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4SANEAMENTO: EMPRESA BRK AMBIENTAL VAI PROPORCIONAR MAIS DE DOIS MIL EMPREGOS EM ALAGOAS

ALAGOAS É O SEGUNDO ESTADO DO PAÍS NA VACINAÇÃO DE PESSOAS ACIMA DE 60 ANOS

IDOSOS: QUASE 90%  
ESTÃO VACINADOS

Alagoas é o segundo estado 
do Brasil com maior percentual 
de pessoas acima de 60 anos de 
idade vacinadas contra a Covid-
19. Os dados do DataSUS, 
plataforma de informações 
do Sistema Único de Saúde, 
mostram que o estado já apli-
cou a primeira dose dos imuni-
zantes em 89,75% da população 
idosa. Até a última terça-feira 
(27), Alagoas já havia vacinado 
340.141 idosos com a primeira 
dose; outras 125.088 pessoas 
dessa faixa etária já haviam 
completado o esquema vacinal, 
com as duas doses recebidas. 
Em primeiro lugar está a Para-
íba, que já aplicou a primeira 
dose em 97% dos idosos.

Pollyanna Monteiro

Em Maceió, assim como nos demais municípios do Estado, quase 90% das pessoas acima de 60 anos foram vacinadas

Mais um criminoso foi morto 
pela polícia alagoana em suposta 
troca de tiros. O caso aconteceu 
na madrugada de hoje, no Sítio 
Poção, em Arapiraca. Policiais 
do Tigre tentavam prender o 
acusado, em cumprimento a 
mandado de prisão. Segundo a 
polícia, o homem era assaltante 
de banco, tinha envolvimento 
na morte de um policial, havia 
planejado a morte de um juiz 
federal e tentado assaltar um 
carro-forte, no Pará. Ele estaria 
em Alagoas tramando ataques 
a agências bancárias e, quando 
foi abordado hoje, na cabine de 
uma carreta, ele teria reagido a 
tiros contra os policiais. O crimi-
noso foi ferido e morreu quando 
era levado para o hospital.

ARAPIRACA

Polícia mata 
assaltante de  
bancos em  
troca de tiros

CALENDÁRIO

Mutirão da limpeza nos  
mercados de Maceió

Mercados públicos do Jacintinho, da Produção, Tabuleiro e Benedito Bentes receberão as ações permanentes
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Apesar de estar em baixa, 
o presidente Jair Bolsonaro 
ainda carrega um grande 
número de seguidores. Destes, 
apenas um pouco mais de 10% 
são considerados raiz mesmo, 
aqueles que vão até ‘a morte’ 
pelo seu ‘mito’.

Pensando nisso, elaborei 
um manual prático de como 
você que ainda não está na 
lista ‘vip’ dos seguidores mais 
prestigiados do presidente 
Bolsonaro possa se orientar e, 
finalmente, ser considerado 
um seguidor raiz bolsonarista.

Em primeiro lugar você 
precisa estar na faixa etária dos 
45 aos 90 anos. Ter pelo menos 
uns quatro Cadastro Nacio-
nal de Pessoa Jurídica (CNPJ) 
cancelados por algum tipo de 
irregularidade. Se for mulher 
tem que aceitar que os homens 
mandam e ponto final, isso é 
a ‘lei da natureza e de Deus’. 
Sim, não pode esquecer de 
ser profundo conhecedor dos 
hinos militares e cantá-los aos 
plenos pulmões, apesar da 

Covid. Pronto, você já se encai-
xou na base do bolsonarismo.

Agora é preciso avançar 
para as próximas etapas da 
‘seleção’, onde você terá que 
se enquadrar em uma série de 
diretrizes obrigatórias. Vamos 
a elas. Em tempos de pande-
mia, você precisa desrespeitar 
o distanciamento social e brigar 
com caixas e funcionários de 
padarias, shopping, super-
mercados e postos de gasolina, 
insistindo para permanecer 
sem máscara, afinal você não 
nasceu para andar com 
‘funcieira’. Seguindo essa dire-
triz, você precisa correr para 
uma farmácia mais próxima 
e adquirir seu estoque anual 
de ivermectina e clororiquina, 
receitados pelo ‘mito’ como 
tratamento precoce contra a 
Covid. Claro que você não 
deve acreditar nos cientistas 
comunistas que dizem que 
estes remédios não tem qual-
quer eficácia contra o vírus e 
ainda podem causar falência 
dos rins, fígado e pâncreas, 

levando você à morte ou a um 
tratamento para o resto da 
vida numa cadeira de hemo-
diálise ou mesmo ficar na fila 
para o transplante de fígado 
ou rim. Isso tudo é mentira dos 
esquerdistas que querem que 
você tome a vacina Chinesa ou 
Russa que vem com um chip 
microscópico capaz de te trans-
formar em um comunista.

Com relação aos aspectos 
ideológicos, os candidatos a 
bolsonaristas raiz devem acre-
ditar piamente que existe um 
grande complô interplanetário 
envolvendo comunistas peri-
gosos e esquerdistas alieníge-
nas em geral para destruir suas 
crenças cristãs e de homem de 
bem, temente a Deus e bom 
chefe de família.

Como bom bolsonarista 
você deve defender obriga-
toriamente o fechamento do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), Congresso Nacional 
e instalar uma ditadura com 
Bolsonaro como líder máximo, 
tendo seus filhos zeros como 

uma espécie de família real 
miliciana ditatorial.

Outra diretriz obrigató-
ria se relaciona às questões 
sociais. Você deve defender 
o livre mercado e propagar 
as maravilhas do empreen-
dedorismo, orientando as 
pessoas a alugarem carros 
e trabalharem 16 horas por 
dia atrás de um volante para 
faturar pouco mais de um 
salário mínimo por mês, 
sem qualquer benefício ou 
direito trabalhista. Assim, 
você propaga o paraíso neoli-
beral de que é possível viver 
das suas próprias forças e 
que direito trabalhista é coisa 
de pobre que não tem inicia-
tiva empreendedora. Outra 
forma de empreender é 
vender produtos na internet, 
transformando sua casa ou 
apartamento em um grande 
depósito de quinquilharias de 
terceira categoria. As possibi-
lidades para os bolsonaristas 
serem considerados ‘empre-
sários’ ou empreendedores 

de sucesso são inesgotáveis. 
Tem ainda as pirâmides 
financeiras como última alter-
nativa para você enriquecer 
o crime organizado mundo 
afora.

Por fim e não menos 
importante, é preciso que você 
xingue o petê, Lula e todo e 
qualquer esquerdista, chama-
dos de esquerdopatas. Além 
disso, você tem como obriga-
ção protocolar para ser consi-
derado um bolsonarista raiz 
odiar negros, gays, feministas 
e pobres em geral, mesmo você 
sendo um pobre em potencial, 
mas que tem um carro finan-
ciado e por isso está na ‘classe 
média, média’.

Pronto, se você seguir todas 
essas poucas diretrizes pode 
ser finalmente reconhecido 
pelo mito como um dos seus 
gados seguidores, mesmo que 
tenha que destruir um país, 
acabar com a economia nacio-
nal, transformando uma das 
maiores nações do planeta em 
chacota internacional.

Danilo Tamelini  * Co-fundador e Presidente LATAM da BusUp

Após a crise dos países 
considerados ricos em 2008, o 
Brasil tornou-se um dos merca-
dos mais atraentes para inves-
timentos. Mas, nos deparamos 
com uma pandemia avassa-
ladora e que faria com que os 
investimentos estrangeiros na 
economia brasileira caíssem 
50,6%, comparados com 2019. 
Em 2020 foram injetados mais 
de US$ 24 bilhões em negócios 
por aqui, de acordo com o Banco 
Central. Apesar de todos esses 
inconvenientes, trata-se de um 
país de muitas oportunidades. 
Nós temos uma população de 
211 milhões de habitantes, com 
um consumo muito grande 
e repleto de carências. Nós 
temos muito que melhorar 
em diversas esferas. Todos os 
mercados deverão passar por 
dificuldades nos próximos 
anos por conta da pandemia, 
não somente o brasileiro.

Atualmente, estou na minha 
quinta empresa e sou empresá-
rio desde os meus 23 anos de 
idade. Quando olhamos para o 
dado de que seis em dez empre-
sas fecham após cinco anos, 
olho com felicidade a minha 
trajetória e como estão meus 

empreendimentos hoje em 
dia. Nós viemos para o Brasil 
porque o negócio de transporte 
tem muito a evoluir e a cres-
cer, não só aqui como a nível 
mundial. Como o mercado de 
fretamento brasileiro é muito 
grande e apresentava muita 
carência de tecnologia e gestão, 
vi que seria uma grande opor-
tunidade trazer este negócio 
para o Brasil em 2018.

Mas, quando chegamos para 
empreender no Brasil, “buro-
cracia” foi uma das palavras 
mais ouvidas quando falamos 
de negócios. E é ela que coloca o 
país na 4ª colocação no ranking 
de países onde companhias mais 
demoram em abrir uma subsidi-
ária, tempo três vezes maior do 
que a média global. E como é 
preciso que toda documentação 
de sociedade de uma empresa 
estrangeira possua tradução 
juramentada, a contratação de 
tradutores experientes é essen-
cial para o bom andamento do 
processo.

Além da burocracia, há ritos 
jurídicos que precisam constar 
na abertura de um negócio, mas 
muitos empresários deixam 
de cumprir e isso pode ser 

responsável pelo fechamento 
da empresa e o valor investido 
acaba escorrendo pelo ralo. 
Para ilustrar isso, em 2020 o 
Gestão 4.0 e o BVA Advogados 
divulgaram o Startups Legal 
Report, esse levantamento 
concluiu que 48,15% das Star-
tups descumpriram a Conven-
ção Coletiva de Trabalho (CCT) 
e que 15,38% nem a conhe-
ciam. De aproximadamente 
100 empresas analisadas nesta 
pesquisa, 76,92% se ausentaram 
de celebrar o Acordo de Sócios, 
item fundamental para regula-
mentar questões de governança 
entre sócios e administradores. 
Outro dado também assusta, 
69,23% não possuíam o termo 
de cessão de propriedade inte-
lectual nos contratos de traba-
lho e prestação de serviços.

Se a grande quantidade de 
detalhes já faz com que o anda-
mento seja demorado, a dica é 
evitar permanecer nas mãos de 
profissionais despreparados 
que, mesmo com boa vontade, 
não possuam bagagem para 
agilizar documentações neces-
sárias em tempo hábil, atra-
sando ainda mais o processo. Se 
nosso País não é para amadores, 

deixe as traduções juramenta-
das nas mãos de profissionais 
com larga experiência neste 
tipo de serviço. Mesmo diante 
de todos os entraves citados, o 
governo tem tentado mudar 
esse cenário através de novas 
políticas de incentivo, como a 
Lei do Microempreendedor 
Individual, o Simples e o recente 
Marco Legal de Startups.

Esses são notórios progres-
sos que incentivam o surgi-
mento de novos empresários 
que irão gerar mais empregos 
e soluções para um país em 
ascensão em diversas áreas. 
Além de arrecadar mais 
impostos, o governo auxilia a 
nova classe de empreendedo-
res. Hoje, vejo muitas pessoas 
comentando que o Brasil é o 
Estados Unidos da década de 
50: um país propício a empre-
endedores dispostos a resolver 
problemas. A grande verdade 
é que nosso país está melhor 
que os Estados Unidos daquela 
época. Não nos faltam oportu-
nidades e problemas a serem 
resolvidos, desde uma falha de 
logística até o surgimento de 
uma classe média ansiosa por 
novos produtos e serviços.

O cenário atual cria um país 
aberto para novas empresas 
interessadas em criar valor aos 
seus produtos e serviços. Nunca 
tivemos tanto acesso à internet, 
por exemplo. Jamais vimos 
uma população tão conectada 
quanto nesse momento deli-
cado vivido pela humanidade. 
Isso tudo, mesmo ainda com as 
inúmeras burocracias e pouco 
dinheiro, torna o Brasil um 
lugar perfeito para empreen-
der.

Eu não tenho dúvidas que 
nosso País possui muito a 
conquistar. As nossas leis ainda 
são responsáveis por impedir 
o surgimento de muitas ideias, 
o acesso ao dinheiro poderia 
ser facilitado, as universida-
des poderiam focar em formas 
novos empreendedores. Todos 
esses quesitos ainda precisam 
ser melhorados. Porém, não 
tenho dúvidas que estamos 
em franco desenvolvimento 
de uma nação empreendedora. 
Ao pegar minha trajetória de 
co-fundador de uma empresa 
estrangeira, tenho convicção de 
que estamos no caminho certo 
para um país ainda mais inova-
dor e tecnológico.

Os desafios de empreender com uma multinacional no Brasil

Veja como ser um seguidor raiz 
do presidente Jair Bolsonaro



A Prefeitura de 
Maceió está 
disponibili-

zando serviços e equipamentos 
para que o maceioense realize 
o descarte correto de seu lixo 
pessoal e demais utensílios 
que não servem para uso. A 
Superintendência Municipal 
de Desenvolvimento Sustentá-
vel (Sudes) conta com a Coleta 
Seletiva, Coleta de Volumo-
sos, Ecopontos e os Pontos de 
Entrega Voluntária (PEVs).

Com um descarte regu-
lar e feito de forma correta, a 
Prefeitura de Maceió poderia 
economizar até R$ 2 milhões 
por mês. Este é o valor gasto 
para dar vazão ao descarte 
irregular. Móveis inservíveis, 
material reciclável, pneus, 
restos de poda de árvore, resí-
duo domiciliar e de construção 
civil; poucos itens escapam ao 
destino de serem jogados em 
praças, ruas, terrenos e demais 
locais a céu aberto. 

Como consequência do 
descarte feito de forma incor-
reta, uma série de doenças e 
prejuízos para a população e 
para o meio ambiente começam 
a surgir. A gestão municipal 
investe então desde a coleta, no 
transporte e na destinação final 
dos resíduos descartados nos 

pontos irregulares.
Em parceira com a prefei-

tura, quatro cooperativas fazem 
a Coleta Seletiva na modali-
dade porta a porta: Coopvila, 
Cooplum, Cooprel Antares e 
Cooprel Benedito Bentes. Por 
enquanto, o serviço atende 
apenas algumas regiões da 
cidade. No entanto, para os 
locais que não são atendidos, o 
cidadão possui a opção de utili-
zar um dos 21 PEVs, espalha-
dos nas principais vias e praças 
de Maceió, para descartar seu 
material reciclável.

Além disso, para que a 
população descarte de forma 
correta seus móveis inservíveis, 

a Coleta de Volumosos funciona 
de forma rápida e prática, indo 
buscar o resíduo na casa do 
solicitante em um curto prazo. 
Outra opção para descartar seu 
material inservível, restos de 
poda e entulhos da construção 
civil (até um metro cúbico) é um 
dos cinco Ecopontos instalados 
em Maceió.

De janeiro até agora, a Sudes 
já recolheu mais de 40 mil tone-
ladas de resíduos nos mais de 
180 pontos crônicos de descarte 
irregular mapeados na cidade. 
Com a chegada da quadra 
chuvosa, a prática se torna um 
problema para a cidade e para o 
meio ambiente, pois os resíduos 

acabam indo parar nas bocas 
de lobo, canais e galerias por 
onde deveriam passar apenas 
as águas pluviais. Como conse-
quência, os materiais impedem 
a passagem e geram os alaga-
mentos.

Além disso, ao chegar nos 
rios ou praias, provocam dese-
quilíbrio ambiental, represen-
tando uma grande ameaça à 
vida aquática, podendo conta-
minar a água utilizada para 
consumo humano, tornando-
-a inapropriada e causando 
doenças.

Ivens Peixoto, superin-
tendente da Sudes, diz que o 
órgão oferta diversos serviços 

para a coleta de resíduos e reci-
cláveis, como os Ecopontos, 
PEVs e Coleta Seletiva porta a 
porta em algumas regiões, mas 
ainda falta a adesão do cidadão. 
“Precisamos que a população 
caminhe lado a lado conosco 
para mantermos Maceió 
sempre limpa”, afirma.

Peixoto lembra que a prática 
negativa prejudica a natureza 
e se volta contra a população 
quando se inicia o período de 
chuvas. “Infelizmente ainda 
existe muita gente que mantém 
a prática. Como resultado, 
vemos alagamentos pela cidade 
e concentração de resíduos em 
nossas praias. Falta consciência 
ambiental para saber que todo 
descarte feito de forma errada, 
prejudica a própria população e 
o meio ambiente”, completou o 
superintendente.

DENÚNCIA
O descarte de resíduos em 

vias públicas, áreas verdes e 
córregos é uma irregularidade 
passível de multa, conforme 
prevê o Código Municipal de 
Limpeza Urbana. A legislação 
estabelece valores que vão de 
R$ 120 a R$ 30 mil, de acordo 
com a gravidade do caso. As 
multas são válidas para cida-
dãos e empresas flagrados.
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Prefeitura oferta serviços grátis 
para coibir o descarte irregular

DE JANEIRO ATÉ AGORA, a Sudes já recolheu mais de 40 mil toneladas de resíduos nos mais de 180 pontos crônicos 

Por decisão do prefeito JHC, 
os mutirões de limpeza e higie-
nização nos mercados públicos 
de Maceió serão realizados 
semanalmente, beneficiando 
quatro mercados, um a cada 
semana. Eles começam já a 
partir do mês de maio, propor-
cionando a quem frequenta 
melhores condições de higiene, 
limpeza e infraestrutura.

O primeiro local bene-
ficiado será o Mercado do 
Jacintinho, que começa nesta 
quinta a receber limpeza 
externa, e nos dias 3 e 4 de 
maio, passa por lavagem, 
sanitização, esgotamento de 
galerias internas, troca de 
lâmpadas e outros serviços.

Os mutirões vão beneficiar 
ao menos 2500 permissioná-
rios e comerciantes que traba-

lham dentro dos mercados e no 
entorno, além de milhares de 
consumidores.

A ação tem a coordena-
ção do Gabinete Executivo do 
Prefeito e da Secretaria Muni-
cipal de Trabalho, Abasteci-
mento e Economia Solidária 
(Semtabes), e conta com a parti-
cipação das secretarias de Infra-
estrutura, Desenvolvimento 
Sustentável, Assistência Social, 
Iluminação e da Vigilância 
Sanitária.

De acordo com o secretá-
rio executivo do Gabinete do 
Prefeito, Claydson Moura, os 
mutirões passam agora a ser 
uma política de governo, por 
determinação do prefeito JHC.

“Queremos oferecer melho-
res condições para os permissio-
nários, e também cobrar deles 

que mantenham a limpeza e a 
organização em seus estabe-
lecimentos. Com isso, vamos 
proporcionar um ambiente 
mais agradável e seguro na 
questão sanitária, não só para 
quem trabalha, mas para quem 
frequenta esses espaços”, decla-
rou Moura.

RECADASTRAMENTO 
DE PERMISSIONÁRIOS
Para garantir também mais 

organização nos mercados, a 
Semtabes vai iniciar o recadas-
tramento dos permissionários, 
e as bancas que estiverem em 
desuso serão repassadas para 
novos comerciantes.

A Prefeitura também vai 
cobrar que os vendedores repa-
rem as cerâmicas danificadas 
em suas bancadas, para garan-

tir mais higiene, e que adqui-
ram lixeiras de no mínimo 60 
litros para evitar a destinação 
de resíduos para as galerias de 
dejetos.

A pasta também vai ampliar 
o número de profissionais para 
a limpeza diária dos mercados, 
voltados especialmente para 
corredores e banheiros.

“Os principais beneficiados 
serão os próprios permissioná-
rios, porque vamos conseguir 
trazer o consumidor de volta a 
um local onde é possível adqui-
rir todo tipo de alimento fresco, 
como hortifruti e carnes, a um 
preço bem mais acessível. Cada 
um tem que fazer a sua parte e 
esperamos que os permissio-
nários façam também a parte 
deles”, afirmou o secretário da 
Semtabes, Carlos Ronalsa.

MAIS HIGIENE

Mutirões de limpeza serão semanais e 
vão beneficiar quatro mercados públicos

Veja o calendário 
completo de mutirões 

do mês de maio

Segunda (3) e terça (4), 
Mercado e Feirinha do 
Jacintinho;
Domingo (9) e segunda 
(10), Mercado da Produ-
ção;
Segunda (17) e terça (18), 
Mercado e Feirinha do 
Tabuleiro;
Segunda (24), Mercado 
do Benedito Bentes.

Alexandre Vieira/Ascom Sudes

Quatro cooperativas fazem a coleta porta a porta; parceria para evitar o descarte irregular de resíduos sólidos em Maceió
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Alagoas é  o 
s e g u n d o 
e s t a d o  d o 

Brasil com maior percentual 
de pessoas acima de 60 anos 
de idade vacinadas contra a 
Covid-19. Os dados do Data-
SUS, plataforma de infor-
mações do Sistema Único de 
Saúde, mostram que o estado 
já aplicou a primeira dose dos 
imunizantes em 89,75% da 
população idosa. Até a última 

terça-feira (27), Alagoas já 
havia vacinado 340.141 idosos 
com a primeira dose; outras 
125.088 pessoas dessa faixa 
etária já haviam completado o 
esquema vacinal, com as duas 
doses recebidas. Em primeiro 
lugar está a Paraíba, que já apli-
cou a primeira dose em 97% 
dos idosos.

O governador Renan Filho 
comentou o desempenho do 
estado na vacinação por meio 
das redes sociais, na tarde 
desta quarta (28). “Nós esta-
mos em segundo lugar no país 

em aplicação de primeira dose. 
Isso significa, no resultado 
agregado, a segunda posição 
em agilidade de vacinação em 
todo o Brasil. Isso demonstra 
que o trabalho integrado do 
Estado com os municípios 
alagoanos tem feito as vaci-
nas chegarem ao braço das 
pessoas”.

Renan Filho recordou que, 
desde o início da vacinação, 
em janeiro, o principal foco dos 
governos estaduais no Brasil 
tem sido garantir a imunização 
das pessoas mais idosas, acima 

dos 60 anos, tendo em vista que 
estas são as que mais correm o 
risco de desenvolver a forma 
grave da doença e de ir a óbito.

“Depois de passados três 
meses de vacinação, com mais 
de 600 mil doses aplicadas em 
Alagoas, o Estado é o segundo 
do Brasil com o maior percen-
tual de pessoas com mais de 
60 anos vacinadas”, frisou o 
governador, que agradeceu 
aos profissionais de saúde e 
aos prefeitos pelo bom desem-
penho na campanha de imuni-
zação. Ele destacou, ainda, 

o programa Vacina Alagoas, 
lançado pelo Governo do 
Estado para auxiliar os municí-
pios na agilização da imuniza-
ção de suas populações contra 
a Covid-19.

“Por isso nós lançamos o 
programa Vacina Alagoas, 
para destinar recursos aos 
municípios, para adquirir 
cestas básicas às pessoas mais 
pobres e para que a gente 
faça um trabalho em todas 
as vertentes e consiga, assim, 
vencer o vírus em nosso 
estado”, concluiu.

Alagoas é o segundo Estado no 
País que mais vacina idosos

DATASUS mostra que o estado já aplicou a primeira dose dos imunizantes em 89,75% da população com idade acima de 60 anos 

Bárbara Pacheco
Repórter

Com atuação em mais de 
100 municípios brasileiros, a 
BRK Ambiental, maior empresa 
privada de saneamento do país, 
chega a Alagoas com estimativa 
de gerar cerca de 500 empregos 
diretos e mais de 1500 indire-
tos na Região Metropolitana 
de Maceió neste primeiro 
momento. Vencedora do leilão 
para a concessão dos serviços 
de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário em 13 
cidades alagoanas, a empresa 
do grupo canadense Brookfield 
realiza um vasto processo sele-
tivo para a formação da equipe 
local, que terá como missão 
universalizar o saneamento na 
região.

Desde a abertura do 
processo de seleção, em feve-
reiro, a unidade recebeu mais 
de 18 mil currículos para as 
mais diversas áreas de atua-
ção nos setores administra-

tivo, técnico e operacional. As 
admissões acontecem em meio 
a um cenário de crise econô-
mica e elevada taxa de desem-
prego no país. 

Ao todo, o trabalho realizado 
pela BRK Ambiental Alagoas 
beneficiará diretamente cerca 
de 1,5 milhão de alagoanos, com 
um investimento total de R$ 2,6 
bilhões ao longo de 35 anos de 
contrato, sendo R$ 2 bilhões já 
investidos até 2027. Além da 
capital, o projeto contempla 
as cidades de Atalaia, Barra de 
Santo Antônio, Barra de São 
Miguel, Coqueiro Seco, Mare-
chal Deodoro, Messias, Murici, 
Paripueira, Pilar, Rio Largo, 
Satuba e Santa Luzia do Norte. 

Fernando Mangabeira, 
diretor presidente da BRK 
Ambiental Alagoas, destaca o 
impacto socioeconômico que a 
empresa deve gerar no estado. 
“O saneamento é fundamen-
tal para o desenvolvimento de 
um município porque interfere 
diretamente na melhoria da 

qualidade de vida da popu-
lação, na saúde, educação, 
preservação do meio ambiente 
e atração de investimentos. 
Mais de 90% dos funcionários 
contratados para atuar na BRK 
Ambiental são daqui, além das 
empresas terceirizadas. Dessa 
forma, a empresa já chega a 
Alagoas gerando emprego e 
renda, movimentando servi-
ços das mais diversas áreas”, 
pontuou o executivo. 

VAGAS 
O processo seletivo para a 

contratação direta dos funcio-
nários está em andamento e é 
realizado pela equipe da BRK 
Ambiental em parceria com a 
empresa Recruitment.

Atualmente, há vagas aber-
tas para mais de 30 cargos, 
disponíveis para acesso no 
endereço www.recruitment.
com.br/vagas/. Novas oportu-
nidades serão anunciadas ao 
longo dos meses de maio, junho 
e julho.

SANEAMENTO

BRK Ambiental vai gerar 
mais de 2 mil empregos

João Victor Barroso
Repórter

Alagoas recebeu do Minis-
tério da Saúde (MS), hoje29), 
mais um lote de vacinas 
contra a Covid-19. A remessa 
de 66.900 doses dos imuni-
zantes CoronaVac e Astra-
Zeneca chegou ao Aeroporto 
Internacional Zumbi dos 
Palmares, em Maceió, no final 
da manhã. Na continuidade 
da Campanha de Vacinação 
contra a Covid-19, os alago-
anos terão à disposição 1.400 
doses de CoronaVac e 65.500 
da AstraZeneca. O crono-
grama para vacinação de 
novos gruposserá divulgado 
pela Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesau), em conjunto 
com os municípios alagoanos, 
até amanhã.

Em coletiva à imprensa 
nesta manhã, o governador 
Renan Filho anunciou que 
o estado vai receber, pela 
primeira vez, vacinas do fabri-
cante Pfizer. A nova remessa, 
prevista para chegar nos próxi-
mos dias, será direcionada 
para Maceió e Arapiraca por 
questões de armazenamento.

“Serão utilizadas na capi-
tal e em Arapiraca porque a 
vacina Pfizer exige alto nível 
de congelamento. E, para não 
correr nenhum risco de perder 
qualquer dose, o Governo vai 
utilizar a melhor estrutura 
para acondicionamento em 
baixa temperatura que temos 
na capital e no município de 
Arapiraca. E as outras vacinas 
[CoronaVac e AstraZeneca] 

que são de mais fácil trans-
porte e acondicionamento 
continuarão sendo usadas em 
todas as cidades do estado”, 
explicou o governador.

Renan Filho também 
comentou o desempenho do 
estado, que está em segundo 
lugar no país em aplicação 
da primeira dose, no ritmo da 
vacinação. “A principal corrida 
no momento é: a vacina chega 
no Governo do Estado e o 
Governo garante as condi-
ções para chegar ao braço das 
pessoas. E ver Alagoas em 
segundo lugar nesse quesito 
é motivo de satisfação para 
nós”, afirmou.

Após o recebimento dos 
imunizantes, os técnicos do 
Programa Nacional de Imuni-
zação em Alagoas (PNI/AL), 
órgão ligado à Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesau), 
fizeram o transporte até o 
prédio sede do PNI/AL, onde 
as doses foram cadastradas e 
armazenadas na câmara fria 
em uma temperatura entre 2º 
e 8º Celsius.

Finalizando o cadastro 
desta 15ª remessa, os imuni-
zantes são enviados para os 
Centros Estaduais de Arma-
zenamento e Distribuição de 
Imunobiológicos, localizados 
em Maceió e Arapiraca. Com 
esse processo concluído, as 
vacinas ficam disponíveis 
para que as Secretarias Muni-
cipais de Saúde (SMSs) de 
cada uma das 102 cidades 
alagoanas possam solicitar 
o quantitativo definido pelo 
PNI/AL.

VACINAS

Estado recebe mais 
66,9 mil doses

Rogério Reis
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AERONAVE ESTÁ PROGRAMADA para chegar às 19h no terminal de Campinas (SP) para serem enviadas às capitais até sábado

O primeiro lote 
da vacina da 
Pfizer/BioN-

Tech comprado pelo Brasil 
está previsto para chegar ao 
país nesta quinta-feira (29), 
em voo que tem como destino 
o Aeroporto Internacional de 
Viracopos, em Campinas (SP). 
Uma cerimônia às 19h marca 
a entrega da primeira remessa 
ao governo federal de um 
contrato para 100 milhões de 
doses.

A previsão é de entrega de 
1 milhão de doses que foram 
produzidas na fábrica da 
Pfizer em Puurs, na Bélgica. 
Por conta do curto espaço de 
tempo e das exigências de 
armazenamento, o Ministé-
rio da Saúde informou que 
irá distribuir a vacina entre 
as 27 capitais do país de 
maneira proporcional e igua-
litária entre sexta-feira (30) e 
sábado (1º).

A vacina da Pfizer/BioN-
Tech foi  alvo de recusa 
e  po lêmicas  dentro  do 
governo federal .  Ainda 
no ano passado, três ofer-
tas formais para venda de 
70 milhões de doses foram 
feitas pela empresa e ficaram 

sem resposta do Ministério 
da Saúde.

Ainda em dezembro, 
o secretário de Vigilância 
em Saúde do Ministério 

da Saúde, Arnaldo Medei-
ros, descartou a compra da 
vacina por causa da exigên-
cia de armazenamento em 
baixas temperaturas.

As doses da Pfizer preci-
sam ser armazenadas em 
caixas com temperaturas 
entre -25°C e -15°C por, no 
máximo, 14 dias. Ainda no 

ano passado, a empresa disse 
ter desenvolvido uma emba-
lagem especial com tempe-
ratura controlada que utiliza 
gelo seco para manter a 
condição de armazenamento 
recomendada.

Ao chegarem às salas de 
vacinação, as doses serão 
mantidas a uma temperatura 
que varia entre 2°C e 8°C, e 
precisam ser aplicadas na 
população em um período 
de até cinco dias.

HISTÓRICO
A vacina foi a primeira a 

obter registro sanitário defi-
nitivo pela Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), em fevereiro deste 
ano.

A a tua l  remessa  faz 
parte do acordo firmado 
entre o Ministério da Saúde 
e a farmacêutica em 19 de 
março. Ao todo, serão recebi-
das 100 milhões de doses de 
vacinas até o final do terceiro 
trimestre de 2021.

O imunizante pode ser 
aplicado em pessoas a partir 
de 16 anos de idade, em duas 
doses, com intervalo de 21 
dias entre elas.

Viracopos recebe 1o lote da 
Pfizer comprada pelo Brasil

Divulgação

Depois de atacar a  China 
e de reclamar do aumento da 
expectativa de vida dos brasi-
leiros, ontem, o ministro Paulo 
Guedes foi alvo de diversas 
críticas de deputados e sena-
dores. Nas redes sociais e na 
tribuna da Câmara, parlamen-
tares de oposição atacaram as 
falas de Guedes. Foram mais de 
120 posts críticos identificados 
pelo Congresso em Foco por 
meio da plataforma ToraBit. 
Muitos parlamentares fizeram 
mais de uma publicação. Os 
governistas, por sua vez, opta-
ram pelo silêncio: apenas um 
post em defesa das declarações 
de Guedes foi publicado.

As críticas vieram sobre-
tudo de parlamentares do PT, 
Psol e PCdoB, mas também 
partiram de parlamentares de 
partidos não alinhados à oposi-
ção.

A única defesa a Guedes 
que focou diretamente nas 
declarações do ministro veio 
do deputado José Medeiros 
(Podemos-MT), que ironizou 
as críticas pelo ataque à China. 
“Ministro Paulo Guedes precisa 
agradecer a China por fornecer 
gratuitamente imunizastes de 
bom grado ao Brasil”.

Além de Medeiros, Eduardo 
e Flávio Bolsonaro publicaram 
mensagens elogiosas ao minis-
tro, mas falando sobre o resul-
tado de geração de empregos 
no país.

O que aconteceu nas redes 
sociais se repetiu na tribuna da 
Câmara. Enquanto deputados 
de oposição se sucederam nas 
críticas ao ministro, nenhum 
governista o defendeu durante 
o período de discursos parla-
mentares no início da sessão 
desta quarta.

ALVO DE CRÍTICAS

Mais de 120 posts de deputados e 
senadores contra Guedes; só um a favor

Edu Andrade/ME

Ministro da Economia, Paulo Guedes foi alvo de diversas críticas de deputados e senadores; governistas optaram por silêncio
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Severino Carvalho
Repórter

Alagoas é  o 
s e g u n d o 
e s t a d o  d o 

Brasil com maior percentual 
de pessoas acima de 60 anos 
de idade vacinadas contra a 
Covid-19. Os dados do Data-
SUS, plataforma de infor-
mações do Sistema Único de 
Saúde, mostram que o estado 
já aplicou a primeira dose dos 
imunizantes em 89,75% da 
população idosa. Até a última 

terça-feira (27), Alagoas já 
havia vacinado 340.141 idosos 
com a primeira dose; outras 
125.088 pessoas dessa faixa 
etária já haviam completado o 
esquema vacinal, com as duas 
doses recebidas. Em primeiro 
lugar está a Paraíba, que já apli-
cou a primeira dose em 97% 
dos idosos.

O governador Renan Filho 
comentou o desempenho do 
estado na vacinação por meio 
das redes sociais, na tarde 
desta quarta (28). “Nós esta-
mos em segundo lugar no país 

em aplicação de primeira dose. 
Isso significa, no resultado 
agregado, a segunda posição 
em agilidade de vacinação em 
todo o Brasil. Isso demonstra 
que o trabalho integrado do 
Estado com os municípios 
alagoanos tem feito as vaci-
nas chegarem ao braço das 
pessoas”.

Renan Filho recordou que, 
desde o início da vacinação, 
em janeiro, o principal foco dos 
governos estaduais no Brasil 
tem sido garantir a imunização 
das pessoas mais idosas, acima 

dos 60 anos, tendo em vista que 
estas são as que mais correm o 
risco de desenvolver a forma 
grave da doença e de ir a óbito.

“Depois de passados três 
meses de vacinação, com mais 
de 600 mil doses aplicadas em 
Alagoas, o Estado é o segundo 
do Brasil com o maior percen-
tual de pessoas com mais de 
60 anos vacinadas”, frisou o 
governador, que agradeceu 
aos profissionais de saúde e 
aos prefeitos pelo bom desem-
penho na campanha de imuni-
zação. Ele destacou, ainda, 

o programa Vacina Alagoas, 
lançado pelo Governo do 
Estado para auxiliar os municí-
pios na agilização da imuniza-
ção de suas populações contra 
a Covid-19.

“Por isso nós lançamos o 
programa Vacina Alagoas, 
para destinar recursos aos 
municípios, para adquirir 
cestas básicas às pessoas mais 
pobres e para que a gente 
faça um trabalho em todas 
as vertentes e consiga, assim, 
vencer o vírus em nosso 
estado”, concluiu.

Alagoas é o segundo Estado no 
País que mais vacina idosos

DATASUS mostra que o estado já aplicou a primeira dose dos imunizantes em 89,75% da população com idade acima de 60 anos 

Bárbara Pacheco
Repórter

Com atuação em mais de 
100 municípios brasileiros, a 
BRK Ambiental, maior empresa 
privada de saneamento do país, 
chega a Alagoas com estimativa 
de gerar cerca de 500 empregos 
diretos e mais de 1500 indire-
tos na Região Metropolitana 
de Maceió neste primeiro 
momento. Vencedora do leilão 
para a concessão dos serviços 
de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário em 13 
cidades alagoanas, a empresa 
do grupo canadense Brookfield 
realiza um vasto processo sele-
tivo para a formação da equipe 
local, que terá como missão 
universalizar o saneamento na 
região.

Desde a abertura do 
processo de seleção, em feve-
reiro, a unidade recebeu mais 
de 18 mil currículos para as 
mais diversas áreas de atua-
ção nos setores administra-

tivo, técnico e operacional. As 
admissões acontecem em meio 
a um cenário de crise econô-
mica e elevada taxa de desem-
prego no país. 

Ao todo, o trabalho realizado 
pela BRK Ambiental Alagoas 
beneficiará diretamente cerca 
de 1,5 milhão de alagoanos, com 
um investimento total de R$ 2,6 
bilhões ao longo de 35 anos de 
contrato, sendo R$ 2 bilhões já 
investidos até 2027. Além da 
capital, o projeto contempla 
as cidades de Atalaia, Barra de 
Santo Antônio, Barra de São 
Miguel, Coqueiro Seco, Mare-
chal Deodoro, Messias, Murici, 
Paripueira, Pilar, Rio Largo, 
Satuba e Santa Luzia do Norte. 

Fernando Mangabeira, 
diretor presidente da BRK 
Ambiental Alagoas, destaca o 
impacto socioeconômico que a 
empresa deve gerar no estado. 
“O saneamento é fundamen-
tal para o desenvolvimento de 
um município porque interfere 
diretamente na melhoria da 

qualidade de vida da popu-
lação, na saúde, educação, 
preservação do meio ambiente 
e atração de investimentos. 
Mais de 90% dos funcionários 
contratados para atuar na BRK 
Ambiental são daqui, além das 
empresas terceirizadas. Dessa 
forma, a empresa já chega a 
Alagoas gerando emprego e 
renda, movimentando servi-
ços das mais diversas áreas”, 
pontuou o executivo. 

VAGAS 
O processo seletivo para a 

contratação direta dos funcio-
nários está em andamento e é 
realizado pela equipe da BRK 
Ambiental em parceria com a 
empresa Recruitment.

Atualmente, há vagas aber-
tas para mais de 30 cargos, 
disponíveis para acesso no 
endereço www.recruitment.
com.br/vagas/. Novas oportu-
nidades serão anunciadas ao 
longo dos meses de maio, junho 
e julho.

SANEAMENTO

BRK Ambiental vai gerar 
mais de 2 mil empregos

João Victor Barroso
Repórter

Alagoas recebeu do Minis-
tério da Saúde (MS), hoje29), 
mais um lote de vacinas 
contra a Covid-19. A remessa 
de 66.900 doses dos imuni-
zantes CoronaVac e Astra-
Zeneca chegou ao Aeroporto 
Internacional Zumbi dos 
Palmares, em Maceió, no final 
da manhã. Na continuidade 
da Campanha de Vacinação 
contra a Covid-19, os alago-
anos terão à disposição 1.400 
doses de CoronaVac e 65.500 
da AstraZeneca. O crono-
grama para vacinação de 
novos gruposserá divulgado 
pela Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesau), em conjunto 
com os municípios alagoanos, 
até amanhã.

Em coletiva à imprensa 
nesta manhã, o governador 
Renan Filho anunciou que 
o estado vai receber, pela 
primeira vez, vacinas do fabri-
cante Pfizer. A nova remessa, 
prevista para chegar nos próxi-
mos dias, será direcionada 
para Maceió e Arapiraca por 
questões de armazenamento.

“Serão utilizadas na capi-
tal e em Arapiraca porque a 
vacina Pfizer exige alto nível 
de congelamento. E, para não 
correr nenhum risco de perder 
qualquer dose, o Governo vai 
utilizar a melhor estrutura 
para acondicionamento em 
baixa temperatura que temos 
na capital e no município de 
Arapiraca. E as outras vacinas 
[CoronaVac e AstraZeneca] 

que são de mais fácil trans-
porte e acondicionamento 
continuarão sendo usadas em 
todas as cidades do estado”, 
explicou o governador.

Renan Filho também 
comentou o desempenho do 
estado, que está em segundo 
lugar no país em aplicação 
da primeira dose, no ritmo da 
vacinação. “A principal corrida 
no momento é: a vacina chega 
no Governo do Estado e o 
Governo garante as condi-
ções para chegar ao braço das 
pessoas. E ver Alagoas em 
segundo lugar nesse quesito 
é motivo de satisfação para 
nós”, afirmou.

Após o recebimento dos 
imunizantes, os técnicos do 
Programa Nacional de Imuni-
zação em Alagoas (PNI/AL), 
órgão ligado à Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesau), 
fizeram o transporte até o 
prédio sede do PNI/AL, onde 
as doses foram cadastradas e 
armazenadas na câmara fria 
em uma temperatura entre 2º 
e 8º Celsius.

Finalizando o cadastro 
desta 15ª remessa, os imuni-
zantes são enviados para os 
Centros Estaduais de Arma-
zenamento e Distribuição de 
Imunobiológicos, localizados 
em Maceió e Arapiraca. Com 
esse processo concluído, as 
vacinas ficam disponíveis 
para que as Secretarias Muni-
cipais de Saúde (SMSs) de 
cada uma das 102 cidades 
alagoanas possam solicitar 
o quantitativo definido pelo 
PNI/AL.

VACINAS

Estado recebe mais 
66,9 mil doses

Rogério Reis



6 O DIA DIGITAL  l 29 de abril  I  2021

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

Luís Otávio Mendonça 
Estagiário/ Ascom Semec

Ex c e p c i o n a l -
mente hoje e 
a m a n h ã ,  o s 

maceioenses poderão emitir 
o boleto com a cota única do 
Imposto Predial e Territo-
rial Urbano (IPTU) com o 
desconto de 10% presencial-
mente. Os interessados devem 
comparecer na sede da Secre-
taria Municipal de Economia 
(Semec), das 8h às 14h, locali-
zada na Rua Pedro Monteiro, 
nº47, no Centro de Maceió.

A decisão visa atender 
os contribuintes que tiveram 
dificuldades na impressão da 
guia pela internet, facilitando 
o pagamento do imposto, que 
vence no dia 30 de abril. Por 
medidas sanitárias, a Semec 
irá receber somente os casos 
de emissão do boleto do IPTU 
com o desconto. Outros servi-
ços não serão atendidos, mas 
estão disponíveis à população 
no Portal de Serviços da Prefei-
tura de Maceió (www.online.
maceio.al.gov.br).

Para baixar o boleto, basta 
ir ao Portal, clicar em ‘Cadas-
tros e Pagamentos de Tributos’, 

depois ‘Acessar IPTU 2021’, 
digitar o número de inscrição 
do imóvel e escolher o paga-
mento em cota única.

O secretário da pasta, João 
Felipe Borges, explica que 
a medida busca alcançar os 
maceioenses que ainda não 
conseguiram baixar a guia e 

desejam pagar o tributo com o 
desconto. 

“Sabemos que algumas 
pessoas têm dificuldades na 
hora de emitir ou de imprimir 
o boleto, então, além de dispo-
nibilizar nossos serviços pela 
internet e por telefone, a Semec 
também decidiu oferecer esse 

suporte nesses dois dias. Aqui, 
seguiremos rigorosamente 
todas as determinações sanitá-
rias e de distanciamento social 
controlado”, explicou o secre-
tário.

Ao chegar na Secretaria, 
o contribuinte deve aguardar 
na fila, mantendo a distância 

de 1,5 m entre uma pessoa e 
outra e passar pela triagem 
com medição de tempera-
tura. Lá, ele será recebido com 
toda segurança por um dos 
atendentes que estará devida-
mente protegido com máscara 
e proteção face-shield. Totens 
com álcool em gel também 
estarão abastecidos e disponí-
veis por toda a sede.

O coordenador de Aten-
dimento ao Contribuinte da 
Semec, Phillippe Félix, reco-
menda que, para evitar deslo-
camentos desnecessários 
e aglomerações, apenas as 
pessoas que realmente tiveram 
dificuldades na emissão da 
guia venham à secretaria para 
imprimir o boleto.

“Este é um serviço de apoio 
emergencial, portanto, iremos 
receber apenas os pedidos de 
emissão de IPTU, de forma 
controlada, seguindo todas as 
medidas sanitárias. Esperamos 
que os maceioenses que decidi-
rem vir à Semec também façam 
sua parte e sigam e respeitem 
os protocolos para garantir 
a preservação da saúde dos 
contribuintes e de nossos servi-
dores. Só venha se realmente 
for necessário”, ressaltou.

IPTU: desconto de 10% pode 
ser emitido presencialmente

PRAZO PARA DESCONTO DE 10% na cota única vai até amanhã; interessados devem comparecer na sede da Semec

Karyne Gomes
Estagiária Procon Maceió

Pessoas físicas e jurídicas 
que tiveram  a perda justificada 
de receitas, salários e orçamen-
tos em virtude da pandemia 
de Covid-19 podem obter a 
suspensão temporária do paga-
mento de financiamentos e 
empréstimos, de acordo com 
decisões judiciais. Diante disto, 
o Procon Maceió, órgão muni-
cipal de defesa do consumi-
dor, reforça que consumidores 
devem procurar as empresas 
para negociar os prazos e as 
suspensões.

Em caso de resistência por 
parte das empresas, o cidadão 
deve buscar os órgãos respon-
sáveis para tirar dúvidas e abrir 
reclamações. 

“Neste caso, é importante 
que os maceioenses entrem 

em contato com as unidades 
do Procon Maceió. Na antiga 
unidade da FAT, agora (UMJ), 
os atendimentos estão aconte-
cendo presencial, de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 13h. Já 
o on-line, está ocorrendo pelos 
números 0800 082 4567 e (82) 
99435-4950, além do WhatsApp 
(82) 98882-8326”, afirma Lean-
dro Almeida, diretor-executivo 
do Procon Maceió.

Em recente decisão do 
Tribunal de Justiça de São 
Paulo (TJ/SP), foi acatada a 
suspensão dos pagamentos de 
financiamentos e empréstimos 
para aqueles que comprovem 
esta perda salarial. O docu-
mento pode ser encontrado 
por meio do link: https://
www.tjsp.jus.br/Download/
Portal/Coronavirus/material/
CadicrimCovid19Boletim5.
pdf?637465924809528236.

DIREITO DO CONSUMIDOR

Procon reforça possível negociação ou 
suspensão de empréstimos na pandemia

Arquivo Secom Maceió

Setor de autoatendimento estará disponível para emissão das guia; cota única com desconto vence amanhã

Ascom Semec 

Diretor Executivo do Procon, Leandro Almeida reforçou que o cidadão deve buscar as empresas para negociar prazos



7O DIA DIGITAL  l  29 de abril  I  2021

Seguro AUTO: dicas para você ficar protegido e não cair em roubadas.

Seguro para o carro é algo que 
deve sempre ser incluído no 

orçamento na hora de comprar 
um automóvel, seja ele zero km 
ou seminovo. Hoje, não só existem 
diversos tipos de cobertura, como o 
preço varia muito conforme o perfil 
do cliente e os serviços oferecidos 
pela companhia. Por esta razão, é 
importante estar ligado em todos os 
detalhes e aspectos do seguro para 
o carro.
Fique atento sobre em quais tipos de 
acidentes o automóvel está coberto, 
valores de franquia e de referência, 
quais serviços estão incluídos e se 
os supérfluos são necessários, entre 
outros. Sem falar que é possível montar 
um seguro de acordo com seu perfil de 
uso do veículo e das necessidades 
que você tem em caso de resgate ou 
ausência do carro.

Coberturas 
As companhias costumam ter planos 
diferentes, mas no geral os seguros 
para carros são basicamente de dois 
tipos, parcial ou total. A primeira geral-
mente contempla roubo, furto e incên-
dio, enquanto a integral cobre também 
acidentes. Ainda tem a cobertura 
compreensiva, que cobre acidentes 
naturais, por exemplo, se o seu carro 
for atingido por uma árvore que caiu 
após uma ventania. Ou ser danificado 
por uma enchente.
Alguns itens são fundamentais obser-
var na contratação do seguro, como os 
termos da apólice, coberturas, valor da 
franquia, o que não é coberto e benefí-
cios disponíveis. É importante sempre 
ler o contrato e esclarecer as dúvidas 

com seu o corretor. Além disso, não é 
porque o carro tem uma cobertura total 
ou compreensiva que você está 100% 
garantido.
Também há coberturas especiais 
para vidros. São itens no contrato que 
cobrem as avarias em janelas, faróis 
e lanternas. O serviço pode ser inte-
ressante, pois são geralmente reparos 
de baixo valor e que não compensam 
ativar a franquia. 

Terceiros 
Obviamente, detalhes como estes inter-
ferem no preço. Quanto mais ampla for 
a cobertura, maior é a tendência de o 
valor do seguro do carro aumentar. Mas 
também de nada adianta economizar e 
ficar descoberto. Por isso, a gente bate 
na tecla de conhecer bem o próprio 
perfil. Por exemplo, se o motorista 
costuma dar carona. Ou roda muito por 
dia. Seria interessante considerar uma 
cobertura também a terceiros e passa-
geiros, já que é um condutor que está 
mais tempo na rua, exposto a aciden-
tes, e que costuma andar com o veículo 
cheio.

Franquia
De acordo com o uso, também deve-
-se pesar o tipo de franquia a esco-
lher, ou seja o quanto você vai ter de 
“chegar junto” com a companhia em 
caso de um conserto após uma batida 
com o automóvel. O mercado de 
seguro para carros costuma trabalhar 
com três modos principais de fran-
quias: reduzida, normal e majorada. 
Nestes casos, o cliente deve primeiro 
avaliar o quanto está disposto a pagar 
pelo reparo em caso de sinistro por 
colisão.
Aí é o momento de avaliar. Na reduzida, 
o preço da apólice costuma ficar mais 
caro, mas você terá de desembolsar 
menos na hora do conserto. Na outra 
ponta, a majorada reduz significativa-
mente o custo final do seguro, porém o 
usuário terá que coçar mais a carteira 
para fazer o conserto, independente-
mente da intensidade da colisão. 
Qual valor segurar o carro?
 A Tabela Fipe, geralmente, é a base 
para o pagamento dos seguros em 
caso de sinistro (perda total ou roubo 
e furto sem recuperação). Mas na 

hora de assinar o contrato o dono do 
veículo pode optar pelo valor de refe-
rência. Antes de optar, observe como 
é a desvalorização do seu veículo ao 
longo de dois anos. Se for abaixo de 
20%, você pode optar por 90% ou 
95% da Tabela Fipe, o que pode signi-
ficar uma apólice mais barata. Agora, 
se o modelo do seu automóvel tem alta 
perda ou é equipado com acessórios, 
é o caso de pensar em um percentual 
acima da Fipe.

Seguro popular vale a pena? 
O chamado seguro popular é indi-
cado para clientes que não têm 
muita grana ou não estão dispos-
tos a pagarem os custos da apólice 
tradicional. Mas também e espe-
cialmente para os proprietários de 
veículos usados que não têm mais 
garantia de fábrica. Este tipo de 
seguro merece atenção também 
nos detalhes. Isso porque os contra-
tos geralmente preveem o uso de 
peças genéricas ou recondicionadas 
(com exceção dos componentes que 
envolvam a segurança veicular). 

Conclusão
Em suma, é essencial que o cliente 
saiba que esse tipo de seguro não 
cobre o que é chamado de ‘agrava-
mento de risco’, quando o motorista 
toma uma atitude de passar por um 
local já alagado e danifica o veículo 
ou quando força o funcionamento do 
veículo em uma enchente, causando 
ainda mais danos.  Ao mesmo 
tempo, há planos que vão além da 
indenização no caso de o carro ser 
atingido por um alagamento. Muitas 
companhias oferecem, por exemplo, 
um serviço de higienização pós-
-enchente, com a limpeza completa 
do automóvel.
Já á cobertura de danos a terceiros diz 
respeito aos prejuízos materiais, além 
de corporais, recorrentes de acidentes 
que envolvem terceiros. O que acon-
selho é que o cliente analise realmente 
quais serviços são importantes e, 
assim, não contrate o que não vai usar. 
Outra dica importante antes de assi-
nar o seguro para o carro é falar com 
o corretor especializado. Ele é o profis-
sional mais indicado para orientar o 
dono do veículo de acordo com o perfil 
dele e para tirar todas as dúvidas do 
segurado. Ao mesmo tempo, o corretor 
também costuma estar por dentro de 
promoções e descontos das compa-
nhias.
Gostou do tema de hoje? Acompanhe 
também nosso quadro “Momento 
Seguro” todas as quintas feiras na 
rádio 98,3 FM, a partir das 7h30 e, na 
TVMAR (Canal 525 NET), a partir das 
9h. Participem com suas perguntas!  
Até a próxima se Deus quiser! Um 
grande abraço! 
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Estagiário/ Ascom Semec

Ex c e p c i o n a l -
mente hoje e 
a m a n h ã ,  o s 

maceioenses poderão emitir 
o boleto com a cota única do 
Imposto Predial e Territo-
rial Urbano (IPTU) com o 
desconto de 10% presencial-
mente. Os interessados devem 
comparecer na sede da Secre-
taria Municipal de Economia 
(Semec), das 8h às 14h, locali-
zada na Rua Pedro Monteiro, 
nº47, no Centro de Maceió.

A decisão visa atender 
os contribuintes que tiveram 
dificuldades na impressão da 
guia pela internet, facilitando 
o pagamento do imposto, que 
vence no dia 30 de abril. Por 
medidas sanitárias, a Semec 
irá receber somente os casos 
de emissão do boleto do IPTU 
com o desconto. Outros servi-
ços não serão atendidos, mas 
estão disponíveis à população 
no Portal de Serviços da Prefei-
tura de Maceió (www.online.
maceio.al.gov.br).

Para baixar o boleto, basta 
ir ao Portal, clicar em ‘Cadas-
tros e Pagamentos de Tributos’, 

depois ‘Acessar IPTU 2021’, 
digitar o número de inscrição 
do imóvel e escolher o paga-
mento em cota única.

O secretário da pasta, João 
Felipe Borges, explica que 
a medida busca alcançar os 
maceioenses que ainda não 
conseguiram baixar a guia e 

desejam pagar o tributo com o 
desconto. 

“Sabemos que algumas 
pessoas têm dificuldades na 
hora de emitir ou de imprimir 
o boleto, então, além de dispo-
nibilizar nossos serviços pela 
internet e por telefone, a Semec 
também decidiu oferecer esse 

suporte nesses dois dias. Aqui, 
seguiremos rigorosamente 
todas as determinações sanitá-
rias e de distanciamento social 
controlado”, explicou o secre-
tário.

Ao chegar na Secretaria, 
o contribuinte deve aguardar 
na fila, mantendo a distância 

de 1,5 m entre uma pessoa e 
outra e passar pela triagem 
com medição de tempera-
tura. Lá, ele será recebido com 
toda segurança por um dos 
atendentes que estará devida-
mente protegido com máscara 
e proteção face-shield. Totens 
com álcool em gel também 
estarão abastecidos e disponí-
veis por toda a sede.

O coordenador de Aten-
dimento ao Contribuinte da 
Semec, Phillippe Félix, reco-
menda que, para evitar deslo-
camentos desnecessários 
e aglomerações, apenas as 
pessoas que realmente tiveram 
dificuldades na emissão da 
guia venham à secretaria para 
imprimir o boleto.

“Este é um serviço de apoio 
emergencial, portanto, iremos 
receber apenas os pedidos de 
emissão de IPTU, de forma 
controlada, seguindo todas as 
medidas sanitárias. Esperamos 
que os maceioenses que decidi-
rem vir à Semec também façam 
sua parte e sigam e respeitem 
os protocolos para garantir 
a preservação da saúde dos 
contribuintes e de nossos servi-
dores. Só venha se realmente 
for necessário”, ressaltou.

IPTU: desconto de 10% pode 
ser emitido presencialmente

PRAZO PARA DESCONTO DE 10% na cota única vai até amanhã; interessados devem comparecer na sede da Semec

Karyne Gomes
Estagiária Procon Maceió

Pessoas físicas e jurídicas 
que tiveram  a perda justificada 
de receitas, salários e orçamen-
tos em virtude da pandemia 
de Covid-19 podem obter a 
suspensão temporária do paga-
mento de financiamentos e 
empréstimos, de acordo com 
decisões judiciais. Diante disto, 
o Procon Maceió, órgão muni-
cipal de defesa do consumi-
dor, reforça que consumidores 
devem procurar as empresas 
para negociar os prazos e as 
suspensões.

Em caso de resistência por 
parte das empresas, o cidadão 
deve buscar os órgãos respon-
sáveis para tirar dúvidas e abrir 
reclamações. 

“Neste caso, é importante 
que os maceioenses entrem 

em contato com as unidades 
do Procon Maceió. Na antiga 
unidade da FAT, agora (UMJ), 
os atendimentos estão aconte-
cendo presencial, de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 13h. Já 
o on-line, está ocorrendo pelos 
números 0800 082 4567 e (82) 
99435-4950, além do WhatsApp 
(82) 98882-8326”, afirma Lean-
dro Almeida, diretor-executivo 
do Procon Maceió.

Em recente decisão do 
Tribunal de Justiça de São 
Paulo (TJ/SP), foi acatada a 
suspensão dos pagamentos de 
financiamentos e empréstimos 
para aqueles que comprovem 
esta perda salarial. O docu-
mento pode ser encontrado 
por meio do link: https://
www.tjsp.jus.br/Download/
Portal/Coronavirus/material/
CadicrimCovid19Boletim5.
pdf?637465924809528236.

DIREITO DO CONSUMIDOR

Procon reforça possível negociação ou 
suspensão de empréstimos na pandemia

Arquivo Secom Maceió

Setor de autoatendimento estará disponível para emissão das guia; cota única com desconto vence amanhã

Ascom Semec 

Diretor Executivo do Procon, Leandro Almeida reforçou que o cidadão deve buscar as empresas para negociar prazos
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