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5NA CPI , ERNESTO ARAÚJO CONTA LOROTAS, MAS É ADVERTIDO POR OMAR AZIZ E KÁTIA ABREU SOBRE ‘MEMÓRIA SELETIVA’ 

PETROBRAS ELEVA PREÇO 
DOS COMBUSTÍVEIS EM AL

4

4

FEIRINHA DO TABULEIRO

Fogo destrói loja de descartáveis

BASE DE CÁLCULO TRIBUTÁRIA NO ESTADO DE ALAGOAS ESTÁ SEM ALTERAÇÃO HÁ CINCO ANOS

Estado vai retomar 
vacina para 58 e 59

COVID-19EM SAÚDE

AL investe R$ 1,6 bilhão
Atendendo à exigência 

legal por decreto federal e lei 
complementar, a Sesau apre-

sentou ontem, em audiência 
pública na Assembleia Legis-
lativa do Estado, o relatório 

detalhado quadrimestral 
alusivo ao período de janeiro 
a dezembro de 2020. 4

Um incêndio de grandes propor-
ções consumiu todo o interior da 
Quintela Embalagens - loja de descar-
táveis que fica na Feirinha do Tabu-
leiro. Passava pouco das 10h quando 

o fogo começou na loja. Funcionários 
e clientes saíram às pressas do esta-
belecimento e, rapidamente, o fogo 
tomou conta de tudo. Não houve 
feridos. Várias unidades do Corpo 

de Bombeiros, inclusive uma ABE 
(Auto Bomba Escada) foram usadas  
nas ações de combate às chamas. O 
objetivo inicial dos bombeiros era 
evitar que o fogo se alastrasse para 

outros estabelecimentos, o que não 
aconteceu. Pouco depois das 13h, o 
fogo estava controlado e já se podia 
ver o rastro de destruição. O prejuízo 
ainda não foi calculado. 3
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O PSDB encolhe. João Dória, 
antes com chances de chegar a 2022 
fazendo figura, montado em galões 
de vacina,  tem índice de candidato 
nanico (3% na pesquisa Datafo-
lha). Ainda assim, seu “patrono”, o 
ex-presidente Fernando Henrique 
Cardoso, é pródigo em se colocar 
em cena, a despeito do salseiro em 
seu partido. Não só porque contou 
sempre com a condescendência 
da mídia – que nunca foi fundo 
em nenhuma investigação sobre 
ele – como também por ter senso 
de oportunidade. Acha de lançar 
livros, criar fatos, para se colocar 
no palco em momentos cruciais. 
Ainda assim, tem errado muito 
nos últimos anos. A ponto de sofrer 
reprimendas, segundo se sabe, de 
ex-colegas da Sorbonne, cientes de 
suas manobras golpistas em 2016 e 
de sua abstenção na eleição que nos 
legou Bolsonaro. Não o perdoam.

Ficou ao lado e endossou as 
“denúncias de Aécio Neves – “só 
para encher o saco” – em 2014, 
quando a ex-presidenta Dilma 
Rousseff, democraticamente eleita, 
teve os seus votos contestados pelo 
derrotado, que se recusou a aceitar 

as evidências: perdeu, playboy.  Em 
2018, logo após a derrota de Geraldo 
Alkimin pelos vexaminosos 4,76% 
no primeiro turno, fez questão de 
deixar vazar que havia votado nulo 
– foi aí que pegou na Sorbonne – 
ajudando a empurrar Bolsonaro no 
segundo turno, para a cadeira onde 
hoje ele o considera “mal sentado”.

Com os direitos políticos recu-
perados, o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva volta ao páreo 
como franco favorito a derrotar 
Bolsonaro, com a perspectiva, (por 
enquanto) de batê-lo por 41% a 23% 
no primeiro turno e, passando para 
o segundo, a diferença seria de 55% a 
32%. Diante de tamanha evidência, 
FH faz aquele número do menino 
que cai na quadra de saibro, rala o 
joelho, levanta-se, bate uma palma 
da mão na outra e exclama com difi-
culdade em prender o choro: “nem 
doeu”.

Ao ser questionado sobre o 
Brasil de hoje, responde: “o Brasil 
merecia estar mais bem represen-
tado ali. Farei o que puder pra que 
o Brasil supere isto”. Não fez em 
2018. Promete que fará agora. Será? 
Fala deixando escapar o mesmo 

sentimento de inveja de  sempre 
e mais uma de suas estocadas em 
Lula: “Não quero dar conselho 
a ninguém, mas eu entendi que 
nunca mais deveria me meter na 
vida eleitoral”. Esqueceu-se de 
emendar: “nem na vida dos outros”. 
E acrescentou, aumentando o tama-
nho de sua aposta: “Então que eu 
puder fazer para que ele não vença 
eu vou fazer”. Nesta conversa, 
(entrevista concedida ao Globo), FH 
demonstrou o seu ceticismo quanto 
à construção de um candidato de 
“centro-direita”. “É difícil. Porque 
você precisa, antes de construir um 
centro, que essa ideia seja personi-
ficada em alguém. Há tempo para 
que alguém apareça ainda, mas 
não está claro quem vai expressar 
esta ideia”, admite. Com muita 
relutância, assente que não vota em 
Bolsonaro de jeito nenhum. Seria 
mais simples, do ponto de vista da 
linguagem, ser direto e dizer que 
prefere votar no Lula. Mas a frase 
não sai. Parte para a hipótese por 
eliminação: “É preciso escolher. E 
eu não vou escolher o Bolsonaro”. 
Com que dificuldade pronunciou 
a frase!…

A mesma que levou o Estadão 
a jogar fora o estilo sóbrio, de jornal 
“elegante” – a despeito do conserva-
dorismo crônico – e bem-informado,  
para imprimir em suas páginas, 
nesta semana, um discurso digno 
de um bolsominion de boteco.

É difícil imaginar um impresso 
do seu porte, ignorando os fatos 
já debulhados e esmiuçados na 
Justiça, com relação à Lava-Jato e à 
decisão do Supremo. Ainda assim, 
os editorialistas não coraram ao 
passar recibo de ignorantes, raivo-
sos, baixo-nível, ao estampar na 
página nobre, que retrata a opinião 
do “dono”, um texto recheado de 
ataques ao Lula e com a mensa-
gem apelativa: é preciso encontrar 
um terceiro candidato. Vamos e 
venhamos, se até FH já admitiu que 
esse nome não existe, e se dispôs a, 
mesmo por frases indiretas, votar 
em Lula, custoso ser o jornalão que 
o construirá. Os seus colegas de 
impressos já perceberam que para 
Lula e o PT, tirar Bolsonaro agora, do 
páreo, não é um bom negócio. Estão 
batendo pesado e merecidamente – 
pena as que escapam – no capitão, 
na tentativa de viabilizar um “arru-

madinho” e ver Lula enfrentando a 
centro-direita. Aí sim, quem sabe, 
daria tempo para que um Tasso 
Jereissati se sobressaia na CPI do 
Genocídio e tope – mesmo com a 
sua crônica falta de apetite para o 
executivo – disputar. Ou, ainda, que 
Ciro Gomes, lá dos seus 6% passe 
por uma “lipoaspiração cerebral” e 
consiga se amoldar ao figurino bem-
-comportado que o Estadão sonha 
para levar às urnas…

Um embate entre o PT e a direi-
tinha cheirosa não seria um jogo 
fácil. No entanto, essas hipóteses 
são, no momento, tão distantes, que 
dão chance a Lula de se organizar e 
aumentar a distância entre ele e os 
demais candidatos. É bom lembrar, 
a disputa ainda nem começou. A 
mídia deve entrar com tudo para a 
construção da tal terceira via, mas é 
bem possível que o brasileiro médio 
já tenha entendido que a centro-
-direita contribuiu para a eleição de 
Bolsonaro, o genocida da Covid-19. 
E é provável, ainda, que essa percep-
ção tenha corroído a possibilidade 
de se fazer qualquer acordo com 
ela, que ajudou a colocar no poder o 
responsável por 430 mil mortes.

Eles são ricos, vivem uma vida 
de rico, mas são frágeis como um 
fino cristal que se quebra em muitos 
pedaços ao menor toque forte. 
Assim, são os chamados famosos 
brasileiros nas redes sociais.

A situação é tão grave do ponto 
de vista psicológico para as cele-
bridades, que a grande vencedora 
do BBB deste ano, a advogada 
e maquiadora Juliette Freire foi 
‘poupada’ pelos amigos e assessores 
do lado perverso das redes sociais. 
Eles, deliberadamente, decidiram 
não contar para ela o lado ruim, para 
que a campeã pudesse saborear o 
momento, sem estresse.

Muitos dos nossos famosos, 
alguns nem tão famosos assim e 
outros só famosos nas redes sociais, 
passam uma imagem romanceada 
da vida. Ou melhor: eles só mostram 
o lado glamoroso, festivo e suposta-
mente feliz. Basta uma traição, uma 
fala mal compreendida ou mesmo 
um sincericídio para tudo se virar 
contra eles. Anitta e Karol Conká 
são dois exemplos clássicos de que 
a fama atrai olhares os mais críticos 
possíveis. As duas, em proporções 
diferentes, protagonizaram cance-
lamentos, quando são bloqueadas 
nas redes sociais. As duas são divas, 
glamorizadas em músicas e clipes, 
mas não estão imunes aos comen-
tários e a agressividade de rebanho 
que costuma acontecer diariamente 
nas chamadas redes sociais.

Para os famosos o cancela-
mento é sinal negativo e, muitas 
vezes, causa prejuízo milionário. 
A imagem do famoso precisa estar 

intacta para poder vender. Eles 
precisam de um sorriso brilhante e 
uma vida invejável para sobreviver 
no mundo dos compartilhamentos.

A lista é enorme de famosos que 
sofreram e sofrem consequências 
nas redes sociais.

UMA BABÁ NO CAMINHO
Recentemente, o caso que mais 

chamou a atenção foi da mulher 
do sertanejo Zé Felipe, a chamada 
de influenciadora digital, Virginia 
Fonseca. A contratação de uma 
babá por 24 horas de segunda 
a sexta-feira e, dependendo da 
necessidade, ficar 24 horas também 
durante os sábados e domingos 
levou a uma revolta contundente 
na internet, ao ponto do casal ter 
que se explicar inúmeras vezes 
sobre o caso, dando versões e mais 
versões. O burburinho foi tanto 
que, no Twitter, Virginia entrou 
nos assuntos mais comentados do 
Brasil. “Povo quer ter filho mas não 
quer cuidar” e “só quem é mãe sabe 
que é cansativo” foram algumas 
das opiniões.

VEIAS ABERTAS
A lista de famosos cancelados 

em 2020 é extensa e reúne motivos, 
desde as celebridades que furaram 
a quarentena durante a pandemia 
até aquelas que tiveram problemas 
com suas equipes. Nas redes sociais, 
o cancelamento é uma espécie de 
boicote a atores, cantores, políticos 
e pessoas da mídia, dependendo de 
suas atitudes. Geralmente, alguém 
é cancelado por uma postura consi-

derada preconceituosa ou ofensiva 
pelo público, especialmente os 
internautas. Quanto mais famosa, 
mais suscetível a pessoa está a esse 
julgamento.

A globosfera está repleta de 
casos os mais variados possíveis. 
Basta um comentário, ou mesmo 
uma resposta para que o mundo 
digital desabe na cabeça de algum 
famoso.

Na real, os canceladores não 
estão totalmente errados. Muitos 
dos famosos criam uma redoma de 
vidro fino em torno das suas vidas, 
retratadas como de muito glamour, 
mas que, na verdade, é tão normal 
como a minha ou a sua. Acontece 
que eles, os famosos, ‘vendem’ esse 
mundo de cor-de-rosa inexistente. 
Basta qualquer contradição, por 
mínima que seja para que tudo caia 
como um castelo de areia consu-
mido pela maré.

De forma devastadora, esses 
cancelamentos acabam por estres-
sar profundamente os famosos, 
suas famílias e até mesmo seus fãs, 
que correm em socorro, aumen-
tando ainda mais o sofrimento, pois 
força as celebridades a darem novas 
e transloucadas versões, amplifi-
cando o erro inicial.

A questão é tão grave que já 
existem no mercado inúmeros 
profissionais da comunicação espe-
cializados em contornar ou minimi-
zar cancelamentos. Alguns desses 
profissionais trabalham diaria-
mente na prevenção de danos, o 
que é quase impossível para alguns 
famosos.

NEYMAR, O POLÊMICO
As inúmeras polêmicas de 

Neymar Júnior são grandes exem-
plos de que muitos famosos não 
ajudam quando o caso é prevenir 
crises. Neymar consegue a proeza 
de ser polêmico dentro e fora do 
campo. O caso mais emblemático 
disso foi o suposto estupro contra a 
modelo Najila Trindade. Entre idas 
e vindas do escândalo, passando 
pela demissão de um jornalista de 
peso da Rede Globo de Televisão, 
o repórter Mauro Naves, o caso 
acabou sendo esquecido. A modelo  
chegou a ser acusada de denuncia-
ção caluniosa, mas a denúncia não 
foi aceita pela Justiça. Não dá para 
contificar o prejuízo de Neymar 
com suas polêmicas, mas é nítido 
que o craque não desfruta mais de 
um ambiente favorável nas redes 
sociais. A quantidade de pessoas 
que dobram o nariz para o jogador 
brasileiro é cada vez mais aqui no 
Brasil e também no mundo.

O INFERNO DE 
GABRIELA PUGLIESI
Um dos cancelamentos de 

maior impacto financeiro foi o da 
influencer Gabriela Pugliesi, após 
postar em sua rede social uma festi-
nha entre amigos e sem nenhuma 
proteção bem no auge da primeira 
onda da Covid-19. Em uma semana, 
ela perdeu 89 mil fãs no Instagram 
e segundo o jornal Folha de S 
Paulo, pode ter tido prejuízo de R$ 
3 milhões por cancelamentos de 
contratos. Ela fez um pedido de 
desculpas, mas foi considerado falso 

e resolveu se distanciar das redes 
por três meses, provavelmente uma 
sugestão de algum profissional de 
gerenciamento de crise.

O DESASTROSO CASAMENTO
O fim do casamento de 

Windersson Nunes e da cantora 
Luísa Sonza, tendo o também 
cantor Vitão como protagonista, até 
hoje rende xingamentos, disse-me-
-disse e cancelamentos de todos os 
lados. Os três formam atualmente 
o trio mais falado e digitado do 
Brasil. Basta uma frase em qualquer 
dos perfis dos famosos para gerar 
ondas de comentários em toda a 
rede social. Os três estão hoje no 
topo desta grande galeria de famo-
sos que têm suas vidas devastadas 
por seguidores. Por inúmeras vezes 
Windersson já declarou sofrer de 
transtornos psicológicos, muitos 
deles fruto desta fábrica de moer 
pessoas e reputações.

NADA SERÁ COMO ANTES
Nunca mais na história da 

humanidade a vida dos famosos 
será ‘normal’ como era há décadas 
atrás, onde eles se preocupavam 
apenas com notas em jornais e 
revistas de fofoca. Suas vidas agora, 
muito por conta deles mesmos, estão 
expostas como nunca à disposição 
de qualquer um, disponível para o 
comentário, seguido de xingamento 
e cancelamentos. Cabe aos famosos 
aprenderem a lidar com isso, pois 
a tendência é acentuação cada vez 
maior do interesse do público, que 
não tem mais intermediários.

Não tem tu, vai tu mesmo

A estressante vida dos ricos e famosos nas redes sociais
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Um incêndio 
de grandes 
proporções 

atingiu uma loja de embalagens 
plásticas na feirinha do Tabu-
leiro. De acordo com o Corpo 
de Bombeiros, as chamas tive-
ram início por volta das 10h da 
manhã de hoje. O ponto comer-
cial é especializado na venda de 
artigos para festas, embalagens 
e materiais descartáveis.

A loja atingida foi a Quintela 
Embalagens, próxima ao super-
mercado Cesta, na parte alta da 
capital alagoana. De acordo 
com informações de populares, 
um alto estrondo foi ouvido no 
interior da loja momentos antes 
do início da propagação do 
incêndio. No início das chamas, 
funcionários e clientes estavam 
dentro do estabelecimento e 
saíram desesperados. Por sorte, 
ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros foi 
acionado ao local para conter as 
chamas, que só foram debela-
das no início da tarde, por volta 
das 13h40. Para atender a ocor-
rência, 8 viaturas e 21 bombei-
ros foram mobilizados. 

Ainda não se sabe o valor do 
prejuízo. 

INTERDIÇÃO
De acordo com a Defesa 

Civil de Maceió, o estabele-
cimento será interditado por 
questões de segurança e será 
feita uma avaliação no local 
para saber o que pode ser 
reaproveitado.

Segundo o Corpo de 
Bombeiros, uma perícia no local 
será realizada para saber as 
causas do incêndio, que ainda 
são desconhecidas. A previsão 
é de que a conclusão do laudo 
demore 30 dias.

Loja de descartáveis pega 
fogo na Feirinha do Tabuleiro

APESAR DOS DANOS NO LOCAL, ninguém ficou ferido; Corpo de Bombeiros usou várias equipes no combate ao incêndio

Ascom SMS

O prefeito JHC anunciou 
a vacinação contra a covid-19 
dos dois últimos grupos prio-
ritários previstos no Plano 
Nacional de Imunização. 
Hoje começam a ser vacina-
dos trabalhadores da limpeza 
urbana e manejo de resíduos 
sólidos, a partir dos 18 anos, e 
trabalhadores da indústria e 
construção civil, a partir de 35 
anos. Já amanhã, a imunização 
será ampliada para trabalha-
dores da indústria e construção 
civil com 18 anos ou mais.

Para efeito de lei, é traba-
lhador de limpeza urbana e 
manejo de resíduos sólidos 
os constituídos pelas ativida-
des e pela disponibilização e 
manutenção de infraestrutu-
ras e instalações operacionais 
de coleta, varrição manual e 
mecanizada, asseio e conser-
vação urbana, transporte, 
transbordo, tratamento e 
destinação final ambiental 
adequada dos resíduos sóli-
dos domiciliares e dos resí-
duos de limpeza urbana.

Trabalhadores e catado-
res de materiais recicláveis da 
linha de frente do serviço de 

coleta seletiva do Município 
estão inclusos neste grupo e 
também serão imunizados a 
partir de hoje.

Nesta etapa também são 
contemplados os trabalhado-
res da indústria e da constru-
ção civil.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 
PARA VACINAÇÃO DOS GRUPOS
Para se vacinar, os traba-

lhadores industriais e da 
construção civil devem estar 
atuando em empresas com 
sede em Maceió e precisam 
apresentar documento de 
identificação com foto e CPF, 
original e cópia de contrache-
que ou declaração emitida 
pelo serviço que comprove 
a situação de trabalhador 
empregado de empresas 
industriais ou da construção 
civil com sede em Maceió.

No caso dos trabalhadores 
da limpeza urbana e manejo 
de resíduos sólidos, será neces-
sária a apresentação de docu-
mento de identificação com 
foto e CPF, original e cópia 
de contracheque ou declara-
ção emitida pelo serviço que 
comprove a situação de traba-
lhador em empresas de limpeza 

urbana ou manejo de resíduos 
sólidos situadas em Maceió.

Já os catadores de mate-
riais recicláveis precisam estar 
vinculados às cooperativas 
que possuem contrato com a 
Prefeitura de Maceió e serão 
imunizados mediante a apre-
sentação de declaração que 
comprove o vínculo (original 
e cópia), emitida pela direção 
das cooperativas.

LOCAIS E HORÁRIOS 
DE IMUNIZAÇÃO
Hoje e amanhã, Maceió 

conta com Corujão da vaci-
nação nos drive-thrus do 
Estacionamento do Jaraguá e 
da Justiça Federal (Serraria). 
A imunização acontecerá 
também das 9h às 16h, pontos 
fixos de vacinação, que são 
Shopping Maceió (Manga-
beiras), Shopping Pátio e 
Praça Padre Cícero (Benedito 
Bentes), terminal do Conjunto 
Osman Loureiro, Papódromo 
(Vergel) e área externa do 
Ginásio Arivaldo Maia (Jacin-
tinho).

Todas as informações refe-
rentes à vacinação em Maceió 
podem ser acessadas no site 
vacina.maceio.al.gov.br.

PRIORITÁRIOS

JHC anuncia vacinação 
dos dois últimos grupos

Incêndio mobilizou oito viaturas e 21 bombeiros militares para o combate na loja de descartáveis, na Feirinha do Tabuleiro

Ascom SMTT

A Superintendência Muni-
cipal de Transportes e Trân-
sito (SMTT) finalizou ontem, a 
sinalização na Avenida Manoel 
Valente de Lima, no bairro 
Cidade Universitária. O obje-
tivo das intervenções é orientar 
pedestres e condutores para 
garantir a segurança na via.

O projeto foi realizado de 
acordo com o cronograma de 
ações da Diretoria de Obras 
Viárias. Uma rotatória foi 
implantada para o ordena-
mento do trânsito, pinturas e 
placas com indicativo de pare, 
além de prismas e tachões 
para canalização da circulação 
viária.

A sinalização trará maior 
segurança aos conduto-

res de veículos e pedestres, 
mantendo o trafego mais 
seguro. O superintendente 
da SMTT, André Costa, desta-
cou que outras localidades 
também serão beneficiadas.

“Nossas equipes tem 
desenvolvido um mapea-
mento das localidades da 
capital que necessitam de 
instalação ou melhorias na 
sinalização, para que sejam 
executadas”, frisou.

O maceioense deve entrar 
em contato pelo Disque SMTT, 
no número 118. O atendi-
mento funciona de segunda 
a sexta-feira, das 7h às 19h. 
Outro canal disponibilizado 
à população é o aplicativo 
SMTT Maceió – NOI Cidadão, 
disponível para os usuários do 
sistema operacional Android.

MANOEL VALENTE DE LIMA

Avenida recebe 
nova sinalização

‘Dragões azuis’ aparecem em praia de Maceió
Os “dragões azuis”, uma espécie de lesmas do mar, vêm aparecendo em grande 
quantidade na Praia de Riacho Doce, em Maceió. A presença dos animais foi divul-
gada pelo Instituto Biota de Conservação após imagens recebidas nesse fim de 
semana. Os moluscos exóticos podem ter sido trazidos por ventos fortes regis-
trados na última semana no Estado, já que vivem em mar aberto. Eles aparecem 
sempre depois da maré baixa. Segundo o professor da Ufal, Cláudio Sampaio, os 
“dragões azuis” são animais inofensivos. Apesar disso, o aparecimento do Glaucus 
atlanticus, como é conhecido cientificamente, causa estranheza aos pesquisado-
res pois são seres que vivem afastados das praias. “Os dragões azuis são pequenos 
animais, primos distante dos caracóis, são pequenas lesmas marinhas que vivem 
em águas oceânicas, ou seja, afastados das praias”, disse.

Divulgação



4 O DIA DIGITAL  l 18 de maio  I  2021

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

Tatyane Barbosa
Repórter

A P e t r o b r a s 
re tomou o 
aumento do 

preço de combustível automo-
tivo comercializado no Brasil. 
A companhia elevou o preço 

do litro do diesel nas refinarias 
em 3,75%, na média e a gasolina 
sofreu um reajuste de 2% nesta 
semana. Até março, o combus-
tível subiu 50% nas distribuido-
ras do país, segundo a Folha de 
São Paulo. O acréscimo desen-
cadeou a alta no preço médio 
ponderado a consumidor final 

(PMPF), o que atinge todos os 
estados, inclusive Alagoas.

O PMPF é apurado com 
base nas informações da Nota 
Fiscal de Consumidor Eletrô-
nica (NFC-e) emitida por todos 
os postos de combustíveis no 
Estado, numa metodologia 
pública e transparente, refle-

tindo o preço praticado nas 
bombas de combustíveis.

O secretário de Estado da 
Fazenda de Alagoas, George 
Santoro, esclarece que a Petro-
bras flutua com o preço nas 
distribuidoras conforme o 
preço varia no mercado interna-
cional e do valor do câmbio. O 

estado de Alagoas não mudou 
a base de cálculo do ICMS 
sobre combustível que deve 
ser feita por lei. Nenhuma lei 
foi promulgada nesse sentido. 
O preço da gasolina subiu esse 
ano por um único motivo: polí-
tica de preços adotada pela 
Petrobras.

Política da Petrobras eleva 
preço do combustível em AL

BASE DE CÁLCULO  tributária no Estado não foi alterada nos últimos cinco anos; até março a gasolina já havia subido 50%

Flávia Matos
Repórter

O ciclo de concursos e 
oportunidades de Alagoas 
segue sendo entregue, como 
anunciado, para a popula-
ção. Ontem, o Governo do 
Estado, por meio da Secreta-
ria do Planejamento, Gestão e 
Patrimônio (Seplag), divulgou 
um dos editais mais espera-
dos pelos alagoanos. O docu-
mento, publicado no Diário 
Oficial do Estado (DOE), se 
refere ao concurso da Polícia 
Militar, que prevê 1.060 vagas 
para ingresso efetivo na corpo-
ração. O candidato poderá 
conferir o edital na íntegra no 
site da Seplag clicando aqui.

De acordo com o edital, estão 
sendo ofertadas 1.000 vagas 
para soldado combatente e 60 
para oficial. Os salários, após o 
Curso de Formação de Praças 
e de Oficiais, são em torno de 
R$ 4.250,06 para soldado e 
R$ 8.099,94 para oficial. Além 
disso, conforme já definido 

anteriormente, o processo sele-
tivo será regido pelo Centro 
Brasileiro de Pesquisa em 
Avaliação e Seleção e de Promo-
ção de Eventos (Cebraspe), com 
auxílio da Seplag e da PM/AL.

“Todo o processo de realiza-
ção do ciclo de concursos tem se 
baseado, sobretudo, na transpa-
rência. O Governo de Alagoas, 
hoje, se sobressai em realizar 
diversos certames mesmo em 
um ano difícil. Sem dúvidas, 
esse é um grande passo e inves-
timento para melhorar a gestão 
pública local e, consequente-
mente, a vida dos alagoanos. 
O certame da PM, em especial, 
é uma oportunidade de entre-
garmos à sociedade um time 
cheio de gás para fortalecer a 
segurança pública e desenvol-
ver ainda mais projetos nessa 
área”, explica o secretário titu-
lar da Seplag, Fabrício Marques 
Santos.

INSCRIÇÕES
Os candidatos que dese-

jarem participar da seletiva 

devem se atentar ao período 
de inscrições, que começa a 
partir das 10h do próximo 
dia 24 de maio e prossegue 
até às 18h do dia 28 de junho 
de 2021, seguindo o horário 
de Brasília. O procedimento 
deverá ser feito somente via 
internet através do site do 
Cebraspe. Conforme divul-
gado, a taxa de inscrição é de 
R$ 95,00.

PROVAS
As provas, segundo o 

edital, ocorrerão em turnos 
diferentes. Para o cargo de 
aspirante a oficial, serão apli-
cadas, pelo turno da manhã, 
provas objetivas e subjetivas, 
com duração de 4h e 30 minu-
tos. Para soldado, acontece-
rão no turno da tarde, com 
duração de 3h e 30 minutos, 
sendo aplicada apenas prova 
objetiva. Essa medida foi 
adotada pelo Governo para 
garantir mais oportunidades 
a quem vai concorrer nos dois 
cargos.

1.060 VAGAS

Saiu o edital para 
concurso da PM/AL

João Victor Barroso
Repórter

Alagoas segue avançando 
na proteção da população com 
a chegada de novas doses das 
vacinas contra a Covid-19. O 
Estado recebe hoje, ao todo, 
mais 99.830 doses de Astra-
Zeneca e Pfizer enviadas pelo 
Ministério da Saúde (MS).

O primeiro lote  que 
chegou na manhã de hoje ao 
Estado foi da vacina Astra-
Zeneca, com 89.300 doses. O 
montante já está na sede do 
Programa Nacional de Imuni-
zação em Alagoas (PNI/AL), 
órgão ligado à Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesau).

Conforme a pauta do 
Ministério da Saúde (MS), está 
prevista a chegada de mais 
10.530 doses da vacina Pfizer. 
O novo lote deve chegar no 
final da tarde de hoje, no Aero-
porto Internacional Zumbi dos 
Palmares.

O secretário de Estado da 
Saúde, Alexandre Ayres, esteve 
no PNI/AL para acompanhar a 
chegada de mais uma remessa 
do imunizante da AstraZeneca. 
Ele ressaltou que os municípios 
têm avançado com a vacinação, 
de acordo com a pactuação feita 
junto ao Governo, imunizando 
os grupos prioritários.

“Com a chegada de mais 
doses das vacinas [AstraZeneca 
e Pfizer], a nossa ideia é finali-
zar a vacinação dos grupos 
prioritários e avançarmos, 
assim que possível, para as 
idades simples. Ou seja, preci-
samos vacinar a população que 
não tem comorbidades, que 
não pertença a grupos priori-
tários, que não tenha nenhum 
tipo de deficiência permanente. 
Então, seguiremos mantendo 
o diálogo com os municípios 
para que possamos anunciar, 

em breve, a imunização para 
toda a população alagoana”, 
informou o secretário Alexan-
dre Ayres.

Com esse novo lote dos 
imunizantes AstraZeneca e 
Pfizer, Alagoas já recebeu um 
total de 1.285.180 doses envia-
dos pelo MS. A 24ª remessa 
foi recebida pelos técnicos do 
PNI/AL, e passam por todos os 
procedimentos necessários de 
armazenamento e averiguação 
da quantidade de doses e vali-
dade. 

As doses da AstraZeneca 
ficam armazenadas em uma 
temperatura entre 2° e 8° 
Celsius. Já as vacinas da Pfizer 
precisam estar congeladas, por 
isso, ficam acondicionadas em 
temperaturas negativas entre 
-25° à -15° Celsius.

Após esse procedimento, 
as vacinas são encaminhadas 
para as Centrais Estaduais de 
Armazenamento e Distribui-
ção de Imunobiológicos, loca-
lizadas em Maceió e Arapiraca, 
onde ficam à disposição para 
que os 102 municípios alagoa-
nos façam a retida das doses. 
Por causa do armazenamento 
diferenciado, as vacinas da 
Pfizer serão enviadas apenas 
para os municípios de Maceió 
e Arapiraca, por serem as 
únicas cidades com estrutura 
necessária para o acondiciona-
mento das doses.

Para as Secretarias Muni-
cipais de Saúde (SMSs) reti-
rarem as doses e os insumos, 
os representantes devem fazer 
uma requisição no Sistema 
de Informações de Insumos 
Estratégicos (SIES), além de 
agendar previamente com a 
Central de Maceió pelo e-mail: 
redefrioalagoas@gmail.com, 
ou com a Central de Arapiraca 
pelo e-mail: creadiarapiraca@
gmail.com . 

ASTRAZENECA E PFIZER

Alagoas recebe 
mais 99.830 doses

Márcio Ferreira

Processo seletivo será regido pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos
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Ernesto nega ‘aconselhamento
paralelo internacional’ na CPI

O EX-MINISTRO ainda afirmou que Eduardo e Filipe Martins auxiliavam Bolsonaro na condução da política externa

Folhapress

O ex-chance-
ler Ernesto 
A r a ú j o 

negou hoje a existência de um 
“aconselhamento paralelo 
internacional” do presidente 
Jair Bolsonaro no combate à 
pandemia, mas afirmou que o 
deputado Eduardo Bolsonaro 

(PSL-SP) e Filipe Martins, asses-
sor internacional da Presidên-
cia da República, auxiliavam o 
mandatário nos assuntos liga-
dos à política externa.

“Não havia aconselha-
mento paralelo internacional 
de que não tenha atribuição 
para fazê-lo. É claro que o presi-
dente tem assessores na área 
internacional com os quais se 

aconselha sobre temas da polí-
tica internacional”, disse.

Segundo Ernesto, Eduardo 
exerceu papel como presidente 
da Comissão das Relações Exte-
riores na Câmara e Martins, 
atuava “dentro das suas atri-
buições”, aconselhando o 
presidente como assessor inter-
nacional.

“[Eu] Conversava muito 

frequentemente com o Filipe 
Martins, o que é natural e extre-
mamente útil na execução de 
uma política externa entre o 
chanceler e o assessor interna-
cional do presidente. Tivemos 
momentos no passado em que 
havia rivalidades e divergên-
cias entre os chanceleres e os 
assessores internacionais que 
prejudicaram a política externa 

de outros presidentes. Tinha 
um relacionamento fluido 
com o Filipe Martins”, relatou 
Ernesto.

O ex-ministro ainda afir-
mou que “é possível” que 
Martins tenha dado opini-
ões sobre vacinas. Martins e 
Eduardo são alunos do escritor 
Olavo de Carvalho, que já fez 
críticas à China.

Araújo nega hostilidade com China
Em depoimento à CPI da 

Covid, o ex-chanceler Ernesto 
Araújo negou nesta terça-feira 
que tenha feito declarações 
ofensivas em relação a China 
e ouviu do presidente da 
comissão, Omar Aziz (PSD-
AM), um alerta para que não 
minta à CPI. Araújo afirmou 
que o Itamaraty reagiu em 
certos momentos em que teria 
havido, segundo ele, excessos 
por parte do embaixador da 
China em Brasília. “Mas não 
houve declaração que se clas-
sifique como antichinesa”, 
respondeu em questionamen-
tos feitos pelo relator da CPI, 
Renan Calheiros (MDB-AL), 
e Aziz.

Araújo também rejeitou 
a posição de que sua atuação 
e declarações no Itamaraty 
teriam relação com os proble-
mas na chegada de insumos 
chineses para produção de 
vacina no Brasil. “Jamais foi 
identificado correlação entre 
atraso e qualquer atuação de 
minha parte ou de qualquer 
elemento oriundo do governo 
brasileiro”, respondeu o 
ex-chanceler.

As respostas desperta-
ram indignação por parte do 
presidente da CPI, para quem 
Araújo deu “várias declara-
ções contra a China. Um dos 
episódios relembrados por 
Aziz foi quando o ex-chan-
celer escreveu o artigo em 
seu blog intitulado ‘Chegou 
o Comunavírus’, em que fez 
comentários sobre um livro 
escrito por Slavoj Zizek.

“Na minha análise pessoal 
você está faltando com a 
verdade, não faça isso”, aler-
tou o presidente da CPI. 
Araújo respondeu que, no 
artigo, a palavra ‘comuna-
vírus’ não se referia ao coro-
navírus, mas ao que Zizek 
tinha referenciado ao vírus 
ideológico oportunizado pelo 
contexto da pandemia. “Para 
implantação de sociedade 

comunista global, usei esse 
termo jocoso...”, comentou 
Araújo.

“Como isso não é ofen-
sivo?” questionou Aziz, 
lembrando também da ocasião 
em que Itamaraty se envolveu 
em outro episódio de atrito 
com a China a partir de uma 
declaração do deputado fede-
ral Eduardo Bolsonaro, filho 
do presidente, que publicou 
no Twitter uma mensagem 
que culpava o país asiático 
pela pandemia. Na ocasião, o 
perfil da Embaixada chinesa na 
rede social reclamou da mani-
festação do deputado e disse 
que ele havia contraído “vírus 
mental”. Araújo então classi-
ficou a reação da embaixada 
como “desproporcional”.

“Não sai em defesa (de 
Eduardo). Na nota que publi-
quei como chanceler eu disse 
que o Brasil não endossava 
declarações, no entanto o 
embaixador tinha se exce-
dido”, disse.

Apesar dessas situações, o 
ex-chanceler negou que tenha 
havido hostilidade nas rela-
ções com a China. “Não vejo 
hostilidade, certamente não 
de minha parte”, disse Araújo, 
citando dados de negociações 
comerciais que, segundo ele, 
mostram que não houve piora 
na relação diplomática entre 
os dois países. “Números de 

2020 mostraram aumento de 
9% das nossas exportações 
destinadas a China”, afirmou.

‘BOLSONARISMO FROUXO’
O líder da Minoria na 

Câmara, deputado fede-
ral Marcelo Freixo (PSOL-
-RJ), avaliou a postura do 
ex-ministro das Relações 
Exteriores Ernesto Araújo no 
depoimento na CPI da Covid. 
Para Freixo, o comportamento 
do ex-chanceler na comissão 
“é o retrato do bolsonarismo 
frouxo que só fala grosso no 
cercadinho dos fanáticos”.

Em publicação no Twit-
ter, o deputado analisa que 
“a ficha corrida dos crimes 
cometidos” pelo ex-chanceler 
“é longa e o ex-ministro tem 
que pagar por eles”. “Mas 
assim como Pazuello era 
pau mandado de Bolsonaro, 
Ernesto seguia as ordens de 
Eduardo Bolsonaro”, pontua. 
Dessa forma, Freixo exige 
que o filho do presidente Jair 
Bolsonaro seja convocado 
para prestar depoimento na 
CPI.

Eduardo Bolsonaro (PSL-
SP) é acusado de escrever em 
suas redes sociais que a China 
seria a culpada pela pande-
mia do novo coronavírus, 
além de acusar o país asiático 
de espionagem por meio da 
tecnologia 5G.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Governo Federal não definiu plano único

Kátia Abreu enquadra Ernesto Araújo

Em depoimento à CPI da 
Covid, o ex-chanceler Ernesto 
Araújo disse que não havia 
um “documento único” com 
orientações para medidas de 
combate à pandemia e frisou 
diversas vezes que o Itama-
raty agia sob os comandos 
do Ministério da Saúde, de 
onde surgiam as orienta-
ções. “(Papel) era de facilitar 
importação, facilitar trâmites, 
apoio a negociação de vaci-
nas, mas não tenho conheci-
mento de plano único”, disse 
Araújo nesta terça-feira em 
respostas ao relator da CPI, 
Renan Calheiros (MDB-AL). 
O ex-ministro das Relações 
Exteriores também disse não 
ter recebido instruções diretas 
do presidente Jair Bolsonaro 
sobre a implantação da polí-
tica de combate à pandemia.

“O fato de não ter havido 
um documento, orientação 
geral, não quer dizer que tenha 
havido improviso”, respondeu 
Araújo, que disse não lembrar 
de divergências entre o Itama-
raty e a Presidência. “Me reunia 
uma vez por semana com o 
presidente. Tive vários encon-
tros com Mandetta, Teich e 
Pazuello”, disse, numa referên-
cia a ex-ministros da Saúde.

O ex-chanceler afirmou 
também que sua saída do cargo 
de titular do Itamaraty não se 
deu pela sua atuação frente às 
negociações para compra de 
vacinas. Segundo Araújo, sua 
demissão esteve relacionada 
com as dificuldades de relacio-
namento, principalmente com 
o Senado. “Diante disso, presi-
dente pediu que eu colocasse o 
cargo à disposição”, disse.

247 - A senadora Kátia 
Abreu (PP-TO) enquadrou 
o ex-ministro das Relações 
Exteriores Ernesto Araújo, 
que mentiu nesta terça-feira 
(18) em depoimento na CPI 
da Covid ao negar conflitos 
diplomáticos com a China. 
Segundo a parlamentar, a 
gestão de Araújo foi uma 
“bússola que nos levou para 
o naufrágio da política inter-
nacional”. 

“O senhor não colocou 
o Brasil como pária, e sim 
na posição de irrelevância”, 
disse. “O senhor ajudou 
a atacar (a China), humi-
lhando... é um negacionista 
compulsivo, omisso”, acres-
centou.

De acordo com a sena-
dora, “há um Ernesto que 
fala conosco e outro Ernesto 
nas redes”. “Estou confusa”, 
afirmou. “Por que o precon-
ceito com vacinas?”, ques-
tionou Kátia, que também 
criticou o fato de o ex-chan-
celer ter intermediado a 
compra de cloroquina. “Esse 

medicamento foi condenado 
no sentido de não ser útil”, 
disse.

A senadora continuou. “O 
senhor criticou nossa proxi-
midade com a China, com 
os Brics... o senhor é muito 
ousado. Isso colaborou para a 
compra de vacinas”, ironizou. 

Quando foi  ministro, 
Araújo usou termos “comu-
navírus”,  “vírus ideoló-
gico” e apontou ameaça de 
“pesadelo comunista” em 
artigo publicado em seu blog 
pessoal em abril de 2020 ao 
se referir à China. E negou 
ter sido ofensivo com o país 
asiático. 

“ C o m o  i s s o  n ã o  é 
ataque?”, continuou Kátia 
Abreu. “Você estava para 
defender os brasileiros e não 
a sua posição ideológica. O 
senhor atacava fortemente 
a China. Vocês não eram 
parceiro do governo ameri-
cano, e sim do Trump. O 
senhor não entendeu que não 
somos amigos de presidente, 
e sim das nações”, afirmou. 
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A P e t r o b r a s 
re tomou o 
aumento do 

preço de combustível automo-
tivo comercializado no Brasil. 
A companhia elevou o preço 

do litro do diesel nas refinarias 
em 3,75%, na média e a gasolina 
sofreu um reajuste de 2% nesta 
semana. Até março, o combus-
tível subiu 50% nas distribuido-
ras do país, segundo a Folha de 
São Paulo. O acréscimo desen-
cadeou a alta no preço médio 
ponderado a consumidor final 

(PMPF), o que atinge todos os 
estados, inclusive Alagoas.

O PMPF é apurado com 
base nas informações da Nota 
Fiscal de Consumidor Eletrô-
nica (NFC-e) emitida por todos 
os postos de combustíveis no 
Estado, numa metodologia 
pública e transparente, refle-

tindo o preço praticado nas 
bombas de combustíveis.

O secretário de Estado da 
Fazenda de Alagoas, George 
Santoro, esclarece que a Petro-
bras flutua com o preço nas 
distribuidoras conforme o 
preço varia no mercado interna-
cional e do valor do câmbio. O 

estado de Alagoas não mudou 
a base de cálculo do ICMS 
sobre combustível que deve 
ser feita por lei. Nenhuma lei 
foi promulgada nesse sentido. 
O preço da gasolina subiu esse 
ano por um único motivo: polí-
tica de preços adotada pela 
Petrobras.

Política da Petrobras eleva 
preço do combustível em AL

BASE DE CÁLCULO  tributária no Estado não foi alterada nos últimos cinco anos; até março a gasolina já havia subido 50%

Flávia Matos
Repórter

O ciclo de concursos e 
oportunidades de Alagoas 
segue sendo entregue, como 
anunciado, para a popula-
ção. Ontem, o Governo do 
Estado, por meio da Secreta-
ria do Planejamento, Gestão e 
Patrimônio (Seplag), divulgou 
um dos editais mais espera-
dos pelos alagoanos. O docu-
mento, publicado no Diário 
Oficial do Estado (DOE), se 
refere ao concurso da Polícia 
Militar, que prevê 1.060 vagas 
para ingresso efetivo na corpo-
ração. O candidato poderá 
conferir o edital na íntegra no 
site da Seplag clicando aqui.

De acordo com o edital, estão 
sendo ofertadas 1.000 vagas 
para soldado combatente e 60 
para oficial. Os salários, após o 
Curso de Formação de Praças 
e de Oficiais, são em torno de 
R$ 4.250,06 para soldado e 
R$ 8.099,94 para oficial. Além 
disso, conforme já definido 

anteriormente, o processo sele-
tivo será regido pelo Centro 
Brasileiro de Pesquisa em 
Avaliação e Seleção e de Promo-
ção de Eventos (Cebraspe), com 
auxílio da Seplag e da PM/AL.

“Todo o processo de realiza-
ção do ciclo de concursos tem se 
baseado, sobretudo, na transpa-
rência. O Governo de Alagoas, 
hoje, se sobressai em realizar 
diversos certames mesmo em 
um ano difícil. Sem dúvidas, 
esse é um grande passo e inves-
timento para melhorar a gestão 
pública local e, consequente-
mente, a vida dos alagoanos. 
O certame da PM, em especial, 
é uma oportunidade de entre-
garmos à sociedade um time 
cheio de gás para fortalecer a 
segurança pública e desenvol-
ver ainda mais projetos nessa 
área”, explica o secretário titu-
lar da Seplag, Fabrício Marques 
Santos.

INSCRIÇÕES
Os candidatos que dese-

jarem participar da seletiva 

devem se atentar ao período 
de inscrições, que começa a 
partir das 10h do próximo 
dia 24 de maio e prossegue 
até às 18h do dia 28 de junho 
de 2021, seguindo o horário 
de Brasília. O procedimento 
deverá ser feito somente via 
internet através do site do 
Cebraspe. Conforme divul-
gado, a taxa de inscrição é de 
R$ 95,00.

PROVAS
As provas, segundo o 

edital, ocorrerão em turnos 
diferentes. Para o cargo de 
aspirante a oficial, serão apli-
cadas, pelo turno da manhã, 
provas objetivas e subjetivas, 
com duração de 4h e 30 minu-
tos. Para soldado, acontece-
rão no turno da tarde, com 
duração de 3h e 30 minutos, 
sendo aplicada apenas prova 
objetiva. Essa medida foi 
adotada pelo Governo para 
garantir mais oportunidades 
a quem vai concorrer nos dois 
cargos.

1.060 VAGAS

Saiu o edital para 
concurso da PM/AL

João Victor Barroso
Repórter

Alagoas segue avançando 
na proteção da população com 
a chegada de novas doses das 
vacinas contra a Covid-19. O 
Estado recebe hoje, ao todo, 
mais 99.830 doses de Astra-
Zeneca e Pfizer enviadas pelo 
Ministério da Saúde (MS).

O primeiro lote  que 
chegou na manhã de hoje ao 
Estado foi da vacina Astra-
Zeneca, com 89.300 doses. O 
montante já está na sede do 
Programa Nacional de Imuni-
zação em Alagoas (PNI/AL), 
órgão ligado à Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesau).

Conforme a pauta do 
Ministério da Saúde (MS), está 
prevista a chegada de mais 
10.530 doses da vacina Pfizer. 
O novo lote deve chegar no 
final da tarde de hoje, no Aero-
porto Internacional Zumbi dos 
Palmares.

O secretário de Estado da 
Saúde, Alexandre Ayres, esteve 
no PNI/AL para acompanhar a 
chegada de mais uma remessa 
do imunizante da AstraZeneca. 
Ele ressaltou que os municípios 
têm avançado com a vacinação, 
de acordo com a pactuação feita 
junto ao Governo, imunizando 
os grupos prioritários.

“Com a chegada de mais 
doses das vacinas [AstraZeneca 
e Pfizer], a nossa ideia é finali-
zar a vacinação dos grupos 
prioritários e avançarmos, 
assim que possível, para as 
idades simples. Ou seja, preci-
samos vacinar a população que 
não tem comorbidades, que 
não pertença a grupos priori-
tários, que não tenha nenhum 
tipo de deficiência permanente. 
Então, seguiremos mantendo 
o diálogo com os municípios 
para que possamos anunciar, 

em breve, a imunização para 
toda a população alagoana”, 
informou o secretário Alexan-
dre Ayres.

Com esse novo lote dos 
imunizantes AstraZeneca e 
Pfizer, Alagoas já recebeu um 
total de 1.285.180 doses envia-
dos pelo MS. A 24ª remessa 
foi recebida pelos técnicos do 
PNI/AL, e passam por todos os 
procedimentos necessários de 
armazenamento e averiguação 
da quantidade de doses e vali-
dade. 

As doses da AstraZeneca 
ficam armazenadas em uma 
temperatura entre 2° e 8° 
Celsius. Já as vacinas da Pfizer 
precisam estar congeladas, por 
isso, ficam acondicionadas em 
temperaturas negativas entre 
-25° à -15° Celsius.

Após esse procedimento, 
as vacinas são encaminhadas 
para as Centrais Estaduais de 
Armazenamento e Distribui-
ção de Imunobiológicos, loca-
lizadas em Maceió e Arapiraca, 
onde ficam à disposição para 
que os 102 municípios alagoa-
nos façam a retida das doses. 
Por causa do armazenamento 
diferenciado, as vacinas da 
Pfizer serão enviadas apenas 
para os municípios de Maceió 
e Arapiraca, por serem as 
únicas cidades com estrutura 
necessária para o acondiciona-
mento das doses.

Para as Secretarias Muni-
cipais de Saúde (SMSs) reti-
rarem as doses e os insumos, 
os representantes devem fazer 
uma requisição no Sistema 
de Informações de Insumos 
Estratégicos (SIES), além de 
agendar previamente com a 
Central de Maceió pelo e-mail: 
redefrioalagoas@gmail.com, 
ou com a Central de Arapiraca 
pelo e-mail: creadiarapiraca@
gmail.com . 

ASTRAZENECA E PFIZER

Alagoas recebe 
mais 99.830 doses

Márcio Ferreira

Processo seletivo será regido pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos
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Karyne Gomes
Procon Maceió

O P r o c o n 
M a c e i ó , 
órgão muni-

cipal de defesa do consumidor, 
alerta aos maceioenses sobre 
alguns dos direitos em relação 
ao ressarcimento no caso de 
queima de aparelhos eletrôni-
cos por quedas ou sobrecarga 
de energia. De acordo com o 
diretor executivo do Procon 
Maceió, Leandro Almeida, é 
aconselhável que os consumi-
dores solicitem a restituição da 
distribuidora de energia.

“O primeiro passo é abrir 
um protocolo de reclamação 
relatando o ocorrido. Aqueles 
que tiveram queima de apare-
lhos em virtude da falta ou 
sobrecarga de energia, preci-
sam comunicar a empresa. O 
prazo para realizar a vistoria 
é de dez dias em aparelhos 
normais e 24 horas em produ-
tos essenciais, como uma gela-
deira, por exemplo”, frisa.

Leandro também ressalta 
sobre a importância da nota 
fiscal dos produtos. “Na impos-
sibilidade de conserto, o consu-
midor deve ter a nota fiscal para 
poder ser indenizado ou ressar-

cido. Vale lembrar que o prazo é 
de até 90 dias após a ocorrência 
para fazer a solicitação”, afirma.

Em qualquer situação, caso 
não seja resolvida, o consumidor 
pode acionar o Procon Maceió 
para realizar atendimentos, 
denúncias, reclamações ou soli-
citações pelos telefones 0800 
082 4567, (82) 99435-4950 ou no 
WhatsApp (82) 98882-8326.

Já na unidade do atual 
Centro Universitário Mario 
Pontes Jucá (UMJ), no Barro 
Duro, o consumidor pode fazer 
reclamações de forma presen-
cial, de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 13h.

Procon alerta sobre queima de
aparelhos por queda de energia

DIRETOR EXECUTIVO do órgão aconselha que consumidores solicitem a restituição da distribuidora de energia

A Secretaria Municipal de 
Gestão (Semge) nomeou ontem 
os membros da Comissão 
Temporária para acompanhar, 
avaliar e fiscalizar os procedi-
mentos administrativos licita-

tórios do leilão dos bens móveis 
inservíveis do Município.

A comissão foi institu-
ída através da Portaria nº 092, 
publicada em Diário Oficial do 
Município, e é composta pelo 

presidente, Washington Luiz 
Costa Junior, e pelos membros, 
Eduardo Jorge de Almeida 
Jambo, Ademir da Silva, Rita de 
Cassia Veronese e Pedro Henri-
que Leal dos Santos.

De acordo com Pedro Leal, 
um dos integrantes da comissão, 
compete à comissão elaborar 
editais, acompanhar os proce-
dimentos de alienação de bens 
e realizar sessões de leilões, por 

meio do leiloeiro designado.
“O objetivo é dar uma desti-

nação específica para objetos 
que estão obsoletos, além de 
trazer renda para os cofres públi-
cos municipais”, ressaltou.

GESTÃO

Comissão Temporária vai fiscalizar leilão 
de bens móveis inservíveis do Município

Procon Maceió

Procon orienta que população busque ressarcimento com distribuidora de energia
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Balanço: Governo de Alagoas 
investiu R$ 1,6 bilhão na saúde 

SECRETÁRIO ALEXANDRE AYRES entregou à Comissão de Saúde da ALE o relatório detalhado dos investimentos

Ascom Sesau

Em  a t e n d i -
mento a uma 
e x i g ê n c i a 

legal por decreto federal e lei 
complementar, a Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesau) apre-
sentou, ontem, durante audi-
ência pública convocada pela 
Comissão de Saúde e Segu-
ridade Social da Assembleia 
Legislativa do Estado (ALE), 
o relatório detalhado quadri-
mestral alusivo ao período de 
janeiro a dezembro de 2020. 
Considerando todas as fontes 
de recurso – Estadual e Fede-
ral –, o Governo de Alagoas 
investiu, no ano passado, R$ 
1.605.147.251,86 em saúde 
pública, conforme aponta 
relatório que pode ser baixado 
neste link.

O secretário de Estado da 
Saúde, Alexandre Ayres, entre-
gou o relatório ao presidente da 
Comissão de Saúde, deputado 
Léo Loureiro, e solicitou que 
o documento também fosse 
disponibilizado aos demais 
deputados estaduais.

“Todos os dados sobre 
a execução das políticas 
de saúde, investimentos e 
enfrentamento à pandemia da 
Covid-19 foram disponibiliza-
dos aos deputados. Tivemos 
um ano de grandes dificulda-

des, mas conseguimos encarar 
um desafio enorme. Entrega-
mos três hospitais – Hospi-
tal Metropolitano, Hospital 
Regional do Norte e Hospi-
tal Regional da Mata – equi-
pamentos fundamentais no 
combate à Covid-19. São obras 
permanentes e que têm uma 
importância muito grande 
para a saúde dos alagoanos. 
Ainda temos para entregar 
mais hospitais e mais Unida-

des de Pronto Atendimento 
[UPAs]. Tivemos uma parce-
ria muito relevante aqui na 
Assembleia Legislativa, que 
entendeu a união de todos. O 
trabalho de todos, a reestrutu-
ração e modernização hospi-
talar, foram fundamentais 
para que mais de 10 mil vidas 
fossem salvas somente pela 
rede estadual, uma referência 
para nosso país”, pontuou o 
secretário.

A apresentação detalhada 
dos investimentos foi feita 
pelo gerente de Planejamento 
da Sesau, Bruno Pimentel. 
“Quando consideramos todas 
as fontes de recurso, seja ela 
Estadual ou Federal, Alagoas 
investiu no exercício finan-
ceiro de 2020 mais de R$ 1,6 
bilhão. O relatório apresen-
tado conta com informações 
sobre o montante e a fonte dos 
recursos aplicados no período 

de 2020, auditorias realizadas 
ou em fase de execução no 
período e suas recomenda-
ções e determinações, além da 
oferta e produção de serviços 
públicos na rede assistencial 
própria, contratada e conve-
niada”, destacou o gerente de 
Planejamento.

Também houve presta-
ção de contas por parte da 
Universidade Estadual de 
Ciências da Saúde de Alagoas 
(Uncisal), apresentada pelo 
reitor Henrique Costa. A 
Uncisal administra unidades 
acadêmicas, unidades assis-
tenciais e unidades de apoio 
assistencial voltadas exclusi-
vamente à oferta de assistên-
cia à saúde para os usuários 
do SUS. A entidade é cons-
tituída pelo Hospital Escola 
Portugal Ramalho (HEPR), 
Hospital Escola Dr. Helvio 
Auto (HEHA) e Materni-
dade Escola Santa Mônica 
(MESM). A Universidade 
conta, ainda, com Unida-
des de Apoio Assistencial, 
como o Centro de Patolo-
gia e Medicina Laboratorial 
(CPML), o Centro Especiali-
zado em Reabilitação (CER), 
o Ambulatório de Especia-
lidades, o Centro de Diag-
nóstico e Imagem (Cedim) e 
o Serviço de Verificação de 
Óbitos (SVO).

No primeiro quadrimestre 
de 2020, o Estado arrecadou 
uma receita líquida de impos-
tos e transferências constitu-
cionais e legais na ordem de 
R$ 2.852.714.128,57, da qual 
foi liquidado, em despesas 
com ações e serviços públi-
cos de saúde, um total de R$ 
337.623.668,48, que repre-
sentam 11,84%, para fins 
de apuração do percentual 
mínimo. Constitui-se das audi-
torias realizadas no período 
de janeiro a abril de 2020 em 
todo o Estado, onde constam 
os encaminhamentos. Neste 
período, foram realizadas 288 
auditorias. Dentre os obje-
tos auditados, destacam-se: 
análise de prontuários oriun-
dos de assistência domiciliar, 
leitos de retaguarda, análise 
de prontuários de pacientes 
dependentes químicos, dentre 
outros.

Já em relação à Rede Assis-
tencial, o Estado deteve 3.612 
estabelecimentos de saúde. 

Além disso, dispõe de 7.029 
leitos, dos quais 5.689 (80,94%) 
são SUS e 1.340 (19,06%) não 
SUS. Em relação ao tipo do 
leito, a maior parte se distribui 
entre leitos clínicos e cirúrgi-
cos (35,92% e 22,07%, respec-
tivamente). Quanto aos leitos 
complementares, a saúde 
pública do Estado computa 
920, sendo 619 (67,28%) SUS e 
301 (32,72%) não SUS. Dentre 
estes, destacam-se 256 leitos 
(27,83%) para os pacientes com 
Covid-19.

No segundo quadrimestre 
de 2020, o Estado arrecadou 
uma receita líquida de impos-
tos e transferências constitu-
cionais e legais na ordem de 
R$ 5.296.148.355,73, da qual 
foi liquidado, em despesas 
com ações e serviços públi-
cos de Saúde, um total de R$ 
674.214.584,01, que repre-
sentam 12,73%, para fins 
de apuração do percentual 
mínimo. Constitui-se das 
auditorias realizadas no perí-

odo de maio a agosto de 2020 
em todo o Estado, onde cons-
tam os encaminhamentos. 
Neste período, foram realiza-
das 106 auditorias. Dentre os 
objetos auditados, destacam-
-se: análise de prontuários 
oriundos de assistência domi-
ciliar, leitos de retaguarda, 
análise de prontuários de 
pacientes dependentes quími-
cos, dentre outros.

No tocante à Rede Assis-
tencial, o Estado detém 3.644 
estabelecimentos de saúde. 
Além disso, dispõe de 7.601 
leitos, dos quais 6.190 (81,44%) 
são SUS e 1.411 (18,56%) não 
SUS. Em relação ao tipo do 
leito, a maior parte se distribui 
entre leitos clínicos e cirúrgi-
cos (33,98% e 20,79%, respec-
tivamente). Quanto aos leitos 
complementares, a saúde 
pública do Estado computa 
990, sendo 611 (61,72%) SUS e 
379 (38,28%) não SUS. Dentre 
estes, destacam-se 284 leitos 
(28,69%) para os pacientes com 

Covid-19. Quanto à comple-
xidade dos procedimentos 
ambulatoriais, 46,97% foram 
realizados na Atenção Básica, 
34,62% na Média Comple-
xidade, 14,72% classificados 
como não aplicáveis e 3,69% 
na Alta Complexidade. Da 
complexidade dos procedi-
mentos hospitalares, 92,83% 
foram executados na Média 
Complexidade e 7,17% na Alta 
Complexidade.

Durante o exercício finan-
ceiro de 2020, considerando 
todas as fontes de recur-
sos, foram empenhados R$ 
1.605.147.251,86 em despesas 
com Saúde, dos quais 66,05% 
são provenientes dos Recursos 
Ordinários do Tesouro; 20,29% 
– Transferência de Recursos do 
SUS; 10,15% - Transferência 
da União; e 3,51% de outras 
fontes. Em relação aos grupos 
de despesas, 23,06% referem-
-se às despesas com pessoal 
e encargos sociais, 70,75% a 
outras despesas correntes e 

6,19% a despesas com investi-
mentos.

De setembro a dezembro 
de 2020 foram realizadas 180 
auditorias. Dentre os obje-
tos auditados, destacam-se: 
análise de prontuários de 
cirurgias, leitos de retaguarda, 
análise de prontuários de 
pacientes dependentes quími-
cos, dentre outros. No tocante 
à Rede Assistencial, o Estado 
detém 3.677 estabelecimentos 
de saúde. Além disso, dispõe 
de 7.533 leitos de internação, 
dos quais 5.985 (79,45%) são 
SUS e 1.548 (20,55%) não SUS.

Em relação ao tipo do leito, 
a maior parte se distribui 
entre leitos clínicos e cirúrgi-
cos (31,75% e 21,03% respec-
tivamente). Quanto aos leitos 
complementares, a Saúde 
Pública do Estado computa 
956, sendo 550 (57,53%) SUS e 
406 (42,47%) não SUS. Dentre 
estes, destacam-se 257 leitos 
(26,88%) para os pacientes com 
Covid-19.

Carla Cleto

Secretário Alexandre Ayres destacou os investimentos realizados pelo Governo de Alagoas na saúde em 2020

Quadrimestres apontam receita líquida de impostos e 574 objetos auditados
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Karyne Gomes
Procon Maceió

O P r o c o n 
M a c e i ó , 
órgão muni-

cipal de defesa do consumidor, 
alerta aos maceioenses sobre 
alguns dos direitos em relação 
ao ressarcimento no caso de 
queima de aparelhos eletrôni-
cos por quedas ou sobrecarga 
de energia. De acordo com o 
diretor executivo do Procon 
Maceió, Leandro Almeida, é 
aconselhável que os consumi-
dores solicitem a restituição da 
distribuidora de energia.

“O primeiro passo é abrir 
um protocolo de reclamação 
relatando o ocorrido. Aqueles 
que tiveram queima de apare-
lhos em virtude da falta ou 
sobrecarga de energia, preci-
sam comunicar a empresa. O 
prazo para realizar a vistoria 
é de dez dias em aparelhos 
normais e 24 horas em produ-
tos essenciais, como uma gela-
deira, por exemplo”, frisa.

Leandro também ressalta 
sobre a importância da nota 
fiscal dos produtos. “Na impos-
sibilidade de conserto, o consu-
midor deve ter a nota fiscal para 
poder ser indenizado ou ressar-

cido. Vale lembrar que o prazo é 
de até 90 dias após a ocorrência 
para fazer a solicitação”, afirma.

Em qualquer situação, caso 
não seja resolvida, o consumidor 
pode acionar o Procon Maceió 
para realizar atendimentos, 
denúncias, reclamações ou soli-
citações pelos telefones 0800 
082 4567, (82) 99435-4950 ou no 
WhatsApp (82) 98882-8326.

Já na unidade do atual 
Centro Universitário Mario 
Pontes Jucá (UMJ), no Barro 
Duro, o consumidor pode fazer 
reclamações de forma presen-
cial, de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 13h.

Procon alerta sobre queima de
aparelhos por queda de energia

DIRETOR EXECUTIVO do órgão aconselha que consumidores solicitem a restituição da distribuidora de energia

A Secretaria Municipal de 
Gestão (Semge) nomeou ontem 
os membros da Comissão 
Temporária para acompanhar, 
avaliar e fiscalizar os procedi-
mentos administrativos licita-

tórios do leilão dos bens móveis 
inservíveis do Município.

A comissão foi institu-
ída através da Portaria nº 092, 
publicada em Diário Oficial do 
Município, e é composta pelo 

presidente, Washington Luiz 
Costa Junior, e pelos membros, 
Eduardo Jorge de Almeida 
Jambo, Ademir da Silva, Rita de 
Cassia Veronese e Pedro Henri-
que Leal dos Santos.

De acordo com Pedro Leal, 
um dos integrantes da comissão, 
compete à comissão elaborar 
editais, acompanhar os proce-
dimentos de alienação de bens 
e realizar sessões de leilões, por 

meio do leiloeiro designado.
“O objetivo é dar uma desti-

nação específica para objetos 
que estão obsoletos, além de 
trazer renda para os cofres públi-
cos municipais”, ressaltou.

GESTÃO

Comissão Temporária vai fiscalizar leilão 
de bens móveis inservíveis do Município

Procon Maceió

Procon orienta que população busque ressarcimento com distribuidora de energia
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Modelos BMW ganham 
conexão com Amazon 
Alexa 
A BMW do Brasil, como parte 
de sua estratégia para seguir 
na liderança em inovação e 
conectividade, disponibiliza 
gratuitamente em mais 16 de 
seus veículos produzidos a partir 
de janeiro de 2019 a atualização 
remota dos serviços que ativam 
a Amazon Alexa. Com a nova 
funcionalidade será possível 
ter acesso a diversos serviços 
digitais via comando de voz do 
aplicativo e ainda controlar dispo-
sitivos associados. A atualização 
remota de software está disponí-
vel para modelos com o sistema 
operacional 5 e 6. São eles: BMW 
X2 sDrive20i, BMW X2 sDrive18i, 
BMW X6 xDrive35i, BMW M140i, 
BMW 120i, BMW 320i, BMW 
430i, BMW M4, BMW X6 M, 
BMW M2 Competition, BMW M5, 
BMW X3 M, BMW X4 M, BMW 
X3 xDrive20i, BMW X4 xDrive30i 
e BMW 530e.

Polo Automotivo Jeep 
completa seis anos
Com a marca de um milhão 
de veículos recém alcançada, 
o Polo Automotivo Jeep chega 
ao sexto ano de operação com 
motivos para celebrar. Foi desta 
planta que saiu o primeiro 
carro conectado da Stellantis 
no Brasil: o Jeep Renegade 
equipado com a Adventure 
Intelligence by Jeep Connect, 
plataforma de serviços de 
conectividade. Ali também 
nasceu a nova geração da 
picape Fiat Toro e do líder de 
segmento Jeep Compass. Mas 
o Polo não para por aí. Ainda 
este ano será lançado o quarto 
produto da planta pernambu-
cana, um modelo inédito que 
chega para colocar a Jeep no 
segmento de D-SUV e consoli-
dar o Polo como um verdadeiro 
SUV Center. “Estamos colhendo 
os frutos do trabalho desenvol-
vido nesses seis anos”, come-
mora Pierluigi Astorino, Diretor 
de Manufatura da Stellantis para 
América do Sul.  

Yamaha conquista
certificado de 
excelência
A Yamaha acaba de ser 
reconhecida como uma das 
melhores empresas do Brasil 
em relação a atendimento e 
valorização do consumidor 
pelo Reclame AQUI, site 
destinado a reclamação de 
consumidores e a pesquisa 
sobre reputação de marcas 
e empresas, considerado 
a maior plataforma de 
solução de conflitos entre 
consumidores e empresas da 
América Latina. A conquista 
torna a Yamaha a primeira 
montadora de motocicletas 
a receber o Certificado de 
Excelência no Atendimento 
com o Selo RA1000, que 
tem como objetivo, destacar 
as empresas que possuem 
excelentes índices de 
atendimento no Reclame AQUI. 

RODASDUAS

A saga Skywalker continua 
na PEUGEOT. O SUV 2008 
acaba de ganhar mais um 
integrante: a série especial 
Skywalker. E bota especial 
nisso. Ainda que mantendo 
a discrição e elegância tão 
características do modelo, 
a personalização aplicada 
ao PEUGEOT SUV 2008.
Skywalker resultou em um 
carro diferenciado e, de fato, 
especial. Por fora, destaque 
para os para-lamas diantei-
ros, que ostentam o emblema 
cromado da Aliança Rebelde, 
uma ordem de enfrentamento 
comandada pela personagem 
Leia Organa − a Princesa Leia 
nos primeiros filmes de Star 
Wars e líder do movimento nos 
longas mais atuais. A tampa do 
compartimento de bagagem, 
por sua vez, exibe orgulhosa 
a assinatura Skywalker, com 

a logotipia original do filme e 
acabamento cromado de alto 
brilho. Este monograma espe-
cial está aplicado logo abaixo 
da extensão da lanterna, à 
esquerda da tampa do porta-
malas. As mudanças no perfil 
do novo PEUGEOT SUV 2008 
Skywalker vão muito além do 

símbolo da Aliança Rebelde 
nos para-lamas dianteiros. 
Rodas com aro de 16 pole-
gadas modelo Titane com 
pintura de alto brilho Gris 
Anthra remetem ao titânio, 
metal nobre e de cor cinza 
escuro, reconhecido pela 
resistência e leveza.

Novo Peugeot 2008 Skywalker

A General Motor anunciou 
nesta última segunda-feira 
(10) que irá produzir um 
modelo inédito no complexo 
industrial de São Caetano 
do Sul. O produto é uma das 
novidades do atual ciclo de 
investimento da empresa a ser 
aplicado até meados da década 
no Estado de São Paulo. São 
R$ 10 bilhões para a renovação 
do portfólio e para o desen-
volvimento de novas tecno-
logias. “O modelo chegará 
para complementar a linha 
de picapes Chevrolet, além 
disso, vai estrear um conceito 
completamente inovador para 
a marca no segmento de veícu-
los utilitários”, explica Carlos 
Zarlenga, presidente da GM 
América do Sul. A picape 
está neste momento em fase 
de desenvolvimento e será o 

próximo integrante da nova 
família de veículos globais 
da Chevrolet, já composta 
pelas atuais gerações de Onix, 
Onix Plus e Tracker - todos 
referência em suas respectivas 
categorias. Um dos objetivos 
da GM com o futuro veículo 

é o de ampliar a presença da 
marca Chevrolet no próspero 
s e g m e n t o  d e  p i c a p e s , 
contribuindo ainda para o 
fortalecimento de outros 
produtos estratégicos para a 
empresa no mercado, como a 
S10.

GM vai produzir modelo 
inédito em São Caetano do Sul

Jeep é líder absoluta 
em SUVs com 22,7% de 
participação
No mês em que a Jeep® celebrou 
seu dia (Jeep Day em 04/04), a 
marca teve inúmeros motivos para 
comemorar. E não é para menos, já 
que manteve a liderança absoluta 
entre os SUVs, garantindo 22,8% 
de participação no acumulado do 
ano no segmento. Os modelos da 
marca fabricados no Polo Automotivo 
Jeep (Goiana/PE), Renegade e 
Compass, também fizeram bonito e 
seguem sendo número um de suas 
categorias, se posicionando entre 
os veículos mais vendidos do Brasil. 
Além disso, o mês de abril também 
foi marcado pelo anúncio de várias 
novidades da marca. 


