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4MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL COBRA IMEDIATA VACINAÇÃO DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS

SECRETARIA DE SAÚDE CONFIRMA NO BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE HOJE MAIS 24 MORTES POR COVID-19

UMA MORTE POR HORA
A Secretaria de Estado de 

Saúde  de Alagoas divulgou 
o Boletim Epidemiológico 
de hoje com mais 24 mortes 
confirmadas por Covid-19. 
Dessas, 13 eram da capital e 11 

do interior do Estado. As víti-
mas tiham entre 19 e 94 anos. 
Ainda segundo o boletim, 
foram 714 novos casos regis-
trados em Alagoas. Dessa 
forma, o Estado tem um total 

de 162.216 casos confirma-
dos do novo coronavírus até 
o momento, dos quais 3.163 
estão em isolamento domici-
liar. Outros 154.445 pacientes 
já finalizaram o período de 

isolamento, não apresentam 
mais sintomas e, portanto, 
estão recuperados da doença. 
Há 8.732 casos em investi-
gação laboratorial. Alagoas 
tem disponível 1.360 leitos 

exclusicos para pacientes 
com suspeita e confirmação 
de Covid-19, onde 760 estão 
ocupados até o momento: isso 
representa um total de 56% na 
taxa de ocupação.

EM ROTEIRO
Ascom/BPRv

Ascom
/Em

ater

Policiais do BPRv estão 
nas rodovias para checar 
as condições dos veículos, 
documentação dos condu-
tores e a aplicação das novas 
regras de trânsito vigentes 
do País. Hoje pela manhã, 
houve operações na rodo-
via AL-101 Sul, em Roteiro, 
pertinho do Gunga e Lagoa 
Azeda. Na ocasião, os poli-
ciais ainda observaram o 

cumprimento do Decreto 
Governamental, no aspecto 
da aglomeração de pessoas 
no transporte intermunicipal 
de passageiros. Resultado: 
quatro veículos apreendidos; 
oito condutores flagrados 
sem habilitação e lavrados 21 
Autos de Infração de Trân-
sito. Ao todo, foram abor-
dados 55 veículos, sendo 12 
Vans com passageiros.

BPRv faz operação  
na rodovia 101 Sul

2ª DOSE

Idosos que  
se atrasaram  
ainda podem 
se vacinar

4

ELA

Alagoas é  
destaque em  
III Simpósio
Internacional

7

CANAL DO SERTÃO

Emater atende a 87 
agricultores familiares

Nas regiões do médio e do 
alto Sertão, diversos produto-
res realizam o plantio de suas 
culturas às margens de uma 
das obras mais importantes 
para a população alagoana 
nos últimos anos: o Canal do 
Sertão. A Emater atende 87 
agricultores familiares em sete 
municípios da região, pres-
tando assistência técnica e 
extensão rural. As experiências 

com os produtores, que estão 
abaixo da linha da pobreza, 
têm otimizado as realidades de 
vida a partir de projetos desen-
volvidos pela Emater, como o 
programa de Fomento às Ativi-
dades Rurais e o Dom Helder 
Câmara. “O nosso objetivo é 
ampliar ainda mais a atuação 
junto aos agricultores, utili-
zando o Canal do Sertão. Para 
isso, a Emater tem participado 

de inúmeras discussões, junto 
a outros órgãos, para garantir 
essa possibilidade e viabilizar 
programas de fomento, que 
permitam aos agricultores 
um investimento inicial, para 
que tenham a infraestrutura 
necessária para utilizar essa 
água, com kits de irrigação e 
outras ferramentas”, ressaltou 
o presidente da Emater, Adal-
beron Sá Júnior. 

Emater atende 87 agricultores familiares em sete municípios, na prestação de assistência técnica e extensão rural
Policial do BPRv aborda mais um veículo na AL-101 Sul em comando tático
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E s t á  m a r c a d o  p a r a 
a m a n h ã  a  v o t a ç ã o  n o 
Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) sobre a suspeição 
do ex-juiz Sérgio Moro na 
Operação Lava Jato quando 
condenou sem provas o 
ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva. Esta votação 
pode ser a senha que faltava 
para os lavajatistas (defenso-
res da Lava Jato) e bolsonaris-
tas (Seguidores de Bolsonaro) 
esperavam para tentar impe-
dir a possibilidade de Lula 
nas urnas em 2022, do mesmo 
jeito que fizeram em 2018, 
culminando com a eleição 
deste que é hoje considerado 
o pior presidente da história.

Lembrando que o ex-juiz 
Sérgio Moro já foi condenado 
pelo Supremo Tribunal Fede-
ral por parcialidade.

Sem dó nem piedade, os 
lavajatistas, tendo o minis-

tro Edson Fachin à frente, 
tentarão votar no plenário do 
Supremo a reversão da deci-
são de tirar de Curitiba os 
processos contra o ex-presi-
dente Lula, enviando-os à 
Justiça Federal em Brasí-
lia. Com isso, as condena-
ções foram anuladas, e Lula 
tornou-se elegível. Tudo o 
que eles querem é livrar a 
cara de Sérgio Moro e fazer 
com que o ex-presidente 
Lula nunca mais possa ser 
candidato a nada e assim 
pavimentar, mais uma vez, 
o caminho para a eleição de 
um presidente totalmente 
vinculado ao grande capital 
especulativo, que certamente 
cumprirá a tarefa de acabar 
de vez com o que restou de 
soberania nacional.

C o m  o  l e r o - l e r o  d e 
combate à corrupção, lavaja-
tistas e bolsonaristas devem 

se unir numa ‘frente ampla’ 
para impedir a candidatura 
do ex-metalúrgico, que amar-
gou 580 dias preso em uma 
cela na Superintendência da 
Polícia Federal (PF) de Curi-
tiba, em processos bichados, 
comandados por Sérgio Moro, 
que agiu totalmente contra os 
preceitos da magistratura, 
influenciando diretamente os 
procuradores federais, orien-
tando-os com o único objetivo 
de condenar Lula a tempo 
de evitar que ele pudesse ser 
candidato em 2018.

Há várias décadas que 
Luiz Inácio Lula da Silva 
sofre perseguição da mídia 
corporativa nacional, que 
com a Lava Jato, Sérgio Moro 
e seus procuradores amestra-
dos, conseguiram colocá-lo 
na cadeia. Forjaram crimes, 
agilizaram decisões, atrope-
laram ritos judiciais, chega-

ram ao ponto de grampear 
telefones da presidência da 
República e publicar grava-
ções ilegais em pleno Jornal 
Nacional, da Rede Globo de 
Televisão.

Lula desde seus tempos 
de chão de fábrica e discur-
sos economicistas em frente 
aos pátios de montadoras 
de carros no ABC paulista, 
sempre foi alvo das elites 
brasileiras, que nunca acei-
taram que um ex-torneiro 
mecânico, vindo de pau-de-
-arara do Nordeste brasileiro 
fosse presidente do Brasil.

O ranço contra Lula é 
eterno. Seus algozes não 
tem a mínima piedade. Nem 
mesmo as mortes da esposa, 
irmão e neto durante os meses 
de maior perseguição foram 
capazes de acender qualquer 
luz nos corações enrijecidos 
dos inimigos do petista.

Lula é um sobrevivente 
da fome, das enchentes no 
Sudeste, das perseguições 
dos militares na década de 
80, das inúmeras eleições 
manipuladas para lhe reti-
rar o direito de concorrer em 
igualdade. Lula representa o 
brasileiro médio que nunca 
desiste, apesar das adversi-
dades. Acredito que Lula vai 
conseguir sobreviver a mais 
esse ataque rasteiro contra as 
suas liberdades políticas.

Não deixa de ser cruel ver 
um líder político como Lula 
sendo tão ferozmente perse-
guido. Tão claramente sendo 
alvo de maquinações vis. É 
revoltante e ao mesmo tempo 
nos mostra que no mundo 
dividido em classes sociais, 
os oprimidos têm que lutar 
diariamente por um lugar ao 
sol. Têm que lutar todos os 
dias contra a opressão.

Bolsonaro lançou um desa-
fio ao jornalismo, quando disse, 
no seu papel preferido de cari-
catura de ditador, que os moti-
vos da demissão dos chefes 
militares são assunto dele e do 
novo ministro da Defesa.

Só ele e o general Braga 
Netto saberiam o que aconte-
ceu. 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 
conhecia 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 minis-
tro 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 

desejavam 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 respon-
sáveis por eu estar aqui”.

O teor da conversa pode 
morrer entre eles, mas todos 
nós sabemos o que levou Bolso-
naro 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 encarce-
rado. Hoje, o que se esconde 
com a demissão dos militares 
pode ser tão ou mais grave.

O jornal ismo já  está 
devendo a grande reportagem 
sobre o abatimento dos mili-
tares depois da humilhação a 
que Bolsonaro submeteu dois 
generais, um almirante e um 
tenente-brigadeiro, mandados 
embora porque não se compor-
tavam 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 democra-
cia, 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 
públicos, envolvendo pessoas 
públicas, que interferem na 
vida de todos, não forem consi-
derados 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 secre-
tos. 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 desapare-
cida por muito tempo a história 
do deputado Rubens Paiva.

Um dia comprovou-se, por 
obra do jornalismo, que Paiva 
desaparecera nas mãos de 
torturadores. Foi assassinado. 
O jornalista 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 cami-
nhando 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 sobre-
vive 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 administra-
tiva ou um impasse casual entre 
comandante e comandados.

O Brasil foi relapso na abor-
dagem da memória da dita-
dura, 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 crimi-
nosos que não resultaram na 
perpetuação de gestos cotidia-
nos de repulsa ao que aconte-
ceu e em defesa da democracia.

O Brasil não se dedicou a 
ter nojo da ditadura e dos dita-
dores, como desejava Ulysses 
Guimarães. 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.

Batalha no STF: Lavajatista e bolsonaristas jogam 
todas as fichas para evitar Lula em 2022 

A sociedade e seus estereótipos de “homens de 
bem”, como Dr. Jairinho, o matador de criança
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Maceió é o 
município 
de Alagoas 

que mais avança na vacina-
ção contra a Covid-19. De 
acordo com a Rede Nacional 
de Dados em Saúde (RNDS), 
do Ministério da Saúde (MS), 
do total de doses aplicadas 
no Estado até o momento, 
38% correspondem à Capi-
tal. Ou seja, a cada dez doses 
aplicadas em Alagoas, quase 
quatro foram em Maceió. 
Em relação à segunda dose, 
quase metade das vacinas 
aplicadas no Estado corres-
ponde à Capital.

“Maceió se consolidou 
como a Capital que mais 
vacina no País, com 93% de 
eficácia das doses que são 
enviadas pelo Ministério da 
Saúde para o nosso municí-
pio. Essas iniciativas, como o 
Corujão da Vacina, são muito 
importantes porque ampliam 
a capacidade de vacinação e 
são extremamente relevan-
tes no momento que a gente 
começa a ampliar a escala de 
vacinação, diminuir a idade e 

aplicar a segunda dose”, afir-
mou o prefeito.

JHC des tacou  que  o 
Município se prepara para 

concluir a primeira etapa 
de vacinação, com os idosos 
de 60 anos. Ele revelou que 
a Prefeitura de Maceió, 

além de funcionar no fim de 
semana com o Corujão da 
Vacina durante 24 horas, nos 
dois drive-thrus ( Jaraguá 

e Justiça Federal), também 
estuda a possibilidade de 
os pontos fixos funciona-
rem em regime de corujão 
também, estendido até as 
21h.

De acordo com JHC, 
trabalhadores da saúde a 
partir de 35 anos começam a 
ser vacinados hoje.

“O que devemos destacar 
nesse momento é a perfor-
mance de Maceió na vaci-
nação, que tem chamado 
a  a t e n ç ã o .  M a c e i ó  n ã o 
tem parado de domingo a 
domingo. Temos um dado 
muito importante hoje, que 
Maceió tem a maior adesão 
do País à segunda dose”, 
explicou.

Para se ter ideia, conforme 
explicou JHC, as internações 
de pessoas com 80 anos ou 
mais começaram a cair.

“Isso já é o efeito da 
vacina. Só com a vacina nós 
vamos ter a saída para essa 
crise que estamos vivendo, 
que também impacta nossa 
economia” ,  f ina l izou o 
prefeito.

A cada dez doses de vacina, 
4 foram aplicadas em Maceió

SEGUNDO O MINISTÉRIO DA SAÚDE, a capital aplicou 38% dos imunizantes contra a Covid-19 no Estado

Se você perdeu ou dani-
ficou seu Cartão Bem Legal 
Cidadão, esta é a melhor hora 
para fazer uma nova via e 
voltar a utilizar o transporte 
público de Maceió da maneira 
mais prática e segura possível. 
É que até o fim do mês de abril, 
a emissão da segunda via do 
cartão Cidadão será totalmente 
gratuita para todos, bastando 
apresentar seu RG e CPF.

A segunda via gratuita 
do Cartão Cidadão pode ser 
solicitada até o dia 30 de abril, 
no posto de atendimento do 
Cartão Bem Legal no Centro 
ou nos terminais do Benedito 
Bentes, Eustáquio Gomes, 
Colina e Cruz das Almas. 
Com a solicitação, o cartão é 
entregue ao passageiro em 
um prazo de até 5 (cinco) dias 
úteis.

Para o presidente do Sindi-
cato das Empresas de Trans-
porte Urbano de Passageiros de 
Maceió (Sinturb), Guilherme 
Borges, a isenção da taxa é um 
incentivo extra para que os 

maceioenses se adaptem ainda 
mais à bilhetagem eletrônica.

“O uso do Cartão Bem 
Legal é, sem sombra de dúvi-
das, a melhor forma de utilizar 
o transporte público, princi-
palmente durante este período 
de pandemia, por reduzir 
o contato físico e o risco de 
transmissão do coronavírus”, 
explica Borges.

A modalidade Cidadão 
é voltada para o passageiro 
comum, que não tem acesso 
aos cartões Escolar (para estu-
dantes) ou Vale-Transporte 
(fornecido por empregadores), 
mas que utiliza os ônibus para 
seus deslocamentos.

BENEFÍCIOS
Entre as vantagens da 

bilhetagem eletrônica estão 
a praticidade de não precisa 
portar dinheiro, a segurança de 
poder bloquear seu cartão em 
caso de perda ou roubo e evitar 
o uso indevido de seus créditos 
(recuperando o saldo poste-
riormente) e a comodidade de 

efetuar recargas em mais de 
100 pontos da cidade ou por 
meio de um computador ou 
celular com acesso à internet.

Vale lembrar que o uso do 
Cartão Bem Legal ainda dimi-
nui consideravelmente o risco 
de contaminação por Covid-19 
quando comparado com o uso 
de dinheiro em espécie, já que 
o vírus pode permanecer nas 
cédulas por vários dias após o 
contato, de acordo com a Orga-
nização Mundial de Saúde 
(OMS). Este fator beneficia 
não só os passageiros, como 
também os rodoviários.

ONDE FAZER?
A segunda via pode ser 

solicitada em qualquer um dos 
pontos a seguir, de segunda a 
sexta (exceto feriados):

Posto Bem Legal Centro: 
7h às 17h; Terminal do Bene-
dito Bentes: 7h às 13h; Terminal 
do Eustáquio Gomes: 5h30 às 
17h30; Terminal do Colina: 5h 
às 17h; Terminal de Cruz das 
Almas: 6h às 18h

CARTÃO BEM LEGAL

2ª via pode ser emitida 
grátis até final de abril

Ascom/Sedet

O prazo para renova-
ção de alvarás que foram 
expirados a partir de 23 de 
março de 2020 foi prorro-
gado até o dia 30 de abril. A 
informação foi anunciada 
pela secretária adjunta de 
Análise e Licenciamento 
da Secretaria de Desenvol-
vimento Territorial e Meio 
Ambiente (Sedet), Cheila 
Mendonça, em entrevista ao 
telejornal Bom Dia Alagoas, 
nesta terça-feira (13).

A Prefeitura de Maceió 
prorrogou o prazo devido 
às disposições estabele-
cidas pelo Decreto Muni-
cipal nº 8.896/2020, que 
considera a ampliação do 
período de quarentena, 
decorrente  do  cenár io 
pandêmico da Covid-19. 
A Portaria 006/2021, que 
regulamenta a decisão, foi 
publicada no Diário Oficial 
do Município no dia 24 de 
março.

“Se o imóvel perdeu o 

prazo de renovação, será 
necessário abrir um novo 
processo. Uma vez apro-
vado, ele terá sua funcio-
nalidade renovada sem 
prejuízos ao requerente, 
desde que mantenha todas 
as exigências solicitadas 
pelo Município”, explicou 
a secretária adjunta.

A gestora destacou, 
ainda, que a prorrogação do 
prazo também contempla 
a apresentação de defesas 
administrativas, o cumpri-
mento de diligências para 
prestação de informações 
e juntadas de documentos 
relativos a prazos, bem 
como as licenças admi-
nistrativas urbanísticas e 
ambientais.

As solicitações de reno-
vação de alvarás podem 
ser encaminhadas para o 
e-mail atendimento.saal@
sedet.maceio.al .gov.br. 
Informações podem ser 
obtidas pelo número 82 
3312 5203, de segunda a 
sexta, das 08h às 14h.

RENOVAÇÃO DE ALVARÁS

Solicitação pode 
ser feita até dia 30

Edvan Ferreira

Quando se trata da segunda dose, metade das vacinas foi aplicada nos postos de vacinação instalados em Maceió
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O M i n i s t é r i o 
Público Fede-
r a l  ( M P F ) 

expediu recomendação ao 
Governo do Estado de Alagoas 
e à Secretaria de Saúde esta-
dual para que seja estabelecido 
cronograma de vacinação para 
povos e comunidades tradicio-
nais quilombolas e ribeirinhas, 
conforme previsto no Plano 
Nacional de Operacionalização 
da Vacinação contra a Covid-19.

O 4º Plano Nacional estabe-
leceu a ordem de prioridade dos 
povos e comunidades tradicio-
nais ribeirinhas e quilombolas, 
incluindo-os após as pessoas 
das faixas etárias de 75 a 79 anos, 

mas antes das faixas de idade 
entre os 70 e 74 anos, tendo em 
vista novas evidências sobre a 
doença, situação epidemioló-
gica desses grupos e a disponi-
bilidade atual de vacinas.

De autoria dos procura-
dores da República Bruno 
Lamenha, Julia Cadete, Niedja 
Kaspary e Roberta Bomfim, 
que compõem o GT Covid-19 
do MPF em Alagoas, a Reco-
mendação nº 8/2021 orienta aos 
gestores da saúde do Estado 
de Alagoas a distribuição das 
doses necessárias à vacinação 
de grupos ribeirinhos e quilom-
bolas à Rede de Frio de imuno-
biológicos municipais, nas 

localidades onde situadas essas 
comunidades tradicionais.

ESTATÍSTICAS 
Segundo a ONG Instituto 

Polis, homens negros são os 
que mais morrem pela Covid-
19 no Brasil, dados levanta-
dos na cidade de São Paulo 
apontam 250 óbitos a cada 
100 mil habitantes, enquanto 
que, entre os brancos, são 157 
mortes a cada 100 mil; sendo, 
entre mulheres de pele preta, 
140 mortes por 100 mil habi-
tantes, entre as de pele branca, 
são 85 por 100 mil.

De acordo com o Boletim 
Epidemiológico nº 28, de 26 de 

agosto de 2020, do Ministério 
da Saúde, 41% dos óbitos rela-
cionados à doença ocorrem na 
população negra. O levanta-
mento da imprensa aponta que 
a chance de um negro morrer 
em decorrência da infecção 
pelo novo coronavírus é 38% 
maior do que a de um branco.

A PESQUISA NACIONAL DE SAÚDE 
PNS, de 2013, revela serem 

negros 67% dos cidadãos 
dependentes do Sistema Único 
de Saúde – SUS4 e a maioria 
dos pacientes com diabetes, 
tuberculose, hipertensão e 
doenças renais crônicas, todas 
comorbidades agravantes da 

Covid-19.
Dados do IBGE demons-

tram que mulheres, negros e 
pobres são os mais afetados 
pela doença, e que, a cada dez 
pessoas que relatam mais de 
um sintoma da Covid-19, sete 
são pretas ou pardas.

PRAZO
A urgência da situação 

requer que os representan-
tes do Estado de Alagoas 
manifestem-se sobre o acata-
mento da Recomendação no 
prazo de cinco dias, a contar 
do recebimento, informando 
as providências efetivamente 
adotadas.

MPF cobra vacinação imediata 
das comunidades quilombolas

PEDIDO DO ÓRGÃO MINISTERIAL inclui, além dos povos quilombolas, a vacinação das comunidades ribeirinhas em Alagoas 

No início do mês, a Polí-
cia Federal teria indiciado o 
delegado-geral da Polícia Civil 
de Alagoas, Paulo Cerqueira, 
pelo assassinato do advogado 
Nudson Harley ocorrido em 
julho de 2009, que teria sido 
morto por engano, no lugar do 
juiz Marcelo Tadeu, que seria o 
verdadeiro alvo.

Hoje, o Comando 91, trans-
mitido pela Rádio 91,5 FM, 
conversou com o juiz Marcelo 
Tadeu, que falou sobre os 
fatos já investigados. “Causa 
surpresa [o indiciamento] 
porque é quase que inimagi-
nável uma situação como essa. 
Todavia, pela cronologia dos 
fatos desde a época que houve 
o atentado, de lá pra cá, diver-
sos fatos me deixaram sempre 
aflito, algumas coincidências 
foram verificadas…”.

“O pior é que a linha de 
investigação que foi conduzida 
por essa autoridade policial 
buscou o caminho supondo que 
o motivo do crime seria passio-
nal, o que me deixou mais preo-
cupado na época, porque eu 
tinha certeza que era uma linha 
equivocada.”, afirmou o juiz.

Marcelo Tadeu explicou 
que nunca teve contato com 
o delegado Paulo Cerqueira. 
“Ninguém pode  ju lgar 
ninguém, mas os indícios são 
fortes. Mas, se de fato, ele [o 
delegado] tem a ver com esse 
história, eu nunca tive contato 
com ele pessoalmente. Nem 

por amizade em comum, nem 
em contato profissional, nada. 
Absolutamente nada. Se ele 
está na cadeia criminosa, ele 
não teria sido o mandante, teria 
sido o intermediário, tentando 
cumprir os desejos de alguém e 
ele responda para quem ele fez 
isso”, comentou o juiz.

“Essa década foi uma 
década de sofrimento por ter 
que conviver com essa dúvida 
e, ao mesmo tempo, tendo uma 
pessoa, pai de cinco filhos, que 
foi executado. Todo o lado 
emocional, tirou um pouco da 
minha vida e isso é algo muito 
sério. Espero que esse caso 
sirva para que as instituições 
de Alagoas se preocupem com 
crimes de homicídios, inves-
tigar, prender os culpados e 
não os inocentes. Eu quero que 
pague quem fez.”, completou.

O CRIME
O homicídio aconteceu 

por volta das 19h, em julho de 
2009. Nudson Harley usava 
um orelhão quando, segundo a 
polícia, dois homens armados, 
em uma motocicleta, chegaram 
atirando. O advogado era de 
Belo Horizonte e estava pres-
tando serviço a uma constru-
tora de Alagoas.

O crime aconteceu na 
calçada de uma farmácia em 
Mangabeiras, Maceió, onde o 
então juiz Marcelo Tadeu havia 
estacionado o carro. Ele saiu do 
veículo, mas atravessou a pista 
e entrou em outra farmácia, em 
frente à de onde tinha estacio-
nado. O orelhão utilizado pela 
vítima ficava próximo do carro 
de Marcelo Tadeu.

Após ser indiciado, Paulo 
Cerqueira entregou o comando 
da Polícia Civil de Alagoas e 
classificou a ação como “um 
equívoco” da Polícia Federal, e 
negou qualquer envolvimento 
no homicídio.

ATENTADO A JUIZ

“...Ele [delegado] não 
teria sido o mandante”

João Victor Barroso
Repórter

Para a população estar 
imunizada contra a Covid-
19 se faz necessário tomar as 
duas doses da vacina contra 
o novo coronavírus, seja 
CoronaVac ou AstraZeneca. 
Por isso, as pessoas que já 
receberam a primeira dose 
do imunizante devem estar 
atentas ao tipo da vacina 
que recebeu e, principal-
mente, observar a data para 
receber a segunda dose, 
conforme consta no cartão 
de vacinação.

Aqueles  idosos  que 
receberam o imunizante 
CoronaVac, devem procu-
rar os pontos de vacinação 
nos municípios entre 21 
e 28 dias após a primeira 
dose. No caso de aplicação 
da AstraZeneca, as pessoas 
devem tomar a segunda 
dose após 12 semanas, ou 
seja, depois de três meses de 
aplicação da primeira dose.

De acordo com Herbert 
Charles Barros, superin-
tendente de Vigilância em 
Saúde da Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesau), 
as pessoas somente estarão 
devidamente imunizadas 
após receberem a segunda 
dose do imunizante.

“Para afirmarmos que 
a  pessoa  es tá  devida-
mente imunizada contra à 
Covid-19, é preciso fechar o 

esquema vacinal, que só vai 
estar completo após a admi-
nistração das duas doses da 
CoronaVac ou da AstraZe-
neca”, afirmou o superin-
tendente de Vigilância em 
Saúde.

Ainda segundo Herbert 
Charles Barros,  aquele 
idoso que toma somente 
uma dose da vacina, não 
vai ter a imunidade prote-
tora esperada. Ele reforça 
que independentemente 
do tempo entre uma dose e 
outra, as pessoas precisam 
ir até um local de vacinação 
para tomar a segunda dose.

“Nos casos,  em que, 
por exemplo, o idoso tiver 
tomado, há mais de 28 dias, 
a primeira dose de Coro-
naVac, ele deve ir tomar 
a segunda dose, mesmo 
depois do prazo estipulado. 
Só assim, ele estará devida-
mente imunizado”, refor-
çou Hebert Charles Barros.

Ele salientou que, nos 
casos em que a pessoa adoe-
ceu ou contraiu a Covid-19 
antes de tomar a segunda 
dose, é necessário esperar 
30 dias após a recupera-
ção para voltar ao posto de 
vacinação. “Pessoas com 
febre, com outro problema 
de saúde ou com suspeita 
e confirmação de infec-
ção pelo novo coronavírus 
devem aguardar se recupe-
rarem para tomar a segunda 
dose”, enfatizou.

QUEM PERDEU PRAZO

2ª dose: idosos ainda 
podem se vacinar

Reprodução

Para Marcelo Tadeu, se o delegado está na ‘cadeia criminosa’, que responda
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Brasil recua no ranking global dos 
países com maior PIB per capita

A QUEDA DO BRASIL no ranking ocorre pelo menos desde 1980, quando o Brasil estava entre os 50 países com maior PIB per capita

O Brasil recuou no ranking 
global dos países com maior 

PIB per capita em 
2020 e deve continuar 
a perder posições nos 

próximos anos, segundo proje-
ções do FMI (Fundo Monetário 
Internacional).

A queda do Brasil no 
ranking ocorre pelo menos 
desde 1980, quando o Brasil 
estava entre os 50 países com 
maior PIB per capita. Após uma 
década de crises econômicas, o 
país caiu para a 60ª posição em 
1990. Dez anos depois, perdeu 
mais sete posições (67ª).

Na primeira década dos 
anos 2000, apesar do forte cres-
cimento econômico, o país teve 
desempenho inferior à média 
mundial e perdeu mais 11 posi-
ções (78º).

Em 2014, o Brasil registrou 
o valor mais alto de PIB per 
capita, pelo conceito que consi-
dera a paridade do poder de 
compra das moedas locais, de 
US$ 15.800. Estava na 76ª posi-
ção global.

Após a recessão de 2014-
2016, seguida de três anos de 
baixo crescimento e uma nova 
recessão em 2020, o Brasil ficou 
com a 85ª posição entre os cerca 
de 195 países para os quais há 
dados, com um PIB per capita 
de US$ 14.916.

O valor é inferior ao de 
países da América Latina como 

Chile (US$ 23.366), Argentina 
(US$ 20.750) e México (US$ 
19.130), mas está à frente da 
Colômbia (US$ 14.323). Está 
atrás da Rússia (US$ 27.903), 
mas supera a Índia (US$ 6.461).

As projeções do FMI são de 
que o Brasil supere o patamar 
de 2014 em valores correntes 
somente em 2022, mantendo 
praticamente a mesma posição 
no ranking. Em 2026, último 
ano para o qual o Fundo fez 
estimativas, o país deve estar na 
posição 90.

Em termos de comparação, 
a China registrou crescimento 
do PIB per capita de 500% 
desde 2000, enquanto o Brasil 
teve expansão de 64%. O país 

asiático ultrapassou o Brasil em 
2018. Até 2026, o crescimento 
esperado é de 26% para o indi-
cador brasileiro e 57% para o 
chinês.

A paridade do poder de 
compra nivela as diferenças nos 
custos de vida dos países para 
permitir comparações interna-
cionais.

Pelo poder de paridade, 
o Brasil era em 2020 a oitava 
maior economia do planeta 
(com PIB de US$ 3,15 trilhões), 
mesma posição ocupada no 
ranking de 2019. Estão à frente 
China, EUA, Índia, Japão, 
Alemanha, Rússia e Indonésia. 
Pelas projeções do FMI a posi-
ção brasileira deve continuar a 

mesma até pelo menos 2026.
As disparidades geradas 

pela pandemia e a expectativa 
de que a recuperação global seja 
desigual, por causa do acesso a 
vacinas e capacidade de adoção 
de estímulos, estão entre os 
fatores que deixam o Brasil 
ainda em maior desvantagem.

Outros emergentes também 
vão sofrer com esses fatores. 
Ainda assim, devem ter perfor-
mance econômica superior.

Em relatório recente, o FMI 
afirmou que o PIB per capita 
deve recuar cerca de 20% de 
2020 a 2022 nos países emergen-
tes, incluindo o Brasil, ante 11% 
nos desenvolvidos.

No ano passado, o PIB 

(Produto Interno Bruto) brasi-
leiro recuou 4,1%, queda maior 
que a média mundial de 3,3%. 
Em 2021, deve crescer 3,7%, 
segundo projeção do FMI 
muito próxima dos núme-
ros estimados pelo governo 
brasileiro -resultado também 
pior que o crescimento médio 
mundial de 6% e dos países 
latino-americanos (4,6%).

Reportagem do jornal Folha 
de S.Paulo mostrou que, em 
média, cada brasileiro teve 
renda de R$ 35.172 em todo o 
ano passado. O valor significa 
uma perda próxima de R$ 1.770 
em relação a 2019, já conside-
rada a inflação, e de R$ 2.040 
ante 2010.

O país empobreceu 5,5% na 
década encerrada em 2020, no 
pior desempenho já registrado 
pelas estatísticas e estimati-
vas disponíveis, que alcançam 
até o início do século passado. 
Os dados consideram o PIB 
per capita calculado em reais, 
sem os efeitos da conversão da 
moeda e da comparação feita 
pela paridade do poder de 
compra.

O PIB per capita considera o 
valor da produção ou da renda 
dividido pela população. No 
ano passado, o PIB per capita 
em reais diminuiu 4,8%, maior 
queda desde 1990, na recessão 
do Plano Collor.
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O M i n i s t é r i o 
Público Fede-
r a l  ( M P F ) 

expediu recomendação ao 
Governo do Estado de Alagoas 
e à Secretaria de Saúde esta-
dual para que seja estabelecido 
cronograma de vacinação para 
povos e comunidades tradicio-
nais quilombolas e ribeirinhas, 
conforme previsto no Plano 
Nacional de Operacionalização 
da Vacinação contra a Covid-19.

O 4º Plano Nacional estabe-
leceu a ordem de prioridade dos 
povos e comunidades tradicio-
nais ribeirinhas e quilombolas, 
incluindo-os após as pessoas 
das faixas etárias de 75 a 79 anos, 

mas antes das faixas de idade 
entre os 70 e 74 anos, tendo em 
vista novas evidências sobre a 
doença, situação epidemioló-
gica desses grupos e a disponi-
bilidade atual de vacinas.

De autoria dos procura-
dores da República Bruno 
Lamenha, Julia Cadete, Niedja 
Kaspary e Roberta Bomfim, 
que compõem o GT Covid-19 
do MPF em Alagoas, a Reco-
mendação nº 8/2021 orienta aos 
gestores da saúde do Estado 
de Alagoas a distribuição das 
doses necessárias à vacinação 
de grupos ribeirinhos e quilom-
bolas à Rede de Frio de imuno-
biológicos municipais, nas 

localidades onde situadas essas 
comunidades tradicionais.

ESTATÍSTICAS 
Segundo a ONG Instituto 

Polis, homens negros são os 
que mais morrem pela Covid-
19 no Brasil, dados levanta-
dos na cidade de São Paulo 
apontam 250 óbitos a cada 
100 mil habitantes, enquanto 
que, entre os brancos, são 157 
mortes a cada 100 mil; sendo, 
entre mulheres de pele preta, 
140 mortes por 100 mil habi-
tantes, entre as de pele branca, 
são 85 por 100 mil.

De acordo com o Boletim 
Epidemiológico nº 28, de 26 de 

agosto de 2020, do Ministério 
da Saúde, 41% dos óbitos rela-
cionados à doença ocorrem na 
população negra. O levanta-
mento da imprensa aponta que 
a chance de um negro morrer 
em decorrência da infecção 
pelo novo coronavírus é 38% 
maior do que a de um branco.

A PESQUISA NACIONAL DE SAÚDE 
PNS, de 2013, revela serem 

negros 67% dos cidadãos 
dependentes do Sistema Único 
de Saúde – SUS4 e a maioria 
dos pacientes com diabetes, 
tuberculose, hipertensão e 
doenças renais crônicas, todas 
comorbidades agravantes da 

Covid-19.
Dados do IBGE demons-

tram que mulheres, negros e 
pobres são os mais afetados 
pela doença, e que, a cada dez 
pessoas que relatam mais de 
um sintoma da Covid-19, sete 
são pretas ou pardas.

PRAZO
A urgência da situação 

requer que os representan-
tes do Estado de Alagoas 
manifestem-se sobre o acata-
mento da Recomendação no 
prazo de cinco dias, a contar 
do recebimento, informando 
as providências efetivamente 
adotadas.

MPF cobra vacinação imediata 
das comunidades quilombolas

PEDIDO DO ÓRGÃO MINISTERIAL inclui, além dos povos quilombolas, a vacinação das comunidades ribeirinhas em Alagoas 

No início do mês, a Polí-
cia Federal teria indiciado o 
delegado-geral da Polícia Civil 
de Alagoas, Paulo Cerqueira, 
pelo assassinato do advogado 
Nudson Harley ocorrido em 
julho de 2009, que teria sido 
morto por engano, no lugar do 
juiz Marcelo Tadeu, que seria o 
verdadeiro alvo.

Hoje, o Comando 91, trans-
mitido pela Rádio 91,5 FM, 
conversou com o juiz Marcelo 
Tadeu, que falou sobre os 
fatos já investigados. “Causa 
surpresa [o indiciamento] 
porque é quase que inimagi-
nável uma situação como essa. 
Todavia, pela cronologia dos 
fatos desde a época que houve 
o atentado, de lá pra cá, diver-
sos fatos me deixaram sempre 
aflito, algumas coincidências 
foram verificadas…”.

“O pior é que a linha de 
investigação que foi conduzida 
por essa autoridade policial 
buscou o caminho supondo que 
o motivo do crime seria passio-
nal, o que me deixou mais preo-
cupado na época, porque eu 
tinha certeza que era uma linha 
equivocada.”, afirmou o juiz.

Marcelo Tadeu explicou 
que nunca teve contato com 
o delegado Paulo Cerqueira. 
“Ninguém pode  ju lgar 
ninguém, mas os indícios são 
fortes. Mas, se de fato, ele [o 
delegado] tem a ver com esse 
história, eu nunca tive contato 
com ele pessoalmente. Nem 

por amizade em comum, nem 
em contato profissional, nada. 
Absolutamente nada. Se ele 
está na cadeia criminosa, ele 
não teria sido o mandante, teria 
sido o intermediário, tentando 
cumprir os desejos de alguém e 
ele responda para quem ele fez 
isso”, comentou o juiz.

“Essa década foi uma 
década de sofrimento por ter 
que conviver com essa dúvida 
e, ao mesmo tempo, tendo uma 
pessoa, pai de cinco filhos, que 
foi executado. Todo o lado 
emocional, tirou um pouco da 
minha vida e isso é algo muito 
sério. Espero que esse caso 
sirva para que as instituições 
de Alagoas se preocupem com 
crimes de homicídios, inves-
tigar, prender os culpados e 
não os inocentes. Eu quero que 
pague quem fez.”, completou.

O CRIME
O homicídio aconteceu 

por volta das 19h, em julho de 
2009. Nudson Harley usava 
um orelhão quando, segundo a 
polícia, dois homens armados, 
em uma motocicleta, chegaram 
atirando. O advogado era de 
Belo Horizonte e estava pres-
tando serviço a uma constru-
tora de Alagoas.

O crime aconteceu na 
calçada de uma farmácia em 
Mangabeiras, Maceió, onde o 
então juiz Marcelo Tadeu havia 
estacionado o carro. Ele saiu do 
veículo, mas atravessou a pista 
e entrou em outra farmácia, em 
frente à de onde tinha estacio-
nado. O orelhão utilizado pela 
vítima ficava próximo do carro 
de Marcelo Tadeu.

Após ser indiciado, Paulo 
Cerqueira entregou o comando 
da Polícia Civil de Alagoas e 
classificou a ação como “um 
equívoco” da Polícia Federal, e 
negou qualquer envolvimento 
no homicídio.

ATENTADO A JUIZ

“...Ele [delegado] não 
teria sido o mandante”

João Victor Barroso
Repórter

Para a população estar 
imunizada contra a Covid-
19 se faz necessário tomar as 
duas doses da vacina contra 
o novo coronavírus, seja 
CoronaVac ou AstraZeneca. 
Por isso, as pessoas que já 
receberam a primeira dose 
do imunizante devem estar 
atentas ao tipo da vacina 
que recebeu e, principal-
mente, observar a data para 
receber a segunda dose, 
conforme consta no cartão 
de vacinação.

Aqueles  idosos  que 
receberam o imunizante 
CoronaVac, devem procu-
rar os pontos de vacinação 
nos municípios entre 21 
e 28 dias após a primeira 
dose. No caso de aplicação 
da AstraZeneca, as pessoas 
devem tomar a segunda 
dose após 12 semanas, ou 
seja, depois de três meses de 
aplicação da primeira dose.

De acordo com Herbert 
Charles Barros, superin-
tendente de Vigilância em 
Saúde da Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesau), 
as pessoas somente estarão 
devidamente imunizadas 
após receberem a segunda 
dose do imunizante.

“Para afirmarmos que 
a  pessoa  es tá  devida-
mente imunizada contra à 
Covid-19, é preciso fechar o 

esquema vacinal, que só vai 
estar completo após a admi-
nistração das duas doses da 
CoronaVac ou da AstraZe-
neca”, afirmou o superin-
tendente de Vigilância em 
Saúde.

Ainda segundo Herbert 
Charles Barros,  aquele 
idoso que toma somente 
uma dose da vacina, não 
vai ter a imunidade prote-
tora esperada. Ele reforça 
que independentemente 
do tempo entre uma dose e 
outra, as pessoas precisam 
ir até um local de vacinação 
para tomar a segunda dose.

“Nos casos,  em que, 
por exemplo, o idoso tiver 
tomado, há mais de 28 dias, 
a primeira dose de Coro-
naVac, ele deve ir tomar 
a segunda dose, mesmo 
depois do prazo estipulado. 
Só assim, ele estará devida-
mente imunizado”, refor-
çou Hebert Charles Barros.

Ele salientou que, nos 
casos em que a pessoa adoe-
ceu ou contraiu a Covid-19 
antes de tomar a segunda 
dose, é necessário esperar 
30 dias após a recupera-
ção para voltar ao posto de 
vacinação. “Pessoas com 
febre, com outro problema 
de saúde ou com suspeita 
e confirmação de infec-
ção pelo novo coronavírus 
devem aguardar se recupe-
rarem para tomar a segunda 
dose”, enfatizou.

QUEM PERDEU PRAZO

2ª dose: idosos ainda 
podem se vacinar

Reprodução

Para Marcelo Tadeu, se o delegado está na ‘cadeia criminosa’, que responda
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Thiago Tarelli
Repórter

Uma boa infraes-
t rutura  rodovi -
ária  é  essencial 

para o crescimento da economia e 
do turismo em qualquer lugar do 
mundo. Seguindo essa tônica, o 
Governo de Alagoas, por meio da 
Secretaria de Estado do Transporte e 
Desenvolvimento Urbano (Setrand), 
publicou, na última semana, em 
Diário Oficial, o aviso de licitação 
para a obra de implantação e restau-
ração de um novo trecho da rodovia 
AL-101 Norte, que ligará a cidade de 
Barra de Santo Antônio a Barra de 
Camaragibe, distrito do município 
de Passo de Camaragibe. A implanta-
ção da estrada deverá criar um novo 
pólo de desenvolvimento turístico, 
encurtando distâncias entre a capi-
tal Maceió e importantes destinos do 
Litoral Norte, como São Miguel dos 
Milagres e Porto de Pedras.

O novo trecho da rodovia terá 13 
km de extensão e irá encurtar em 30 
quilômetros a distância entre Maceió e 
as cidades que compõem a conhecida 
Rota Ecológica de Milagres, que são 

Passo de Camaragibe, São Miguel dos 
Milagres e Porto de Pedras. Paralelo aos 
avanços rodoviários, os investimentos 
em obras estruturantes garantem a 
chegada de novos empeendimentos 
hoteleiros. A cidade de Barra de Santo 
Antônio, por exemplo, que é o ponto 
de partida do novo trecho da AL-101 
Norte e também será beneficiada pela 
duplicação da mesma rodovia, tem 
atraído investimentos significativos 
nos últimos anos, a exemplo do hotel 
resort Vila Galé, que vem sendo cons-
truído na paradisíaca praia de Carro 
Quebrado e está em estágio avançado 
das obras, com conclusão prevista para 
2022. 

À frente do empreendimento, o 
presidente do grupo Vila Galé Hotéis, 
Jorge Rebelo de Almeida, ressalta a 
importância dos investimentos em 
infraestrutura na consolidação de 
empreendimentos hoteleiros. “O 
investimento do Governo de Alagoas 
na ampliação da rodovia AL-101 é da 
maior importância para melhorar, não 
só a acessibilidade ao Hotel Vila Galé 
Alagoas na Praia do Carro Quebrado, 
mas para valorizar todo o turismo no 
Litoral Norte”, ressalta.

Do grupo português Vila Galé, o 

Vila Galé Alagoas será o maior empre-
endimento hoteleiro do Estado e terá 
518 apartamentos,seis restauran-
tes, quatro piscinas, boate, spa, oito 
salas de reunião além de um parque 
aquático infantil. O investimento é de 
cerca de R$ 140 milhões, representa 
a 11º unidade brasileira da rede e irá 
gerar mais de 2 mil oportunidades de 
emprego na região. 

Com o encurtamento das distâncias 
e a diminuição do tempo de viagem 
entre a capital alagoana e o Litoral 
Norte, quem também ganha são as 
empresas de transporte turísticos e 
receptivos, que promovem o trans-
porte de passageiros entre os desti-
nos turísticos no Estado. Alejandro 
Velasquez, diretor da Luck Receptivo 
Maceió, uma das maiores do segmento 
no estado, conta que com esses inves-
timentos a demanda de turistas irá 
aumentar.

“Certamente haverá um fluxo 
muito maior de turistas que chegam 
por Maceió com destino às cidades 
turísticas do litoral Norte, onde exis-
tem importantes hotéis, resorts e 
pousadas. Não só daquelas que tem 
como destino final a região, como 
também do volume de visitantes que 

fazem os passeios tidos como “bate e 
volta”, tornando menor o tempo de 
viagem e maior o de visita às praias da 
região”, ressalta Alejandro Velasquez. 

Para o secretário de Estado do 
Desenvolvimento Econômico e 
Turismo, Rafael Brito, o novo pólo 
de desenvolvimento do turismo será 
essencial para a consolidação do 
turismo como grande pilar da econo-
mia e da geração de emprego em 
Alagoas. 

“O turismo em Alagoas tem avan-
çado muito, mesmo diante de tantos 
desafios. Com o empenho e irres-
trito apoio do governador Renan 
Filho temos apostado nas melhorias 
em infraestrutura, através das obras 
rodoviárias e sanitárias espalhadas 
por todo o estado, que são um dife-
rencial na atração de grandes inves-
timentos como o Vila Galé. As obras 
estruturantes, aliadas ao incansável 
trabalho promocional do destino 
que vem sendo feito junto às grandes 
plataformas e operadoras de viagens, 
vão garantir que o turismo seja, defi-
nitivamente, o grande propulsor da 
economia alagoana, gerando emprego 
e oportunidades de renda e negócios 
por todo o estado”, afirma Rafael Brito.

Turismo: Alagoas ganha novo 
polo de desenvolvimento

NOVO TRECHO DA AL-101 NORTE ligará a cidade de Barra de Santo Antônio a Passo de Camaragibe

Kaio Fragoso
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ELA: Alagoas é destaque no 
III Simpósio Internacional

EVENTO É INICIATIVA do Instituto Dr. Hemerson Casado, ONG alagoana que luta em prol das pessoas com doenças raras

A pandemia da covid-
19 reforçou a impor-
tância da pesquisa 
em todas as áreas do 
conhecimento. Com 
o objetivo de apre-

sentar novidades no trata-
mento das doenças raras, o 
Instituto Doutor Hemerson 
Casado, organização sem 
fins lucrativos alagoana, 
promove, nos dias 22, 23 e 24 
de abril de 2021, o III Simpó-
sio Internacional da Escle-
rose Lateral Amiotrófica. 

A terceira  edição do 
evento  será  to ta lmente 
online e gratuita, e é voltada 
para pacientes, familiares, 
cuidadores, pesquisadores, 
estudantes e profissionais da 
área da saúde. As inscrições 
podem ser realizadas por 
meio do site: www.elainter-
nacional.com.br 

“Estamos vivenciando 
um momento atípico e, por 
isso, o encontro será virtual 
e realizado por meio de uma 
plataforma de alta qualidade 
e extremamente inovadora, 
assim como os maiores avan-
ços da medicina”, afirma Dr. 
Hemerson Casado, médico e 
ativista das doenças raras. 

CONHECIMENTO
O III Simpósio Internacio-

nal da ELA vai contar com 
palestrantes de vários estados 
brasileiros e de países como 
Portugal, Inglaterra, Estados 
Unidos, Itália, Israel e Coreia. 

Novos parâmetros para o 
diagnóstico da ELA, avanços 

no tratamento medicamen-
toso, direitos dos pacientes 
com doenças raras, ensaios 
clínicos e terapia celular 
serão alguns dos assuntos 
abordados no evento on-line. 

DOAÇÕES
Em 2021, o Instituto Dr. 

Hemerson Casado lança o 
selo de responsabilidade 
social, que tem como missão 
reconhecer  e  va lor izar 
publicamente iniciativas de 
empresas dispostas a apoiar 
o trabalho da ONG em prol 
das pessoas com doenças 
raras. 

Pessoas físicas também 
podem doar para a causa 
durante a inscrição para 
o evento. Para mais infor-
mações sobre o projeto, 
doações, patrocínios e grade 
científica do simpósio, basta 
acessar: www.elainternacio-
nal.com.br

Divulgação
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Thiago Tarelli
Repórter

Uma boa infraes-
t rutura  rodovi -
ária  é  essencial 

para o crescimento da economia e 
do turismo em qualquer lugar do 
mundo. Seguindo essa tônica, o 
Governo de Alagoas, por meio da 
Secretaria de Estado do Transporte e 
Desenvolvimento Urbano (Setrand), 
publicou, na última semana, em 
Diário Oficial, o aviso de licitação 
para a obra de implantação e restau-
ração de um novo trecho da rodovia 
AL-101 Norte, que ligará a cidade de 
Barra de Santo Antônio a Barra de 
Camaragibe, distrito do município 
de Passo de Camaragibe. A implanta-
ção da estrada deverá criar um novo 
pólo de desenvolvimento turístico, 
encurtando distâncias entre a capi-
tal Maceió e importantes destinos do 
Litoral Norte, como São Miguel dos 
Milagres e Porto de Pedras.

O novo trecho da rodovia terá 13 
km de extensão e irá encurtar em 30 
quilômetros a distância entre Maceió e 
as cidades que compõem a conhecida 
Rota Ecológica de Milagres, que são 

Passo de Camaragibe, São Miguel dos 
Milagres e Porto de Pedras. Paralelo aos 
avanços rodoviários, os investimentos 
em obras estruturantes garantem a 
chegada de novos empeendimentos 
hoteleiros. A cidade de Barra de Santo 
Antônio, por exemplo, que é o ponto 
de partida do novo trecho da AL-101 
Norte e também será beneficiada pela 
duplicação da mesma rodovia, tem 
atraído investimentos significativos 
nos últimos anos, a exemplo do hotel 
resort Vila Galé, que vem sendo cons-
truído na paradisíaca praia de Carro 
Quebrado e está em estágio avançado 
das obras, com conclusão prevista para 
2022. 

À frente do empreendimento, o 
presidente do grupo Vila Galé Hotéis, 
Jorge Rebelo de Almeida, ressalta a 
importância dos investimentos em 
infraestrutura na consolidação de 
empreendimentos hoteleiros. “O 
investimento do Governo de Alagoas 
na ampliação da rodovia AL-101 é da 
maior importância para melhorar, não 
só a acessibilidade ao Hotel Vila Galé 
Alagoas na Praia do Carro Quebrado, 
mas para valorizar todo o turismo no 
Litoral Norte”, ressalta.

Do grupo português Vila Galé, o 

Vila Galé Alagoas será o maior empre-
endimento hoteleiro do Estado e terá 
518 apartamentos,seis restauran-
tes, quatro piscinas, boate, spa, oito 
salas de reunião além de um parque 
aquático infantil. O investimento é de 
cerca de R$ 140 milhões, representa 
a 11º unidade brasileira da rede e irá 
gerar mais de 2 mil oportunidades de 
emprego na região. 

Com o encurtamento das distâncias 
e a diminuição do tempo de viagem 
entre a capital alagoana e o Litoral 
Norte, quem também ganha são as 
empresas de transporte turísticos e 
receptivos, que promovem o trans-
porte de passageiros entre os desti-
nos turísticos no Estado. Alejandro 
Velasquez, diretor da Luck Receptivo 
Maceió, uma das maiores do segmento 
no estado, conta que com esses inves-
timentos a demanda de turistas irá 
aumentar.

“Certamente haverá um fluxo 
muito maior de turistas que chegam 
por Maceió com destino às cidades 
turísticas do litoral Norte, onde exis-
tem importantes hotéis, resorts e 
pousadas. Não só daquelas que tem 
como destino final a região, como 
também do volume de visitantes que 

fazem os passeios tidos como “bate e 
volta”, tornando menor o tempo de 
viagem e maior o de visita às praias da 
região”, ressalta Alejandro Velasquez. 

Para o secretário de Estado do 
Desenvolvimento Econômico e 
Turismo, Rafael Brito, o novo pólo 
de desenvolvimento do turismo será 
essencial para a consolidação do 
turismo como grande pilar da econo-
mia e da geração de emprego em 
Alagoas. 

“O turismo em Alagoas tem avan-
çado muito, mesmo diante de tantos 
desafios. Com o empenho e irres-
trito apoio do governador Renan 
Filho temos apostado nas melhorias 
em infraestrutura, através das obras 
rodoviárias e sanitárias espalhadas 
por todo o estado, que são um dife-
rencial na atração de grandes inves-
timentos como o Vila Galé. As obras 
estruturantes, aliadas ao incansável 
trabalho promocional do destino 
que vem sendo feito junto às grandes 
plataformas e operadoras de viagens, 
vão garantir que o turismo seja, defi-
nitivamente, o grande propulsor da 
economia alagoana, gerando emprego 
e oportunidades de renda e negócios 
por todo o estado”, afirma Rafael Brito.

Turismo: Alagoas ganha novo 
polo de desenvolvimento

NOVO TRECHO DA AL-101 NORTE ligará a cidade de Barra de Santo Antônio a Passo de Camaragibe

Kaio Fragoso
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Em seu 80º aniversário, 
Jeep® lança plataforma 
de serviços conectados
Sem dúvidas, a Jeep® é uma 
marca lendária. Afinal, são oito 
décadas de tradição, modelos 
icônicos que percorrem qualquer 
terreno e muitas histórias para 
contar. Ela inaugurou o segmento 
de SUVs, é o símbolo máximo do 
universo 4x4, tem um dia só para 
chamar de seu (04/04), virou 
sinônimo de veículo fora de estrada 
e até definição nos dicionários. 
A marca, que nasceu em 1941 
com uso militar do Willys Quad nas 
trincheiras da Segunda Guerra 
Mundial, passou a ter veículos 
adaptados para ampla aplicação 
civil depois de 1945 e tornou-se 
sinônimo de aventura, robustez e 
autenticidade.  Em 2021, a Jeep 
marca seus 80 anos com uma 
série especial para cada um dos 
quatro modelos comercializados 
no Brasil: os nacionais Renegade 
e Compass e os importados Grand 
Cherokee e Wrangler. 

Pré-venda do Novo 
Compass Série Espe-
cial 80 Anos termina em 
apenas 48 horas
Além de suas oito décadas, a 
Jeep tem outro bom motivo para 
comemorar: o sucesso da pré-
-venda do Novo Compass Série 
Especial 80 Anos com o moderno 
motor T270 turbo Flex. Em 48h20 
- exatamente às 16h20 do dia 
07/04 (quarta-feira) - todas as 
1.000 unidades foram vendidas. 
A versão limitada marca a estreia 
da nova geração do modelo, que é 
o SUV mais tecnológico fabricado 
no Brasil. A ação comercial come-
çou na segunda-feira (05/04), às 
16h, com exclusividade para os 
atuais clientes Jeep nas primeiras 
48h, que compraram pratica-
mente todos os carros oferecidos 
neste lote. Com isso, a marca 
decidiu abrir a oportunidade 
de aquisição até o lançamento 
oficial (sem quantidade limitada). 
“O Compass é um fenômeno de 
vendas e seguiu assim mesmo 
com a situação complicada de 
mercado que temos enfrentado 
recentemente

Triumph lança 
promoção para motos 
clássicas
A Triumph está oferecendo 
uma ótima oportunidade para o 
consumidor que deseja comprar 
uma motocicleta clássica. Os 
modelos Street Twin, T100 Black, 
Street Scrambler, T120 Black, 
Speed Twin e Bobber Black estão 
disponíveis pelo financiamento 
do Triumph Smart com taxa zero 
de juros, prestações a partir de 
R$ 399,00 para os modelos com 
motor de 900 cc e R$ 599 para 
as clássicas com o propulsor de 
1200 cc e a primeira parcela 
ainda pode ser paga em até 
90 dias. Estas ofertas super 
especiais são válidas somente 
para as últimas unidades dessas 
motocicletas ano/modelo 20/20. 

RODASDUAS

A Mitsubishi Motors traz 
mais uma vez ao mercado 
brasileiro a série especial Sport 
de seu SUV Eclipse Cross. Com 
visual extremamente arro-
jado aliado à excelente dirigi-
bilidade proporcionada pelo 
motor turbo de 1.5 litro e 165 
cv de potência e 25,5 kgf.m de 
torque, a produção do modelo é 
limitada a apenas 100 unidades. 
A série especial Eclipse Cross 
Sport 2022 chega este mês 

na rede de concessionárias 
Mitsubishi Motors de todo o 
Brasil com preço de R$ 205.990. 
Fabricado sobre a versão topo 
de linha do SUV da Mitsubi-
shi, o modelo oferece design 
exclusivo, totalmente focado 
na esportividade. O modelo 
é oferecido com as revisões 
do período de garantia sem 
nenhum custo para os clientes 
que optarem pelo plano de 
financiamento Mit Fácil. Por 

ele, o cliente tem a opção de dar 
uma entrada facilitada, finan-
ciar 24 parcelas e, na última, 
poder quitar seu veículo ou 
mesmo usar o saldo pago para 
adquirir um Mitsubishi zero 
quilômetro. Aos clientes que 
preferem outras formas de 
pagamento, a marca oferece 
o programa Mit Revisão, com 
valores fixos e revisões a cada 
12 meses, ou 10 mil quilômet-
ros, o que acontecer primeiro.

Linha 2022 do Eclipse Cross 
ganha série especial Sport

A General Motors anun-
ciou que lançará a primeira 
versão elétrica da picape 
Chevro le t  S i lverado ,  o 
modelo mais vendido da 
empresa nos Estados Unidos. 
O plano é liderar o segmento 
de EVs na América do Norte 
até meados da década. De 
acordo com Mark Reuss, 
presidente global da compan-
hia, a Silverado elétrica será 
produzida na Factory Zero. 
O executivo também confir-
mou que o GMC Hummer 

EV SUV também será feito 
na mesma fábrica voltada 
para veículos de zero emis-
são. A GM está investindo 
27 bilhões de dólares no 
desenvolvimento de veícu-
los elétricos e projeta comer-
cializar mais de 1 milhão 
deles até 2025 pelo mundo. 
A criação da plataforma 
Ultium, específica para EVs, 
além de ferramentas avan-
çadas de desenvolvimento 
virtual, estão contribuindo 
para a redução do período de 

desenvolvimento de novos 
produtos quase pela metade, 
ou apenas 26 meses. A versão 
elétrica da Silverado está 
sendo projetada desde o 
início para ser um legítimo 
EV, unindo todo potencial 
da plataforma Ultium com 
as consagradas virtudes da 
picape de grande porte da 
Chevrolet. A previsão é que 
o produto supere os 640 
quilômetros de autonomia 
com carga total das baterias 
quando chegar ao mercado.

Primeira picape elétrica da 
Chevrolet e Hummer

INSTITUTO RENAULT 
REALIZA DOAÇÕES 
PARA MINIMIZAR OS 
IMPACTOS DA PANDEMIA
Desde o início da pandemia, a 
Renault do Brasil, por meio do 
Instituto Renault, vem desenvolvendo 
uma série de iniciativas para reduzir 
os impactos negativos da pandemia 
do coronavírus na sociedade. 
Nesta semana, foram doados 40 
respiradores para a Secretaria 
de Estado da Saúde (Sesa), para 
utilização no combate ao covid. 
Também já foram emprestados 
neste ano 18 cilindros de oxigênio 
das fábricas do Complexo Ayrton 
Senna e doadas 10 mil máscaras 
descartáveis, produzidas pela 
Associação Borda Viva e Supera, 
para a área de saúde da prefeitura 
de São José dos Pinhais, e 500 
máscaras faceshield produzidas por 
colaboradores voluntários da Renault 
do Brasil para a Femipa (Federação 
das Santas Casas de Misericórdia e 
Hospitais Beneficentes do Estado do 
Paraná). 


