EM FAXINA NO MERCADO PÚBLICO DO JACINTINHO, PREFEITURA RETIRA 18 TONELADAS DE LIXO
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VACINAÇÃO COMEÇA AMANHÃ E TERÁ TRÊS ETAPAS PARA IMUNIZAR 90% DOS GRUPOS PRIORITÁRIOS

CONTRA A INFLUENZA
A primeira etapa da
Campanha de Vacinação contra
a Influenza começa amanhã
para imunizar crianças de seis
meses a menores de seis anos,
gestantes, puérperas, povos
indígenas e trabalhadores da
saúde. A vacinação contra o
vírus H1N1 foi dividida em
três etapas, e, em Alagoas,
a meta é imunizar 90% dos
1.197.444 alagoanos que fazem
parte dos grupos prioritários.
Para o secretário de Estado da
Saúde, Alexandre Ayres, a
vacinação contra a influenza
é ainda mais importante neste
momento de pandemia, para
proteger o povo alagoano e
evitar que as pessoas adoeçam e acabem lotando as
unidades de saúde.
4

‘DOUTOR BOLSONARO’...

...‘Sugeriu alteração na bula
da cloroquina’, diz Mandetta

APROVADO

Alagoas terá
55 milhões
de dólares de
verba externa
Dois projetos de Alagoas
foram aprovados pela
Comissão de Financiamentos Externos do Ministério
da Economia. Serão US$ 55
milhões para financiamentos com recursos externos
de bancos multilaterais de
desenvolvimento.
7

Ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, presta depoimento na CPI da Covid; declarações foram mornas

AUTO RODAS

HOMICÍDIOS

Abril registra queda
histórica de 20 anos
Abril de 2021 registrou
o menor número de homicídios em um mês desde
2010, quando a série histórica em Alagoas começou a ser contabilizada.
Segundo dados do Núcleo
de Estatística e Análise

Criminal (NEAC) da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), Alagoas
registrou 82 homicídios em
abril deste ano. Já o mesmo
mês do ano passado teve
124 crimes registrados, o
que demonstra uma redução

Em depoimento hoje, na
CPI da Covid no Senado, o
ex-ministro da Saúde, Luiz
Henrique Mandetta, disse que
a ordem referente ao uso de
hidroxicloroquina no tratamento precoce contra a Covid19 não partiu da pasta. Sobre o
uso do medicamento, ele disse
que prescrevê-lo seria contra o
juramento de Hipócrates por
conta da série de reações adversas que ele causa. Ele confirmou
que Bolsonaro pressionou para
mudar a bula da cloroquina,
inserindo recomendação do
uso do medicamento contra
Covid-19 - apesar de ser ineficaz contra a doença.
5

de 33,9%. Os números dos
meses anteriores – fevereiro
e março, que registraram
104 e 84 homicídios respectivamente – também alcançaram marcas históricas na
redução de homicídios no
Estado.

ARREGOU!

Pazuello alega doença
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O preço e a
potência da
L200 Triton
Savana
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Antonio Pereira*Jornalista

Juliette deve se consagrar hoje como a maior
campeã do BBB de todos os tempos
A final dos sonhos de muita
gente que assiste o Big Brother
Brasil 2021 seria ter a opção de
votar em Juliette, Gil do Vigor
e Fiuk, mas essa possibilidade
foi tirada quando os administradores das redes sociais da
paraibana decidiram concentrar todas as suas forças para
tirar o doutorando em economia da final.
Com uma estratégia arrojada de maratonas de engajamento, onde seguidores
passaram horas votando em
determinado confinado, os
‘cactos’, como são chamados
os fãs de Juliette conseguiram
fazer o impensável, tirando
Gilberto da final, trocando-o
pela insonsa Camila de Lucas.
Em seu discurso para anunciar quem estava eliminado,
o apresentador global Tiago
Liefert demonstrou toda a sua

surpresa, avisando que as torcidas agora determinam quem
fica e quem sai.
‘O BBB é justo? Aí as coisas
começam a ficar um pouco mais
complicadas. Porque depende
de quem está assistindo e das
regras que essas pessoas criam
na cabeça delas assistindo Big
Brother Brasil.’
‘Tem gente que acha que
o entretenimento tem sempre
que aparecer. Tem gente que
não gosta nem de votar em
vilão, deixaria o vilão na casa
para sempre por causa do
entretenimento. Tem gente que
tira o vilão na primeira oportunidade, com rejeição alta ainda,
porque é o que eles acham justo.
Tem gente que até deixa as
plantas. Tem gente que prefere
tirar as plantas, porque acha
injusto uma planta ficar. Tem
uma turma mais pragmática,

que vota, acredita no voto, acha
que quem votar mais ganha e
passa horas, e madrugada e se
organiza.’
‘Tem esse pessoal também.
Não estão nem aí para o entretenimento, se é planta ou se
não. Estou torcendo, vou votar
mais do que meu amiguinho.
Para eles é simples, é votar mais
que seu adversário. Isso é justo?
Claro que é justo, tá na regra’
O fenômeno Juliette Freire
ainda vai ser profundamente
estudado. Essa paraibana de 31
anos de idade que conseguiu se
formar advogada pela UFPB
e que antes já tinha sido aprovada, também na Federal, nos
cursos de Medicina e Letras,
mostrou toda a sua intensidade
de jogadora. Com uma postura
de altivez diante de inúmeros
obstáculos e questionamentos
dentro e fora do jogo, Juliette

conquistou o público de forma
avassaladora. Seus dotes artísticos, podendo se sagrar a mais
nova sensação da música brasileira, aliado ao seu jeito brejeiro
de uma sertaneja resistente,
fazem dela algo totalmente
inédito.
Juliette recentemente
se colocou com a segunda
BBB mais curtida e seguida
do Instagram, ficando atrás
apenas da apresentadora
Sabrina Sato. Juliette tem
atualmente 23 milhões e 400
mil seguidores só no Instagram. Seu público é profundamente fiel e muito, muito
engajado.O engajamento dos
seguidores de Juliette nas
redes sociais explica a sua
força para desbancar Gilberto,
que seria junto com a paraibana um forte candidato a
vencer o programa, mas não

deu. A postura de Gil do Vigor
dentro da casa mais vigiada
do Brasil, suas idas e vindas
a favor e contra Juliette irritaram o público, que o condenou
a sair e dar adeus ao sonho de
ganhar R$ 1,5 milhão.
Hoje haverá o resultado final
da temporada, onde, provavelmente, Juliette deve ser coroada como a maior vencedora
de todos os tempos do show
de realidade transmitido pela
Rede Globo de Televisão.
A vida desta advogada/
maquiadora nunca mais será a
mesma. Do anonimato ao estrelato. Juliette Freire já deixou seu
nome marcado no entretenimento brasileiro. Voa Juliette,
vai para o infinito, concretiza
teus sonhos, viva este momento
mágico, afinal, todos as forças
confluíram em seu favor. Voa
Juliette, voa.

Felipe Camelo*Jornalista

Artesão da Natureza...
E no último sábado, 1º de
maio, é celebrado no Brasil
e em vários países o Dia do
Trabalho, ou Dia do Trabalhador.
Claro que pensei em
marcar a data com postagem
aqui no blog, sobre esse tão
importante tema, mas minha
porção “trabalhador do
lar” se impôs e passei o dia,
literalmente, cuidando da
casa, incluindo lavar louça e
roupas, varrer e passar pano
com produtos de limpeza
no piso... o que me ocupou e
cansou, e a ideia de escrever
e postar sobre trabalho, naturalmente não rolou.
Engraçado, passei o fim
de semana pensando nisso,
em trabalho, em trabalhador, e no trabalho que não me
deixou festejar o Dia do Trabalho, e entre os pensamentos,
o que escrever, como escrever, que pontos abordar...
enfim, a ‘não postagem’ me
ocupou a cabeça desde o dia
1º. Outras pautas chamaram
minha atenção nesses últimos
dias, mas não quero deixar
de explicitar aqui minha total
admiração por quem trabalha
e produz, de verdade.
Tanto meu pai quanto
minha mãe se graduaram em
Direito, e ele nunca escondeu que gostaria que eu fosse

também advogado, mas
mamãe sempre me disse para
pensar no trabalho que me
daria prazer, acima de qualquer outro. 2º ela, “quem
trabalha com prazer não
economiza, não faz menos, já
que não se deve contabilizar o
que te deixa feliz, produtivo”.
Na incerteza, entrei no curso
de Física e depois Meteorologia, mas foi a Comunicação
que me arrebatou, depois de
teste vocacional. Me formei e
confesso que sou muito feliz
e realizado como jornalista.
Como fotógrafo também,
claro. Mas escrever, compartilhar pensamentos e opiniões me fazem sentir útil para
toda a sociedade. Sociedade
no mais amplo sentido da
palavra. Minha sociedade
inclui os mais bem sucedidos
empresários, aos executores
dos trabalhos mais simples.
Acho que todos se complementam, e fazem da humanidade, o conjunto de todos,
movimentando a cadeia
produtiva e consumidora. Se
todos tivermos trabalho, teremos renda,para girar a roda
da economia, gerando ainda
mais postos de trabalho, e
consequentemente, mais
renda e mais consumo.
Nestes anos todos
editando e publicando colu-

Para anunciar,
ligue 3023.2092

nas sociais, espaço e destaque para pessoas produtivas,
independente de classe social
ou extrato bancário. Já publiquei garis, empregadas
domésticas, guardas de trânsito, servidores públicos,
artistas, professores... além de
poderosos, famosos e endinheirados. Claro que enfrentei
críticas, mas nunca me deixei
controlar. Acho que na vida,
todos precisamos de todos,
e ninguém é melhor que
ninguém. Nem pior.
E nesse fim de semana
pensando no assunto, professores me ocuparam o pensamento, já que afirmo, confirmo
e reafirmo que eles são a mais
importante das categorias, no
sentido que são eles quem ensinam, qualificam e graduam
todas as outras, e creio mesmo
que quem ensina deveria ter
os melhores salários, para
que continuem investindo
em conhecimentos, que serão,
consequentemente, transmitidos aos alunos, movimentando a roda da vida.
Mas quando acordei hoje,
me veio na mente 1 trabalhador que também é empreendedor, e artista. Inclusive
autodidata, já que se descobriu fazedor de arte ainda
criança, e foi se desenvolvendo por conta própria.

EXPEDIENTE
ODiaAlagoas

Adeildo Gomes dos Santos
nasceu entre 11 irmãos, e cresceu observando o trabalho do
pai carpinteiro, que utilizava
‘peças de mangue’ para construir jangadas e outros objetos.
Pela sobrevivência, profissionalizou-se como mestre
de obras, quando conheceu
o fotógrafo, pesquisador e
professor Celso Brandão, e
encantou-se com sua coleção
de obras de artistas da cultura
popular, como seu Fernando
Rodrigues dos Santos. Coincidentemente, acabou contratado para reformar umas
casas antigas na Ilha do
Ferro, berço de muitos artistas, e observando a produção
deles foi desenvolvendo suas
próprias obras, “sem copiar
ninguém”, me confirma ele,
que desde cedo ganhou Nen
como apelido dado pelo pai.
Em 2019, Conheci Nen
pessoalmente, integrando
a seleção de artistas para o
projeto de Mirna Porto Maia,
“Natal na Avenida da Paz”,
e entre os talentosérrimos
criadores, a árvore de Nen
ganhou luz própria, emocionando todo mundo com seus
galhos retorcidos. Eu principalmente, me tornei fã dele,
que vive num incansável
trabalho de recolher galhos,
raízes e troncos que encontra

na praia e no mangue do litoral norte de Maceió. E garante,
nunca arrancou um galho,
todos eles estavam na areia,
ou mesmo no mar da Barra
de Santo Antônio. . E Nen
enche sua jangada com esse
material cem por cento reciclável, transformando o “lixo
da natureza” em cadeiras,
bancos, mesas, luminárias,
cabideiros, esculturas, objetos
de decoração.
Com a valorização que,
merecidamente, a arte popular
vem tendo, as obras de Nem
já foram expostas em museus,
como o Theo Brandão, por
exemplo, e provocam admiração nos projetos de badalados
arquitetos, como Rodrigo Fagá.
Além do ‘design’ inusitado,
original e exclusivo, há incrível
atenção ao conceito anatômico,
e garanto que suas peças são
comprovadamente confortáveis. E se harmonizam muito
bem com outras peças modernas na ambientação de qualquer
espaço. Sem falar no charme de
ter peças únicas, totalmente
artesanais, com a assinatura de
Nen, que, com certeza, ainda
vai mais longe, com reconhecimento e consumo. E preservando a Natureza.
Ah! Para saber mais sobre
ele, no Instagram, acesse @_
artseb.
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CERCA DE 300 COMERCIANTES que atuam no local serão beneficiados com a melhora na rede de esgotos

Mercado do Jacintinho: Mutirão
recolhe 18 toneladas de lixo
O

primeiro
mutirão
mensal de
limpeza e higienização foi
realizado ontem no Mercado
do Jacintinho. As ações se
estenderam também para a
Feirinha do bairro. Os dois
espaços receberam lavagem
e desinfecção. Houve, ainda,
recolhimento de entulhos,
limpeza de galerias de dejetos e pequenas obras de reparos.
Foram coletadas 18 toneladas de resíduos dentro e
no entorno, varridos e lavados cerca de dois mil metros
quadrados de área e um total
de 1700 metros de calçada
receberam capinação, pintura
de meio-fio e limpeza.
Também foram esvaziados cerca de 150 metros de

rede de esgoto, recuperadas
dez caixas de passagem e feita
a reposição de oito placas de
concreto. Duas fossas também
foram esgotadas.
O serviço começou às 8h,
com o trabalho de mais de 50
servidores, e só terminou no
fim da tarde, promovendo
melhorias aos cerca de 300
comerciantes que atuam nos
dois locais e a milhares de
consumidores que passam
por lá todos os dias.
A partir deste mês, os
mutirões serão permanentes
e ocorrem semanalmente em
um sistema de rodízio que
inclui quatro mercados.
Além do Jacintinho, serão
beneficiados os mercados
da Produção, Tabuleiro do
Martins e Benedito Bentes. O
trabalho é coordenado pela

CARTÃO BEM LEGAL

Gratuidade da 2ª
via é prorrogada
Uma boa notícia para quem
perdeu a oportunidade de
fazer a segunda via do Cartão
Bem Legal Cidadão sem pagar
nada durante o mês de abril: a
campanha de gratuidade foi
prorrogada e vai continuar até
o fim de maio. Com isso, ainda
mais passageiros de Maceió
poderão ter acesso à bilhetagem eletrônica no transporte
público, de forma prática e
segura.
Para solicitar a segunda via
do Bem Legal Cidadão, o procedimento continua o mesmo.
Basta comparecer a um posto
de atendimento do Cartão Bem
Legal (no Centro ou nos terminais do Benedito Bentes, Eustáquio Gomes, Colina e Cruz das
Almas) com seu RG e CPF. A
campanha será válida até o dia
31 deste mês.
Vale lembrar que a primeira
via do Cartão Bem Legal Cidadão também é gratuita para
todos, independente de campa-

nha. Ela pode ser solicitada
nos mesmos pontos acima, e
também no Posto Já do Maceió
Shopping.
Segundo Guilherme
Borges, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Passageiros
de Maceió (Sinturb), a prorrogação da campanha é resultado do aumento na demanda
constatado no mês de abril.
“Tivemos muitas solicitações da segunda via durante
o período de isenção da taxa,
então decidimos ampliar esse
benefício para que ainda mais
passageiros possam adotar
a bilhetagem eletrônica sem
custo nenhum”, explica.
A modalidade Cidadão
é voltada para o passageiro
comum, que não tem acesso
aos cartões Escolar (para estudantes) ou Vale-Transporte
(fornecido por empregadores),
mas que utiliza os ônibus para
seus deslocamentos.

Onde fazer?
A segunda via pode ser solicitada
em qualquer um dos pontos a seguir,
de segunda a sexta (exceto feriados):
-Posto Bem Legal Centro:
7h às 17h
-Terminal do Benedito Bentes:

9h às 12h
-Terminal do Eustáquio Gomes:
5h30 às 17h30
-Terminal do Colina:
5h às 17h
-Terminal de Cruz das Almas:
6h às 18h

Victor Vercant

Espaço recebeu desinfecção, recolhimento de entulhos e outros serviços

Secretaria Municipal de Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária (Semtabes) com
a coordenação executiva do
Gabinete do Prefeito, e tem a
participação das Secretarias
de Infraestrutura (Seminfra),
Desenvolvimento Sustentá-

vel (Sudes), Assistência Social
(Semas) e Iluminação (Sima),
além da Vigilância Sanitária.
“Esses equipamentos estavam absolutamente abandonados e, agora, a Prefeitura
está direcionando uma
nova visão a eles, fazendo

um grande trabalho que irá
promover a segurança sanitária desses ambientes”,
destacou o secretário executivo do Gabinete do Prefeito,
Claydson Moura.
A Semtabes também irá
iniciar o recadastramento dos
permissionários, e as bancas
que estiverem em desuso
serão repassadas para novos
comerciantes. Outra medida
adotada é a exigência de lixeiras em cada estabelecimento,
que devem ter no mínimo 60
litros e no máximo 100 litros
para evitar a destinação de
resíduos para as galerias.
Simultaneamente, a pasta
vai ampliar o número de
profissionais para a limpeza
diária dos mercados, voltados
especialmente para corredores e banheiros.

EM UMA SEMANA

SMTT recebeu mais de
300 relatos por Whatsapp
O canal exclusivo para
denunciar irregularidades,
dúvidas e elogios no transporte público da capital, que
entrou em vigor no dia 26 de
abril, apresentou resultados
significativos já na primeira
semana, com 332 relatos encaminhados pelos maceioenses.
O cidadão pode enviar
informações, fotos e vídeos
via Whatsapp, no número
(82) 98134 6858. O serviço
é mais uma ação da Prefeitura de Maceió para garantir
aos usuários mais conforto e
segurança nos ônibus, além
de criar uma administração
participativa e inclusiva.
O WhatsApp foi procurado pelos maceioenses para
tratar sobre a lotação nos
ônibus, atrasos em viagens,
falta de cordialidade de motoristas e cobradores, além de
pedidos para oferta de mais
veículos em linhas e horários
específicos.
Outras demandas de
competência da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT)
também foram enviadas, mas
a orientação é que liguem
para o número 118, disponível de segunda a sexta-feira,
das 7h da manhã às 19h.

O órgão efetuou mudanças com as solicitações enviadas pelos cidadãos. A linha
221 – Saúde/Cruz das Almas
, aos sábados, voltará com
a viagem no horário de 6h.
Já nas linhas a seguir, foram
feitos ajustes no tempo de
espera em horários de maior
movimento, são elas: 041 –
Feitosa/Centro (Term. Cruz.
das Almas), 053 – Graciliano
Ramos/Centro (via Farol),
048 – Benedito Bentes/Centro
e 704 (Benedito Bentes/Ponta
Verde).
Já a linha 041 – Feitosa/
Centro recebe reforço no
horário próximo às 7h, com
mais ônibus. As operações
aos sábados e domingos
passam por análise, para ajustar a oferta para os usuários.
Outras denúncias têm
sido apuradas pelo Sistema
Integrado de Mobilidade de
Maceió (SIMM), que inclui

queixas da cobrança de duas
passagens no Terminal da
Colina entre linhas de ônibus
de empresas diferentes,
conduta de operadores no
Terminal do Rosane Collor.
“A SMTT seguirá incansável para melhorar a qualidade
de vida dos maceioenses
quanto ao transporte público.
Agradecemos a população
pela confiança em encaminhar as demandas, para que
possamos traçar as melhores soluções”, frisou André
Costa.
O superintendente disse,
ainda, que o trabalho dos
fiscais de transportes segue
em vários pontos da capital, com fiscalizações para
garantir a boa prestação dos
serviços para a sociedade.
Com mais essa ferramenta o
cidadão se torna protagonista
desse processo.
Os maceioenses podem
acompanhar os horários das
viagens e o planejamento para
deslocamentos aos pontos de
ônibus pelo Cittamobi, o que
garante mais segurança, agilidade e conforto para quem
utiliza o serviço. De janeiro a
abril desde ano, foram realizados 1.988 milhões de acessos no aplicativo.
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CRIMES CONTRA a vida caíram 33,9% no último mês em relação ao ano passado, de acordo com o NEAC

Abril registra o menor número
de homicídios em 12 anos
Ascom SSP

Vinicius Teodosio e
Vanessa Siqueira
Repórteres

A

bril de 2021
registrou
o menor
número de homicídios em
um mês desde 2010, quando
a série histórica em Alagoas
começou a ser contabilizada.
Segundo dados do Núcleo de
Estatística e Análise Criminal (NEAC) da Secretaria de
Estado da Segurança Pública
(SSP), Alagoas registrou 82
homicídios em abril deste
ano. Já o mesmo mês do ano
passado teve 124 crimes registrados, o que demonstra uma
redução de 33,9%.
Os números dos meses
anteriores – fevereiro e março,
que registraram 104 e 84
homicídios respectivamente
– também alcançaram marcas
históricas na redução de homicídios no Estado. Os dois meses
acumularam quedas significativas que, comparadas com os

Dados da SSP apontam redução de 33,9% nos crimes contra a vida: foram 82 contra 124 no mesmo período de 2020

mesmos períodos de anos anteriores, passam a figurar como
os menores números já registrados em Alagoas.
O mês de abril também
apresentou resultado positivo
na capital alagoana, Maceió,
com redução de 21,2% no
número de crimes contra a vida.
Abril deste ano contabilizou 26
crimes, já o mesmo período de
2020 teve um total de 33 mortes.

QUEDA DE 20% NO QUADRIMESTRE
Os quatro primeiros meses
de 2021 também alcançaram
uma marca positiva para a
Segurança Pública no enfrentamento à violência. Segundo
o NEAC, houve redução de
20,08% no número de mortes
violentas no estado em relação ao primeiro quadrimestre
do ano anterior. O comparativo de janeiro a abril de

H1N1

Imunização contra a
Influenza inicia amanhã

Carla Cleto

João Victor Barroso
Repórter
A primeira etapa da
Campanha de Vacinação
contra a Influenza começa
amanhã para imunizar crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes,
puérperas, povos indígenas
e trabalhadores da saúde.
A vacinação contra o vírus
H1N1 foi dividida em três
etapas, e, em Alagoas, a meta
é imunizar 90% dos 1.197.444
alagoanos que fazem parte
dos grupos prioritários.
Para o secretário de Estado
da Saúde, Alexandre Ayres, a
vacinação contra a influenza é
ainda mais importante neste
momento de pandemia, para
proteger o povo alagoano e
evitar que as pessoas adoeçam
e acabem lotando as unidades
de saúde.
“Diferentemente da vacinação contra a Covid-19, os
municípios já possuem um
fluxo montado para a imunização contra a Influenza que

já acontece todos os anos, com
os profissionais de saúde já
sabendo como devem agir, o
que acaba acelerando o processo
da campanha. Nossa meta é
imunizar 90% dos alagoanos
que estão nos grupos prioritários. Com a população imunizada, temos grandes chances de
evitar que as pessoas adoeçam
e precisem da rede hospitalar
para atendimento”, destaca o
secretário.
Os idosos a partir de 60 anos
e os professores serão imunizados na segunda etapa, e a última
etapa atenderá as pessoas com
comorbidades, com deficiência

permanente, trabalhadores do
transporte coletivo e rodoviário, caminhoneiros, forças de
segurança e salvamento, forças
armadas, trabalhadores portuários, população privada de
liberdade, adolescentes e jovens
em medidas socioeducativas, e
funcionários do Sistema Prisional.
Vale ressaltar que as pessoas
que tomaram alguma dose das
vacinas contra a Covid-19 Coronavac ou AstraZeneca devem
esperar 14 dias para só depois
retornar aos pontos de vacinação para serem imunizados
contra o vírus H1N1.

2021 revela que o período
registrou 398 homicídios,
enquanto o mesmo período
do ano passado registrou 495
mortes.
Em Maceió, entre janeiro de
abril de 2021 foram registrados
119 homicídios; já nos mesmos
meses de 2020, foram 145
mortes registradas, indicando
uma diminuição de 19,9%.
Para o secretário da Segu-

rança Pública, Alfredo Gaspar
de Mendonça, a diminuição
no número dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI)
é fruto de um grande trabalho
de integração entre as forças de
Segurança, que atuam todos os
dias em defesa do povo alagoano.
“Este é um resultado que
ficará marcado na história da
Segurança Pública de Alagoas
com o registro do melhor mês
de abril em comparação com
a mesma data nos registros do
NEAC. Este marco é fruto do
incansável trabalho dos guerreiros e guerreiras das forças de
segurança, aliados aos maciços
investimentos do Governo de
Alagoas, que vêm possibilitando um avanço significativo
nos resultados de diminuição
da violência. Esta redução nos
índices também significa que
vidas estão sendo salvas em
Alagoas. Deixo meu eterno
agradecimento a todos da
Segurança Pública”, declarou o
secretário.

PAGAMENTO DE FATURAS

CASAL: conheça os
bancos conveniados
A Companhia de Saneamento de Alagoas (Casal)
orienta seus clientes a realizarem os pagamentos de suas
contas através dos bancos
conveniados. Seguindo a
diretriz, é possível quitar seus
débitos de forma simples e,
ainda, evitar adversidades ao
tentar realizar o pagamento
através de bancos não conveniados com a Companhia.
Para pagamentos por
meio de código de barras,
o cliente poderá buscar as
seguintes instituições: Caixa
Econômica Federal, Banco do
Brasil, Bradesco, Santander,
Pag Fácil e o Banco Cooperativo do Brasil (BANCOOB).
Já no caso de pagamentos via
débito automático, a operação
pode ser viabilizada através
dos bancos Caixa Econômica
Federal, Banco do Brasil,
Santander, Banco Cooperativo do Brasil (BANCOOB) e
Banco Itaú.
Deste modo, o cliente se
esquiva de frustrações no

momento de sanar sua dívida,
evitando a necessidade de
reaver o valor debitado com a
instituição financeira que não
esteja entre as listadas anteriormente.
Além das opções já citadas, a Casal agora possibilita
o pagamento de contas com
o cartão de crédito. O sistema
foi adotado em abril deste ano,
mediante acordo contratual
com três empresas e já está em
funcionamento, por meio do
site da Companhia.
A nova forma de pagamento abrange também
faturas em atraso ou a fatura
do mês atual que ainda não
esteja vencida. Para acessar a
opção, basta entrar no endereço www.casal.al.gov.br e,
na página inicial, se dirigir
ao menu “Acesso Rápido”,
depois selecionar a opção
“Pagamento por cartão de
crédito”. Ou clicar diretamente no link a seguir: https://
casal.credpay.com.br/pagamento/tributo.
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EM DEPOIMENTO na CPI da Covid, ex-ministro da saúde revelou existência de decreto que mudaria bula do medicamento

Mandetta: “Havia decreto para
mudar a bula da cloroquina”
E

m depoimento à CPI
da Covid, o
ex-ministro da Saúde Luiz
Henrique Mandetta afirmou hoje que, durante uma
reunião com ministros no
Palácio do Planalto, ele teve
acesso ao que seria uma
proposta de decreto presidencial para que fosse sugerida uma mudança na bula
da cloroquina. A medida
seria feita de uma forma que
passasse a indicar o remédio
no tratamento da covid-19.
“Ele (Bolsonaro) tinha
um assessoramento paralelo.
Havia sobre a mesa um papel
não timbrado de um decreto
presidencial para que fosse
sugerido naquela reunião
mudar a bula da cloroquina
na Anvisa para que na bula
tivesse a indicação do medicamento para o coronavírus.
O presidente da Anvisa disse
que não. Jorge Ramos disse
que era uma sugestão”, afirmou Mandetta.
O ex-ministro da Saúde
citou ainda que testemunhou
por diversas vezes a presença
de Carlos Bolsonaro, vereador no Rio de Janeiro e filho
do presidente, em reuniões
ministeriais. “Testemunhei
várias vezes reunião de ministros em que o filho do presidente que é vereador do Rio
de Janeiro estava sentado
atrás dele tomando notas. Eles
tinham reuniões dentro da
Presidência”, disse Mandetta.
DISCORDÂNCIAS
O ex-ministro reiterou
as discordâncias entre a sua
gestão do Ministério da Saúde
e a Presidência da República
nos momentos iniciais da
pandemia da covid-19 no
Brasil.

Reuters

Mandetta afirmou que Bolsonaro queria
mudar a bula da cloroquina para que
fosse indicada contra a Covid-19

Durante depoimento à CPI
da Covid no Senado, Mandetta
disse que todas as recomendações que fez em público - sobre
o uso do distanciamento físico
e de medicações -, foram feitas
também durante reuniões
ministeriais e ao presidente
Jair Bolsonaro. As orientações,
entretanto, não tiveram apoio
do mandatário. “Estávamos
indo por um caminho e o
presidente por outro”, destacou.
Segundo o ex-ministro,
a determinação para o isolamento social nos momentos iniciais da pandemia
seria a medida “adequada”.
O ex-ministro relatou ter
cobrado união em torno de
falas de “prevenção e isolamento”, as quais seriam

“fundamentais”. Conforme
relatou, apesar de não ter
tido “discussões ásperas com
Bolsonaro”, Mandetta disse
que colocou suas recomendações. Apesar das falas,
Mandetta afirmou que nunca
houve proposta técnica da
presidência da República
sobre o combate à covid-19.
“Não é possível fazer
gestão de doença infecciosa
sem separação”, afirmou o
ex-ministro. “Quando se tem
hepatite, separa-se talheres e copos”, exemplificou.
Segundo Mandetta, o isolamento no início da pandemia
seria justificado pelo baixo
número de casos, e incidência principalmente entre classes mais altas da sociedade, o
que ocupava recursos da rede

privada e não pública. Para
o ex-ministro, o isolamento
social permitiria o preparo do
Sistema Único de Saúde (SUS)
a fim de receber cidadãos que
dependem da rede pública
de atendimento. “Vírus era
muito competente”, disse.
“Estávamos com sistema que
não tinha condição de responder”, afirmou.
RESPIRADORES
Mandetta também afirmou na CPI que os Estados
não ficaram desassistidos
em estrutura hospitalar na
primeira onda da pandemia porque houve uma ação
centralizada do governo federal durante sua gestão. Em
depoimento da CPI da Covid
nesta terça, Mandetta citou a

compra de aproximadamente
15 mil respiradores que foram
distribuídos pelo Brasil, com a
abertura de um número igual
de leitos.
“Passamos a primeira
onda sem ter desassistência.
Dar chance de a pessoa lutar
pela vida é dever de Estado.
Demos essa oportunidade e,
gradativamente, Estados e
municípios fizeram as ações
complementares”, afirmou
Mandetta. “Tivemos sucesso
(na compra centralizada de
respiradores), foi dali que
saíram quase 15 mil respiradores, a um custo de R$ 13 mil
o respirador, para todo o território”, respondeu Mandetta a
um questionamento do relator
da CPI, senador Renan Calheiros (MDB-AL).
José Dias/PR

NÃO VAI DEPOR

Pazuello alega
suspeita de Covid
Eduardo Pazuello,
ex-ministro da Saúde, informou aos membros da CPI da
Covid que não vai ao Senado
prestar depoimento nesta
quarta-feira (5). Segundo
informações do presidente da
comissão, senador Omar Aziz
(PSD-AM), Pazuello disse ter
tido contato com dois assesso-

res que estão infectados com
o coronavírus. Ainda não há
informação se o depoimento
será transferido ou feito por
vídeoconferência.
H o j e , a C P I o u ve o s
ex-ministro Luiz Henrique
Mandetta e Nelson Teich,
ministros que precederam
Mandetta na pasta da saúde.

Ex-ministro da saúde, general Eduardo Pazuello alegou suspeita de coronavírus e não vai depor na CPI da Covid
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INSTITUIÇÃO FINANCEIRA aposta na autonomia digital dos microempreendedores e profissionais autônomos

Cactvs oferece conta digital em
parceria com a Desenvolve AL
D

e olh o nas
necessidades
dos microempreendedores e dos profissionais autônomos, a Cactvs
chega ao mercado oferecendo
uma solução completa para
esse público. A aposta tem se
mostrado bem-sucedida: com
apenas 60 dias de operação, a
instituição financeira Cactvs
já conquistou 50 mil clientes.
Em Alagoas, a Cactvs vai atuar
em parceria com a agência de
fomento do governo do Estado,
oferecendo conta digital para
serem creditadas as liberações
de crédito da Desenvolve.
A proposta da Cactvs é
conjugar atendimento humanizado e educação financeira com
tecnologia avançada. Agentes
de micro finanças são capacitados para orientar os empreendedores no uso de novas
tecnologias, garantindo que
tenham autonomia digital. Ao
mesmo tempo, um único aplicativo reúne todas as funcionalidades de uma instituição
financeira: conta digital, maquininha, cartão Elo, PIX e contratação de produtos e serviços.
A conta digital não tem
tarifas nem burocracia e pode
ser aberta em até um minuto
apenas com um documento
de identificação com foto. Os

Nordeste, em Belém do Pará,
em Manaus, na cidade de São
Paulo e em Campinas (SP) e,
em breve, deve chegar à cidade
do Rio de Janeiro. Em cada uma
dessas cidades, haverá um time
de até 60 agentes de microfinanças qualificados para oferecer
atendimento personalizado aos
clientes.
“Já estamos em 13 estados
com 14 agências, e a meta é
chegar a 65 agências até o fim
de 2021”, afirma Antônio Jorge
Guimarães, Diretor Executivo
da Cactvs.

clientes recebem um cartão
de débito, sua adesão ao Pix e
podem fazer saques nos terminais do Banco24Horas.
A Cactvs, no entanto, vai
muito além da conta digital e
traz produtos e serviços com
valores acessíveis voltados
não apenas para os negócios,
mas também para o próprio
empreendedor como pessoa
física. É possível, por exemplo,
contratar consórcio de bens,
o Cactvs Realiza, com prestações mensais a partir de R$ 50
mensais, ou o plano de saúde
Cactvs Saúde também por R$
50 por mês. A adesão dá direito

a consultas de telemedicina
gratuitas e acesso a consultas
presenciais e exames laboratoriais e de imagem.
Planos odontológicos
também estão disponíveis com
prestações de R$ 20 e diversos
serviços inclusos. Os animais
não ficam de fora, com o plano
veterinário Cactvs Pet. Com
R$ 25 por mês, oferece serviço
de tele orientação 24 horas
gratuito e consultas e exames
com coparticipação.
Pensando na proteção
dos clientes, a Cactvs oferece
seguro de vida com cobertura
de R$ 5.600 por R$ 30 mensais

e sorteios semanais de R$ 1.500.
É possível também contratar
proteção veicular com mensalidade de R$ 60 e cobertura de até
R$ 50 mil. Já para motos, a prestação é de R$ 40, com cobertura
de até R$ 10 mil.
Em breve, os microempreendedores poderão contar
também com a Cactvs Maquininha nas versões física e virtual.
Com taxas atraentes, aceita
todos os cartões de débito,
crédito, vale alimentação e vale
refeição, e o dinheiro cai na hora
na conta do cliente.
A Cactvs já tem presença
física em nove capitais do

SOBRE A CACTVS
A Cactvs é uma instituição
financeira completa dedicada
a promover o crescimento do
microempreendedor. Com o
objetivo de simplificar a vida
do varejista e dos profissionais
autônomos, reúne todas as
funcionalidades de uma instituição financeira em um único
aplicativo: conta digital, maquininha, cartão Elo, PIX e contratação de produtos e serviços.
Além disso, oferece suporte na
educação financeira e estimula
seus clientes a ganharem autonomia digital, com agentes de
micro finanças disponíveis para
orientar no uso de tecnologias
por parte dos microempreendedores.

7

O DIA DIGITAL l 4 de maio I 2021

ESPECIAL

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

MEDIDA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA beneficia programas de melhoria da gestão pública e de transformação digital no Estado

ME aprova US$ 55 milhões em
recursos externos para Alagoas
Tatyane Barbosa e
Flávia Matos
Repórteres

A

lagoas teve
dois projetos
aprovados
pela Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex) do
Ministério da Economia. A
decisão resultou no valor total
de US$ 55 milhões para financiamentos com recursos externos de bancos multilaterais de
desenvolvimento.
O Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) financiará uma
operação no valor de US$ 40
milhões, para melhoria da
gestão pública no Estado. Já
o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) financiará uma operação no valor de
US$ 15 milhões, para transformação digital em Alagoas.
“Somos o primeiro Estado
a aprovar nessas duas linhas na
Cofiex. A do Banco Mundial é
o Progestão, sendo o primeiro
empréstimo aprovado nessa
linha do país, uma linha
nova que ajudamos a construir. A outra é a do BID que
é uma linha de governo digi-

tal, na qual também somos o
primeiro Estado a aprovar esse
tipo de operação na comissão”, explica o secretário da
Fazenda, George Santoro.
Santoro enfatiza ainda que
esses bancos multilaterais de
desenvolvimento fornecerão
recursos financeiros para os
próximos 5 anos a fim de estruturar a administração pública do
Estado a prestar melhores serviços aos cidadãos. Com o apoio
dessas instituições, será possível
obter suporte necessário para
implementação destes projetos.
De acordo com o secretário do Planejamento, Gestão
e Patrimônio, a aprovação do
financiamento ressalta o protagonismo e a credibilidade que
Alagoas vem tendo, sobretudo
à nível nacional. Além disso,
esse tipo de operação proporciona o fôlego necessário que o
Estado precisava para acelerar
agendas essenciais na modernização da máquina pública e
dos serviços ofertados por ela.
“Nosso foco não é outro
senão facilitar o acesso das
pessoas aos serviços prestados
pelo governo e a forma mais
simples de fazê-lo é alinhando
essa demanda à inovação, à

Felipe Brasil

Projeto englobará atendimento e relacionamento de forma automatizada

Transformação Digital. Essa
tem sido uma agenda prioritária nossa, temos um conjunto
de medidas adotadas e pensadas nesse contexto para que
o Estado esteja cada vez mais
moderno, célere e com real
capacidade de atender às principais demandas sociais. Nesse
sentido, as linhas de crédito
contribuirão para acelerar projetos que têm impacto significativo na vida dos alagoanos e
na modernização da máquina
pública, gerando eficiência,
economicidade, transparência
e uma relação mais direta com
o cidadão”, afirma o secretário
Fabrício Marques.

BENEFICIADOS
O Programa Nacional de
Reforma do Setor Público
e Sustentabilidade Fiscal
(Progestão) visa promover a
melhoria contínua da gestão
fiscal, orçamentária e patrimonial da administração pública
brasileira. As ações realizadas pretendem racionalizar e
melhorar a eficiência do gasto
público com resultados perenes, de modo a contribuir para
a sustentabilidade fiscal de
Alagoas.
O Projeto Alagoas Mais
Digital objetiva aprimorar
o relacionamento entre o
Governo do Estado e a popu-

lação, com vistas a aprimorar
a eficiência na prestação de
serviços públicos e aumentar
o nível de satisfação dos cidadãos. A ideia é acelerar a inclusão sociodigital dos alagoanos,
gerando meios para sua maior
inserção na era digital, bem
como consolidar o protagonismo de Alagoas na agenda
digital do Brasil, contribuindo
para o desenvolvimento
econômico do Estado.
Dividido em três componentes, o Projeto englobará
uma agenda voltada à governança para a transformação
digital, o atendimento e o relacionamento com o cidadão de
forma automatizada, célere e
eficiente e, ainda, para a educação e a saúde digital.
COFIEX
O Decreto nº 9.075/17 define
a Comissão de Financiamentos
Externos (Cofiex) como um
órgão colegiado, integrante da
estrutura organizacional do
Ministério da Economia. Sua
finalidade é examinar e autorizar a preparação de programas/projetos do setor público
com apoio de natureza financeira de fontes externas.
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IGOR PEREIRA

5 0 8 Pe u g e o t S p o r t
Engineered

Verdadeira vitrine tecnológica,
o 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED representa o ápice da
experiência dos engenheiros da
PEUGEOT SPORT. Seu conjunto
de propulsão de 360 cavalos
faz do modelo o veículo de série
mais potente já fabricado pela
PEUGEOT. O prazer de conduzir
está na essência do DNA da
PEUGEOT, por isso os engenheiros da PEUGEOT SPORT
adaptaram o chassi do 508
PEUGEOT SPORT ENGINEERED
para chegar a um excelente
equilíbrio conforto/comportamento. Criado nas oficinas da
PEUGEOT SPORT, em Versailles
e fabricado em Mulhouse,
ambas na França, o carro já
pode ser encomendado desde
outubro de 2020, quando foi
feito o anúncio da volta da
PEUGEOT ao Campeonato
Mundial de Endurance (WEC),
em 2022, na prestigiosa categoria LMH (Le Mans Hypercar).

Spin domina mercado
de carros de sete
lugares

Hoje cerca de 60% das vendas
do Chevrolet Spin estão concentradas nas configurações de
sete lugares. Este é o maior
percentual desde o fim de 2012,
quando o modelo foi lançado. De
lá para cá, o produto passou por
evoluções visuais, mecânicas e
tecnológicas, mas foi depois da
chegada do sistema corrediço
para a segunda fileira de bancos
que a participação da configuração de sete lugares superou a de
cinco lugares. Esta funcionalidade permite deslocar os assentos da fileira central para frente
ou para trás em até 11 centímetros, assim como o ângulo do
encosto. Desta forma é possível
configurar os espaços conforme
a necessidade e proporcionar
mais conforto, principalmente
aos ocupantes da terceira fileira,
reforçando ainda mais a versatilidade do modelo.

igor93279039@hotmail.com

Quarta geração da L200 Triton
Savana com preço de R$ 204,990

Desde 1978, quando a
Mitsubishi Motors apresentava ao mercado a primeira
versão da picape L200, o
m o d e l o s e c o n s o l i d a va
como um dos mais robustos e capazes do mercado,
com capacidade de carga
de mais de uma tonelada.
Não demorou nada para a
picape se consolidar como
u m s u c e s s o e m ve n d a s
globalmente e ser o Mitsubi-

shi mais vendido de todos os
tempos. No Brasil o modelo
passou a ser produzido na
fábrica da HPE Automotores
em 1998 e imediatamente
conquistou o mercado,
sendo a mais vendida de seu
segmento no País em 8 dos 10
anos seguintes. Hoje, 23 anos
após o início da produção
nacional, a picape ainda é
o veículo mais vendido da
Mitsubishi no Brasil, com

mais de 50% do total de
modelos comercializados
pela empresa. Pensada em
atender às mais diversas
necessidades do cliente
Mitsubishi Motors no Brasil,
a L200 Triton Savana carrega
em seu DNA toda a vocação
off-road da marca. O veículo
chega neste mês em todas as
concessionárias Mitsubishi
do País com preço de R$
204.990.

Primeira Ram 1500 Rebel vai
para fã da marca
Claudio Teixeira se tornou
oficialmente o primeiro dono de
uma Ram 1500 Rebel no Brasil.
Morador de Ponta Grossa (PR),
o empresário foi buscar a aguardada picape na concessionária
Divesa, em Londrina, região
norte do Paraná. Essa entrega
inicial das 100 unidades de
pré-venda (esgotada em 18
horas) caiu nas mãos de um
verdadeiro amante da marca.
Os demais exemplares da única
premium muscle truck do país
serão distribuídos ao longo dos
próximos dias.A nova aquisição

de Teixeira é a quarta Ram que
passa por sua garagem e fará
companhia a uma 2500 Laramie
2020 e à clássica antepassada
Dodge D100 1971, produzida
em São Bernardo do Campo
(SP) e parte da longa tradição
da marca com os motores V8,
como o HEMI de 5,7 litros e 400
cv da Ram 1500 Rebel. “Sou
apaixonado por caminhonetes
desde criança e nesta altura da
vida consigo me dar ao luxo
de ter um veículo como esse”,
diz Teixeira. Para começar
bem, o primeiro contato do

empresário com a 1500 foi
intenso, cobrindo os quase
300 km entre a concessionária
e a cidade onde vive. “No dia
seguinte fui para o litoral com
ela. Já fiz mais de 850 km até
agora”, conta o empreendedor do ramo de transportes.
“A Rebel é um show. Tem um
torque muito bom e ótima estabilidade, sem falar no silêncio e
conforto que ela proporciona.
Quem andou comigo adorou
e acho que quem a vê de fora
também, pois por onde passa
chama atenção.”

DUAS RODAS
Yamaha vai parar a
produção no Brasil

Considerando a situação
adversa na cadeia de
suprimentos decorrente da
crise de abastecimento causada
pelos efeitos da pandemia do
Coronavírus, e visando ajustar
o fluxo do recebimento de
insumos, a Yamaha suspenderá
as atividades em algumas de
suas linhas de produção de
motocicletas, no período de 03 a
12 de maio. Nas linhas afetadas,
os colaboradores estarão em
férias coletivas. A produção de
motores de popa, bem como as
demais atividades operacionais
da Yamaha Motor da Amazônia,
Yamaha Motor Componentes da
Amazônia e da Yamaha Logística
permanecerão em plena
atividade durante esse período.

Mopar reforça liderança
da Nova Fiat Toro em
acessórios

As inovações e possibilidades
disponíveis em toda a linha da Nova
Fiat Toro também se refletem no
programa de pós-vendas. Estamos
falando da picape com o maior
número de acessórios do mercado
brasileiro. O que ajuda a explicar o
fato de a Toro ser o veículo do grupo
Stellantis mais customizado por
seus proprietários. Dos 71 itens que
compõem o portfólio de acessórios
originais Mopar, 14 são inéditos. A
exemplo da capota rígida de alumínio
para caçamba. Além de ter design
elegante, em harmonia com as
linhas premiadas da Toro, a peça é
estanque, impedindo a entrada de
água e poeira, e ainda tem a opção
de abertura e fechamento elétricos,
com controle remoto.Outra novidade
para o compartimento de carga é
o tapete de caçamba. Com 6 mm
de espessura, ele é feito de PVC de
alta resistência à perfuração e tem
desenho antiderrapante, trazendo
proteção e segurança.

