantes do 
Programa Ronda no Bairro, 
além dos membros do Detran, 
que compõem a Operação Lei 
Seca que se enquadram na 
Faixa I, serão vacinados no 
ginásio do Colégio Tiraden-
tes, no bairro do Trapiche da 
Barra, na data mencionada 
acima. 

Vale destacar que os mili-
tares do Corpo de Bombeiros 
que integram as equipes de 
atendimento pré-hospita-
lar, independentemente de 
idade, serão imunizados hoje 
e amanhã. A decisão se deu 
pela exposição destes mili-
tares em ambientes hospita-
lares e por conta do contato 
direto com vítimas de aciden-
tes.

Para poder se vacinar, os 

servidores contemplados em 
cada faixa do cronograma 
precisarão apresentar no ato 
da vacinação suas respectivas 
identidades funcionais.

Em Maceió, a vacinação 
ocorrerá nas datas citadas 
acima, das 9h às 17h. No inte-
rior, a vacinação se inicia na 
quinta-feira (8), mas os horá-
rios serão ajustados entre as 
prefeituras locais e as Insti-
tuições.

SSP: Vacinação de servidores a 
partir de 56 anos começou hoje

MILITARES E POLICIAIS CIVIS a partir de 56 anos poderão se vacinar em nove pontos em todo o estado; confira locais

No interior do estado, a imunização tem início na quinta-feira (8) e obedece 
ao cronograma descrito acima. Além dos pontos de vacinação em Maceió, 
os integrantes da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros pode-
rão se dirigir aos seguintes locais de vacinação seguindo o cronograma: 

• Sede do 2º Batalhão da Polícia Militar, em União dos Palmares;
• Sede do 3º Batalhão da Polícia Militar, em Arapiraca; 
• Sede do 6º Batalhão da Polícia Militar, situado em Maragogi;
• Sede do 7º Batalhão da Polícia Militar, situado em Santana do Ipanema;
• Sede do 9º Batalhão da Polícia Militar, em Delmiro Gouveia; 
• Sede do 10º Batalhão da Polícia Militar, localizado em Palmeira dos 
Índios; 
• Sede do 11º Batalhão da Polícia Militar, localizado em Penedo. 

Agência Alagoas

Bares e restaurantes volta-
ram a operar com atendi-
mento presencial, em horário 
limitado, durante os dias de 
semana a partir de hoje em 
Alagoas. A autorização foi 
anunciada pelo governador 
Renan Filho, ontem à noite, 
em coletiva de imprensa 
com transmissão pelas redes 
sociais. A resolução permite 
funcionamento das 5h às 
16h e contempla as praças 
de alimentação dos shop-
pings centers e as atividades 
comerciais nas praias de todo 
o estado. A proibição de aber-
tura aos fins de semana segue 
em vigor, como medida de 
enfrentamento à pandemia do 
novo coronavírus.

“Vamos fazer um reinício 
gradual das atividades nesse 
segmento”, explicou o gover-
nador, ao divulgar a outra 
novidade do novo decreto: a 
permissão das atividades físi-
cas em academias de ginástica 
para pessoas com mais de 60 
anos – desde que tenham rece-

bido as duas doses da vacina 
contra a Covid-19, com pelo 
menos 15 dias decorridos da 
segunda aplicação.

“Isso vai garantir que as 
pessoas imunizadas possam 
voltar à prática desportiva 
nas academias”, conside-
rou Renan Filho. “Todas as 
pessoas com mais de 60 anos 
que não tomaram as duas 
doses da vacina seguem sem 
poder praticar atividade como 
prevenção para que não adoe-
çam”, reforçou.

As demais medidas esta-
belecidas no decreto anterior 
continuam vigentes e todo o 
estado segue na Fase Verme-
lha do Distanciamento Social 
Controlado por mais sete dias.

A decisão, tomada com 
respaldo da ciência e de técni-
cos da área de Saúde, ocorre em 
virtude da recente queda nos 
números de óbitos, de novos 
casos e na taxa de ocupação 
de leitos de UTI. “Essa última 
semana foi a primeira das 
últimas oito semanas em que 
tivemos redução do número 
de mortes. Voltamos para a 

estabilidade. O que é bastante 
simbólico, bastante significa-
tivo”, considerou o gestor, ao 
lado chefe do Gabinete Civil, 
Fábio Farias, e dos secretários 
de Estado da Saúde, Alexandre 
Ayres; do Turismo e Desen-
volvimento, Rafael Brito; e da 
Gestão, Planejamento e Patri-
mônio, Fabrício Marques.

Na avaliação de Renan 
Filho, a redução é resultante 
das medidas estabelecidas 
pelo Governo de Alagoas ao 
longo do período da pande-
mia, em conjunto com a parti-
cipação da população. “Isso é 
um dado importante. Significa 
que o Plano de Distanciamento 
Social Controlado está sendo 
capaz de reduzir ao mesmo 
tempo a ocupação de leitos 
hospitalares – ainda não em 
grande escala, mas com signi-
ficativa redução – e o número 
de casos novos”, realçou.

“Conseguimos conquistar 
esses bons resultados porque 
tivemos a colaboração dos 
cidadãos alagoanos”, acres-
centou o secretário da Saúde, 
Alexandre Ayres. 

FUNCIONAMENTO ATÉ 16H

Autorizados bares e 
restaurantes no Estado

Ascom/Polícia Civil

Agente da Polícia Civil recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19

Minne Santos
Repórter

Há cerca de um ano, o 
Governo de Alagoas teve que 
encarar uma realidade total-
mente diferente no formato de 
trabalho. Por conta da pande-
mia de coronavírus, a Secre-
taria do Planejamento, Gestão 
e Patrimônio (Seplag) regula-
mentou, em março de 2020, o 
teletrabalho para os servidores 
públicos estaduais. A medida, 
tomada no intuito de proteger 
a saúde do funcionalismo e 
conter o avanço do contágio, 
teve diversos impactos. Um 
dos mais significativos foi 
justamente nos cofres públicos: 
desde então, foram economiza-
dos cerca de R$ 44 milhões.  

De acordo com o secretá-
rio especial de Planejamento e 
Orçamento da Seplag, Gabriel 
Albino, a principal economia 
de recursos, nesse período, 
veio a partir das despesas 
operacionais das secretarias 
e órgãos da administração 
pública. 

“Nos últimos 12 meses, de 
abril de 2020 a março de 2021, 

considerando a execução orça-
mentária de todos os poderes, 
houve uma redução equiva-
lente a aproximadamente R$ 
44 milhões em despesas com o 
fornecimento de água, energia, 
combustível, diárias, passa-
gens e material de expediente”, 
explica Albino. 

O montante economi-
zado acaba retornando para 
a própria população, já que 
é realocado para o custeio e 
implementação de políticas 
públicas finalísticas de inte-
resse social em todo o estado 
de Alagoas. Segundo o secre-
tário, outro fator a levar em 
consideração nesse contexto 
é que o formato de trabalho 
responsável por essa economia 
só pôde ser aplicado em parte 
da administração pública. 

“Importante salientar que 
o valor não representa a dinâ-
mica de todos os órgãos nesse 
período já que, mesmo com a 
pandemia, alguns tiveram de 
continuar em pleno funciona-
mento, a exemplo da Secretaria 
de Saúde e das forças de segu-
rança”, disse o secretário. 

COM TELETRABALHO...

...Governo poupou
cerca de R$ 44 mi
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O Grupo Petró-
polis dá mais 
u m  p a s s o 

para consolidar o Brasil como 
produtor de lúpulo. A partir 
de abril, a cervejaria será a 
primeira de grande porte no 
país a disponibilizar para venda 
parte do lúpulo cultivado em 
sua fazenda, em Teresópolis, 
no Rio de Janeiro, através do 
e-commerce Bom de Beer. As 
variedades Cascade Argen-
tino, Triple Pearl e Comet serão 
comercializadas por R$24,99 o 
pacote de 100g, com armaze-
namento em atmosfera modifi-
cada para preservar ao máximo 
os aromas. O lote tem validade 
de dois anos, com entrega 
nacional, incluindo Alagoas.

Um dos pioneiros no país, o 
projeto de cultivo de lúpulo do 
Grupo Petrópolis tem o obje-
tivo de desenvolver a cultura 
no país para atender à crescente 
demanda do mercado cerve-
jeiro nacional, com a proposta 
de disseminar conhecimento 
adquirido e facilitar o acesso do 
lúpulo aos pequenos produto-
res. “Hoje, ainda importamos 
toneladas do insumo da Alema-
nha, Estados Unidos, Repú-
blica Tcheca, Austrália e outros 
países. A venda do lúpulo 
produzido pelo Grupo, no Rio 

de Janeiro, é um passo gigante 
para o avanço da indústria 
cervejeira nacional. Estamos 
incentivando a produção nacio-
nal através do fácil acesso ao 
lúpulo de qualidade”, explica 
Diego Gomes, diretor indus-
trial do Grupo Petrópolis.

Desenvolvido em parceria 
com o Viveiro Ninkasi desde 
2018, o projeto do Grupo teve 

investimento inicial de R$2,5 
milhões e foi o primeiro do país a 
obter o termo de conformidade 
emitido com o aval do MAPA e 
a possuir nota fiscal de origem 
das plantas. O projeto está em 
franca expansão na fazenda de 
Teresópolis e já teve duas gran-
des colheitas realizadas desde 
o início. Em 2021, a plantação 
vai somar 20 mil mudas, plan-

tadas em mais de dez hectares, 
divididos em cinco fases. Outra 
conquista importante para o 
projeto do Grupo Petrópolis 
foi o Selo de Origem da Planta, 
obtido pela primeira vez no 
país pelo Viveiro Ninkasi, em 
dezembro de 2020. Todas as 
cultivares plantadas a partir da 
fase 3 do projeto do Grupo já 
terão esse Selo de Origem para 

comercialização.

SOBRE O GRUPO PETRÓPOLIS
O Grupo Petrópolis é a 

única grande empresa do setor 
com capital 100% nacional. 
Produz as marcas de cerveja 
Itaipava, Crystal, Lokal, Black 
Princess, Petra e Weltenbur-
ger, as vodcas Blue Spirit Ice e 
Nordka, os energéticos TNT 
Energy Drink e Magneto, o 
refrigerante It!, o isotônico TNT 
Sports Drink e a água Petra. 
Com oito fábricas em opera-
ção, o Grupo é responsável 
pela geração de aproximada-
mente 24 mil empregos dire-
tos. Por meio do projeto AMA, 
promove plantio e manutenção 
de milhares de árvores, além 
de ações de sustentabilidade e 
programa de educação ambien-
tal para escolas municipais. 
Conta também com o Saber 
Beber, programa que incentiva 
o consumo consciente de álcool, 
reforçando em suas mensagens 
que o ato de beber não é um 
problema, desde que seja feito 
de forma consciente e responsá-
vel.  O Saber Beber desenvolve 
atividades de conscientização 
por todo o país. Saiba mais 
em: www.saberbeber.com.br 
e @saberbeber, no Instagram e 
Facebook.

Grupo Petrópolis inicia venda 
de lúpulo cultivado no Brasil

CERVEJARIA será a primeira de grande porte no país a disponibilizar para a venda parte do lúpulo cultivado em sua fazenda



7O DIA DIGITAL  l 6 de abril  I  2021

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

Isenção de IPVA traz alívio 
aos empresários do turismo

MEDIDA SERÁ ENCAMINHADA como projeto de lei à ALE e pode beneficiar cerca de 550 empresas de transporte turístico em AL

Thiago Tarelli
Repórter

  

O Governo de 
Alagoas tem 
b u s c a d o , 

além de conter a pandemia do 
novo coronavírus, minimizar 
os impactos econômicos. Um 
setor que tem recebido atenção 
especial é o turismo, um dos 
pilares da economia alagoana e 
celeiro de empregos no estado. 
Como parte do pacote emer-
gencial concedido ao segmento, 
a isenção do IPVA 2021 para os 
veículos de empresas de trans-
porte turístico traz alívio aos 
empresários do setor.

Diretor da Luck Recep-
tivo, uma das maiores do 
ramo em Alagoas, que conta 
com 25 veículos em sua frota, 
Alejandro Velásquez, conta 
que a medida veio em um 
momento essencial. “Nossa 
empresa tem frota própria 
e por conta disso a isenção 
do IPVA venho no momento 
mais oportuno, apoiando de 
forma direta na manutenção 
e prestação dos serviços. Com 
a isenção do imposto, conse-
guimos nos manter em  pé e 
assim evitar as demissões. 

Hoje nós respondemos por 
uma quantidade significativa 
de empregos diretos e indire-
tos, favorecendo as famílias 
de Maceió e dos municípios 
que abrangem nossas ativi-
dades”, ressaltou.

Ainda de acordo com 
Alejandro Velásquez, todo o 
pacote emergencial direcio-
nado ao turismo têm sido um 
diferencial para os empresá-

rios neste momento difícil. “A 
pandemia afetou o turismo 
de forma global, todas a ações 
do Governo de Alagoas, 
inclusive as linhas de crédito 
em condições nunca apre-
sentadas anteriormente, irão 
beneficiar de forma direta ao 
setor produtivo do estado, 
evitando que mais empresas 
fechem suas portas, afetando 
não apenas o segmento do 

turismo e sim a economia 
como um todo”, completou.

Cerca de 550 empresas, 
entre transportadoras turís-
ticas e agências de turismo 
com frota de veículos, vincu-
lados ao Cadastro Nacional de 
Empreendimentos do Turismo 
(Cadastur ) em Alagoas, 
podem ser beneficiadas pela 
medida. A medida já teve pare-
cer positivo pela Procuradoria 

Geral do Estado (PGE) e, para 
entrar em vigor, o governador 
Renan Filho encaminhará o 
projeto de lei para aprovação 
na Assembléia Legislativa.

À frente das negociações e 
tratativas entre o governo de 
Alagoas e todo o setor produ-
tivo do estado, o secretário de 
Estado do Desenvolvimento 
Econômico e Turismo, Rafael 
Brito, explica que a isenção de 
IPVA e todas as outras medi-
das do pacote emergencial 
garantem a manutenção de 
empregos do setor. “O turismo 
em Alagoas é um celeiro de 
empregos e oportunidades 
em todo o estado. O governa-
dor Renan Filho tem feito um 
esforço enorme para contribuir 
com o empresariado do setor, 
evitando que empresas fechem 
as portas e oportunidades desa-
pareçam do mercado. Isentar o 
IPVA é tirar do próprio bolso e 
dividir a conta com o empresá-
rio. O nosso pacote emergen-
cial é, sem dúvidas, o maior 
programa de medidas econô-
micas do Brasil atualmente. 
Vamos seguir juntos fazendo 
a diferença e superando esse 
momento difícil”, ressalta o 
secretário.

Jonathan Lins

Secretário Rafael Brito ressalta que isenção de IPVA é uma das medidas que compõem pacote inédito no país

6 O DIA DIGITAL  l 6 de abril  I  2021

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

O Grupo Petró-
polis dá mais 
u m  p a s s o 

para consolidar o Brasil como 
produtor de lúpulo. A partir 
de abril, a cervejaria será a 
primeira de grande porte no 
país a disponibilizar para venda 
parte do lúpulo cultivado em 
sua fazenda, em Teresópolis, 
no Rio de Janeiro, através do 
e-commerce Bom de Beer. As 
variedades Cascade Argen-
tino, Triple Pearl e Comet serão 
comercializadas por R$24,99 o 
pacote de 100g, com armaze-
namento em atmosfera modifi-
cada para preservar ao máximo 
os aromas. O lote tem validade 
de dois anos, com entrega 
nacional, incluindo Alagoas.

Um dos pioneiros no país, o 
projeto de cultivo de lúpulo do 
Grupo Petrópolis tem o obje-
tivo de desenvolver a cultura 
no país para atender à crescente 
demanda do mercado cerve-
jeiro nacional, com a proposta 
de disseminar conhecimento 
adquirido e facilitar o acesso do 
lúpulo aos pequenos produto-
res. “Hoje, ainda importamos 
toneladas do insumo da Alema-
nha, Estados Unidos, Repú-
blica Tcheca, Austrália e outros 
países. A venda do lúpulo 
produzido pelo Grupo, no Rio 

de Janeiro, é um passo gigante 
para o avanço da indústria 
cervejeira nacional. Estamos 
incentivando a produção nacio-
nal através do fácil acesso ao 
lúpulo de qualidade”, explica 
Diego Gomes, diretor indus-
trial do Grupo Petrópolis.

Desenvolvido em parceria 
com o Viveiro Ninkasi desde 
2018, o projeto do Grupo teve 

investimento inicial de R$2,5 
milhões e foi o primeiro do país a 
obter o termo de conformidade 
emitido com o aval do MAPA e 
a possuir nota fiscal de origem 
das plantas. O projeto está em 
franca expansão na fazenda de 
Teresópolis e já teve duas gran-
des colheitas realizadas desde 
o início. Em 2021, a plantação 
vai somar 20 mil mudas, plan-

tadas em mais de dez hectares, 
divididos em cinco fases. Outra 
conquista importante para o 
projeto do Grupo Petrópolis 
foi o Selo de Origem da Planta, 
obtido pela primeira vez no 
país pelo Viveiro Ninkasi, em 
dezembro de 2020. Todas as 
cultivares plantadas a partir da 
fase 3 do projeto do Grupo já 
terão esse Selo de Origem para 

comercialização.

SOBRE O GRUPO PETRÓPOLIS
O Grupo Petrópolis é a 

única grande empresa do setor 
com capital 100% nacional. 
Produz as marcas de cerveja 
Itaipava, Crystal, Lokal, Black 
Princess, Petra e Weltenbur-
ger, as vodcas Blue Spirit Ice e 
Nordka, os energéticos TNT 
Energy Drink e Magneto, o 
refrigerante It!, o isotônico TNT 
Sports Drink e a água Petra. 
Com oito fábricas em opera-
ção, o Grupo é responsável 
pela geração de aproximada-
mente 24 mil empregos dire-
tos. Por meio do projeto AMA, 
promove plantio e manutenção 
de milhares de árvores, além 
de ações de sustentabilidade e 
programa de educação ambien-
tal para escolas municipais. 
Conta também com o Saber 
Beber, programa que incentiva 
o consumo consciente de álcool, 
reforçando em suas mensagens 
que o ato de beber não é um 
problema, desde que seja feito 
de forma consciente e responsá-
vel.  O Saber Beber desenvolve 
atividades de conscientização 
por todo o país. Saiba mais 
em: www.saberbeber.com.br 
e @saberbeber, no Instagram e 
Facebook.

Grupo Petrópolis inicia venda 
de lúpulo cultivado no Brasil

CERVEJARIA será a primeira de grande porte no país a disponibilizar para a venda parte do lúpulo cultivado em sua fazenda
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Tracker é o SUV mais 
vendido do Brasil
O Chevrolet Tracker foi 
o SUV mais vendido do 
Brasil em março, com 6,4 
mil unidades emplacadas. 
Além disso, foi o veículo de 
passeio que mais cresceu 
em volume de vendas no 
primeiro trimestre, com um 
incremento de quase 12 
mil unidades ante o mesmo 
período do ano passado. 
A nova geração do Tracker 
está completando um ano 
e chega à linha 2022 com 
novidades. A principal delas 
é a tecnologia sem fio para 
a projeção de aplicativos do 
smartphone diretamente na 
tela de 8” do veículo. 

Limpeza do carro é 
essencial diante do 
aumento dos casos 
de Covid-19
Álcool gel, máscara, 
isolamento social. Embora 
tudo isso já faça parte do 
novo normal, a limpeza 
dos carros também 
precisa ser para evitar o 
contágio da Covid-19. É 
que, de acordo com uma 
pesquisa da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) 
– instituição vinculada 
ao Ministério da Saúde 
e que atua na área da 
ciência e tecnologia em 
saúde na América Latina 
–, o novo coronavírus 
pode permanecer por até 
três dias, ou 72 horas, 
em superfícies metálicas 
e plásticas, o que inclui 
grande área da parte 
externa dos carros, como 
a lataria e os espelhos. 
Logo, manter a higiene 
dos veículos evita a 
proliferação do vírus. 

Harley-Davidson 
lança 1a Big Trail: Pan 
America 1250
Harley-Davidson lançou nos 
Estados Unidos a já bastante 
antecipada big trail Pan 
America 1250. Junto com a 
nova categoria de motos da 
marca americana estreia a 
família de motores V2 com 
refrigeração líquida batizada 
de Revolution. O modelo terá 
duas versões: Pan America 
1250 e Pan America 1250 
Special. As principais 
diferenças da Special são 
dois modos de pilotagem 
adicionais (Off-Road e Off-
Road Plus), monitoramento 
de pressão dos pneus e as 
suspensões Showa com 190 
mm de curso em variação 
semiativa.

RODASDUAS

A Renault do Brasil visando 
assegurar a segurança dos 
seus clientes e a reafirmando 
o respeito aos consumidores, 
convoca preventivamente os 
proprietários dos veículos 
Duster, com câmbio manual, 
a comparecerem à Rede de 
Concessionárias Renault 
para reparação do tubo do 
ar-condicionado. Devido a 
não conformidade no tubo do 
ar-condicionado pode ocor-
rer um contato com o tubo de 
combustível causando vaza-
mento do mesmo. A reparação 

do componente será realizada 
em até uma hora. DUSTER 
J106478 até J536311 
10/02/2020 até 20/07/2020 A 
Renault convoca também os 
proprietários dos veículos 
Sandero, Logan, Duster e 
Duster Oroch a comparecerem 
à rede de Concessionárias 
Renault para reparação do cilin-
dro de ignição. A não confor-
midade no cilindro de ignição 
pode causar perda da dirigibi-
lidade devido a uma aceleração 
ou desaceleração inesperada do 
veículo.  SANDERO 

L433060 até L446233 J390092 
até J625571 14/02/2020 
até 31/08/2020   LOGAN 
L437965 até L446762 J427779 
até J550575 14/02/2020 
até 31/08/2020    DUSTER 
J108199 até J536197 14/02/2020 
até 31/08/2020  DUSTER 
OROCH J382925 até J549677 
14/02/2020 até 31/08/2020 .

Mais informações podem 
ser obtidas com o atendente 
virtual NAVI, através do link 
www.renault.com.br/servicos/
recall ou no SAC no telefone  
0800-055 5615.

COMUNICADO DE RECALLS Renault Duster

E m  2 0 2 1 ,  a  J e e p ® 
completa 80 anos de muita 
autenticidade, aventura, 
paixão e l iberdade.  Um 
importante capítulo dessa 
história, que estreou em 
2007 mundialmente, é o Jeep 
Compass, um verdadeiro 
ícone de sucesso da marca. E 
não é para menos. Lançado 
por aqui em 2012 impor-
tado e a partir de 2016 com 
produção no Polo Automo-
tivo Jeep, em Goiana (PE), o 
modelo é líder de mercado no 
segmento de SUVs médios, o 
utilitário esportivo 4X4 mais 
vendido do País, o carro mais 
tecnológico produzido no 
Brasil e foi eleito nos últimos 
quatro anos o SUV médio 
com maior valor de revenda 
no território nacional. Para 
continuar com essa trajetória 
de sucesso, a Jeep lançará 
em breve a nova geração do 
modelo e inicia a pré-venda 
de um lote de 1.000 unidades 
do Novo Compass Série 
Especial 80 Anos na próxima 
segunda-feira (05/04). “O 
Jeep Compass é um sucesso 
desde o seu lançamento. 
Hoje, a cada 10 SUVs médios 

vendidos no Brasil, sete são 
Compass. Sabemos que, para 
continuar no topo, precisa-
mos sempre inovar. De fato, 
a nova geração do modelo 
vem para surpreender e 
fascinar principalmente aos 
amantes de tecnologia. Esse 
que já é um dos pontos fortes 
do Compass, agora ganha 
ainda mais destaque com a 

nova plataforma de sistemas 
conectados Adventure Intel-
ligence e muitas outras novi-
dades que vamos guardar 
para o lançamento. A nova 
geração vai trazer ainda mais 
performance, sofisticação 
e design”, afirma Everton 
Kurdejak, diretor de Oper-
ações Comerciais da Jeep 
para o Brasil.

Jeep inicia pré-venda da 
nova geração do Compass

BMW se une aos 
Driftbrothers da Red Bull
A adrenalina irá tomar conta 
do esperado Campeonato 
Europeu Drift Masters com 
a chegada dos Driftbrothers, 
da Red Bull, no potente seis 
cilindros BMW M4 Competition. 
Este ano, a marca bávara irá 
patrocinar os pilotos de drifting 
mais conhecidos do mundo, 
Elias e Johannes Hountondji, 
com dois veículos da linha 
M – um para cada competidor 
– durante a disputa.  Mais 
que pilotar, os irmãos também 
personalizam o carro para uso 
em pista, otimizando o motor, a 
potência, entre outros aspectos 
que ajudem a melhorar seu 
desempenho.


