
A Lei Orçamentária Anual 
para o ano de 2021 foi apro-
vada na sessão ordinária virtual 
de hoje. A previsão de receita 
corresponde a R$ 2,5 bilhões 
(2.567.202.397,00). O duodé-
cimo da Câmara Municipal de 
Maceió será de R$ 72 milhões 
valor próximo ao exercício 
do ano de 2020. Para a gestão 
desse valor, com o aumento 
do número de vereadores o 
custeio da casa aumentou em 
R$ 6 milhões. Quanto ao duodé-
cimo da casa, o presidente Galba 
Netto (MDB), desde o início do 
ano tem sido feito ajustes nos 
gastos diários que afetaram 
todos os setores da gestão. Outro 
detalhe conforme explicou é que 
a gestão teve que conviver com 
essa realidade ao passo em que 
houve aumento de tarifas como 
energia e água, além de material 
de expediente.“Terá que ser feito 
um ajuste forte nesse exercício 
para mais reduções e evitarmos 
o colapso das contas. Para isso 
contamos com o apoio da Mesa 
Diretora e da bancada de apoio 
ao prefeito”, disse Galba.
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CÂMARA APROVA ORÇAMENTO  
DE R$ 2,5 BILHÕES PARA MACEIÓ

Dicom/CMM

LEGISLATIVO MUNICIPAL TERÁ DUODÉCIMO DE R$ 72 MILHÕES; CUSTEIO DA CASA AUMENTA R$ 6 MILHÕES

CAPITÃ CLOROQUINA

‘Mente que nem sente’
O depoimento  da 

secretária de Gestão do 
Trabalho e Educação do 
Ministério da Saúde, 
Mayra Pinheiro - a Capitã 
Cloroquina - foi como 
todos esperavam: cheio 
de mentiras. Quando não 
mentiu, a secretária entrou 
em contradição  com 
seu ex-chefe, o General 
Pazuello. Mayra Pinheiro 
manteve as críticas que fez 
à Fiocruz. O “VAR da CPI” 
detectou 11 mentiras no 
depoimento da secretária. Mayra Pinheiro, segundo os senadores, presta um desserviço ao País

CPI decide a oitiva 
dos governadores

NO SENADO

MANUTENÇÃO

Prefeitura 
faz reparos 
em asfalto, 
no Tabuleiro

3

COM INSUMOS...

...Butantan 
vai retomar 
a produção 
de vacinas

5
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Edilson Rodrigues
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Desde a redemocratização, no 
final da década de 1980, o país tem 
visto no posto de presidente da 
República alguém com quem tem 
um certo conhecimento.

José Sarney, que ‘herdou’ o 
cargo com a morte precoce de 
Tacredo Neves, já era um político 
experiente, oriundo dos rincões 
nordestinos, bom de trato político 
e legítimo representante do fisiolo-
gismo do coronelismo que durante 
séculos assola esta região do país. 
Passou seu mandato envolto em 
fortes crises econômicas, sem saber 
o que fazer, deixando um país a 
beira de uma revolução.

A eleição de Fernando Collor 
de Mello foi algo um pouco fora da 
curva. Naquele longínquo de 1989, 
o então governador do pequeno 
estado de Alagoas era um azarão. 
As chamadas elites brasileiras apos-
tavam em Mário Covas ou até Affif 
Domingos, pois estavam diante da 
iminência de ver eleito um esquer-
dista, que poderia ser o metalúrgico 
Luiz Inácio Lula da Silva ou o vete-
rano combate da ditadura militar, o 
então governador do Rio de Janeiro 
Leonel Brizola. Era uma eleição com 
voto de papel. Como agora, nenhum 
dos candidatos do chamado ‘centro’ 
conseguiram se viabilizar, sobrando 
Lula sozinho no segundo turno. 
Como de uma cartola de mágico, 
tiraram Collor que foi inflado de 
um dia para o outro como favorito. 
Coube a maior emissora de televi-
são dar o golpe final no esquerdista 
Lula, os votos de papel e as fraudes 
que eram correntes fizeram o resto.

Eleito presidente, Fernando 
Collor, como agora, não sabia o que 
fazer, mas vinha de linhagem ‘real’, 
seu pai era amigo pessoal do dono 
da Rede Globo. Além disso, Collor 
tinha ele próprio uma certa carreira 
política, tendo sido prefeito biônico 
(nome dado aos prefeitos de capi-
tais que eram indicados pelos mili-

tares), até ser eleito governador de 
Alagoas.

No poder, o ex-governador de 
Alagoas botou os pés pelas mãos. 
Como agora não tinha projeto 
algum para o mandato presiden-
cial. Foi sacudido do cargo por uma 
avalanche de manifestações, muitas 
infladas pela própria Rede Globo, 
que não mais queria seu pupilo no 
poder. Sucedeu ao cargo o vice, o 
desconhecido Itamar Franco.

Com a ajuda dos novos dissi-
dentes do PMDB, Itamar Franco 
reuniu o que hoje chamamos de 
PSDB e sua linha neoliberal. Daí 
criaram o plano real, mudaram a 
economia e surfaram durante oito 
anos no poder político brasileiro.

A primeira eleição de Fernando 
Henrique Cardoso (FHC) foi um 
passeio, já que tinha o plano real, 
com inflação controlada, moeda 
forte e muito entusiasmo do povo 
com alívio por ter superado os anos 
de Sarney e Collor.

No segundo mandato, FHC não 
conseguiu a mesma performance e 
sucumbiu, deixando o posto como 
altos índices de rejeição. Rejei-
ção essa que o persegue até hoje, 
quando é tido como um dois piores 
que já passaram pelo Planalto.

Como não tinha mais plano real, 
nem a força da Rede Globo para 
impedir, Luiz Inácio Lula da Silva 
acabou sendo eleito presidente do 
Brasil, abrindo uma nova página da 
história do país.

No poder, Lula, que tinha 
por trás de si o Partido dos Traba-
lhadores com seus intelectuais e 
grandes nomes em várias áreas, 
conseguiu formar um bom minis-
tério, causando uma pequena revo-
lução ao turbinar o programa de 
auxílio às famílias pobres que havia 
sido criado por FHC. Com Lula, o 
Bolsa Família tomou dimensões 
de revolução econômica, injetando 
bilhões por ano de dinheiro para 

famílias carentes que fizeram a 
máquina da economia girar como 
nunca.

Entusiasmado com o sucesso 
do plano social, Lula e sua equipe 
partiram para projetos mais ousa-
dos, sempre tendo as parcelas mais 
populares da população como 
protagonistas. Assim, pobre conse-
guiu comprar eletrodomésticos, 
carro e outros bens de consumo que 
seriam inimagináveis anos atrás.

Lula e seus intelectuais eleva-
ram o Brasil a sexta economia do 
mundo, num quase novo milagre 
brasileiro.

O ex-metalúrgico que saiu das 
fábricas para o sindicato e do sindi-
cato para a presidência deixou o 
legado de inclusão social, tornando 
a eleição da sua sucessora outro 
passeio eleitoral.

A economista brizolista Dilma 
Vana Rousseff, que na juventude 
tinha sido guerrilheira urbana, 
torna-se presidente do Brasil graças 
a popularidade de Lula.

Dilma meio que teve o mandato 
presidencial conseguido sem gran-
des esforços pessoais. Sua campa-
nha foi toda baseada nos ganhos de 
Lula, que tinha acabado de deixar o 
cargo com a maior popularidade da 
história.

No governo, Dilma impôs sua 
personalidade, mas conseguiu 
no primeiro mandato dar conti-
nuidade aos programas sociais, 
turbinando como nunca os ganhos 
para as classes menos favorecidas, 
criando o maior programa habita-
cional da história.

Como em todo governo, o o 
segundo mandato de Dilma não 
foi um passeio. As forças políticas 
que tinha perdido quatro eleições 
seguidas se recusavam a admitir 
novo tropeço. Assim, o então líder 
da oposição, Aécio Neves se recu-
sou a admitir a derrota, usando de 
todos os mecanismos para sabotar o 

recém-eleito governo Dilma. Com a 
ajuda do deputado Eduardo Cunha, 
então presidente da Câmara, foi 
arquitetado um plano nacional de 
destituição da presidente eleita, 
tendo no vice Michel Temer o maior 
incentivador, afinal seria ele o bene-
ficiário, caso Dilma fosse posta para 
fora do cargo. Assim foi feito e assim 
chegamos até aqui.

A eleição de Jair Bolsonaro teve 
semelhanças com a de Fernando 
Collor de Mello. Do mesmo jeito 
que em 1989, as forças dominantes 
não tinham um candidato capaz de 
vencer Luiz Inácio Lula da Silva ou 
um que o petista indicasse. Tenta-
ram o governador de São Paulo, 
Geraldo Alckmin, mas não decolou. 
Tentaram outros, mas também sem 
sucesso.

Com discurso da década de 60 e 
arrebanhando um grande número 
de grupos extremistas de direita, 
o obscuro deputado federal Jair 
Bolsonaro foi alçado ao posto de 
possível vencedor depois que um 
juiz do Paraná decretou a prisão do 
favorito naquela eleição. A prisão de 
Lula e seu impedimento de concor-
rer à presidência foi preponderante 
para a eleição de Bolsonaro, que 
ainda teve a ‘ajuda’ providencial de 
uma suposta facada.

Agora, passados esses anos 
todos, podemos dizer que o Brasil 
não estava preparado para alguém 
como Bolsonaro. Sua inabilidade 
é gritante. Sua insensibilidade é 
mortal.  Diante de tantos desman-
dos as instituições que deveriam 
ser os anteparos da democracia 
fracassaram vergonhosamente. O 
STF está praticamente de joelhos, 
tendo entre seus membros figuras 
indicadas pelo próprio Bolsonaro, 
fazendo da Justiça uma prática polí-
tica da pior espécie.

As tais forças armadas estão 
totalmente minadas por grupos os 
mais radicais possíveis. Generais 

e outros enfardados não sabem o 
que fazer, mesmo tendo em frente 
um presidente altamente desqua-
lificado. Ao que parece ficam cala-
dos, embolsando polpudos soldos 
todos os meses e se refastelando 
com uísque e picanha. Eis o retrato 
do que restou das forças armadas 
brasileiras, onde vários dos seus 
membros fazem parte do governo 
de Bolsonaro.

O parlamento, que deveria ser 
a casa do povo, está agora nas mãos 
do chamado ‘centrão’, um grupa-
mento de políticos fisiológicos, cujo 
o único objetivo é tirar vantagem 
dos meandros do poder e enrique-
cer escandalosamente com dinheiro 
público.

Definitivamente temos o pior 
Congresso Nacional de todos 
os tempos. Repleto de ratazanas 
famintas por verba, poder e toda e 
qualquer vantagem evolutiva que 
possam angariar para si e para suas 
famílias abastadas.

Judiciário, Legislativo aos fran-
galhos, sem forças ou fazendo o 
jogo de Bolsonaro só restou agora 
analisar o outro poder, ou o quarto 
poder: a mídia.

Nunca na história deste país 
tivemos uma mídia tão acovardada 
diante de um governo reconhecida-
mente de destruição nacional. Com 
raras exceções, temos TVs, rádios, 
sites, jornais e toda sorte de rede 
de comunicação num bate-cabeça 
eterno. Não sabem o que fazer com 
o presidente que todos os dias desa-
fia a ciência, a natureza e a inteligên-
cia de todos nós.

O Brasil, definitivamente, não 
estava preparado para Bolsonaro. 
Nunca, por pior que tenha sido 
essas últimas décadas, tivemos 
alguém no poder com tamanha sem 
vergonhice deslavada. Uma malan-
dragem descarada, num gargalhar 
eterno, tendo a certeza absoluta que 
não será punido.

Marcelo Queiroga, nascido 
em 1965 em João Pessoa, é médico 
cardiologista. Aliás, até virar minis-
tro no dia 15 de março, presidiu a 
Sociedade Brasileira de Cardiolo-
gia. Isso indica que, além de seus 
méritos como médico, é um bom 
articulador político no setor.    

Substituiu à frente do minis-
tério da Saúde a aberração ambu-
lante que atende pelo nome de 
Eduardo Pazuello e é general da 
ativa do Exército brasileiro. Se com 
sua chegada à poltrona ministerial 
alguma coisa mudou no cenário 
trágico que enfrentamos, foi o 
discurso.  

Porém, até agora foram 
puras palavras ao vento, pois a 
prática continua a mesma, já que 
Jair Messias tem uma assessoria 
pessoal, integrada por energúme-
nos, idiotas e curandeiros ralés, 

criminosos todos, cuja missão é 
contribuir para que ele continue 
cumprindo sua tarefa de Genocida.

Queiroga estreou anunciando 
um comitê de coordenação nacio-
nal de combate à pandemia, que 
não passou de engodo. Depois 
anunciou que estavam em estudos 
medidas drásticas e urgentes, que 
nunca saíram do papel. Foi à CPI 
do Genocídio e deu voltas e revira-
voltas para escapar das perguntas 
concretas e objetivas dirigidas a ele.

Enfim: passados mais de dois 
meses da sua chegada ao governo 
de Jair Messias, tudo que demons-
trou foi um talento bastante razo-
ável na arte da enrolação. Mas 
agora, parece ter encontrado o 
caminho.

Nesta segunda-feira, 24 de 
maio, Marcelo Queiroga partici-
pou, de maneira virtual, da princi-

pal reunião anual da Organização 
Mundial da Saúde, a OMS. Tratou-
-se da assembleia mundial da enti-
dade, que ocorre no momento em 
que o mundo inteiro volta as aten-
ções, além do que ocorre dentro de 
cada país – para o bem e para o mal 
–, para a ameaça mundial que se 
chama o Brasil de Jair Messias.

E o que fez o doutor Queiroga? 
Exagerou no seu domínio da arte 
da enrolação, e mentiu descarada-
mente.

Com firme serenidade, ele 
assegurou que o Brasil recebeu 
até agora 90 milhões de doses de 
vacina e imunizou 55 milhões de 
pessoas.

Na verdade, foram vacina-
dos muito menos brasileiros: 41 
milhões receberam a primeira 
dose. E só vinte e poucos milhões, 
a segunda. É esse o número que 

vale: vinte e poucos milhões. Não 
chega nem à metade do que disse o 
ministro Marcelo Queiroga.

Além disso, ele assegurou que 
o governo de Jair Messias faz a 
firme recomendação de medidas 
de distanciamento social, isola-
mento e o uso fundamental de 
máscaras.

Será que ele não sabe que tudo 
que Jair Messias faz tem imediata 
– e totalmente negativa – repercus-
são mundo afora? Será possível que 
ele não tenha visto, ou pelo menos 
ouvido falar, o que aconteceu no 
Rio de Janeiro no domingo, um dia 
antes de seu discurso na OMS?

O vestígio ínfimo de credi-
bilidade que restou ao Brasil é 
corroído um pouco mais com 
declarações como as de Queiroga.  

Que, vale repetir, é médico. Fui 
dar uma espiada no Juramento de 

Hipócrates, que todo médico faz 
ao ser diplomado.

É de uma solenidade olím-
pica e de uma clareza absoluta. 
Começa assim: “Eu juro, por 
Apolo médico, por Esculápio, 
Hígia e Panacea, e tomo por teste-
munhas todos os deuses e todas 
as deusas, segundo meu poder 
e minha razão, a promessa que 
se segue”. E o que vem a seguir é 
um veemente compromisso com a 
vida humana.

Evidentemente, Marcelo 
Queiroga cometeu um drástico 
engano de leitura e compreensão 
do que jurou.

Ele achou que o juramento 
dava a ele o direito de ser hipó-
crita e praticar a hipocrisia. Nada 
mais próprio, aliás, de quem 
aceita integrar o pior governo da 
nossa história.

Bolsonaro desmorona instituições e mostra que Brasil é uma piada

Queiroga e o juramento do hipócrita
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A S u p e r i n -
t e n d ê n c i a 
Municipal de 

Trânsito (SMTT) tem realizado, 
durante todo o mês, ações da 
campanha Maio Amarelo, que 
tem como tema “Respeito e 
responsabilidade: pratique no 
trânsito”. As palestras visam 
conscientizar os trabalhado-
res sobre a importância da 
prudência e da colaboração de 
todos para manter o trânsito de 
Maceió cada vez mais seguro.

Por conta da pandemia, 
apenas uma palestra ocorreu 
presencialmente, no canteiro 
de obras de uma construtora 
da capital, seguindo todas as 
normas sanitárias. Já na Equa-
torial e em outra empresa da 
construção civil, a ação se deu 
de maneira virtual. No total, 162 
trabalhadores foram beneficia-
dos com as orientações.

A educadora da SMTT, 
Aldinete Dantas, conta que as 
palestras são um meio para 
mudar o comportamento dos 
condutores. “Tentamos mostrar 

a importância de respeitar as 
leis de trânsito e o papel que 
eles, enquanto condutores, têm 
nisso. Também atualizamos 
sobre as mudanças nas regras 

do Código de Trânsito Brasi-
leiro”, disse.

O Diretor de Operações de 
Mobilidade relata a importân-
cia dessas atividades educa-

tivas para conscientizar os 
funcionários sobre a responsa-
bilidade nas vias. “Os cidadãos 
são agentes participantes do 
trânsito e que devem obede-
cer às normas para que possa-
mos ter um trânsito cada vez 
mais seguro. Aqui, recebemos 
motociclistas, motoristas e 
ciclistas que compôem o trân-
sito na capital”, frisou Ricardo 
Duarte.

OUTRAS AÇÕES 
NO MAIO AMARELO
A SMTT desenvolveu uma 

campanha visual através das 
redes socias da Prefeitura e 
diversos abrigos de ônibus, 
outbus e outdoors com mensa-
gens de conscientização espa-
lhadas por toda capital. O 
objetivo é relembrar, a todo 
momento, da importância do 
respeito no trânsito.

Maio amarelo: SMTT realiza
palestras para trabalhadores

TRABALHADORES RECEBEM orientações sobre cuidados no trânsito; ações foram desenvolvidas de maneira presencial e virtual

Ascom Seminfra

Equipes da operação tapa-
-buraco concluíram, ontem, o 
serviço de recapeamento da 
Rua Santa Luzia, no bairro 
do Tabuleiro do Martins, na 
região da Feirinha. No local, 
as equipes utilizaram duas 
caçambas de massa asfáltica 
para que o serviço pudesse 
ser executado, totalizando 30 
toneladas.

As  ações  seguem de 
maneira diária, conforme 
as condições meteorológi-
cas e visam garantir uma 
maior trafegabilidade para 
os condutores, pedestres e 
ciclistas que circulam nas 
regiões.

“Nas últimas semanas, 
recebemos várias solici-
tações para que reparos 
fossem executados na Rua 
Santa Luzia, na Feirinha do 
Tabuleiro, já que é uma via 
de grande fluxo. O serviço 
foi executado e agora vamos 
seguir com as ações em outros 
pontos da capital”, destacou 
o Hugo Almeida, Diretor de 
Manutenção de Vias Públi-
cas.

A Secretaria reforça ainda 

que segue atenta às neces-
sidades da população e, em 
casos de solicitação, o cidadão 
pode entrar em contato, por 
meio de mensagens de What-
sApp, através do número, 
(82) 9 8714-1010, de segunda 
a sexta, das 8h às 14h.

OUTROS LOCAIS
Além da parte alta, a Rua 

Engenheiro Mário de Gusmão, 
na Ponta Verde, e a Avenida 
Doutor Antônio Gomes de 
Barros, na Jatiúca, também 
foram beneficiadas com as 
intervenções.

TABULEIRO DO MARTINS

Rua Santa Luzia recebe 
serviços de tapa-buraco

Ascom SMTT

Ação integra o Maio Amarelo e busca conscientizar os trabalhadores sobre a importância da prudência no trânsito

O prefeito JHC anunciou a 
ampliação do corujão da vaci-
nação, que acontece hoje e vai 
até sábado, das 9h às 21h, nos 
drive-thrus do Estacionamento 
Jaraguá e da Justiça Federal 
(Serraria), além dos pontos 
fixos dos shoppings Maceió 
(Mangabeiras) e Pátio (Benedito 
Bentes).

Ontem, a capital começou 
a imunização por faixa etária, 
vacinando pessoas com 59 anos 
sem comorbidades com o nome 
que inicia com as letras de A 
a L. Hoje, serão vacinadas as 
pessoas de 59 anos sem comor-
bidades que tem como inicial de 
seu nome as letras de M a Z.

Os pontos da Praça Padre 
Cícero (Benedito Bentes), 
terminal do Conjunto Osman 
Loureiro, Papódromo (Vergel) 
e área externa do Ginásio 
Arivaldo Maia (Jacintinho) 
continuam funcionando das 9h 
às 16h. Ainda esta semana serão 
anunciados mais oito pontos de 
vacinação, elevando para 16 o 
número de locais próprios para 
a imunização dos maceioenses.

Para se vacinar é necessário 
levar documento com foto e 
CPF, além de original e cópia do 
comprovante de residência.

Mais informações sobre a 
vacinação estão disponíveis em 
vacina.maceio.al.gov.br.

VACINAÇÃO

Prefeito JHC anuncia 
ampliação do corujão

FMAC divulga edital para eleições do 
Conselho Municipal de Políticas Culturais

A Fundação Municipal de Ação Cultural (FMAC) divulgou o edital para as eleições do 
Conselho Municipal de Políticas Culturais de Maceió (CMPC). As eleições devem acon-
tecer no período de 14 a 24 de junho. O edital foi divulgado no Diário Oficial de hoje. A 
votação vai eleger membros da sociedade civil que vão compor o Conselho no biênio 
2021/2023 e representar os nove segmentos culturais. O processo de eleição será 
conduzido por uma Comissão Especial Eleitoral constituída por membros indicados 
pela diretora-presidente da FMAC, Mírian Monte. Para participar do processo eleitoral 
como candidato ou eleitor, é necessário estar cadastrado na FMAC sendo obrigatório 
o cadastramento online, a partir da inscrição enviada para o email fmacinscrições@
gmail.com. Além disso, é preciso comprovar pelo menos três anos de atuação como 
candidato e dois, como eleitor no campo cultural da cidade de Maceió. É necessário que 
durante o ato de cadastro, o candidato ou eleitor, informe se deseja votar abertamente 
pela plataforma Google Meet, com gravação da imagem e manifestação posterior e 
recontagem de votos, ou se deseja votar presencialmente, na sede da FMAC.

Wilma Andrade/Ascom Seminfra

Cerca de 90 toneladas de asfalto foram usadas nos reparos da rua Santa Luzia
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Severino Carvalho
Repórter

O 29º Centro 
Integrado de 
S e g u r a n ç a 

Pública (CISP), construído em 
Alagoas, foi entregue, hoje, 
em Craíbas, pelo governador 
Renan Filho e o secretário de 
Estado da Segurança Pública, 
Alfredo Gaspar. Ainda no 
município do Agreste, o chefe 
do Executivo acompanhou o 
fornecimento do Cartão CRIA, 
ao lado do prefeito Teófilo 
Pereira.

O Governo de Alagoas, por 
meio da Secretaria de Segu-
rança Pública (SSP), investiu 
R$ 1,8 milhão na construção do 
CISP de Craíbas, recursos do 
Tesouro Estadual. Moderna, 
segura e confortável, a unidade 
vai favorecer a integração das 
forças policiais, que traba-
lharão juntas em um mesmo 
ambiente.

“Essa é uma política de 
Segurança Pública que já 
atende cerca de um milhão e 
meio de alagoanos e que forta-
lece a presença policial. O CISP 
de Craíbas é o primeiro que vai 
receber parte do novo efetivo 
(811 novos policiais militares) 
que formamos recentemente”, 
informou Renan Filho.

Alagoas já conta com 29 
CISPs em funcionamento, 
distribuídos por todas as regi-
ões do estado, nos municí-
pios de Boca da Mata, Murici, 
São José da Laje, São José da 

Tapera, Girau do Ponciano, 
Ouro Branco, Cajueiro, Igaci, 
Viçosa, São Luís do Quitunde, 
Junqueiro, Pão de Açúcar, 
São Miguel dos Milagres, 
Mata Grande, Batalha, Major 
Isidoro, Messias, Teotônio 
Vilela, Campo Alegre, Pilar, 
São Sebastião, Taquarana, 
Marechal Deodoro, Mari-
bondo, Lagoa da Canoa, Coru-
ripe, Joaquim Gomes e Porto 
Real do Colégio.

“Vamos chegar a todos os 
municípios com mais de 20 
mil habitantes até o final do 
mandato”, garantiu o gover-
nador.

Alfredo Gaspar infor-
mou que, além dos 29 CISPS 
já entregues e em funciona-
mento, existem outros 30 que 
serão licitados.

“O governador Renan 
Filho fez uma verdadeira revo-
lução na Segurança Pública 
em termos de equipamentos e 
de material humano, fazendo 

concursos públicos. O CISP 
não é um prédio, o CISP é 
uma política de governo de 
Segurança Pública”, destacou 
Alfredo Gaspar.

Em Craíbas, além do CISP, 
o governador e o secretário de 
Segurança Pública entregaram 
três viaturas blindadas, que 
ficarão à disposição do Centro 
Integrado de Segurança 
Pública.

CARTÃO CRIA
Mais cedo, também em 

Craíbas, o governador e a 
secretária de Estado da Assis-
tência e Desenvolvimento 
Social, Fabiana Pessoa, fizeram 
a entrega do Cartão CRIA, na 
Escola Municipal Ana Caro-
lina Queiroz.

O prefeito do município 
também participou das ativi-
dades, juntamente com a 
deputada estadual Jó Pereira 
e os prefeitos de Palmeira dos 
Índios, Júlio César; e de Igaci, 

Petrúcio Barbosa.
Em Craíbas, já são 632 bene-

ficiárias com o Cartão CRIA. A 
meta é chegar a 1.800.

“Essas 632 famílias já bene-
ficiadas representam cerca de 
R$ 63 mil por mês de incre-
mento na economia local. E 
com 1.800 famílias inscritas, 
serão R$ 180 mil por mês de 
incremento na economia. 
Mas são R$ 180 mil exata-
mente na mão das pessoas que 
mais precisam, por isso um 
programa como esse faz tanta 
diferença”, enfatizou Renan 
Filho.

O prefeito Teófilo Pereira 
afirmou que o município já 
sente, na economia local, os 
efeitos positivos do Programa.

“O impacto a gente já está 
vendo com essas 632 famílias já 
cadastradas e será ainda maior 
com as 1.800, com as pessoas 
vindo se cadastrar”, declarou 
o gestor.

Na ocasião, foram entre-
gues, também, 93 kits do 
Programa CRIA aos municí-
pios de Craíbas, Feira Grande, 
Arapiraca, Penedo e Piaça-
buçu.

Lançado no dia 1° de feve-
reiro, o Cartão CRIA vai benefi-
ciar, com um auxílio financeiro 
de R$ 100 mensais, cerca de 180 
mil famílias em Alagoas.

“Nos próximos meses, o 
Estado vai atingir a marca de 
180 mil famílias beneficiadas. 
Hoje, já temos 64.663 famí-
lias recebendo o benefício no 
Estado. Já atingimos um terço 

da marca completa. Quando 
chegarmos a 180 mil famílias, 
num futuro próximo, o CRIA 
será o maior programa social 
entre todos os programas 
sociais dos Estados brasileiros, 
só menor do que o Bolsa Famí-
lia”, projetou Renan Filho.

São beneficiárias do Cartão 
CRIA gestantes e mães de 
crianças até os cinco anos de 
idade. No entanto, essas famí-
lias recebem o benefício de 
R$ 100 mensais até a criança 
completar os seis anos de vida.

Jucileia Nunes dos Santos, 
28 anos, tem uma filha de cinco 
anos e está entrando no oitavo 
mês de gestação. Moradora da 
zona rural, ela é uma das bene-
ficiárias do Programa CRIA 
em Craíbas.

“Vai ajudar bastante, 
porque pago aluguel e a minha 
renda só era o Bolsa Família, 
de R$ 250. E agora eu tenho o 
CRIA”, disse.

Para as famílias com crian-
ças portadoras do Zika vírus, 
o critério de cadastramento é 
diferenciado. As mães podem 
fazer o cadastro até a criança 
completar os seis anos de 
idade, mas podem receber até 
os sete anos.

“Para ser beneficiária do 
Programa é necessário buscar 
a Unidade Cras da sua cidade, 
levando sua documentação: 
comprovante de residência, 
RG, CPF e documentação 
da criança para ter acesso ao 
cadastro”, explicou a secretária 
Fabiana Pessoa.

Renan Filho entrega em Craíbas 
29° CISP construído em AL

GOVERNADOR participou, ainda, da entrega do Cartão CRIA, que vai beneficiar 1.800 famílias no município

Policiais civis da Seção de 
Capturas, da Divisão Especial 
de Investigações e Capturas 
(DEIC), da Polícia Civil de 
Alagoas, sob a coordenação 
do delegado Gustavo Xavier, 
prenderam hoje um homem 
de 27 anos, que teve sua prisão 
preventiva decretada pela 
12ª Vara Criminal da Capi-
tal. Outros dois suspeitos de 
cometerem vários assaltos 
ocorridos em sua grande parte 
na região do Jardim Petrópolis, 
parte alta de Maceió, também 
foram presos.

De acordo com as informa-
ções policiais, o preso, que já 

tinha mandado de prisão expe-
dido pela Justiça, na compa-
nhia de outros comparsas 
estavam assaltando as pessoas 
em diversos pontos do bairro 
Jardim Petrópolis. Eles utiliza-
vam um carro para cometer os 
assaltos. Um dos suspeitos foi 
reconhecido por uma das víti-
mas. Dentro do veículo foram 
encontrados vários objetos dos 
diversos roubos realizados 
pelos grupos criminosos.

Os acusados foram enca-
minhados para Central de 
Flagrantes, onde foi forma-
lizado o cumprimento do 
mandado de prisão.

JARDIM PETRÓPOLIS

PC prende bando que 
atuava na parte alta

Felipe Brasil

Renan Filho entregou o 29º Centro Integrado de Segurança Pública em Craíbas

As inscrições para o 
Pontapé, o programa de estágio 
do Governo de Alagoas, já estão 
abertas. Estudantes do nível 
superior que tiverem interesse 
em ocupar uma das mais de 
700 vagas disponíveis na gestão 
pública estadual podem se 
inscrever, exclusivamente, pelo 
site https://pontape.al.gov.br/.

Desenvolvido por meio da 
Secretaria do Planejamento, 
Gestão e Patrimônio (Seplag), 
o programa visa estabelecer 
procedimentos padronizados 
de recrutamento que possibi-
litem a descoberta de talentos 

para o Estado. A iniciativa já 
conta com mais de 15 institui-
ções de ensino cadastradas 
e é válida para graduações 
presenciais ou a distância.

“São muitas oportuni-
dades em diversas áreas de 
atuação. Os estudantes sele-
cionados receberão, por um 
período de até dois anos, 
um salário mínimo e auxí-
lio transporte. É importante 
frisar que esse é um programa 
que também vem como uma 
política afirmativa muito 
forte, já que destina a maior 
parte das vagas àqueles que 

mais precisam, algo bastante 
representativo principal-
mente nesse momento de 
pandemia”, pontua o secretá-
rio titular da Seplag, Fabrício 
Marques Santos.

Visando à universalização 
das vagas, o Pontapé prevê 
que cada processo seletivo 
oferte, além das vagas para 
ampla concorrência, oportuni-
dades para Pessoa com Defici-
ência (PcD), para inscritos no 
CadÚnico e para aqueles que 
cursaram todo o ensino médio 
em nada rede pública ou na 
privada com bolsa integral. 

‘PONTAPÉ’

Estudantes já podem se
inscrever no programa
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CPI da Covid vai votar amanhã 
convocação de governadores

PREFEITOS TAMBÉM podem ser convocados; nomes dos gestores estaduais e municipais, contudo, não foram detalhados

O presidente 
da CPI da 
C o v i d , 

senador Omar Aziz (PSD-
AM), afirmou na noite de 
ontem, que o colegiado vai 
votar amanhã requerimen-
tos para a convocação de 
“pelo menos” nove gover-
nadores e 12 prefeitos e 
ex-prefeitos.  “Estados e 
capitais onde a PF investiga 
suspeitas de desvio de recur-
sos de combate à covid”, 
esclareceu o senador em seu 
Twitter, após uma reunião 
com líderes da comissão 
parlamentar. Os nomes dos 
gestores estaduais e muni-
cipais, contudo, não foram 
detalhados.

A convocação de gover-
nadores e prefeitos é uma 
bandeira do governo fede-
ral para tentar enfraquecer 
os questionamentos sobre 
a postura do governo Jair 
Bolsonaro durante a pande-
mia. A possibilidade de 
inquirir chefes de Executivos 
de Estados e municípios na 
CPI, inclusive, foi uma tônica 
do debate político antes da 
instalação do colegiado, feita 
pelo presidente do Senado, 

Rodrigo Pacheco (DEM-
MG), após ordem do minis-
tro do Supremo Tribunal 
Federal (STF) Luís Roberto 
Barroso. Pacheco definiu, 

à época, que a CPI poderia 
investigar governadores e 
prefeitos dentro de suspeitas 
de desvio de recursos envia-
dos pelo Palácio do Planalto 

para o combate à covid.
A CPI da Covid retoma 

seus trabalhos nesta terça-
-feira, 25, com o depoimento 
da secretária de Gestão do 

Trabalho e da Educação 
na Saúde do Ministério da 
Saúde,  Mayra Pinheiro, 
conhecida como “capitã 
cloroquina”.

Folhapress

O Instituto Butantan recebe 
hoje um lote com 3.000 litros 
de IFA (Insumo Farmacêutico 
Ativo) para produção de apro-
ximadamente 5 milhões de 
doses da Coronavac.

A fabricação da vacina 
contra o novo coronavírus 
foi interrompida na semana 
passada por causa da falta da 
matéria-prima.

A chegada do voo com os 
insumos importados da China 
está prevista para a tarde desta 
terça-feira.

Segundo o governo João 
Doria (PSDB), as 5 milhões 
de doses do imunizante serão 
distribuídas para o PNI (Plano 
Nacional de Vacinação), do 
Ministério da Saúde.

Em nota, o governo esta-
dual diz que matéria-prima 

enviada pela biofarmacêutica 
Sinovac, parceira do Butan-
tan, passará pelos proces-
sos de envase, rotulagem, 
embalagem e por um rígido 
processo controle de quali-
dade para que a vacina seja 
entregue ao PNI. Todo este 
processo dura, aproximada-
mente, de 15 a 20 dias.

Neste mês, o Butantan 
afirma que chegou à marca de 
47,2 milhões de doses entre-
gues ao Ministério da Saúde. 
Agora, o instituto trabalha 
para produzir 54 milhões de 
doses referentes ao segundo 
contrato com o governo fede-
ral, ultrapassando 100 milhões 
de vacinas.

Além da Coronavac, atual-
mente outras duas vacinas, 
a Pfizer e a Oxford/AstraZe-
neca, são usadas no país contra 
a Covid-19.

QUASE CINCO MILHÕES DE DOSES

Butantan recebe hoje insumos para 
retomar produção da vacina Coronavac

Divulgação

Jefferson Rudy/Agência Senado

Pelo menos nove governadores e 12 prefeitos e ex-prefeitos podem ser convocados para depor na CPI da Covid; nomes não foram detalhados pelo senador Omar Aziz
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Severino Carvalho
Repórter

O 29º Centro 
Integrado de 
S e g u r a n ç a 

Pública (CISP), construído em 
Alagoas, foi entregue, hoje, 
em Craíbas, pelo governador 
Renan Filho e o secretário de 
Estado da Segurança Pública, 
Alfredo Gaspar. Ainda no 
município do Agreste, o chefe 
do Executivo acompanhou o 
fornecimento do Cartão CRIA, 
ao lado do prefeito Teófilo 
Pereira.

O Governo de Alagoas, por 
meio da Secretaria de Segu-
rança Pública (SSP), investiu 
R$ 1,8 milhão na construção do 
CISP de Craíbas, recursos do 
Tesouro Estadual. Moderna, 
segura e confortável, a unidade 
vai favorecer a integração das 
forças policiais, que traba-
lharão juntas em um mesmo 
ambiente.

“Essa é uma política de 
Segurança Pública que já 
atende cerca de um milhão e 
meio de alagoanos e que forta-
lece a presença policial. O CISP 
de Craíbas é o primeiro que vai 
receber parte do novo efetivo 
(811 novos policiais militares) 
que formamos recentemente”, 
informou Renan Filho.

Alagoas já conta com 29 
CISPs em funcionamento, 
distribuídos por todas as regi-
ões do estado, nos municí-
pios de Boca da Mata, Murici, 
São José da Laje, São José da 

Tapera, Girau do Ponciano, 
Ouro Branco, Cajueiro, Igaci, 
Viçosa, São Luís do Quitunde, 
Junqueiro, Pão de Açúcar, 
São Miguel dos Milagres, 
Mata Grande, Batalha, Major 
Isidoro, Messias, Teotônio 
Vilela, Campo Alegre, Pilar, 
São Sebastião, Taquarana, 
Marechal Deodoro, Mari-
bondo, Lagoa da Canoa, Coru-
ripe, Joaquim Gomes e Porto 
Real do Colégio.

“Vamos chegar a todos os 
municípios com mais de 20 
mil habitantes até o final do 
mandato”, garantiu o gover-
nador.

Alfredo Gaspar infor-
mou que, além dos 29 CISPS 
já entregues e em funciona-
mento, existem outros 30 que 
serão licitados.

“O governador Renan 
Filho fez uma verdadeira revo-
lução na Segurança Pública 
em termos de equipamentos e 
de material humano, fazendo 

concursos públicos. O CISP 
não é um prédio, o CISP é 
uma política de governo de 
Segurança Pública”, destacou 
Alfredo Gaspar.

Em Craíbas, além do CISP, 
o governador e o secretário de 
Segurança Pública entregaram 
três viaturas blindadas, que 
ficarão à disposição do Centro 
Integrado de Segurança 
Pública.

CARTÃO CRIA
Mais cedo, também em 

Craíbas, o governador e a 
secretária de Estado da Assis-
tência e Desenvolvimento 
Social, Fabiana Pessoa, fizeram 
a entrega do Cartão CRIA, na 
Escola Municipal Ana Caro-
lina Queiroz.

O prefeito do município 
também participou das ativi-
dades, juntamente com a 
deputada estadual Jó Pereira 
e os prefeitos de Palmeira dos 
Índios, Júlio César; e de Igaci, 

Petrúcio Barbosa.
Em Craíbas, já são 632 bene-

ficiárias com o Cartão CRIA. A 
meta é chegar a 1.800.

“Essas 632 famílias já bene-
ficiadas representam cerca de 
R$ 63 mil por mês de incre-
mento na economia local. E 
com 1.800 famílias inscritas, 
serão R$ 180 mil por mês de 
incremento na economia. 
Mas são R$ 180 mil exata-
mente na mão das pessoas que 
mais precisam, por isso um 
programa como esse faz tanta 
diferença”, enfatizou Renan 
Filho.

O prefeito Teófilo Pereira 
afirmou que o município já 
sente, na economia local, os 
efeitos positivos do Programa.

“O impacto a gente já está 
vendo com essas 632 famílias já 
cadastradas e será ainda maior 
com as 1.800, com as pessoas 
vindo se cadastrar”, declarou 
o gestor.

Na ocasião, foram entre-
gues, também, 93 kits do 
Programa CRIA aos municí-
pios de Craíbas, Feira Grande, 
Arapiraca, Penedo e Piaça-
buçu.

Lançado no dia 1° de feve-
reiro, o Cartão CRIA vai benefi-
ciar, com um auxílio financeiro 
de R$ 100 mensais, cerca de 180 
mil famílias em Alagoas.

“Nos próximos meses, o 
Estado vai atingir a marca de 
180 mil famílias beneficiadas. 
Hoje, já temos 64.663 famí-
lias recebendo o benefício no 
Estado. Já atingimos um terço 

da marca completa. Quando 
chegarmos a 180 mil famílias, 
num futuro próximo, o CRIA 
será o maior programa social 
entre todos os programas 
sociais dos Estados brasileiros, 
só menor do que o Bolsa Famí-
lia”, projetou Renan Filho.

São beneficiárias do Cartão 
CRIA gestantes e mães de 
crianças até os cinco anos de 
idade. No entanto, essas famí-
lias recebem o benefício de 
R$ 100 mensais até a criança 
completar os seis anos de vida.

Jucileia Nunes dos Santos, 
28 anos, tem uma filha de cinco 
anos e está entrando no oitavo 
mês de gestação. Moradora da 
zona rural, ela é uma das bene-
ficiárias do Programa CRIA 
em Craíbas.

“Vai ajudar bastante, 
porque pago aluguel e a minha 
renda só era o Bolsa Família, 
de R$ 250. E agora eu tenho o 
CRIA”, disse.

Para as famílias com crian-
ças portadoras do Zika vírus, 
o critério de cadastramento é 
diferenciado. As mães podem 
fazer o cadastro até a criança 
completar os seis anos de 
idade, mas podem receber até 
os sete anos.

“Para ser beneficiária do 
Programa é necessário buscar 
a Unidade Cras da sua cidade, 
levando sua documentação: 
comprovante de residência, 
RG, CPF e documentação 
da criança para ter acesso ao 
cadastro”, explicou a secretária 
Fabiana Pessoa.

Renan Filho entrega em Craíbas 
29° CISP construído em AL

GOVERNADOR participou, ainda, da entrega do Cartão CRIA, que vai beneficiar 1.800 famílias no município

Policiais civis da Seção de 
Capturas, da Divisão Especial 
de Investigações e Capturas 
(DEIC), da Polícia Civil de 
Alagoas, sob a coordenação 
do delegado Gustavo Xavier, 
prenderam hoje um homem 
de 27 anos, que teve sua prisão 
preventiva decretada pela 
12ª Vara Criminal da Capi-
tal. Outros dois suspeitos de 
cometerem vários assaltos 
ocorridos em sua grande parte 
na região do Jardim Petrópolis, 
parte alta de Maceió, também 
foram presos.

De acordo com as informa-
ções policiais, o preso, que já 

tinha mandado de prisão expe-
dido pela Justiça, na compa-
nhia de outros comparsas 
estavam assaltando as pessoas 
em diversos pontos do bairro 
Jardim Petrópolis. Eles utiliza-
vam um carro para cometer os 
assaltos. Um dos suspeitos foi 
reconhecido por uma das víti-
mas. Dentro do veículo foram 
encontrados vários objetos dos 
diversos roubos realizados 
pelos grupos criminosos.

Os acusados foram enca-
minhados para Central de 
Flagrantes, onde foi forma-
lizado o cumprimento do 
mandado de prisão.

JARDIM PETRÓPOLIS

PC prende bando que 
atuava na parte alta

Felipe Brasil

Renan Filho entregou o 29º Centro Integrado de Segurança Pública em Craíbas

As inscrições para o 
Pontapé, o programa de estágio 
do Governo de Alagoas, já estão 
abertas. Estudantes do nível 
superior que tiverem interesse 
em ocupar uma das mais de 
700 vagas disponíveis na gestão 
pública estadual podem se 
inscrever, exclusivamente, pelo 
site https://pontape.al.gov.br/.

Desenvolvido por meio da 
Secretaria do Planejamento, 
Gestão e Patrimônio (Seplag), 
o programa visa estabelecer 
procedimentos padronizados 
de recrutamento que possibi-
litem a descoberta de talentos 

para o Estado. A iniciativa já 
conta com mais de 15 institui-
ções de ensino cadastradas 
e é válida para graduações 
presenciais ou a distância.

“São muitas oportuni-
dades em diversas áreas de 
atuação. Os estudantes sele-
cionados receberão, por um 
período de até dois anos, 
um salário mínimo e auxí-
lio transporte. É importante 
frisar que esse é um programa 
que também vem como uma 
política afirmativa muito 
forte, já que destina a maior 
parte das vagas àqueles que 

mais precisam, algo bastante 
representativo principal-
mente nesse momento de 
pandemia”, pontua o secretá-
rio titular da Seplag, Fabrício 
Marques Santos.

Visando à universalização 
das vagas, o Pontapé prevê 
que cada processo seletivo 
oferte, além das vagas para 
ampla concorrência, oportuni-
dades para Pessoa com Defici-
ência (PcD), para inscritos no 
CadÚnico e para aqueles que 
cursaram todo o ensino médio 
em nada rede pública ou na 
privada com bolsa integral. 

‘PONTAPÉ’

Estudantes já podem se
inscrever no programa
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João Paulo Macena
Savannah Comunicação Corporativa

Com o projeto 
‘AL Cadeia 
do Turismo 

- Desenvolvimento Setorial 
nos Territórios’, o Sebrae 
Alagoas segue com ações para 
fortalecer as micro e peque-
nas empresas do setor. Uma 
dessas ações é a realização 
da oficina online ‘Choque de 
Gestão Financeira para Negó-
cios de Turismo’.

Evento começou ontem 
e vai até o dia 1º de junho, 90 
empresários do setor passarão 
a ter conhecimento de como 
diminuir e enxugar os custos, 
com foco em eliminar desper-
dícios, buscar a melhoria de 

eficiência dos resultados e dos 
lucros com o aumento do fatu-
ramento da empresa e do índice 
de lucratividade do negócio.

A oficina será dividida em 
três turmas, cada uma com 
30 empresas participantes do 
projeto. A primeira, com negó-
cios de Maceió, Maragogi, 
Penedo e Coruripe, foi iniciada 
ontem e segue hoje, das 19h às 
21h. A segunda, com empre-
sas de Arapiraca, Palmeira dos 
Índios, Pilar e Viçosa, será reali-
zada amanhã e quinta-feira, 
das 15h às 17h. Por fim, a última 
turma, com empreendimentos 
dos municípios de Piranhas, 
Delmiro Gouveia e Santana do 
Ipanema, será nos dias 31 e 01 
de junho, das 19h às 21h.

Ministrada pelo instrutor 

Davi Barbosa, a oficina trará 
conteúdos como a análise 
dos custos do negócio, iden-
tificando a média mensal dos 
custos por categoria grupo 
de despesas (fixo e variáveis; 
operacional, administrativo, 
estrutura, pessoal, despesas 
de sócios, etc), analisando, 
também, as fontes de recei-
tas do negócio, identificando 
ações que possam manter e/ou 
aumentar receitas.

Além disso, essa também 
será uma oportunidade para 
que sejam feitos ajustes com 
os gestores, encontrando opor-
tunidades de enxugamento, 
desperdícios de recursos e 
estabelecer metas de redução 
dos gastos mensais, bem como 
determinar responsáveis, ações 

e prazos para garantir que a 
meta seja atingida.

A analista da Unidade de 
Competitividade e Desen-
volvimento (UCD) do Sebrae 
Alagoas, Amanda Pinto, reforça 
que a oficina traz, de forma fácil 
e rápida, instruções práticas 
para aumentar os resultados de 
seu negócio.

“Com a oficina, será possí-
vel passar um ‘pente fino’ em 
todos os gastos, com foco em 
eliminar desperdícios e redu-
zir custos, além de buscar 
identificar oportunidades para 
também aumentar as receitas 
e potencializar os lucros de sua 
empresa”, afirma.

Ela ainda destaca a impor-
tância dessa capacitação para 
empresas de um setor que foi 

bastante atingido pela pande-
mia. “Nesse período de pande-
mia é muito importante que as 
empresas da cadeia do turismo, 
muito afetadas neste cenário, 
concentrem esforços para dimi-
nuir seus custos e criem estra-
tégias para aumentar as suas 
receitas, para que o empreendi-
mento continue competitivo no 
mercado”, conclui.

ATENDIMENTO REMOTO
A equipe do Sebrae está 

mobilizada para atender as 
demandas dos empresários, 
que também podem contar 
com a estrutura de cursos 
online e gratuitos do portal 
EAD Sebrae com mais de 100 
opções de cursos, basta acessar 
o sie do Sebrae.

Empresas recebem oficinas 
online sobre gestão financeira

NEGÓCIOS DE 11 municípios alagoanos terão a oportunidade de melhorar gestão durante esse período de pandemia

O Senac e a Prefeitura Muni-
cipal de Messias firmaram 
convênio, na manhã da última 
quarta-feira, para a oferta de 
cursos de Educação Profissio-
nal no município alagoano. 
A solenidade de assinatura 
foi realizada no gabinete do 

prefeito Marcos Silva, por meio 
de uma iniciativa da Secretaria 
de Assistência Social, e contou 
com a participação do Presi-
dente do Sistema Fecomércio 
Sesc/Senac, Gilton Lima.

Ao todo, por meio do convê-
nio, serão disponibilizadas 

100 vagas para as famílias que 
fazem parte do Sistema Único 
de Assistência Social (SUAS) 
em cursos como Pizzaiolo, 
Informática Básica, Auxi-
liar Administrativo, Doces e 
Salgados para Lanchonete, e 
Frentista. As inscrições serão 

realizadas no CRAS do muni-
cípio, em data a ser divulgada 
pela prefeitura de Messias.

Ta m b é m  e s t i v e r a m 
presentes na solenidade de 
assinatura, o vice-prefeito 
de Messias, Marcos Valério; 
a Secretária de Assistência 

Social do município, Ana 
Paula Narciso; a Coordena-
dora do CRAS, Elisângela 
Lins; a Gerente do Senac 
Arapiraca, Rosely Alves; e os 
analistas do Senac Arapiraca, 
João Paulo Barbosa e Jonisson 
de Moura.

OFERTA DE CURSOS

Senac e prefeitura de Messias firmam convênio
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Covid-19: Mães lactantes criam 
movimento para pedir vacinação

‘LACTANTES PELA VACINA’ busca prioridade na vacinação contra a Covid para mães lactantes em todo o país

Raíssa França
Portal Eufemea

Pe d i n d o  p o r 
p r i o r i d a d e 
na vacinação 

contra a covid-19, mulheres de 
todo Brasil se uniram e cria-
ram um movimento nacio-
nal chamado “Lactantes pela 
Vacina”. Em Alagoas, o movi-
mento também existe, conta 
com mais de 1.000 mães e tem 
duas representantes que estão 
encabeçando a mobilização: a 
jornalista e mãe, Lis Nunes, e a 
mãe Thaís Chagas. 

Ao Eufemea, Lis Nunes 
contou que desde o dia 7 de 
maio que o movimento em prol 
da vacinação de mães lactantes 
teve início em Salvador e logo, 
ganhou força e adesão de mais 
apoiadores em outros estados.

“O movimento conta hoje 
com mais de 50 mil mulheres 
em todo Brasil. Em Alagoas, o 
Lactantes pela Vacina já conta-
biliza mais de 1000 mães parti-
cipantes”, disse Lis.

A jornalista também expli-
cou que o Lactantes pela Vacina 
é um coletivo de Mães que luta 
pela vacinação contra a Covid-
19 para todas as lactantes. 

“A mobilização utiliza-se 
dos últimos estudos desenvol-
vidos e através desses dados 
científicos e recomendações 
de órgãos como Organização 

Mundial da Saúde e Socie-
dade Brasileira de Pediatria o 
movimento justifica sua pauta 
em função da alta mortalidade 
materna e de bebês no país e 
da contraindicação do uso de 
máscara por bebês menores 
de 2 anos. Tornando o grupo 
mais vulnerável ao contágio e 
também vetores de transmis-
são”, comentou.

Segundo Lis, a transmissão 
dos anticorpos se dá através da 
imunização materna e a estra-

tégia de aceleração da imuni-
zação coletiva pela proteção de 
duas ou mais pessoas (em casos 
de mães que amamentam mais 
filhos) com uma única dose da 
vacina. “Esse é um fator que 
também se mostra favorável 
ao pleito”. A representante do 
Movimento em Alagoas disse 
que para que as lactantes sejam 
inseridas na vacinação, ações 
estão sendo realizadas. Entre 
elas, diálogos com políticos, 
petições onlines, e envios de 

cartas abertas aos Governa-
dores e Secretários de Saúde. 
“Aqui em Alagoas, nós já conse-
guimos mobilizar parte dos 
parlamentares e receber o apoio 
de todos eles”.

VACINAR A MÃE LACTANTE
É PROTEGER DUAS OU 
MAIS PESSOAS
A jornalista explicou que 

a luta desse movimento não é 
apenas para as mães, mas para 
os bebês e outras pessoas.

 “Mais de 1.300 bebês, com 
idade até 1 ano, morreram em 
decorrência da Covid-19 no 
Brasil. Temos uma das taxas 
mais altas de mortes de bebês 
no mundo, vítimas do Corona-
vírus. Bebês não podem usar 
máscaras pelo risco de sufoca-
mento. Muitas mães tiveram 
que voltar a trabalhar fora de 
casa, deixando seus bebês em 
creches ou familiares, onde eles 
ficam expostos. Uma mãe vaci-
nada pode salvar mais vidas, 
principalmente se for doadora 
de leite materno”, justificou.

De acordo com Lis, pesqui-
sas desenvolvidas ao longo do 
ano de 20201, com lactantes 
que tomaram vacina de mRNA 
(Moderna e Pfizer), compro-
vam que os anticorpos da mãe 
vacinada são transmitidos ao 
bebê através do leite materno 
sem riscos para o lactente, o que 
garante a imunização de duas 
pessoas a partir de uma única 
dose de vacina.

 “Essa se mostra uma estra-
tégia de imunização eficiente 
e econômica, além de estar 
associada a uma política 
pública de incentivo ao aleita-
mento materno, cuja média de 
tempo no Brasil é de apenas 
54 dias, ainda que a Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS) 
preconize o aleitamento até 
pelo menos dois anos. Uma luta 
de mãe pra mãe”, concluiu.

Divulgação

O movimento conta com mais de 50 mil mulheres em todo o país; só em Alagoas são mil mães participantes
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João Paulo Macena
Savannah Comunicação Corporativa

Com o projeto 
‘AL Cadeia 
do Turismo 

- Desenvolvimento Setorial 
nos Territórios’, o Sebrae 
Alagoas segue com ações para 
fortalecer as micro e peque-
nas empresas do setor. Uma 
dessas ações é a realização 
da oficina online ‘Choque de 
Gestão Financeira para Negó-
cios de Turismo’.

Evento começou ontem 
e vai até o dia 1º de junho, 90 
empresários do setor passarão 
a ter conhecimento de como 
diminuir e enxugar os custos, 
com foco em eliminar desper-
dícios, buscar a melhoria de 

eficiência dos resultados e dos 
lucros com o aumento do fatu-
ramento da empresa e do índice 
de lucratividade do negócio.

A oficina será dividida em 
três turmas, cada uma com 
30 empresas participantes do 
projeto. A primeira, com negó-
cios de Maceió, Maragogi, 
Penedo e Coruripe, foi iniciada 
ontem e segue hoje, das 19h às 
21h. A segunda, com empre-
sas de Arapiraca, Palmeira dos 
Índios, Pilar e Viçosa, será reali-
zada amanhã e quinta-feira, 
das 15h às 17h. Por fim, a última 
turma, com empreendimentos 
dos municípios de Piranhas, 
Delmiro Gouveia e Santana do 
Ipanema, será nos dias 31 e 01 
de junho, das 19h às 21h.

Ministrada pelo instrutor 

Davi Barbosa, a oficina trará 
conteúdos como a análise 
dos custos do negócio, iden-
tificando a média mensal dos 
custos por categoria grupo 
de despesas (fixo e variáveis; 
operacional, administrativo, 
estrutura, pessoal, despesas 
de sócios, etc), analisando, 
também, as fontes de recei-
tas do negócio, identificando 
ações que possam manter e/ou 
aumentar receitas.

Além disso, essa também 
será uma oportunidade para 
que sejam feitos ajustes com 
os gestores, encontrando opor-
tunidades de enxugamento, 
desperdícios de recursos e 
estabelecer metas de redução 
dos gastos mensais, bem como 
determinar responsáveis, ações 

e prazos para garantir que a 
meta seja atingida.

A analista da Unidade de 
Competitividade e Desen-
volvimento (UCD) do Sebrae 
Alagoas, Amanda Pinto, reforça 
que a oficina traz, de forma fácil 
e rápida, instruções práticas 
para aumentar os resultados de 
seu negócio.

“Com a oficina, será possí-
vel passar um ‘pente fino’ em 
todos os gastos, com foco em 
eliminar desperdícios e redu-
zir custos, além de buscar 
identificar oportunidades para 
também aumentar as receitas 
e potencializar os lucros de sua 
empresa”, afirma.

Ela ainda destaca a impor-
tância dessa capacitação para 
empresas de um setor que foi 

bastante atingido pela pande-
mia. “Nesse período de pande-
mia é muito importante que as 
empresas da cadeia do turismo, 
muito afetadas neste cenário, 
concentrem esforços para dimi-
nuir seus custos e criem estra-
tégias para aumentar as suas 
receitas, para que o empreendi-
mento continue competitivo no 
mercado”, conclui.

ATENDIMENTO REMOTO
A equipe do Sebrae está 

mobilizada para atender as 
demandas dos empresários, 
que também podem contar 
com a estrutura de cursos 
online e gratuitos do portal 
EAD Sebrae com mais de 100 
opções de cursos, basta acessar 
o sie do Sebrae.

Empresas recebem oficinas 
online sobre gestão financeira

NEGÓCIOS DE 11 municípios alagoanos terão a oportunidade de melhorar gestão durante esse período de pandemia

O Senac e a Prefeitura Muni-
cipal de Messias firmaram 
convênio, na manhã da última 
quarta-feira, para a oferta de 
cursos de Educação Profissio-
nal no município alagoano. 
A solenidade de assinatura 
foi realizada no gabinete do 

prefeito Marcos Silva, por meio 
de uma iniciativa da Secretaria 
de Assistência Social, e contou 
com a participação do Presi-
dente do Sistema Fecomércio 
Sesc/Senac, Gilton Lima.

Ao todo, por meio do convê-
nio, serão disponibilizadas 

100 vagas para as famílias que 
fazem parte do Sistema Único 
de Assistência Social (SUAS) 
em cursos como Pizzaiolo, 
Informática Básica, Auxi-
liar Administrativo, Doces e 
Salgados para Lanchonete, e 
Frentista. As inscrições serão 

realizadas no CRAS do muni-
cípio, em data a ser divulgada 
pela prefeitura de Messias.

Ta m b é m  e s t i v e r a m 
presentes na solenidade de 
assinatura, o vice-prefeito 
de Messias, Marcos Valério; 
a Secretária de Assistência 

Social do município, Ana 
Paula Narciso; a Coordena-
dora do CRAS, Elisângela 
Lins; a Gerente do Senac 
Arapiraca, Rosely Alves; e os 
analistas do Senac Arapiraca, 
João Paulo Barbosa e Jonisson 
de Moura.

OFERTA DE CURSOS

Senac e prefeitura de Messias firmam convênio
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Maio registra alta de 9,7% 
nas vendas de veículos
As vendas de veículos leves 
somaram 82.437 unidades 
na primeira quinzena de maio, 
em crescimento de 9,7% 
sobre a primeira metade de 
abril, segundo dados obtidos 
pela Autoinforme. O resultado 
indica leve recuperação do 
mercado, com estabilização 
da média de emplacamentos 
na casa de 8,2 mil por dia 
útil, em ritmo similar ao do 
mês passado inteiro, mas 
acima da média de 7,5 mil 
registrada nos primeiros 10 
dias úteis de abril. Como as 
vendas costumam crescer 
nos últimos dias de cada 
mês, o volume da primeira 
quinzena aponta que maio 
deverá somar vendas de 175 
mil a 180 mil veículos leves, 
superando as 163,9 mil 
unidades vendidas em abril, 
que teve um dia útil a menos 
(20 contra 21), podendo 
também se tornar o melhor 
mês do ano se ultrapassar os 
177,1 mil emplacamentos de 
março, que teve 23 dias úteis.

Tiggo 3X da CAOA vai ter 
preço acima dos R$100 mil
Novo SUV da Caoa Chery já 
tem preço definido, apesar de 
seu lançamento estar agen-
dado apenas para o dia 31 de 
maio: o Tiggo 3X será vendido 
em duas versões, sendo a 
básica Plus tabelada em R$ 
99.990 e a Pro oferecida por 
R$ 103.990, de acordo com 
a circular interna 059/2021 
da montadora, obtida pelo 
site Mobiauto. Embora seja 
basicamente uma reestiliza-
ção do Tiggo 2, o Tiggo 3X vai 
conviver nas concessionárias 
com seu antecessor, pois ele 
vai atuar em uma faixa de 
mercado intermediária, entre 
o Tiggo 2, que começa em R$ 
77,1 mil, e o Tiggo 5X, que 
parte de R$ 122 mil. A Caoa 
não confirma, mas a pré-
-venda do novo SUV começou 
nesta semana.

Yamaha Mostra a 
inédita YZF-R7
A Yamaha revelou nesta terça-
feira sua nova moto esportiva, 
a YZF-R7, que ocupará o 
espaço deixado pela R6 e 
será uma alternativa entre a 
acessível R3 e a poderosa R1. 
E como se especulava, ela 
utiliza muito da naked MT-07, 
incluindo o motor bicilíndrico 
de 689 cc. A nova R7, que de 
quebra homenageia o modelo 
de corrida que teve 500 
unidades produzidas em 1999, 
promete entregar desempenho 
mas sem deixar de ser uma 
moto capaz de cumprir seu 
papel em ambientes urbanos. 
Graças ao motor CP2, a R7 
pode ser uma moto esguia 
e capaz de atingir uma 
velocidade quase 20 km/h 
superior à MT-07 mesmo 
pesando quatro quilos a mais.

RODASDUAS

Com mais de 250 mil 
vendas desde seu lançamento 
e se destacando como o 
automóvel mais vendido do 
Brasil em abril (6.861 empla-
camentos e 60,7% de partici-
pação em seu segmento, no 
qual lidera pelo quarto mês 
consecutivo), o Fiat Mobi 
chega à linha 2022 com novi-
dades. A gama do modelo está 
mais completa e conectada. 
Junto da versão aventureira 
Trekking, as configurações 
Like e Easy se apresentam 
ao consumidor como uma 
solução inteligente de mobili-
dade urbana, principalmente 
nas grandes metrópoles do 
país, oferecendo economia 
de combustível, agilidade no 
dia a dia com muito estilo. 

Essa proposta foi muito bem 
recebida pelo mercado e vem 
mês a mês aumentando repre-
sentatividade nas vendas do 
modelo. O destaque fica com 
o Mobi Trekking, que está com 

design renovado pelos novos 
adesivos no capô, logo escure-
cido da Fiat na dianteira e na 
traseira e retrovisores exter-
nos com luzes indicadoras de 
direção.

Fiat apresenta Mobi 2022

O SAV mais emblemático 
da BMW acaba de ganhar 
uma nova versão M, que leva o 
conceito de Sport Activity Vehi-
cle ao extremo. O novo BMW 
X5 M Competition é o BMW 
X5 mais potente da história. 
Com uma série de diferenciais 
de performance e de tecnolo-
gia, tem preço sugerido de R$ 
973.950,00 e começa a chegar 
à Rede de Concessionários 
BMW no Brasil ainda esse 
mês. Produzido na fábrica de 
Spartanburg (SC) nos Esta-
dos Unidos, o BMW X5 M 
com pacote Competition traz 
mais potência e dinâmica por 
meio de um ajuste ainda mais 
esportivo, com motor BMW M 
bi-turbo de oito cilindros, apto 
a entregar 625cv de potência e 
6.000rpm, 750Nm de torque, 
entre 1.800rpm e 5.600rpm, 
e aceleração de 0 a 100km 
em apenas 3,8 segundos, 
atingindo a velocidade máxima 

de 290km/h com o pacote M 
Driver. O modelo com trans-
missão esportiva automática de 
oito marchas é equipado com 
rodas de 21” na dianteira e de 
22” na traseira, além do pacote 
Competition, um dos diferenci-
ais da linha, com possibilidades 
de personalização dos modos 
de pilotagem M1 e M2, sistema 
de exaustão M Sport, diferen-

cial M de deslizamento limi-
tado e efeito auto bloqueante e 
suspensão específica  e adap-
tativa M com amortecedores 
controlados eletronicamente, 
barras estabilizadoras e barras 
anti-rolagem da carroceria 
ativas, que contribuem para o 
melhor desempenho dinâmico, 
ajudando o veículo a ser mais 
rápido e preciso.

BMW X5 M Competition 
chega ao Brasil

Kicks atinge cerca de 
10% de participação de 
mercado
Tecnológico e com muita atitude, 
o Novo Nissan Kicks chegou ao 
mercado brasileiro mostrando 
que está totalmente “ON”. Já no 
seu primeiro mês completo de 
comercialização no país, o novo 
crossover ficou com cerca de 
10% de participação de mercado, 
superando as expectativas mais 
positivas da empresa em um dos 
mais disputados segmentos do setor 
automotivo no Brasil.Em muitas 
cidades, o desempenho foi ainda 
mais forte. O Novo Kicks superou 
o patamar dos 10%, por exemplo, 
no Rio de Janeiro, Salvador, Recife, 
Manaus, Fortaleza, Campinas, Natal, 
São José dos Campos e São Luís. 
E na região que engloba as cidades 
do litoral de São Paulo, o modelo 
chegou a 25% de participação de 
mercado.


