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4MALHA AÉREA: AVIAÇÃO ITAPEMIRIM TERÁ VOO DIRETO MACEIÓ/BRASÍLIA A PARTIR DO SEGUNDO SEMESTRE

Nos últi-
mos dois 

meses,  as forças de 
segurança de Alagoas foram 

contempladas com armas e viaturas 
mais bem equipadas com comunicação e 

dispositivos de segurança. Hoje, foram entregues 
às Polícias Civil e Militar mais 58 viaturas blindadas, 

totalizando 109 veículos deste porte. Para o governador Renan 
Filho, “os investimentos feitos em Segurança Pública viabilizam o 

maior ciclo de redução de violência já registrado na história de Alagoas”. As 
novas viaturas serão utilizadas pela PM, Polícia Civil, Grupamento de Operações 

Aéreas e Secretaria de Segurança Pública (SSP). “Esses investimentos viabilizam o maior 
ciclo de redução de violência da nossa história, o que certamente melhora a vida do povo alago-

ano, a segurança do próprio profissional da Segurança Pública e melhora o ambiente de negócio para o 
Estado receber mais investimentos privados, especialmente no turismo”, considerou Renan Filho.

M
árcio Ferreira

Os números relativos à 
Covid-19 nas últimas 48 horas 
em Alagoas revelam estabiliza-
ção do número de óbitos em 20, 
quando já foram 24. De ontem 
para hoje, houve uma redução 
considerável: de 871 para 475 
(396 casos a menos). Os dados 
são dos boletins epidemioló-
gicos de ontem e de hoje da 
Secretaria de Saúde. Alagoas já 
registrou 168.747 casos confir-
mados do novo coronavírus. 
Com mais essas 20 mortes, agora 
são 4.054 óbitos por Covid-19 
em Alagoas. Dos 4.046 óbitos de 
pessoas residentes em Alagoas, 
2.261 eram do sexo masculino e 
1.785 do sexo feminino. 

COVID-19

Números dão 
sinais de
redução
em Alagoas
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LIMPEZA DE CANAIS

Mais de 500 quilos de lixo foram retirados do canal de águas pluviais no 
Conjunto Virgem dos Pobres I, no Vergel do Lago. Sem acesso para as 

máquinas, a Sudes utilizou mais de 15 homens para a realização do serviço, 
que irá beneficiar mais de 250 pessoas que residem às margens do córrego. 
João Paulo, residente do local, afirma que no período de chuvas é comum o 
transbordamento do canal, o que causa sofrimento para os moradores. 

Ascom/Sudes Secom Maceió

Saúde de Maceió 
mobiliza 400 agentes

VACINAÇÃO

Equipes e várias secretarias atuam no processo de vacinação contra Covid-19
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Num incipiente alvorecer 
ainda sob o incolor dos primei-
ros raios matutinos, que ousam 
timidamente despontar por entre 
amontoadas nuvens no alto do 
firmamento, a brisa impetuosa 
que se espraia sobre a terra comum 
dos homens, traz consigo notícias 
que fazem marulhar de lágrimas 
os olhos, inundando as pálpebras 
num misto de profunda tristeza 
e desmedida saudade. A menina 
sempre irrequieta, nascida nas 
úmidas paragens de sua sempre 
terna Medina, berço de seus ante-
passados na bucólica Chã Preta, 
aprendeu ainda em tenra idade 
os primeiros passos cadenciados 
do pastoril, quando das alvissa-
reiras noites natalinas, seu brilho e 
talento já despontavam tornando-

-a um fanal a guiar tantos quanto 
dela se achegavam,com seus 
ensinamentos e exemplo de devo-
tado amor as tradições populares, 
provindas do âmago do povo 
simples de sua terra.

 Laurinda Maria de Vascon-
celos, cujo epíteto de Ló eternizou 
uma mulher a frente de seu tempo, 
cujo destemor ante as inúmeras 
adversidades lhe fizeram galgar 
os píncaros de reconhecimento, lhe 
rendendo os louros dos vibrantes 
aplausos da turba de discípulos, 
amigos e discentes, em tempos 
pretéritos ainda na condição de 
professora da antiga Escola Cene-
cista Amélia Vasconcelos. Sua 
partida ainda no vigor de uma 
longeva existência causou mossas 
indescritíveis no coração dos que 

privaram de sua incondicional 
amizade. O som frenesi dos ataba-
ques que embalavam os passos 
ritmados dos folguedos alagoanos 
emudeceu, num sinal visível de 
reverência a memória jamais oblite-
rada de uma lídima mestra na arte 
folclórica, herança de seus ante-
cessores, criados à sombra arrefe-
cedora da casa grande com suas 
tradições e costumes ruralistas. 

 As limitações a que está 
adstrito o homem neste plano 
terreno não foram capazes de 
perenizar o tempo, para num 
protelamento voluntário ainda 
tê-la conosco, qual batalha ingló-
ria cujas cátedras de ausência em 
momento algum ser-lhe-ão preen-
chidas, aqui ou alhures. Foi dolo-
roso o fechar do ataúde, quando 

em câmara ardente os olhares 
lacrimosos sussurravam uma 
prece, em homenagem póstuma a 
eterna entusiasta do cordão encar-
nado, quando das renhidas dispu-
tas das centenárias cavalhadas 
de Chã Preta e Viçosa. O silêncio 
sepulcral recai por sobre os pensa-
mentos dolentes dos familiares 
e amigos, numa metáfora do sol 
que no poente vai se escondendo, 
dando lugar ao entardecer, depois 
a penumbra e em seguida a noite. 
A gélida lápide adornada em 
finíssimo mármore, cujo epitáfio 
em letras garrafais dá conta de 
que ali doravante será a sua novel 
morada, mas num misto de dor e 
esperança alimentamos a certeza 
que um dia encontrar-nos-emos 
novamente.

Lenio Luiz Streck * Jurista, professor de Direito Constitucional e pós-doutor em DireitoAlex Solnik * Jornalista

Até agora, jornalistas, jornalei-
ros, bacharéis em Direito e muitos 
quejandos estão tentando entender 
um artigo misterioso de Merval 
Pereira, replicado-elogiado por seu 
fiel escudeiro Dallagnol. Título: “As 
Razões do STF”.

Explico. Merval revela, em O 
Globo, que matematicamente o 
STF ainda poderia decidir que o 
foro de Curitiba era competente 
para julgar Lula e que Moro não 
era incompetente. Uma estra-
nhíssima matemática, já que o 
resultado pela incompetência de 
Curitiba foi de oito a três.

Mas Merval é uma espécie de 
36º camelo de Malba Tahan, de 
“O Homem Que Calculava”. Ele 
conta e não conta (com o duplo 
sentido que palavra “conta” tem). 
É um camelo imaginário.

Para Merval, oito votos não 
são oito, porque esses se dividi-
ram entre dois que achavam que 
era mesmo Curitiba, mais Alexan-
dre de Moraes, que entendia que 
era São Paulo, e três outros que 
votaram por Curitiba. Entende-
ram? Não? Mas Deltan Dallagnol 
explicou no Twitter.

É incrível isso. Já não bastava 
dar à lei o sentido que queriam, 
assim como Humpty Dumpties, 
através do espelho — em “Alice 
no país...” —, agora investem 
contra fatos. E contra a matemá-
tica. Ousados.

Estranho esse Brasil em que 
até a matemática vira objeto/
produto da consciência, da 
vontade. Pobres Kurt Gödel, 
Bertrand Russell, Wittgenstein, 
Turing, todos aqueles que discu-
tiam a natureza da matemá-
tica, o significado dos números 
enquanto números e seus funda-
mentos.

Matemática é o que Deltinha e 
Merval decidem que é, seus tolos! 
“Realismo matemático”.

Em 1984, de Orwell, 2 + 2 = 
5, porque o Grande Irmão assim 
disse. E pronto. No Brasil do lava-
jatismo, oito não é oito. Porque o 
Merval disse e Deltan Dallagnol 
referendou. O que é a matemática 
perto dessa autoridade, pois não?

A perfeita definição de solip-
sismo. Viciado(s) em si mesmo(s). 
Até a matemática é filigrana. 
Como é possível isso? Nem a 
matemática tem uma objetivi-
dade independente da mente do 
sujeito-agente-auctoritas-Delti-
nha-Merval.

Eu não entendo. Peço descul-
pas, mas não sou capaz de enten-
der uma coisa dessas.

A SOLUÇÃO ESTÁ NA ‘FILOLOGIA’
Eis, então, que fui buscar na 

Academia Brasileira de Letras 
a solução. Não no acadêmico 
Merval, mas no “dono da casa”, 
Machado (de Assis). Afinal, como 
se chama mesmo a Academia? “A 
Casa de Machado”.

Pois eu não sou da Academia 
(Brasileira de Letras), mas sou 
“feito a Machado”. E fui buscar 
na “Sereníssima República” a 
explicação para a incrível herme-
nêutica do drible da vaca feita 
por Merval, apoiada por, vejam, 
sempre ele, Dallagnol.

Prestemos atenção. A ironia 
do destino é que só Machado 
explica Merval. Quer dizer, o filó-
logo do conto “Sereníssima Repú-
blica”. Vamos lá?

O cônego ofereceu à Repú-
blica das Aranhas um sistema 
eleitoral a partir de sorteio, em 
que eram colocadas bolas com os 
nomes dos candidatos em sacos.

O inusitado ocorreu quando 
da eleição de um magistrado 
(para uma corte superior). Havia 
dois candidatos. A disputa era 
“Nebraska contra Caneca”.

Em face de problemas ante-
riores — grafia errada de nomes 
de candidatos nas bolas —, a lei 
estabeleceu que uma comissão de 
cinco assistentes poderia jurar ser 
o nome inscrito o próprio nome 
do candidato.

Feito o sorteio, saiu a bola com 
o nome de Nebraska. Ocorre que 
faltava ao nome a última letra 
(a). Mas as cinco testemunhas 
resolveram o problema. Afinal, 
Nebrask, faltando um “a”, só 
poderia ser... Nebraska. Bingo.

Mas, porém, mervaliana e 
deltaniamente, Caneca, o derro-
tado, impugnou o resultado. Fez 
um agravo. E trouxe um grande 
filólogo, formado por uma 
famosa universidade, que apre-
sentou a sua tese:

“1) Em primeiro lugar, não 
é fortuita a ausência da letra ‘a’ 
do nome Nebraska. Não havia 
carência de espaço. Logo, a falta 
foi intencional.

2) E qual a intenção? A de 
chamar a atenção para a letra 
‘k’, desamparada, solteira, sem 
sentido. Ora, na mente,’k’ e “ca” 
é a mesma coisa.

3) Logo, quem lê o final lerá 
‘ca’; imediatamente, volta-se ao 
início do nome, que é ‘ne’. Tem-se, 
assim, ‘cané’.

4) Resta a sílaba do meio, 
‘bras’, cuja redução a esta outra 
sílaba ‘ca’, última do nome 
Caneca, é a coisa mais demonstrá-
vel do mundo. Mas não demons-
trarei isso.

5) É óbvio. Há consequências 
lógicas e sintáticas, dedutivas 

e indutivas... Aí está a prova: a 
primeira afirmação mais as sila-
bas ‘ca’ às duas ‘Cane’, dando o 
nome Caneca”.

Pronto. Merval estava lá, 
disfarçado de filólogo. Mas 
vamos ver como Merval chegou 
à conclusão de que oito a três não 
era oito a três?

Simples.
1) São três “foros” envolvi-

dos. Curitiba, São Paulo e Brasí-
lia. Qual foi o mote central da 
suspeição de moro? Resposta: o 
grampeamento dos telefones dos 
advogados de Lula.

2) Então o ponto é: telefonia. 
Quais são os prefixos das três 
cidades? Curitiba é 041, Brasília é 
061, São Paulo é 011.

3) Pegando Brasília e tirando 
Curitiba, sobram 20. Somando 
São Paulo, dá 31.

4) Então, como diz o filosofo 
Antíteses, na sua obra “Juris 
tantum mas non tantum”, no 
caso sub judice cabe a “fórmula 
da inclusão exclusória”. Qual-
quer um sabe o que significa essa 
famosa cláusula.

5) Como isso é feito? Fácil: 
soma-se o resultado obtido da 
“operação incluso-exclusória” 
das três cidades do possível foro 
(31) com o número de votos que 
disseram que Curitiba era incom-
petente (oito). Assim, 31 mais 8 é 
igual a 39.

6) Quantas cidades estão na 
“disputa”? Três.

7) Logo, dividindo 39 por 3 dá 
exatamente 13.

8) Qual é número da vara de 
Curitiba em que Moro atuou? 13ª.

9) Pronto. Curitiba é compe-
tente. Qualquer um sabe disso!

E nada mais precisou ser dito! 
Causa finita!

Anitta, a mais internacional 
das cantoras brasileiras, travou 
um duelo com o ministro do Meio 
Ambiente Ricardo Salles no twitter.

Depois de aderir à #forasalles e 
ser atacada pelo ministro, ela subiu 
o tom:

“Ao invés de trabalhar ficam 
com gracinha no twitter… esse é o 
nosso governo teen… até eu tô mais 
ocupada fazendo algo pelo meu 
país do que você, meu querido”.

Salles retrucou:
“Se você conseguir demons-

trar, sem ajuda de outra pessoa, que 
sabe quais são as capitais do Brasil 
ou pelo menos os nomes dos seis 
biomas brasileiros, a gente começa 
a conversar”.

Ela voltou à carga:
“Que resposta madura. Quan-

tos anos você tem? 12? Então é 
melhor sair do ministério anyway”

E continuou:
“Pergunta que tenho que 

responder sobre esse desgoverno 
de bota que vocês estão fazendo. 
A única parte boa é que eu nem 
preciso explicar porque eu esco-
lhi lançar algo para fazer o Brasil 
lembrar que temos várias coisas 
para se orgulhar. Porque com vocês 
no comando tá puxado”. Parece 
que Anitta é daquelas que dão um 
boi para não entrar numa briga e 
uma boiada para não sair.

A sereníssima República de Merval e 
Deltan! Os homens que calculavam!

Anitta destrói 
Ricardo Salles: “com 
vocês no comando 

tá puxado”

Adeus, mestra Ló



Jé s s i c a  L u a n a 
mora em Messias, 
cerca de 40 km 

de Maceió, e acorda todos os 
dias às 5h para pegar a tempo 
o ônibus que a transporta 
até a capital. O drive-thru 
de vacinação montado pela 
Prefeitura na Justiça Federal, 
no bairro da Serraria, é o local 
de trabalho dela desde o mês 
passado, quando foi selecio-
nada no Processo Seletivo 
Simplificado da Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) 

para atuar na campanha 
contra o coronavírus.

Quando chega, por volta 
de 7h, Jéssica se junta aos cole-
gas para deixar tudo pronto 
para receber as centenas, às 
vezes milhares de maceio-
enses que passam pelo local 
todos os dias para se imuni-
zar contra a Covid-19.

Técnica em enfermagem 
com experiência em vaci-
nação, ela conta que atuar 
na campanha contra o coro-
navírus tem dois signifi-

cados muito importantes. 
“Quando eu fui chamada, 
estava desempregada. Foi 
muito bom! Eu orei, chorei, 
agradeci a Deus. E agora, 
me sinto muito feliz por 
participar desse momento. 
As pessoas que vêm sempre 
retribuem nosso trabalho, 
com um chocolate, alguns 
choram. Elas se emocionam e 
a gente também. Nunca vou 
me esquecer de ter sido linha 
de frente nessa pandemia”, 
exalta.

Ela faz parte de uma 
equipe de mais de 400 servi-
dores que atuam diariamente 
para viabilizar a logística da 
vacinação contra a Covid-19 
em Maceió, que já benefi-
ciou cerca de 150 mil pessoas 
com mais de 200 mil doses, 
incluindo a segunda aplica-
ção.

Todos os dias, técnicos 
em enfermagem, enfermeiras 
e enfermeiros, profissionais 
administrativos, guardas 
municipais, agentes de trân-

sito e outros servidores se 
dirigem a um dos oito pontos 
instalados na capital ou à 
Central Municipal de Rede de 
Frio para garantir o funciona-
mento da campanha de imuni-
zação contra o coronavírus.

Trata-se de uma engre-
nagem, que envolve várias 
secretarias municipais, 351 
servidores só da SMS, e asse-
gura a chegada da vacina à 
toda a população, por ordem 
de faixas prioritárias, de 
forma rápida e segura.
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Vacinação contra coronavírus 
mobiliza mais de 400 pessoas

EQUIPE DA VACINA: técnicos em enfermagem, enfermeiros, profissionais administrativos, guardas e agentes de trânsito
Fotos: Secom Maceió

A organização montada 
pela Prefeitura de Maceió 
para a campanha de imuniza-
ção define que o atendimento 
inicia às 9h e termina às 16h, 
isso quando não há Corujão. A 
determinação para as equipes 
é que sejam atendidos todos 
os usuários que chegarem 
até esse horário, o que muitas 
vezes faz a vacinação se esten-
der até a noite.

Nos pontos de drive-thru, 
é uma equipe da Superinten-
dência Municipal de Trans-
porte e Trânsito (SMTT) que 
fica atenta à chegada do último 
veículo e o acompanha, com a 
viatura, até a triagem e, por 
fim, à aplicação e registro. São 
15 equipes por dia, com um 
total de 35 agentes que fazem 
esse trabalho e a organização 
do trânsito no entorno dos 
pontos de vacina.

Em dias normais e de 
grande movimento, o último 
atendimento é feito por volta 
das 20h30. Em dias de Corujão, 
chegou à meia-noite. E quando 

os postos ficaram abertos 24 
horas, as equipes se revezaram 
para não deixar ninguém sem 
vacina.

“Mesmo com toda a chuva, 
fluiu muito bem, com o apoio 
das equipes de estrutura, do 
PNI [Programa Nacional de 
Imunização] e do pessoal da 
segurança”, lembra Patrícia 
Rosendo, enfermeira supervi-
sora do drive da Justiça Fede-
ral.

O procedimento começa 
com a chegada do usuário, que 
passa por uma triagem com 
enfermeiros, faz o cartão e é 
encaminhado à área de vacina-
ção e registro. Lá, o vacinador 
confere cartão e documentos e 
leva para o profissional admi-
nistrativo, que lança tudo no 
sistema do PNI, para contabili-
zar as doses aplicadas.

Patrícia explica que os 
profissionais começam a traba-
lhar bem antes da chegada dos 
primeiros usuários. Um veículo 
da SMS leva aos locais os insu-
mos como vacinas, seringas, 

álcool, canetas. Tudo é verifi-
cado e organizado nos espaços 
onde serão utilizados ao longo 
do dia.

Mas antes de começar a aten-
der, o grupo dá um pequeno 
intervalo para agradecer e pedir 
proteção a Deus. “Nossa oração 
é diária. Fazemos uma conversa 
de manhã, para pedir a Deus 
proteção. Para conseguirmos 
vencer essa luta, não só contra 
a doença, mas para fortalecer 
nosso psicológico”, conta a 
enfermeira.

Ela diz isso porque já 
vivenciou situações delicadas, 
quando as pessoas questiona-
ram sobre a eficácia da vacina, 
citaram questões políticas, 
tentaram se vacinar sem perten-
cer à faixa prioritária entre 
outros momentos mais tensos.

E é aí que entra o traba-
lho da Secretaria Municipal 
de Segurança Comunitária e 
Convívio Social (Semscs). No 
total, 22 servidores atuam nos 
locais da campanha, distribuí-
dos em duplas, trios ou equipes 

com quatro guardas em cada, 
a depender da necessidade 
avaliada pela pasta.

Houve situações em que a 
segurança precisou agir e prote-
ger os servidores da saúde, mas 
esses casos têm sido exceção, 
como Patrícia mesmo destaca.

“Cada pessoa que passa e 
diz ‘Deus lhe abençoe’, e essas 
são maioria, significa muito 
pra gente. Há um simbolismo 
muito forte em estar aqui. 
Tenho certeza que é através 
da vacina que vamos vencer o 
vírus. Quando penso que estou 
participando desse processo, 
que a gente pode ajudar a salvar 
a vida de alguém que o outro 
ama, é muito bom. É o pai de 
alguém, a mãe de alguém. Você 
é o amor de alguém. Eu penso 
em mim, penso na minha famí-
lia. É emocionante”, declara.

Com tamanho empenho e 
integração entre as secretarias 
municipais, a campanha de 
vacinação em Maceió só pode-
ria ser um sucesso. Segundo 
dados do Ministério da Saúde, a 

capital alagoana é a que possui 
maior índice de eficiência na 
imunização de sua população, 
com 95,2% das doses recebidas 
já aplicadas.

“Esse resultado é fruto de 
alguns fatores. O principal deles 
é a forma com que o prefeito JHC 
tem liderado o enfrentamento à 
pandemia de coronavírus. Ele 
assumiu o protagonismo do 
combate à Covid-19 e os resul-
tados o Brasil inteiro está vendo: 
somos o primeiro lugar em vaci-
nação entre as capitais do País”, 
pontua secretário-executivo do 
Gabinete do Prefeito, Claydson 
Moura.

“Isso se soma ao trabalho 
de uma equipe absolutamente 
dedicada e competente, com 
um olhar humano. Temos 
as melhores enfermeiras, os 
melhores técnicos em informá-
tica, os melhores profissionais 
de tecnologia da informação, 
os guardas, a SMTT, todos são 
pessoas que se dedicam inteira-
mente para ajudar Maceió nessa 
luta”, comemora Moura.

Equipes só deixam os postos à noite, após o último atendimento

Objetivo de toda a engrenagem que movimenta as equipes envolvidas no processo: a vacinação das pessoas Outra parte da equipe checa a documentação das pessoas vacinadas                                
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Severino Carvalho
Repórter

O governador 
Renan Filho 
afirmou hoje, 

durante a entrega de mais 58 
novas viaturas blindadas às 
forças policiais do Estado, 
que os investimentos feitos 
em Segurança Pública viabili-
zam o maior ciclo de redução 
de violência já registrado na 
história de Alagoas. Agora, já 
são 109 veículos deste porte 
fornecidos em menos de dois 
meses. Ao lado do secretário 
da Segurança Pública, Alfredo 
Gaspar, o chefe do Executivo 
anunciou mais investimentos 
para o setor.

A solenidade foi reali-
zada na Academia de Polícia 
Militar Senador Arnon de 
Mello (APMSAM), no bairro 
do Trapiche. As novas viatu-
ras serão utilizadas pela PM, 
Polícia Civil, Grupamento 
de Operações Aéreas e Secre-
taria de Segurança Pública 
(SSP).

“Esses investimentos 
viabilizam o maior ciclo de 
redução de violência da nossa 
história, o que certamente 
melhora a vida do povo alago-
ano, a segurança do próprio 
profissional da Segurança 
Pública e melhora o ambiente 
de negócio para o Estado 
receber mais investimentos 
privados, especialmente no 
turismo”, considerou Renan 

Filho.
As novas viaturas foram 

adquiridas com recursos do 
Tesouro Estadual decorren-
tes de uma adesão à ata de 
registro de preço do Minis-
tério da Justiça e Segurança 
Pública (MJSP), totalizando 
um invest imento de R$ 
10.950.400,00.

“São recursos do povo 
alagoano que retornam por 
meio do fortalecimento no 
policiamento e do conforto 
para o trabalhador da Segu-
rança Pública. O profissional 
que roda num carro desses, 

obviamente roda com um 
nível  de estresse muito 
menor, porque a viatura é 
de grande porte, blindada e 
aparelhada com radicomu-
nicador digital. Alagoas tem 
hoje a comunicação 100% 
digital, sendo um dos poucos 
Estados do Brasil a ter isso”, 
acrescentou Renan Filho.

As 58 viaturas são do tipo 
4x4, modelo Trail Blazer, a 
diesel. Deste total, 37 veícu-
los serão destinados à Polí-
cia Militar, 16 à Polícia Civil, 
quatro para a SSP e uma para 
o Grupamento de Operações 

Aéreas.

MAIS INVESTIMENTOS
O governador anunciou 

ainda, durante a solenidade, 
que o Estado vai, nos próxi-
mos dias, lançar a constru-
ção dos Centros Integrados 
de Segurança Pública (CISP) 
do tipo 3, através de recur-
sos viabilizados pelo senador 
Renan Calheiros, por meio de 
emenda parlamentar.

“Além disso, vamos adqui-
rir dois novos helicópteros 
para a Segurança Pública a fim 
de fortalecer o policiamento 

aéreo. Serão helicópteros 
próprios, também. O dinheiro 
já está na conta”, afirmou.

Alfredo Gaspar pontuou 
que a realidade da Segu-
rança Pública em Alagoas 
“não foi mudada num passe 
de mágica”, mas é fruto de 
muito planejamento e recur-
sos investidos.

“Hoje o governador está 
investindo quase R$ 11 milhões 
em viaturas, mas acabou de 
chegar quase R$ 3 milhões 
para a compra de munições 
que serão destinadas às novas 
armas que foram adquiridas. 
Estamos com tecnologia de 
software de ponta e isso tudo 
se traduz em mais eficiência 
nas investigações”, ponderou 
Alfredo Gaspar.

O secretário recordou, 
ainda, que quando Renan 
Filho assumiu o Governo 
do Estado em 2015, Alagoas 
registrava mais de 200 homi-
cídios  por mês.  Gaspar 
afirmou que essa triste reali-
dade foi mudada com muito 
planejamento e investimen-
tos robustos em Segurança 
Pública.  

“Estamos com menos da 
metade disso (número de 
homicídios). Trata-se de uma 
redução muito forte, dando 
exemplo ao Brasil e isso é fruto 
de muito trabalho. Há muito 
tempo Alagoas não vivia uma 
época tão importante na redu-
ção de criminalidade como 
agora”, ressaltou.

Em menos de 2 meses, Estado 
entrega 109 viaturas blindadas

GOVERNADOR AFIRMA que investimentos em Segurança Pública dão o maior ciclo de redução de violência da história de Alagoas 

Márcio Ferreira

Governador Renan Filho e secretário Alfredo Gaspar “testam” viatura blindada destinada ao Batalhão de Radiopatrulha

Thiago Tarelli
Repórter

O Governo de Alagoas, por 
meio da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Econômico e 
Turismo (Sedetur), vem traba-
lhando no restabelecimento da 
malha aérea do Estado, fragi-
lizada por conta da pandemia 
da Covid-19. Nesse sentido, o 
estado ganhará mais uma cone-
xão direta entre Maceió e Brasí-
lia (DF) no início do segundo 
semestre deste ano. O voo será 
operado pela nova companhia 
aérea brasileira Itapemirim 
Transportes Aéreos.

Recentemente lançada no 
mercado da aviação no Brasil, 

a Itapemirim operará o trecho 
entre a capital alagoana e Brasí-
lia com uma das dez unidades 
da aeronave modelo A320, com 
capacidade para 185 passagei-
ros, que compõem a frota da 
empresa. 

Para o secretário do Desen-
volvimento Econômico e 
Turismo, Rafael Brito, essa 
conquista é determinante para 
o sucesso da retomada da 
atividade turística no Estado, 
principalmente visando a alta 
temporada de verão. 

“Vamos ser uma das prin-
cipais rotas da mais nova 
companhia aérea do Brasil. Isso 
será muito importante para o 
Destino Alagoas no cenário do 

mercado do turismo brasileiro. 
Com o avanço da imunização, 
não só no Brasil, mas em todo 
o mundo, a atividade turís-

tica retomará de forma plena 
e com grande demanda repri-
mida, certamente seremos mais 
uma vez um dos destinos mais 

vendidos e procurados do país, 
gerando emprego e renda para 
os alagoanos”, frisa o secretário 
Rafael Brito.

A Itapemirim será mais uma 
companhia aérea beneficiada 
com a redução do Imposto sobre 
a Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) sobre o Quero-
sene de Aviação (QAV), o que 
torna a operação no Estado mais 
barata, já que o combustível 
representa até 35% dos custos. 
Visando fomentar as vendas 
do trecho a ser implantado, o 
executivo estadual e a transpor-
tadora também irão investir, em 
parceria, em campanhas promo-
cionais do Destino Alagoas nas 
mídias da empresa.

MALHA AÉREA

AL receberá novo voo com a Itapemirim
Divulgação

Itapemirim operará o trecho entre Maceió e Brasília com uma das dez unidades 
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ESCOLHAS DO PRESIDENTE transformaram o combate à Covid-19 em um fracasso mundial, revela pesquisa

O Brasil tinha 
os mecanis-
mos neces-

sários para lidar de maneira 
exemplar com a pandemia, 
mas as escolhas do presidente 
Jair Bolsonaro transforma-
ram o combate à covid em 
um fracasso mundial. Essa é a 
conclusão de um longo estudo 
conduzido por pesquisadores 
da Universidade de Michi-
gan, nos Estados Unidos, e 
da Fundação Getulio Vargas 
(FGV).

O estudo, transformado 
em livro e divulgado hoje, 
compila análises de cerca de 
60 pesquisadores sobre as 
políticas públicas de controle 
da pandemia adotadas por 30 
países de todos os continentes. 
Os resultados mostram que 
países que tiveram desempe-
nho melhor durante o perí-
odo analisado seguiram as 
orientações da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) e 
aliaram medidas de saúde a 
políticas sociais.

Os autores ressaltam no 
estudo que o Brasil era classi-
ficado como o país da América 
Latina mais preparado para 
lidar com emergências de 
saúde pública, segundo o 
sistema Global Health Secu-
rity Index. Também contava 
com um sistema de vigilância 
em saúde bem desenvolvido 
e tinha um bom histórico com 
epidemia porque respondeu 
com às emergências da Aids, 
da hepatite C e da influenza 
(H1N1).

“Não podemos voltar 
no tempo e rever a história, 
mas, se o presidente tivesse 
escolhido outros caminhos, 
o Brasil poderia ter apresen-
tado um desempenho muito 
melhor. Poderíamos ser um 
exemplo”, diz Elize Massard, 
professora da FGV e uma das 
autoras do estudo.

A pesquisa mostra a forma 

com que Bolsonaro usou 
todos os poderes constitu-
cionais para fazer valer a sua 
agenda, minimizar a pande-
mia e boicotar ações de esta-
dos. O estudo lembra que o 
presidente iniciou, em abril 
do ano passado, uma “campa-
nha agressiva” em apoio ao 
uso da cloroquina, remédio 
ineficaz para a covid. Essa 
posição acabou derrubando 
dois ministros da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta e Nelson 
Teich, e colocando o general 
Eduardo Pazuello no cargo. 
O texto aponta que Pazuello 
trocou técnicos por militares 
em cargos gerenciais impor-
tantes no Ministério da Saúde, 
“decisão duramente criticada 
pela comunidade da saúde 
pública”.

Elize destaca que o presi-
dente tem o poder de indicar 
e exonerar ministros, mas que 
não é comum uma intervenção 

tão forte. “Bolsonaro interferiu 
no Ministério da Saúde como 
nunca antes visto no período 
democrático. Ele interveio em 
protocolos de tratamento e até 
no modo de divulgação dos 
dados da pandemia.”

Outras ações de Bolsonaro 
que dificultaram o enfren-
tamento da pandemia são 
mencionadas no estudo. Uma 
delas foi a demora no fecha-
mento das fronteiras terrestres 
e aéreas, que estão sob a juris-
dição federal. O presidente 
também editou medidas 
provisórias para atrapalhar 
as ações de governadores, 
como a que incluiu dezenas de 
serviços na lista de essenciais 
- de igrejas a salões de beleza. 
Essa foi uma clara tentativa 
de impedir o fechamento de 
atividades, ação importante 
para garantir o isolamento 
social e diminuir a dissemina-
ção do vírus.

O estudo também diz que 
Bolsonaro defendeu políti-
cas de saúde que refletem a 
“pseudociência” e o “nega-
cionismo” e contribuiu para a 
desinformação sobre a pande-
mia. Ele decidiu ignorar as 
orientações da OMS e as polí-
ticas de saúde baseadas em 
evidência temendo que isso 
pudesse gerar consequências 
econômicas negativas, diz a 
pesquisa. O chefe do execu-
tivo também relutou em libe-
rar o auxílio emergencial.

“Houve pouca coordena-
ção entre os ministérios da 
Economia e da Saúde. Para 
combater a pandemia deve 
haver políticas sociais que 
protejam os trabalhadores e 
permitam às pessoas ficarem 
em casa”, diz Elize. A pesqui-
sadora fala que a falta de 
alinhamento entre as políticas 
sociais e de saúde também 
aconteceu em alguns países, 

enquanto outros soube-
ram manejá-las de forma 
adequada. Um dos países 
que conseguiu fazer isso foi 
a Alemanha, criando pacotes 
econômicos com objetivo de 
estimular a economia, apoiar 
empresas, proteger empregos 
e mitigar o impacto da crise 
em pessoas menos privilegia-
das.

Em relação ao Brasil, a 
pesquisa diz que o auxí-
lio emergencial foi a polí-
tica social mais importante 
durante a pandemia, garan-
tindo a sobrevivência de 
muitos cidadãos durante o 
período em que foi disponibi-
lizado. Por outro lado, o texto 
lembra que o Ministério da 
Economia atrasou o início do 
programa e que houve uma 
disputa na Câmara dos Depu-
tados para que o valor fosse 
fixado em R$ 600 - o governo 
federal queria um auxílio de 
R$ 200.

O estudo conclui que 
Bolsonaro fez de tudo para 
negar o conhecimento cien-
tífico e atrapalhar o combate 
à  pandemia .  O estrago 
causado pelo coronavírus 
no Brasil só não foi maior, 
segundo a pesquisa, porque 
o País tem uma infraestrutura 
de vigilância sanitária bem 
desenvolvida para lidar com 
pandemias. A rede de atenção 
primária do Sistema Único 
de Saúde (SUS) também foi 
apontada como essencial 
para mitigar o impacto da 
covid-19.

A atuação dos Estados 
e prefeituras foi destacada 
como outro fator que ajudou 
a controlar o caos no País. O 
estudo diz que os governado-
res lideraram a resposta do 
Brasil à pandemia e ganharam 
popularidade porque segui-
ram as orientações da ciência, 
o que parece ter “enfurecido” 
o presidente e seus apoiadores.

Estudo mostra que Bolsonaro
atrapalhou combate à pandemia

Divulgação

O estudo conclui que Bolsonaro fez de tudo para negar o conhecimento científico e atrapalhar o combate à pandemia
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Severino Carvalho
Repórter

O governador 
Renan Filho 
afirmou hoje, 

durante a entrega de mais 58 
novas viaturas blindadas às 
forças policiais do Estado, 
que os investimentos feitos 
em Segurança Pública viabili-
zam o maior ciclo de redução 
de violência já registrado na 
história de Alagoas. Agora, já 
são 109 veículos deste porte 
fornecidos em menos de dois 
meses. Ao lado do secretário 
da Segurança Pública, Alfredo 
Gaspar, o chefe do Executivo 
anunciou mais investimentos 
para o setor.

A solenidade foi reali-
zada na Academia de Polícia 
Militar Senador Arnon de 
Mello (APMSAM), no bairro 
do Trapiche. As novas viatu-
ras serão utilizadas pela PM, 
Polícia Civil, Grupamento 
de Operações Aéreas e Secre-
taria de Segurança Pública 
(SSP).

“Esses investimentos 
viabilizam o maior ciclo de 
redução de violência da nossa 
história, o que certamente 
melhora a vida do povo alago-
ano, a segurança do próprio 
profissional da Segurança 
Pública e melhora o ambiente 
de negócio para o Estado 
receber mais investimentos 
privados, especialmente no 
turismo”, considerou Renan 

Filho.
As novas viaturas foram 

adquiridas com recursos do 
Tesouro Estadual decorren-
tes de uma adesão à ata de 
registro de preço do Minis-
tério da Justiça e Segurança 
Pública (MJSP), totalizando 
um invest imento de R$ 
10.950.400,00.

“São recursos do povo 
alagoano que retornam por 
meio do fortalecimento no 
policiamento e do conforto 
para o trabalhador da Segu-
rança Pública. O profissional 
que roda num carro desses, 

obviamente roda com um 
nível  de estresse muito 
menor, porque a viatura é 
de grande porte, blindada e 
aparelhada com radicomu-
nicador digital. Alagoas tem 
hoje a comunicação 100% 
digital, sendo um dos poucos 
Estados do Brasil a ter isso”, 
acrescentou Renan Filho.

As 58 viaturas são do tipo 
4x4, modelo Trail Blazer, a 
diesel. Deste total, 37 veícu-
los serão destinados à Polí-
cia Militar, 16 à Polícia Civil, 
quatro para a SSP e uma para 
o Grupamento de Operações 

Aéreas.

MAIS INVESTIMENTOS
O governador anunciou 

ainda, durante a solenidade, 
que o Estado vai, nos próxi-
mos dias, lançar a constru-
ção dos Centros Integrados 
de Segurança Pública (CISP) 
do tipo 3, através de recur-
sos viabilizados pelo senador 
Renan Calheiros, por meio de 
emenda parlamentar.

“Além disso, vamos adqui-
rir dois novos helicópteros 
para a Segurança Pública a fim 
de fortalecer o policiamento 

aéreo. Serão helicópteros 
próprios, também. O dinheiro 
já está na conta”, afirmou.

Alfredo Gaspar pontuou 
que a realidade da Segu-
rança Pública em Alagoas 
“não foi mudada num passe 
de mágica”, mas é fruto de 
muito planejamento e recur-
sos investidos.

“Hoje o governador está 
investindo quase R$ 11 milhões 
em viaturas, mas acabou de 
chegar quase R$ 3 milhões 
para a compra de munições 
que serão destinadas às novas 
armas que foram adquiridas. 
Estamos com tecnologia de 
software de ponta e isso tudo 
se traduz em mais eficiência 
nas investigações”, ponderou 
Alfredo Gaspar.

O secretário recordou, 
ainda, que quando Renan 
Filho assumiu o Governo 
do Estado em 2015, Alagoas 
registrava mais de 200 homi-
cídios  por mês.  Gaspar 
afirmou que essa triste reali-
dade foi mudada com muito 
planejamento e investimen-
tos robustos em Segurança 
Pública.  

“Estamos com menos da 
metade disso (número de 
homicídios). Trata-se de uma 
redução muito forte, dando 
exemplo ao Brasil e isso é fruto 
de muito trabalho. Há muito 
tempo Alagoas não vivia uma 
época tão importante na redu-
ção de criminalidade como 
agora”, ressaltou.

Em menos de 2 meses, Estado 
entrega 109 viaturas blindadas

GOVERNADOR AFIRMA que investimentos em Segurança Pública dão o maior ciclo de redução de violência da história de Alagoas 

Márcio Ferreira

Governador Renan Filho e secretário Alfredo Gaspar “testam” viatura blindada destinada ao Batalhão de Radiopatrulha

Thiago Tarelli
Repórter

O Governo de Alagoas, por 
meio da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Econômico e 
Turismo (Sedetur), vem traba-
lhando no restabelecimento da 
malha aérea do Estado, fragi-
lizada por conta da pandemia 
da Covid-19. Nesse sentido, o 
estado ganhará mais uma cone-
xão direta entre Maceió e Brasí-
lia (DF) no início do segundo 
semestre deste ano. O voo será 
operado pela nova companhia 
aérea brasileira Itapemirim 
Transportes Aéreos.

Recentemente lançada no 
mercado da aviação no Brasil, 

a Itapemirim operará o trecho 
entre a capital alagoana e Brasí-
lia com uma das dez unidades 
da aeronave modelo A320, com 
capacidade para 185 passagei-
ros, que compõem a frota da 
empresa. 

Para o secretário do Desen-
volvimento Econômico e 
Turismo, Rafael Brito, essa 
conquista é determinante para 
o sucesso da retomada da 
atividade turística no Estado, 
principalmente visando a alta 
temporada de verão. 

“Vamos ser uma das prin-
cipais rotas da mais nova 
companhia aérea do Brasil. Isso 
será muito importante para o 
Destino Alagoas no cenário do 

mercado do turismo brasileiro. 
Com o avanço da imunização, 
não só no Brasil, mas em todo 
o mundo, a atividade turís-

tica retomará de forma plena 
e com grande demanda repri-
mida, certamente seremos mais 
uma vez um dos destinos mais 

vendidos e procurados do país, 
gerando emprego e renda para 
os alagoanos”, frisa o secretário 
Rafael Brito.

A Itapemirim será mais uma 
companhia aérea beneficiada 
com a redução do Imposto sobre 
a Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) sobre o Quero-
sene de Aviação (QAV), o que 
torna a operação no Estado mais 
barata, já que o combustível 
representa até 35% dos custos. 
Visando fomentar as vendas 
do trecho a ser implantado, o 
executivo estadual e a transpor-
tadora também irão investir, em 
parceria, em campanhas promo-
cionais do Destino Alagoas nas 
mídias da empresa.

MALHA AÉREA

AL receberá novo voo com a Itapemirim
Divulgação

Itapemirim operará o trecho entre Maceió e Brasília com uma das dez unidades 
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On l i n e , 
g r a t u i t o , 
l i m i t a d o 

e com grandes nomes do 
mercado nacional. No dia 
28 de abril, das 9h às 17h, o 
Sistema Fecomércio/Sesc/
Senac Alagoas vai realizar o 
1º Seminário Alagoano sobre 
Economia Digital .  Com 
quatro painéis, doze pales-
trantes e quatro moderado-
res, o evento vai se debruçar 
sobre as perspectivas, os 
desafios e as oportunidades 
do comércio em ambientes 
digitais.

Desde 2020, a pandemia 
de Covid-19 tem gerado um 
grande impacto nos negó-
cios e na economia como um 
todo. O cenário é desafia-
dor para o mercado e para 
se superar em meio à crise 
sanitária é preciso buscar 
vias alternativas em meio às 
medidas restritivas impos-
tas ao funcionamento das 
empresas de comércio de 
bens, serviços e turismo.

A proposta do evento é 
discutir esse cenário. Para 
tanto, o seminário vai reunir 

grandes nomes de empre-
sas como Magazine Luiza, 
Vivara, Locaweb, Grupo 
Carajás, Sicoob, Aloo Tele-
com,  Kaspersky Bras i l , 
Aviva - Rio Quente & Costa 
do Sauípe, Booking.com e 
Grupo Amarante.

Os painéis serão divi-
didos em Economia Digi-
tal (Perspectivas, desafios, 
oportunidades), Comércio 
Eletrônico (Como ingressar, 
manter-se e ser competitivo), 
Serviços Online (Implan-
tando e comercializando 
virtualmente) e Turismo de 
Resultados (Como ampliar 
as vendas e atingir novos 
mercados).

As inscrições  podem 
ser realizadas em www.
fecomercio-al.com.br. Para 
se inscrever, basta clicar no 
banner principal do site e 
em seguida cadastrar seus 
dados. Nas redes sociais, 
tanto em www.instagram.
com/fecomercioal quanto 
em www.facebook.com/
fecomercioal, cards diários 
trazem mais informações 
sobre o evento, inclusive, 

com detalhes sobre a trajetó-
ria dos palestrantes.

O 1º Seminário Alago-
ano sobre Economia Digital 
conta com o apoio de diver-
sos parceiros, entre eles estão 
Movimento Alagoas Compe-
titiva (MAC), Confederação 
Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), Governo de Alagoas, 
Prefeitura de Maceió, Sebrae, 
Sistema FIEA, Sicoob, Cara-
jás e Aloo Telecom.

E-COMMERCE NO BRASIL
De acordo com um levan-

tamento elaborado pela Ebit/
Nielsen Webshoppers 43, 
em 2020, o e-commerce cres-
ceu 41% no Brasil e obteve 
um faturamento de R$ 87,4 
milhões. Para se ter uma 
ideia do que esse percentual 
representa, essa é a maior 
alta registrada em 13 anos.

Em termos regionais, do 
montante total movimen-
tado no país, o Nordeste foi 
responsável por 31,7% do 
faturamento. Nesse cenário 
de avanço das vendas no 
comércio digital, Alagoas 

também apresentou núme-
ros expressivos e, segundo 
pesquisa da Nuvemshop, só 
no primeiro semestre do ano 
passado, o e-commerce cres-
ceu 340% no estado.

Os dados apresentados 
pela Ebit/Nielsen Websho-
ppers 43 indicam que, além 
do fato do país enfrentar 
uma pandemia que provo-
cou restrições no funciona-
mento do comércio, esses 
números se tornaram reali-
dade devido ao investimento 
em frete grátis e também na 
conquista de 13 milhões de 
novos consumidores para o 
mundo das compras online.

Não à toa, em ranking 
realizado pela Semrush, 
as  plataformas digi ta is 
de Magazine Luiza, Lojas 
Amer icanas  e  Mercado 
Livre aparecem na lista dos 
vinte sites mais acessados 
no Brasil no mês de março. 
A Magazine Luiza, aliás, 
registrou um crescimento 
de 120% do e-commerce no 
quarto trimestre de 2020 em 
relação ao mesmo período 
de 2019, o que equivale a 

uma alta de 57% na receita, 
conforme destacou a CNN 
Brasil.

Em Alagoas, uma das 
empresas que se destacou 
nesse cenário foi o Grupo 
Amarante, que administra os 
resorts Salinas Maceió, Sali-
nas Maragogi e Japaratinga 
Lounge Resort. Na última 
black Friday, de acordo com 
o Blog da Costa dos Corais, 
foi registrado um aumento 
de 51% no faturamento, 
sendo que mais de 90% das 
vendas foram realizadas via 
website.

Apesar das consequên-
cias impostas pela pande-
mia, os dados apresentados 
no levantamento produzido 
pela Ebit/Nielsen Websho-
ppers 43 apontam que o 
comércio digital se mostra 
muito promissor.  Só no 
último Dia dos Namorados, 
por exemplo, houve uma 
alta de 91% nas vendas de 
e-commerce em relação a 
2019. E a pesquisa identificou 
ainda que 55,1% das compras 
online realizadas em 2020 
foram feitas por smartphone.

Fecomércio AL vai realizar 
evento sobre Economia Digital

COM INSCRIÇÃO GRATUITA e transmissão online, evento contará com doze palestras e será realizado no dia 28 de abril



Agência Tatu

60% das mortes 
ocorridas em 
comunidades 

indígenas de Alagoas são de 
pessoas com menos de 60 anos 
de idade. É o que revelam os 
dados analisados pela Agên-
cia Tatu, extraídos do Painel 
Covid-19 – Etnias Indígenas 
de Alagoas, mantido pela 
Secretaria de Planejamento, 
Gestão e Patrimônio.

Ainda segundo o Painel, 
foram registrados, até a última 
segunda-feira, 321 casos do 
novo coronavírus e oito mortes 
desde o início da pandemia de 
Covid-19. Destas, duas eram 
de mulheres com idade entre 
30 e 39 anos; duas de homens 
com idades entre 40 a 49 anos; 
uma de mulher entre 50 e 
59 anos; as últimas de uma 
mulher com 80 anos ou mais 
e dois homens nesta mesma 
faixa etária.

Os dados se referem às seis 
etnias indígenas de Alagoas, 
divididas em Xukuru Kariri, 
Jeripancó, Tinguí Botó, Kariri 
Xocó, Karapató e o Wassu Cocal.

Esses dados revelam ainda 
que houve um aumento de 
42% entre janeiro e abril deste 
ano no número de casos do 
novo coronavírus. O número 
de mortes também cresceu 
60% em três meses, passando 
de cinco para oito mortes 
registradas. As etnias Xukuru-
-Kariri e Kariri-Xocó, com 
presença nos municípios de 
São Brás, Porto Real do Colé-
gio e Palmeira dos Índios, 
foram as que mais registraram 

mortes dentre as seis etnias.
A técnica de enfermagem 

da equipe multidisciplinar 
da Aldeia Mata da Cafurna 
e indígena Koram Xukuru, 
de Palmeira dos Índios,  diz 

que houve um relaxamento 
nos cuidados para prevenção 
do coronavírus também na 
comunidade.

“O trabalho de preven-
ção na comunidade no início 

foi bem assustador, porque 
era algo novo. Hoje, não 
temos a mesma intensidade 
de antes quanto aos cuida-
dos, as pessoas parecem que 
perderam o medo, não apenas 

porque a maioria já foi vaci-
nada, mas porque foram se 
acostumando. Um outro fator 
é que não tivemos uma apli-
cação de testes, o que gera 
subnotificação”, explica.

De acordo com Koram, é 
feito um trabalho educativo 
para que os indígenas não 
se desloquem para a cidade 
e fiquem mais expostos ao 
vírus.

“A maior dificuldade foi a 
questão de parar tudo. Aqui 
a maioria vive do bolsa famí-
lia e de artesanato, ou seja, 
não há geração de renda no 
momento. Recebemos ajuda 
da Prefeitura,  da Companhia 
Nacional de Abastecimento 
e da Funai, mas foram coisas 
mínimas. Então é bem difícil 
controlar as pessoas que estão 
precisando de alguma renda”, 
conta Koram, que também é 
meizinheira da aldeia – utiliza 
plantas medicinais na criação 
de remédios caseiros.

Para Jorge Vieira, membro 
do Conselho Indigenista 
Missionário e professor com 
doutorado pela Universidade 
Stendhal (na França), a ausên-
cia de uma política mais arti-
culada pelos entes federativos 
dificulta a proteção ao grupo 
considerado vulnerável. 

“Faltam ações, de fato, 
preventivas, de assistência 
no campo social para efetivar 
a garantia dos direitos cons-
titucionais, especialmente a 
demarcação da terra. Histo-
ricamente, os indígenas não 
têm a mesma imunidade do 
que pessoas não indígenas”, 
explica Vieira.
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60% das mortes por Covid são 
de pessoas com menos de 60

COMUNIDADES INDÍGENAS: Dados extraídos apontam ainda aumento na quantidade de casos registrados este ano
Nide Lins/Blog da Nide Lins Divulgaçao

Xukurus-Kariri, de Palmeira dos Índios, “lidera” o ranking de casos confirmados das comunidades indígenas em AL Koram Xukuru, técnica de enfermagem e mezinheira na Aldeia Mata da Cafurna
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On l i n e , 
g r a t u i t o , 
l i m i t a d o 

e com grandes nomes do 
mercado nacional. No dia 
28 de abril, das 9h às 17h, o 
Sistema Fecomércio/Sesc/
Senac Alagoas vai realizar o 
1º Seminário Alagoano sobre 
Economia Digital .  Com 
quatro painéis, doze pales-
trantes e quatro moderado-
res, o evento vai se debruçar 
sobre as perspectivas, os 
desafios e as oportunidades 
do comércio em ambientes 
digitais.

Desde 2020, a pandemia 
de Covid-19 tem gerado um 
grande impacto nos negó-
cios e na economia como um 
todo. O cenário é desafia-
dor para o mercado e para 
se superar em meio à crise 
sanitária é preciso buscar 
vias alternativas em meio às 
medidas restritivas impos-
tas ao funcionamento das 
empresas de comércio de 
bens, serviços e turismo.

A proposta do evento é 
discutir esse cenário. Para 
tanto, o seminário vai reunir 

grandes nomes de empre-
sas como Magazine Luiza, 
Vivara, Locaweb, Grupo 
Carajás, Sicoob, Aloo Tele-
com,  Kaspersky Bras i l , 
Aviva - Rio Quente & Costa 
do Sauípe, Booking.com e 
Grupo Amarante.

Os painéis serão divi-
didos em Economia Digi-
tal (Perspectivas, desafios, 
oportunidades), Comércio 
Eletrônico (Como ingressar, 
manter-se e ser competitivo), 
Serviços Online (Implan-
tando e comercializando 
virtualmente) e Turismo de 
Resultados (Como ampliar 
as vendas e atingir novos 
mercados).

As inscrições  podem 
ser realizadas em www.
fecomercio-al.com.br. Para 
se inscrever, basta clicar no 
banner principal do site e 
em seguida cadastrar seus 
dados. Nas redes sociais, 
tanto em www.instagram.
com/fecomercioal quanto 
em www.facebook.com/
fecomercioal, cards diários 
trazem mais informações 
sobre o evento, inclusive, 

com detalhes sobre a trajetó-
ria dos palestrantes.

O 1º Seminário Alago-
ano sobre Economia Digital 
conta com o apoio de diver-
sos parceiros, entre eles estão 
Movimento Alagoas Compe-
titiva (MAC), Confederação 
Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), Governo de Alagoas, 
Prefeitura de Maceió, Sebrae, 
Sistema FIEA, Sicoob, Cara-
jás e Aloo Telecom.

E-COMMERCE NO BRASIL
De acordo com um levan-

tamento elaborado pela Ebit/
Nielsen Webshoppers 43, 
em 2020, o e-commerce cres-
ceu 41% no Brasil e obteve 
um faturamento de R$ 87,4 
milhões. Para se ter uma 
ideia do que esse percentual 
representa, essa é a maior 
alta registrada em 13 anos.

Em termos regionais, do 
montante total movimen-
tado no país, o Nordeste foi 
responsável por 31,7% do 
faturamento. Nesse cenário 
de avanço das vendas no 
comércio digital, Alagoas 

também apresentou núme-
ros expressivos e, segundo 
pesquisa da Nuvemshop, só 
no primeiro semestre do ano 
passado, o e-commerce cres-
ceu 340% no estado.

Os dados apresentados 
pela Ebit/Nielsen Websho-
ppers 43 indicam que, além 
do fato do país enfrentar 
uma pandemia que provo-
cou restrições no funciona-
mento do comércio, esses 
números se tornaram reali-
dade devido ao investimento 
em frete grátis e também na 
conquista de 13 milhões de 
novos consumidores para o 
mundo das compras online.

Não à toa, em ranking 
realizado pela Semrush, 
as  plataformas digi ta is 
de Magazine Luiza, Lojas 
Amer icanas  e  Mercado 
Livre aparecem na lista dos 
vinte sites mais acessados 
no Brasil no mês de março. 
A Magazine Luiza, aliás, 
registrou um crescimento 
de 120% do e-commerce no 
quarto trimestre de 2020 em 
relação ao mesmo período 
de 2019, o que equivale a 

uma alta de 57% na receita, 
conforme destacou a CNN 
Brasil.

Em Alagoas, uma das 
empresas que se destacou 
nesse cenário foi o Grupo 
Amarante, que administra os 
resorts Salinas Maceió, Sali-
nas Maragogi e Japaratinga 
Lounge Resort. Na última 
black Friday, de acordo com 
o Blog da Costa dos Corais, 
foi registrado um aumento 
de 51% no faturamento, 
sendo que mais de 90% das 
vendas foram realizadas via 
website.

Apesar das consequên-
cias impostas pela pande-
mia, os dados apresentados 
no levantamento produzido 
pela Ebit/Nielsen Websho-
ppers 43 apontam que o 
comércio digital se mostra 
muito promissor.  Só no 
último Dia dos Namorados, 
por exemplo, houve uma 
alta de 91% nas vendas de 
e-commerce em relação a 
2019. E a pesquisa identificou 
ainda que 55,1% das compras 
online realizadas em 2020 
foram feitas por smartphone.

Fecomércio AL vai realizar 
evento sobre Economia Digital

COM INSCRIÇÃO GRATUITA e transmissão online, evento contará com doze palestras e será realizado no dia 28 de abril
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Evento é aberto 
ao público do 
B r a s i l ,  s e r á 

em homenagem aos 6 anos 
da companhia alagoana e 
realizado on-line por causa 
da pandemia de Covid-19. 
Escrita poética para dramatur-
gia escrita, efeitos no corpo em 
isolamento social no audio-
visual e dança-teatro serão 
alguns dos assuntos das ofi ci-
nas. Objetivo é dividir com 
demais artistas e interessados 
por artes cênicas um pouco do 
processo de criação do grupo.

A companhia alagoana 
Teatro da Poesia abre as inscri-
ções nesta sexta-feira (23) 
para o primeiro ciclo de ofi ci-
nas “ATO”, que vai acontecer 
entre os dias 14 de junho e 9 
de julho, em diferentes dias e 
horários (confi ra a programa-
ção ao fi nal do texto). O evento 
será em homenagem aos 6 
anos da companhia, on-line 
por videoconferência devido 
à pandemia da Covid-19 com 
os integrantes do grupo, e tem 
como objetivo dividir com os 
demais artistas cênicos do país 
um pouco do processo de cria-
ção da companhia.

Além de Alagoas, o grupo 
está abrindo inscrições para 
atores, artistas cênicos, estu-
dantes e interessados em artes 
cênicas de outros estados. O 
grupo valoriza o intercâmbio 
entre artistas, e em sua traje-
tória teve a oportunidade de 
trocar com outros grupos de 
várias partes do país. Essas 
trocas compõem a bagagem 
do Teatro da Poesia. As inscri-

ções terminam dia 21 de maio.
“O ATO é o nosso ato de 

resistência, de vivência, de 
sobrevivência em meio a esses 
tempos tão difíceis para todo 
mundo, principalmente pros 
artistas nesta pandemia. Esse 
ato é a nossa forma de manter 
a chama da criação artística, 
a chama de fazer arte, apesar 
das dificuldades que temos 
vivido. A gente quer passar 
com o ato essa mensagem de 
que o fazer artístico tem um 
papel imenso e fundamental 
nestes tempos atuais. As artes 
têm esse poder de manter o ser 
humano vivo”, disse Louryne 
Simões, atriz e integrante do 
grupo.

Como a companhia mescla 
outros tipos de artes além do 
teatro, no evento, o grupo 
também vai utilizar a troca entre 
assuntos das próprias ofi cinas. 
Da dança ao teatro, da fotogra-
fi a ao design, do audiovisual à 
dramaturgia escrita, resultando 
em um material artístico feito 
pelos próprios participantes. 
Os integrantes do grupo Jamer-
son Soares, John Fortunato e 
Louryne Simões vão ministrar 
as ofi cinas.

Jamerson Soares é ator, 
estudante de jornalismo e no 
ciclo de ofi cinas, ele vai reali-
zar dinâmicas que impulsio-
nam a criação de personagens 
e narrativas para o teatro, 
também vai falar sobre alguns 
conceitos que regem a compa-
nhia na hora de escrever os 
textos, entre outros assuntos. 
John Fortunato é ator, diretor 
de audiovisual e vai retra-

tar em sua oficina questões 
do audiovisual, design de 
produção, edição de vídeo e 
som, como também vai reali-
zar dinâmicas sobre os efei-
tos do corpo em isolamento 
no audiovisual. A Louryne 
Simões é atriz, professora de 
língua portuguesa e cofunda-
dora do Teatro da Poesia, e em 
sua ofi cina vai ministrar sobre 
a dança-teatro, o comporta-
mento e a consciência corpo-
ral no momento de criação 
poética, e como esse conceito 
também dá forma aos traba-
lhos da companhia.

A taxa de inscrição é de R$ 
50, haverá seleção e as vagas 
são limitadas. Para participar, 
é necessário que o interes-
sado envie a solicitação para o 
e-mail teatrodapoesia@gmail.
com, com nome completo, 
e-mail e telefone. Em seguida, 
a produção vai entrar em 
contato com o candidato para 
informar sobre os demais 
direcionamentos. O interes-
sado pode participar tanto de 
uma ofi cina como também de 
todas, fi ca de sua preferência.

No fi nal do evento, haverá 
uma mostra on-line no insta-
gram da companhia @teatro-
dapoesia com os materiais 
criados pelos próprios parti-
cipantes. Não é obrigatório a 
pessoa participar da mostra, 
apenas se ela se sentir à 
vontade.

A companhia Teatro da 
Poesia foi fundada em 2015 
por Louryne Simões e Jadir 
Pereira. Durante sua trajetória, 
o grupo apresentou os espe-

táculos “A memória da flor”, 
que estreou no Festival de 
Teatro de Alagoas (FESTAL) e 
participou de uma temporada 
em 2017 no Sesc das Artes, em 
Maceió e Arapiraca. A peça 
“Os que vêm de longe” foi 
outro espetáculo criado pela 
companhia e foi apresentado 
em 2019. Em 2020, o grupo 
foi aprovado em um edital 
da Secretaria de Estado de 
Cultura de Alagoas (Secult) 
por meio da Lei Aldir Blanc. O 
Teatro da Poesia é conhecido 
por utilizar da poesia e do 
mínimo no palco para contar 
narrativas que envolvam 
relações humanas, contextos 
sociais e históricos. 

Teatro da Poesia abre inscrições para
I Ciclo de Ofi cinas ‘ATO’ online em

 Alagoas

Programação

Inscrições abertas para o I Ciclo de 
Ofi cinas ATO - Teatro da Poesia
Abertura das inscrições: 23 de abril até 
21 de maio
Início do evento: 14 de junho

14 de junho a 18 de julho
ATO 1 - “Poética da dramaturgia escrita: 
refl exo da realidade na fi cção
Horário: 9h às 11h
Vagas: 10

21 de junho a 26 de julho
ATO 2 - 
Horário: 19h às 21h

28 de junho a 2 de julho
ATO 3 - John
Horário: 

9 de julho
Mostra on-line no Instagram do grupo 
@teatrodapoesia


