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MACEIÓ BATE NOVO RECORDE COM VACINAÇÃO DE 7.345 PESSOAS EM 24 HORAS; CAPITAL QUE MAIS VACINA               

PAZUELLO E QUEIROGA SERÃO INTERROGADOS NOVAMENTE; EX-ASSESSORES DO PLANALTO ESTÃO NA LISTA

CPI VAI INTERROGAR 
NOVE GOVERNADORES

3

ASTRAZENECA

Vacinação ganha fôlego 
com mais 96 mil doses

Alagoas recebeu mais um 
lote de doses do imunizante 
AstraZeneca para continuar a 
Campanha de Vacinação contra 
a Covid-19. A nova remessa com 
96.500 enviadas pelo Ministé-
rio da Saúde (MS) chegou ao 
estado na madrugada de hoje e 

foi encaminhada para o prédio-
-sede do Programa Nacional de 
Imunização em Alagoas (PNI/
AL), órgão ligado à Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesau). Para o 
secretário de Estado da Saúde, 
Alexandre Ayres, Alagoas conti-
nua tratando da vacinação como 

prioridade. “A imunização da 
população tem avançado. As 
vacinas continuam chegando ao 
Estado e o Governo de Alagoas 
distribui, sem perder tempo, 
para os municípios. É um esforço 
conjunto para que mais pessoas 
sejam imunizadas”, avalia.3

COM AMBULANTES

Comércio bagunçado deve ficar no passado, após os entendimentos

Prefeitura discute 
Centro organizado

BALAIADA

Partidos e 
movimentos 
convocam 
para atos

OPORTUNIDADE

Sine/Maceió 
tem mais de 
80 vagas 
de empregos
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AJUDA

Governo de 
Alagoas vai 
entregar 250 
mil cestas
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Edberto Ticianeli *Jornalista

O jornalista Tobias Granja, 
assassinado no Centro de 
Maceió em 15 de junho de 
1982, nem sempre foi o repór-
ter consagrado, que chegou a 
chefe de reportagem na revista 
O Cruzeiro.

Em sua juventude em 
Maceió, antes de ir tentar a vida 
no Rio de Janeiro, foi caixa do 
Banco do Brasil.

Certo dia, quando ajei-
tava cheques e colocava 
em dia as contas correntes, 
recebeu um cidadão que 
deixava ver claramente que 
tinha origem no campo. Era 
um famoso “coronel” plan-

tador de milho no sertão de 
Santana das Santas.

Aproximou-se do balcão, 
meteu a mão no bolso e fez 
brotar um enorme pacote 
de dinheiro. Mandou contar 
e pediu a papelada para 
abrir uma conta. Tinha Cr$ 
200.000,00.

Olhou para Tobias Granja, 
aferindo o grau de confiança no 
bancário, e lhe disse:

— Seu moço, nunca tive 
conta em banco, mas vou arris-
car porque estou com medo de 
ser roubado em casa. Vou lhe 
pedir que tome conta direitinho 
do meu dinheiro pra ninguém 

mexer nele. É dinheiro suado, 
seu doutor!

Com a garantia de um 
aperto de mão, o coronel do 
milho saiu da agência com um 
talão de cheques e toda orien-
tação para usá-lo adequada-
mente.

— Estou às ordens, coronel, 
o senhor é quem manda! —, se 
despediu Tobias Granja.

Não deu 60 dias e lá estava 
o sertanejo, vestido em algodão 
azul e protegido do sol por um 
chapelão.

— Bom dia, “seu” Tobias! 
Tudo bem com o senhor?

— Tudo bem, coronel. A que 

devo a sua ilustre presença?
— “Seu” Tobias, vim ver o 

dinheiro.
Achando que o coronel 

queria sacar o dinheiro depo-
sitado, Tobias preparou o 
cheque para ele assinar e em 
seguida foi ao cofre e trouxe 
os Cr$ 200.000,00 solicitados.

Com o dinheiro sobre o 
balcão, o plantador de milho 
passou a contá-lo, cédula por 
cédula. Terminou, olhou demo-
radamente e passou a mão 
sobre as notas. Olhou mais uma 
vez e recomeçou a contagem.

Tobias Granja, do outro lado 
do balcão, aguardava paciente-

mente que o homem gastasse 
a saliva molhando os dedos de 
cem em cem cruzeiros.

Após a segunda conta-
gem, o coronel deu sinais que 
estava satisfeito. Balançou 
várias vezes a cabeça afirma-
tivamente, fez muganga com 
a boca e disse:

— Pode guardar nova-
mente no cofre. Aqui está bem 
guardado. Não faltou nenhum 
centavo!

Foi embora e deixou o 
jovem caixa com a missão de 
não deixar o dinheiro do milho 
escapar do cofre do Banco do 
Brasil.

Vladimir Safatle *Professor de Filosofia

O termo veio pelas mãos 
de Álvaro Uribe, ex-presidente 
da Colômbia e líder efetivo 
da direita linha dura que hoje 
governa o país. Diante das 
inéditas manifestações que 
tomaram as ruas da Colômbia, 
fazendo o governo abandonar 
um projeto de reforma tributá-
ria que mais uma vez passava 
para os mais pobres os custos 
da pandemia, não lhe ocorreu 
ideia melhor do que conclamar 
os seus à luta contra uma “revo-
lução molecular dissipada” que 
estava a tomar conta do país. No 
que, há de se reconhecer, Uribe 
tinha razão. Normalmente, são 
os políticos de direita que enten-
dem primeiro o que se passa.

A América Latina, ou ao 
menos uma parte substantiva 
do continente, está a passar por 
um conjunto de levante popu-
lares cuja força vem de arti-
culações inéditas entre recusa 
radical da ordem econômica 
neoliberal, sublevações que 
tensionam, ao mesmo tempo, 
todos os níveis de violência que 
compõem nosso tecido social e 
modelos de organização insur-
recional de larga extensão. 
As imagens de lutas contra a 
reforma tributária que tem à 
frente sujeitos trans em afirma-
ção de sua dignidade social ou 
desempregados a fazer barrica-
das juntamente com feministas 
explicam bem o que “revolu-
ção molecular” significa nesse 
contexto.

Ela significa que estamos 
diante de insurreições não 
centralizadas em um linha de 
comando e que criam situa-
ções que podem reverberar, em 
um só movimento, tanto a luta 
contra disciplinas naturaliza-
das na colonização dos corpos e 
na definição de seus pretensos 
lugares quanto contra macro-

estruturas de espoliação do 
trabalho. São sublevações que 
operam transversalmente, colo-
cando em questão, de forma 
não hierárquica, todos os níveis 
das estruturas de reprodução 
da vida social.

De fato, o século XXI come-
çou assim. Engana-se quem 
acredita que o século XXI come-
çou em 11 de setembro de 2001, 
com o atentado contra o World 
Trade Center. Essa é a maneira 
como alguns gostariam de 
contá-lo. Pois seria a forma de 
colocar o século sob o signo do 
medo, da “ameaça terrorista” 
que nunca passa, que se torna 
uma forma normal de governo. 
Colocar nosso século sob o 
signo paranoico da fronteira 
ameaçada, da identidade inva-
dida. Como se nossa demanda 
política fundamental fosse, em 
uma retração de horizontes, 
segurança e proteção policial.

Na verdade, o século XXI 
começou em uma pequena 
cidade da Tunísia chamada Sidi 
Bouzid, no dia 17 de dezem-
bro de 2010. Ou seja, começou 
longe dos holofotes, longe dos 
centros do capitalismo global. 
Ele começou na periferia. Nesse 
dia, um vendedor ambulante, 
Mohamed Bouazizi decidiu 
ir reclamar com o governador 
regional e exigir a devolução de 
seu carrinho de venda de frutas, 
que fora confiscado pela polícia. 
Vítima constante de extorsões 
policiais, Bouazizi foi à sede 
do Governo com uma cópia da 
lei em punho. No que ele foi 
recebido por uma policial que 
rasgou a cópia na sua frente e 
lhe deu um tapa na cara.

Bouazizi então tacou fogo em 
seu próprio corpo. Depois disso, 
a Tunísia entrou em convulsão, o 
Governo de Ben Ali caiu, levando 
insurreições em quase todos os 

país árabes. Começava assim 
o século XXI: com um corpo 
imolado por não aceitar subme-
ter-se ao poder. Começava assim 
a Primavera Árabe. Com um ato 
que dizia: melhor a morte do que 
a sujeição, com uma conjunção 
toda particular entre uma ação 
restrita (reclamar por ter seu 
carrinho de venda de frutas apre-
endido) e uma reação agonística 
(imolar-se) que reverbera por 
todos os poros do tecido social.

Desde então o mundo verá 
uma sequência de insurreições 
durante 10 anos. Occupy, Plaza 
del Sol, Istambul, Brasil, Gillets 
Jaunes, Tel-Aviv, Santiago: 
são apenas alguns lugares por 
onde esse processo passou. E na 
Tunísia já se via o que o mundo 
conheceria nos próximos 10 
anos: sublevações múltiplas, 
que ocorrem ao mesmo tempo, 
que recusam centralismo e que 
articulavam, na mesma série, 
mulheres egípcias que se afir-
mavam com seios a mostra nas 
redes sociais e greves gerais.

A maioria dessas insurrei-
ções irá se debater com as difi-
culdades de movimentos que 
levantam contra si as reações 
mais brutais, que se deparam 
com a organização dos setores 
mais arcaicos da sociedade na 
tentativa de preservar o poder 
tal como sempre foi. Mas há um 
momento em que a repetição 
acaba por gerar uma mudança 
qualitativa. Dez anos depois, ela 
ocorreu e foi possível de ser vista 
no dia 16 de maio, no Chile.

No último domingo, o Chile 
elegeu uma nova Assembleia 
Constituinte. Depois de mani-
festações massivas em outu-
bro de 2019 que fizeram as 
ruas chilenas queimarem até 
o Governo parar de matar sua 
própria população e aceitar 
convocar um processo cons-

titucional, o Chile elegeu 155 
deputados constituintes, dos 
quais 65 são independentes, 
ou seja, não vinculados a estru-
tura partidária alguma, mas 
unidos, como os 24 constituin-
tes da Lista del Pueblo, por um 
“Estado ambiental, igualitário e 
participativo”; paridade entre 
homens e mulheres; 17 são 
povos originários, sendo que 
todos estão presentes (desde 
os Rapanui da Ilha da Páscoa 
até os Mapuches). A direita, 
que ansiava alcançar ao menos 
um terço para poder barrar as 
modificações constitucionais, 
terá apenas 37 deputados.

O caráter absolutamente 
único do processo chileno 
encontra-se no fato de ele se 
produzir como instituciona-
lização insurrecional. Ele foi 
resultado de uma insurreição 
que exigiu imediatamente 
uma nova institucionalidade. 
Os islandeses tentaram isso, 
quando a crise econômica 
produziu profundas mobiliza-
ções populares que terminaram 
por produzir uma nova cons-
tituição. No entanto, o Parla-
mento não reconheceu a nova 
carta, abortando o processo.

Ta l  e x c e p c i o n a l i d a d e 
andina deve ser compreendida 
à luz do que foi a via chilena 
para o socialismo. O governo de 
Salvador Allende (1970-1973) 
procurou realizar um programa 
marxista através de uma muta-
ção progressiva da vida social 
que preservava largas partes da 
estrutura da democracia liberal. 
Muitos criticaram tal estratégia 
depois do golpe, mas há de se 
lembrar de suas razões. Era a 
maneira dos chilenos e chile-
nas impedirem a militarização 
da vida social, como normal-
mente ocorreu em todos os 
processos revolucionários até 

agora. Havia uma questão real 
que o Chile procurou resolver 
inovando.

D e  c e r t a  f o r m a ,  e s s e 
processo interrompido retoma 
agora 47 anos depois. Desde as 
revoltas estudantis no governo 
Bachelet, o Chile viu lideranças 
estudantis se tornarem deputa-
dos e deputadas para arrancar 
do Congresso uma reforma 
que tornava gratuito o sistema 
público de ensino. Agora, eles 
fizeram o movimento inédito 
de só saírem das ruas com uma 
constituinte nas mãos, o que os 
tunisianos só conseguiram anos 
depois da formação do primeiro 
Governo pós-ditadura. Ao 
acoplar os dois processos, o 
Chile permitiu que o entu-
siasmo insurrecional coman-
dasse o processo constitucional, 
institucionalizando sua revolu-
ção molecular.

O espectador que vê tudo 
isso do Brasil pergunta-se o que 
ocorre conosco. No entanto, 
erram aqueles que pensam que 
tal dinâmica não chegará no 
Brasil. Ocorre que ela encontrará 
uma situação muito mais dramá-
tica. Pois o Brasil é o país no qual 
as forças da reação organizaram-
-se de forma insurrecional. São 
setores expressivos da popu-
lação que foram e irão às ruas 
pedir golpe militar e defender o 
fascismo de quem nos governa.

Dentro da lógica da contrar-
revolução preventiva, o Brasil, 
à diferença de outros países 
latino-americanos, foi capaz de 
mobilizar as dinâmicas de um 
fascismo popular. Por isso, o 
cenário tendencial entre nós é o 
de uma insurreição contra outra 
insurreição. Uma revolução 
fascista contra uma revolução 
molecular dissipada. Melhor 
seria estarmos preparados para 
tanto.

A dinâmica do levante popular

Tobias Granja e o depósito do coronel



Ascom / SMS

Somente ontem, 
a Prefeitura de 
Maceió vacinou 

7.345 pessoas contra a Covid-
19. Os dados são do boletim 
diário fornecido pela Secre-
taria Municipal de Saúde e 
apontam mais um recorde 
na aplicação das doses nos 
maceioenses. A marca reforça 
a liderança da capital como a 
que mais aplica as doses rece-

bidas para a campanha de 
imunização.

“A vacinação em Maceió 
segue sendo exemplo para o 
Brasil. O agendamento já está 
funcionando e estamos acele-
rando cada dia mais a imuni-
zação. Não perdemos tempo 
quando se trata de salvar vidas”, 
pontua o prefeito de Maceió, 
JHC.

Para Célia Fernandes, secre-
tária municipal de Saúde, os 
números são resultado de um 

trabalho conjunto. “Trabalha-
mos para que Maceió ofereça o 
melhor serviço aos maceioenses 
na luta contra a Covid-19. É uma 
batalha dura, mas que temos 
avançado no sentido de vencê-
-la”, declarou.

VACINAÇÃO
Maceió foi a primeira capital 

do Brasil a encerrar o chama-
mento dos grupos prioritários 
definidos pelo Plano Nacional 
de Imunização (PNI) e, nesta 

semana, começou a imunizar 
as pessoas, sem comorbidades, 
com 59 anos ou mais. Além 
disso, na terça-feira (25), a capital 
também passou a disponibilizar 
o agendamento para vacinação, 
que pode ser feito pelo site agen-
davacina.maceio.al.gov.br.

Também como forma de 
impulsionar ainda mais a 
campanha na capital, a Prefei-
tura de Maceió ampliou para 
quatro o número de pontos com 
o Corujão da Vacina. A ação 

acontece de terça a 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).

Os pontos do terminal do 
Conjunto Osman Loureiro, do 
Ginásio Arivaldo Maia (Jacin-
tinho), Praça Padre Cícero 
(Benedito Bentes) e Papódromo 
(Vergel) seguem atendendo ao 
público das 9h às 16h.
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Recorde: 7.345 pessoas são 
vacinadas em apenas um dia

AÇÃO FAZ PARTE da campanha Maio Amarelo e busca conscientizar condutores sobre o respeito no trânsito

A Prefeitura de Maceió 
pretende ordenar o Centro da 
Capital para facilitar o fluxo de 
pessoas e padronizar o comér-
cio informal. O assunto foi tema 
de uma reunião entre os ambu-
lantes e a secretaria de Segu-
rança Comunitária e Convívio 
Social (Semscs). O encontro 
aconteceu ontem, na Aliança 
Comercial.

O ordenamento irá desobs-
truir as vias públicas e destinar 
áreas específicas para os comer-
ciantes. O objetivo da prefeitura 
é facilitar o passeio público e 
estabelecer uma padronização 
do uso do solo, por parte do 
comércio informal.

O secretário Thiago Prado, 
destaca que o Centro é o local 
com a maior circulação de 
pessoas e de economia da 

cidade e é preciso organização 
para que ele não perca essa 
característica.

“Precisamos preservar esse 
local, para não correr o risco de, 
no futuro, o comércio migrar e 
fragmentar-se para outras áreas 
da cidade”, considerou o secre-
tário. 

Luciano Alves comercializa 
relógio no Centro há 35 anos. 
Ele sabe que sem ordenamento 
a cidade vira um caos. “Preci-
samos zelar pelo nosso patri-
mônio. O Centro é a nossa casa, 
é a nossa identidade. É daqui 
que tiramos o nosso sustento. 
Vamos colaborar com a prefei-
tura, pois se todo mundo traba-
lhar certo, todo mundo ganha”, 
explicou o ambulante.

Aline Phyne trabalha na 
Praça Palmares. Ela relata que 

a situação atual do Centro não 
agrada nem os clientes nem os 
ambulantes. “Eu agradeço o 
empenho da prefeitura, pois sei 
da importância de ter um lugar 
organizado para trabalhar. A 
padronização vai aumentar o 
nosso fluxo de venda, pois vai 
agradar os nossos clientes”, 
reconhece a camelô.    

A secretária disponibilizou 
o disk denúncia (3312-5277) 
para os próprios ambulantes 
relatarem as situações de irre-
gularidades.  “Estamos todos 
do mesmo lado. O ordena-
mento será bom para todos. Por 
isso, precisamos que todos os 
ambulantes sejam multiplica-
dores desta ideia, para manter 
a sobrevivência do nosso 
Centro”, finalizou Thiago 
Prado.

O Sistema Nacional de 
Emprego (Sine) de Maceió, 
por meio da Secretaria Muni-
cipal do Trabalho, Abasteci-
mento e Economia Solidária 
(Semtabes), está ofertando 89 
vagas de emprego em diver-
sas áreas.

Os interessados devem 
enviar currículo para o e-mail 
sine@semtabes.maceio.al.gov.
br, com vaga pretendida no 
assunto. Ou realizar o agen-

damento para atendimento 
presencial no Sine, de 12h às 
13h30, através do número 0800 
082 6205. O posto de atendi-
mento do Sine Maceió fica 
localizado no 2º piso do Shop-
ping Popular na Rua do Livra-
mento, no Centro.

Com a retomada das ativi-
dades presenciais, o Sine 
adotou protocolos de segu-
rança para evitar a dissemi-
nação da Covid-19. Entre as 

exigências estão o agenda-
mento prévio de atendimento, 
o uso obrigatório de máscaras 
e medidas de distanciamento 
social.

Segundo a coordenação do 
Sine, o atendimento presencial 
está sendo retomado de forma 
gradual, e apenas para os que 
necessitarem ir ao local. Os 
currículos para as vagas conti-
nuam sendo recebidos normal-
mente de forma remota.

PADRONIZAÇÃO NO CENTRO

OPORTUNIDADE

Semcs e ambulantes 
discutem ordenamento

Sine Maceió oferta mais 
de 80 vagas de emprego

Uma mulher de 46 anos 
foi presa na manhã de hoje, 
na Cidade Universitária, 
em Maceió, por agentes da 
DEIC (Divisão Especial de 
Investigação e Capturas), 
pelo crime de aliciamento 
de menor para prostituição 
infanto-juvenil.  

De acordo com as infor-
mações passadas pelo coor-
denador da DEIC, delegado 
Gustavo Xavier, o alicia-
mento da adolescente, de 15 

anos, ocorreu em agosto de 
2004.

“A foragida irá respon-
der pelo crime de explora-
ção sexual infanto-juvenil, 
tráfico interno de mulheres 
e falsa identidade, baseada 
na denúncia do Ministério 
Público”, explicou o dele-
gado Gustavo Xavier.

A prisão deu cumpri-
mento ao mandando expe-
dido pela 3ª Vara Criminal da 
Capital.

Durante uma ronda inte-
grada no bairro de Jatiúca, 
realizada ontem, policiais da 
OPLIT (Operação Policial 
Litorânea Integrada) abor-
daram e prenderam dois 
homens acusados de tráfico 
de drogas.

A prisão aconteceu na 
Avenida Roberto Mascare-
nhas Brito, e no momento da 

abordagem os dois suspeitos 
estavam em uma motocicleta. 
Com eles foi encontrada uma 
sacola com crack e uma quan-
tia de 158 reais em dinheiro 
trocado. Um dos indivíduos, 
de 20 anos, assumiu ser o 
dono da droga e foi autuado 
na Central de Flagrantes por 
tráfico de drogas. O outro foi 
ouvido e liberado.

PROSTITUIÇÃO INFANTIL

JATIÚCA

Foragida é presa 
pela DEIC na capital

Homem é preso
por traficar drogras

Ascom PC

Durante ronda, OPLIT abordou e prendeu dois homens por tráfico de drogas
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Karina Lima Moraes
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O G o v e r n o 
de Alagoas 
f e c h o u , 

ontem, contrato para compra 
e distribuição de 250 mil cestas 
básicas a serem destinadas a 
famílias de todos os 102 muni-
cípios alagoanos que vivem em 
situação de extrema pobreza 
e estão inseridas no Cadastro 
Único para Programas Sociais 
(CadÚnico). A medida faz parte 
do pacote de auxílio do Vacina 
Alagoas, programa lançado 
pelo governador Renan Filho 
em abril para ajudar os muni-
cípios a acelerarem a vacinação 
contra a Covid-19 e dar suporte 
às famílias mais necessitadas 
por conta da pandemia.

Compostas por 12 itens 
alimentícios, as cestas têm 
previsão de entrega já na 
primeira quinzena de junho. 
A secretária de Assistência 

e Desenvolvimento Social, 
Fabiana Pessoa, destacou a 
importância da ação social. 
“A assinatura deste contrato 
celebra o investimento em 

250 mil cestas básicas que irão 
beneficiar famílias em situação 
de extrema pobreza de todos 
os municípios do estado. Por 
meio da Seades, o Governador 

Renan Filho assiste aos mais 
vulneráveis, visando diminuir 
o impacto da fome neste perí-
odo de pandemia e contribuir 
para a segurança alimentar 

dos alagoanos”, assinalou a 
gestora.

Com investimento supe-
rior a R$ 17 milhões (R$ 
17.275.000,00), a assinatura foi 
firmada entre a Secretaria de 
Estado da Assistência e Desen-
volvimento Social (Seades) e 
a empresa Nordeste Distri-
buidora de Alimentos Ltda. A 
proposta vencedora foi contra-
tada pelo menor valor ofertado, 
por meio de dispensa de licita-
ção, aprovada pela Procurado-
ria Geral do Estado de Alagoas 
(PGE-AL), de acordo com a 
Medida Provisória Nº 1.047, de 
3 de maio de 2021.

Os municípios ficarão 
responsáveis por buscar as 
cestas básicas no local de 
distribuição, em Maceió, e o 
cronograma de entrega será 
definido entre o Gabinete Civil 
do Estado de Alagoas, a Seades 
e a Associação dos Municípios 
Alagoanos (AMA), em data a 
ser divulgada posteriormente.

Estado destinará 250 mil cestas 
básicas para famílias carentes

COMPOSTAS POR 12 ITENS, cestas para os 102 municípios têm previsão de entrega para a 1a quinzena de junho

O presidente da Assem-
bleia Legislativa, deputado 
Marcelo Victor,  recebeu 
ontem, representantes da 
Cooperativa da Agricultura 
Familiar, filiados a União 
Nacional das Cooperativas da 
Agricultura Familiar e Econo-
mia Solidária (Unicafes) de 
Alagoas. Na pauta, a reativa-
ção do Conselho Estadual de 
Cooperativas (Conecoop), a 
renegociação de dívidas com a 
Desenvolve e o fortalecimento 
do Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA) no Estado. 
Participaram da reunião a 
deputada Ângela Garrote 
(PP), presidente da Comis-
são de Agricultura e Política 
Rural, e os deputados Paulo 
Dantas (MDB), Bruno Toledo 
(Pros) e Léo Loureiro (PP).  

Marcelo Victor destacou a 
importância das cooperativas, 
defendeu a pauta de reivin-
dicação e designou o depu-
tado Paulo Dantas para fazer 
a interlocução com o Governo 
do Estado. “É um tema impor-
tante, pois consegue, de forma 
eficaz, manter as famílias na 
zona rural. O que me satisfaz 
é essa interação da sociedade 

com o Legislativo. A cada dia 
fico mais feliz em ver o Parla-
mento aberto à sociedade na 
busca de resolução para os 
mais variados problemas”, 
destacou. 

O presidente da Unicafes, 
Antonino Cardoso, destacou a 
importância da reunião e as deci-
sões tomadas pelo presidente da 
Casa. “Essa é a principal marca 
do presidente Marcelo Victor, 
firmeza nas decisões e nos 
compromissos. É por isso que o 
cooperativismo de Alagoas veio 
a esta Casa pedir orientações de 
como conduzir a renegociação 
das dívidas. Também pedimos 
apoio institucional a Assem-
bleia Legislativa para pensar 
políticas públicas em benefício 
da agricultura familiar”, afir-
mou. 

Antonino Cardoso disse 
ainda que a agricultura familiar 
precisa de uma atenção espe-
cial neste momento da pande-
mia. “Temos que também 
pensar o pós-pandemia, no 
que diz respeito à estruturação 
de uma política para o setor. 
Por conta disso é que pedimos 
uma reforma no Conecoop”, 
concluiu. 

AGRICULTURA FAMILIAR

ALE acolhe pedidos
da Cooperativa

Ascom Seades

Rafaela Pimentel
Repórter

O governador Renan Filho 
e o secretário da Educação, 
Rafael Brito, receberam, ontem, 
a presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores da Educação 
de Alagoas (Sinteal), Consuelo 
Correia, e representantes da 
categoria, para debater o plano 
de volta às aulas presenciais da 
rede pública estadual. O obje-
tivo é estabelecer ações estra-
tégicas, a partir da aquisição 
de equipamentos tecnológicos 
para os professores e ampla 
vacinação dos profissionais 
do setor, para que o processo 
de retorno aconteça de forma 
consistente já no início do 2º 
semestre, sem a necessidade de 
interrupções.

A retomada da abertura 
de diálogo com o governo 
do Estado foi apontada pela 
presidente da Sinteal como um 
pleito antigo dos trabalhadores 
da Educação, sobretudo, no 
reforço a valorização dos profis-
sionais. “As tratativas de hoje 
foram fundamentais para o 
início da construção de debates 
e encontros conjuntos. Há um 

grande compromisso do gover-
nador Renan Filho em apoio 
a aquisição de equipamentos 
tecnológicos que vai garantir 
melhores condições de traba-
lho aos nossos professores. 
Esse é o caminho, o espaço de 
emponderamento do filho da 
classe trabalhadora é a Educa-
ção Pública”, avalia Consuelo 
Correia.

Somado a essas agendas, 
também foi alinhada a implan-
tação de projetos que vão ao 
encontro do pleito de reconhe-
cimento da categoria e melho-
rias de infraestrutura, como 
destaca o secretário da Educa-
ção, Rafael Brito.

“Temos feito um esforço 
grande no processo de valori-
zação dos servidores, a exem-
plo da realização do Concurso 
Público para professores, que 
ofertará, ainda este ano, três mil 
vagas para reforçar a rede de 
ensino alagoana. Estamos todos 
na mesma página, convergindo 
no objetivo único de promo-
ver melhorias na Educação, na 
estruturação das unidades de 
ensino e, em especial, no nível 
pedagógico das aulas, que 
resultará no impacto positivo 

de toda a comunidade escolar”, 
ressalta o secretário.

Es t iveram presentes 
também no encontro: a vice-
-presidente do Sinteal, Célia 
Maria Capistrano; o secretário 
adjunto de Funcionários da 
Educação da Sinteal, André 
Ribeiro; a diretora do Sinteal 
Lenilda Lima; o secretário do 
Gabinete Civil, Fábio Farias; o 
deputado federal, Paulão e o 
presidente da Associação dos 
Municípios Alagoanos, Hugo 
Wanderley.

DESCONTO PREVIDENCIÁRIO
Ainda durante a reunião, 

foi discutida a demanda 
pelo reajuste da cobrança 
previdenciária de 14% aos 
profissionais aposentados 
da Educação. O governador 
Renan Filho garantiu que a 
questão já está sendo aten-
dida e revista junto à Assem-
bleia Legislativa (ALE), 
devendo ter uma resolutiva 
em breve.

“Desde o início do ano legis-
lativo, estamos revendo esse 
pedido e já está muito próximo 
de ser solucionado”, destaca o 
governador.

REDE PÚBLICA ESTADUAL

Governo e Sinteal debatem 
plano para volta às aulas

Contrato de compra 
das cestas para os 102 
municípios foi assinado 
ontem
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A Polícia Fede-
ral apontou 
“fortes indí-

cios” de envolvimento do 
ministro do Meio Ambiente, 
Ricardo Salles, em um possí-
vel esquema de corrupção 
para exportação ilegal de 
madeira, de acordo com 
documento em que pediu 
autorização do ministro 
Alexandre de Moraes, do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), para abrir a Operação 
Akuanduba.

Ainda de acordo com o 
documento, a PF diz que as 
provas reunidas já são sufi-
cientes para enquadrar o 
presidente afastado do Ibama, 
Eduardo Bim, pelos crimes de 
facilitação ao contrabando e 
advocacia administrativa.

O  a c e r v o  d e  p r o va s 
enviado ao STF inclui relatos 
de reuniões com madeireiros, 
alterações nas regras de fisca-
lização, trocas de mensagens, 
depoimentos de testemunhas 
e movimentações financeiras 
atípicas, que atingem o escri-
tório de advocacia de Ricardo 
Salles em São Paulo. O conte-
údo do documento enviado 
ao STF, de 92 páginas, foi 
revelado pelo jornal O Globo 
e obtido pelo Estadão.

Na semana passada, 
quando a PF deflagrou a 
operação, Salles negou irre-
gularidades e disse que o 
ministro foi “induzido ao 
erro” ao autorizar a busca e 
apreensão. O presidente afas-
tado do Ibama não se mani-
festou sobre a decisão.

Polícia Federal aponta ‘fortes 
indícios’ contra ministro Salles

ACERVO de provas enviadas ao STF inclui relatos de reuniões com madeireiros, trocas de mensagens entre outros

A CPI da Covid-19 no 
Senado aprovou nesta hoje 
requerimentos para convo-
car nove governadores para 
prestar esclarecimentos sobre 
a gestão da pandemia. O 
ex-ministro da Saúde Eduardo 
Pazuello e o atual titular da 
pasta, ministro Marcelo Quei-
roga, também foram reconvo-
cados pela Comissão. 

Wilson Lima (PSC), do 
Amazonas, Helder Barba-
lho (MDB), do Pará, Ibaneis 
Rocha (MDB), do Distrito 
Federal, Mauro Carlesse 
(PSL), do Tocantins, Carlos 
Moisés (PSL), de Santa Cata-
rina, Waldez Góes (PDT), 
do Amapá, Wellington Dias 
(PT), do Piauí, Marcos Rocha 
(PSL), Rondônia e Antônio 

Denarium (sem partido), de 
Roraima, foram os governa-
dores convocados pela CPI. 

A vice-governadora de 
Santa Catarina,  Daniela 
Reinehr (sem partido) e 
o ex-governador do Rio 
de Janeiro, Wilson Witzel, 
também foram convocados. 

Witzel sofreu processo de 
impeachment e está afastado 
do cargo. Já o governador 
de Santa Catarina, Carlos 
Moisés da Silva (PSL), foi 
absolvido no processo de 
impeachment e retornou ao 
cargo, após meses afastado.

A CPI aprovou também 
requerimento para convocar 
profissionais de Saúde que 
defendem e que não defen-
dem o uso da cloroquina.

APERTANDO O CERCO

CPI da Covid aprova convocação de nove
governadores e volta de Pazuello e Queiroga

Reuters

Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles pode estar envolvido até o pescoço em esquema de exportação ilegal de madeira

Marcos Oliveira | Pedro França | Jefferson Rudy/Agência Senado
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Karina Lima Moraes
Repórter

O G o v e r n o 
de Alagoas 
f e c h o u , 

ontem, contrato para compra 
e distribuição de 250 mil cestas 
básicas a serem destinadas a 
famílias de todos os 102 muni-
cípios alagoanos que vivem em 
situação de extrema pobreza 
e estão inseridas no Cadastro 
Único para Programas Sociais 
(CadÚnico). A medida faz parte 
do pacote de auxílio do Vacina 
Alagoas, programa lançado 
pelo governador Renan Filho 
em abril para ajudar os muni-
cípios a acelerarem a vacinação 
contra a Covid-19 e dar suporte 
às famílias mais necessitadas 
por conta da pandemia.

Compostas por 12 itens 
alimentícios, as cestas têm 
previsão de entrega já na 
primeira quinzena de junho. 
A secretária de Assistência 

e Desenvolvimento Social, 
Fabiana Pessoa, destacou a 
importância da ação social. 
“A assinatura deste contrato 
celebra o investimento em 

250 mil cestas básicas que irão 
beneficiar famílias em situação 
de extrema pobreza de todos 
os municípios do estado. Por 
meio da Seades, o Governador 

Renan Filho assiste aos mais 
vulneráveis, visando diminuir 
o impacto da fome neste perí-
odo de pandemia e contribuir 
para a segurança alimentar 

dos alagoanos”, assinalou a 
gestora.

Com investimento supe-
rior a R$ 17 milhões (R$ 
17.275.000,00), a assinatura foi 
firmada entre a Secretaria de 
Estado da Assistência e Desen-
volvimento Social (Seades) e 
a empresa Nordeste Distri-
buidora de Alimentos Ltda. A 
proposta vencedora foi contra-
tada pelo menor valor ofertado, 
por meio de dispensa de licita-
ção, aprovada pela Procurado-
ria Geral do Estado de Alagoas 
(PGE-AL), de acordo com a 
Medida Provisória Nº 1.047, de 
3 de maio de 2021.

Os municípios ficarão 
responsáveis por buscar as 
cestas básicas no local de 
distribuição, em Maceió, e o 
cronograma de entrega será 
definido entre o Gabinete Civil 
do Estado de Alagoas, a Seades 
e a Associação dos Municípios 
Alagoanos (AMA), em data a 
ser divulgada posteriormente.

Estado destinará 250 mil cestas 
básicas para famílias carentes

COMPOSTAS POR 12 ITENS, cestas para os 102 municípios têm previsão de entrega para a 1a quinzena de junho

O presidente da Assem-
bleia Legislativa, deputado 
Marcelo Victor,  recebeu 
ontem, representantes da 
Cooperativa da Agricultura 
Familiar, filiados a União 
Nacional das Cooperativas da 
Agricultura Familiar e Econo-
mia Solidária (Unicafes) de 
Alagoas. Na pauta, a reativa-
ção do Conselho Estadual de 
Cooperativas (Conecoop), a 
renegociação de dívidas com a 
Desenvolve e o fortalecimento 
do Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA) no Estado. 
Participaram da reunião a 
deputada Ângela Garrote 
(PP), presidente da Comis-
são de Agricultura e Política 
Rural, e os deputados Paulo 
Dantas (MDB), Bruno Toledo 
(Pros) e Léo Loureiro (PP).  

Marcelo Victor destacou a 
importância das cooperativas, 
defendeu a pauta de reivin-
dicação e designou o depu-
tado Paulo Dantas para fazer 
a interlocução com o Governo 
do Estado. “É um tema impor-
tante, pois consegue, de forma 
eficaz, manter as famílias na 
zona rural. O que me satisfaz 
é essa interação da sociedade 

com o Legislativo. A cada dia 
fico mais feliz em ver o Parla-
mento aberto à sociedade na 
busca de resolução para os 
mais variados problemas”, 
destacou. 

O presidente da Unicafes, 
Antonino Cardoso, destacou a 
importância da reunião e as deci-
sões tomadas pelo presidente da 
Casa. “Essa é a principal marca 
do presidente Marcelo Victor, 
firmeza nas decisões e nos 
compromissos. É por isso que o 
cooperativismo de Alagoas veio 
a esta Casa pedir orientações de 
como conduzir a renegociação 
das dívidas. Também pedimos 
apoio institucional a Assem-
bleia Legislativa para pensar 
políticas públicas em benefício 
da agricultura familiar”, afir-
mou. 

Antonino Cardoso disse 
ainda que a agricultura familiar 
precisa de uma atenção espe-
cial neste momento da pande-
mia. “Temos que também 
pensar o pós-pandemia, no 
que diz respeito à estruturação 
de uma política para o setor. 
Por conta disso é que pedimos 
uma reforma no Conecoop”, 
concluiu. 

AGRICULTURA FAMILIAR

ALE acolhe pedidos
da Cooperativa

Ascom Seades

Rafaela Pimentel
Repórter

O governador Renan Filho 
e o secretário da Educação, 
Rafael Brito, receberam, ontem, 
a presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores da Educação 
de Alagoas (Sinteal), Consuelo 
Correia, e representantes da 
categoria, para debater o plano 
de volta às aulas presenciais da 
rede pública estadual. O obje-
tivo é estabelecer ações estra-
tégicas, a partir da aquisição 
de equipamentos tecnológicos 
para os professores e ampla 
vacinação dos profissionais 
do setor, para que o processo 
de retorno aconteça de forma 
consistente já no início do 2º 
semestre, sem a necessidade de 
interrupções.

A retomada da abertura 
de diálogo com o governo 
do Estado foi apontada pela 
presidente da Sinteal como um 
pleito antigo dos trabalhadores 
da Educação, sobretudo, no 
reforço a valorização dos profis-
sionais. “As tratativas de hoje 
foram fundamentais para o 
início da construção de debates 
e encontros conjuntos. Há um 

grande compromisso do gover-
nador Renan Filho em apoio 
a aquisição de equipamentos 
tecnológicos que vai garantir 
melhores condições de traba-
lho aos nossos professores. 
Esse é o caminho, o espaço de 
emponderamento do filho da 
classe trabalhadora é a Educa-
ção Pública”, avalia Consuelo 
Correia.

Somado a essas agendas, 
também foi alinhada a implan-
tação de projetos que vão ao 
encontro do pleito de reconhe-
cimento da categoria e melho-
rias de infraestrutura, como 
destaca o secretário da Educa-
ção, Rafael Brito.

“Temos feito um esforço 
grande no processo de valori-
zação dos servidores, a exem-
plo da realização do Concurso 
Público para professores, que 
ofertará, ainda este ano, três mil 
vagas para reforçar a rede de 
ensino alagoana. Estamos todos 
na mesma página, convergindo 
no objetivo único de promo-
ver melhorias na Educação, na 
estruturação das unidades de 
ensino e, em especial, no nível 
pedagógico das aulas, que 
resultará no impacto positivo 

de toda a comunidade escolar”, 
ressalta o secretário.

Es t iveram presentes 
também no encontro: a vice-
-presidente do Sinteal, Célia 
Maria Capistrano; o secretário 
adjunto de Funcionários da 
Educação da Sinteal, André 
Ribeiro; a diretora do Sinteal 
Lenilda Lima; o secretário do 
Gabinete Civil, Fábio Farias; o 
deputado federal, Paulão e o 
presidente da Associação dos 
Municípios Alagoanos, Hugo 
Wanderley.

DESCONTO PREVIDENCIÁRIO
Ainda durante a reunião, 

foi discutida a demanda 
pelo reajuste da cobrança 
previdenciária de 14% aos 
profissionais aposentados 
da Educação. O governador 
Renan Filho garantiu que a 
questão já está sendo aten-
dida e revista junto à Assem-
bleia Legislativa (ALE), 
devendo ter uma resolutiva 
em breve.

“Desde o início do ano legis-
lativo, estamos revendo esse 
pedido e já está muito próximo 
de ser solucionado”, destaca o 
governador.

REDE PÚBLICA ESTADUAL

Governo e Sinteal debatem 
plano para volta às aulas

Contrato de compra 
das cestas para os 102 
municípios foi assinado 
ontem
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Empresários devem atentar 
para não ter CNPJ cancelado

ESTIMA-SE QUE 29 MIL empresas alagoanas têm problemas com o Fisco que podem resultar num cadastro inválido

Kelmenn Freitas e 
João Paulo Macena
Savannah Comunicação Corporativa

Uma das maio-
res dores de 
cabeça que um 

empreendedor pode se deparar 
é o cancelamento abrupto do 
CNPJ do seu negócio. Para evitar 
ser pego de surpresa e não parar 
num emaranhado de burocra-
cia, o Sebrae Alagoas pontua 
algumas frentes que o empre-
sário da pequena empresa 
deve estar sempre atento, pois 
estima-se que 29 mil empresas 
alagoanas têm problemas com a 
Receita Federal.

Para que o CNPJ não seja 
cancelado o microempreende-
dor individual (MEI), a micro-
empresa (ME) e a empresa de 
pequeno porte (EPP) devem 
verificar a situação fiscal do seu 
negócio junto ao Fisco e sanar as 
omissões. Para isso, o primeiro 
passo é fazer um levantamento 
no e-CAC, o Centro Virtual de 
Atendimento da Receita Fede-
ral, no endereço cav.receita.
fazenda.gov.br.

Na opção “Certidões e Situ-
ação Fiscal”, item “Consulta 
Pendências – Situação Fiscal”, 
é possível verificar informações 

sobre obrigações acessórias não 
previdenciárias. Mas também 
é importante consultar o item 
“Consulta Pendências – Situa-
ção Fiscal – Relatório Comple-
mentar”, que traz informações 
relativas às obrigações acessó-
rias previdenciárias.

O gerente da Unidade de 
Relacionamento Empresa-
rial (URE) do Sebrae Alagoas, 
Marcos Alencar, explica que o 
empresário é o representante 
legal da empresa, é o gestor 
responsável legalmente por sua 
execução.

“Todos os empresários 
MEI (que tenham um empre-
gado contratado com carteira 
assinada) e os empresários de 
ME e EPP têm contadores. São 
os contadores quem prestam 
serviços contábeis que orientam 
os empresários a se atentarem 
para as obrigações tributárias, 
trabalhistas, fiscais, legais, 
enfim”, diz. “Um total de 29 
mil empresas alagoanas estão 
nessa situação, ou seja, podem 
ter problemas com a Receita e 
perderem o registro no cartão 
CNPJ se mantiverem sem atua-
lização de documentos essen-
ciais solicitado”, completa.

Alencar destaca que todas as 
pequenas empresas (MEI, ME e 

EPP) são obrigadas a declarem 
todo ano seus faturamentos 
ocorridos no ano anterior, neste 
ano o prazo encerra dia 31 de 
maio. E a ausência de Decla-
ração Anual de Rendimentos 
é um dos fatores que podem 
tornar a empresa inapta.

“É por isso que o contador 
precisa informar ao empresá-
rio quais são as suas obriga-
ções mensais. Seus contadores 
devem atualizar as pendên-
cias necessárias junto à Receita 
Federal. Para isso, eles precisam 
consultar o site da Receita Fede-
ral e proceder o agendamento 
em caso de dúvidas e orienta-
ções”, sugere ele. “Quem não 
se regularizar poderá ter cance-
lado o seu CNPJ”, alerta.

É importante o contribuinte 
entregar todas as escriturações 
fiscais e as declarações omitidas 
dos últimos 5 anos. A documen-
tação, ou a comprovação de que 
a entrega foi efetuada dentro do 
prazo, deve ser encaminhada à 
Receita Federal.

Se o cancelamento do CNPJ 
for decorrente de problemas 
cadastrais, como falta da comu-
nicação de baixa, é preciso soli-
citar a correção de cadastro. 
Nesse caso, a saída é acessar o 
aplicativo Coletor Nacional no 

próprio site da Receita Federal e 
preencher a Ficha Cadastral da 
Pessoa Jurídica (FCPJ).

ATENTO AOS AVISOS DO FISCO
O empreendedor e seus 

contadores precisam cultivar o 
hábito de checar a situação do 
seu negócio na Receita Federal. 
É importante ficar atento ao 
saneamento de todas as emis-
sões na entrega de declarações, 
sejam as listadas no e-ADE 
(Editais e Atos Declaratórios 
Executivos Eletrônicos) e não 
decaídas, ou aquelas vencidas 
após a emissão do e-ADE. Tudo 
isso no site da Receita Federal, 
no endereço www.gov.br/
receitafederal/pt-br. 

Nos casos em que ocorre 
omissão por incorreções 
cadastrais, como erro na indi-
cação da natureza jurídica, 
é preciso transmitir o ato de 
alteração cadastral para fazer 
a regularização.

MEI PODE SOFRER SANÇÕES
O cancelamento do CNPJ 

resulta numa série de empeci-
lhos para o empreendedor. O 
MEI, por exemplo, pode ficar 
impedido de efetuar transações 
com estabelecimentos bancá-
rios, como a realização de apli-

cações financeiras e a obtenção 
de empréstimos.

O impedimento de parti-
cipar de novas inscrições, a 
possibilidade de baixa de ofício 
da inscrição, a invalidade da 
utilização da inscrição para fins 
cadastrais, a nulidade de docu-
mentos fiscais e a responsabili-
zação dos sócios pelos débitos 
de cobrança também são algu-
mas dores de cabeça.

Sem inscrição no CNPJ, a 
empresa perde ainda a opor-
tunidade de participar de 
concorrência pública e celebrar 
convênios, acordos, ajustes 
ou contratos que envolvam 
desembolso, a qualquer título, 
de recursos públicos.

Também impede a obtenção 
de incentivos fiscais e financei-
ros, e a realização de operações 
de crédito que envolvam a utili-
zação de recursos públicos.

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 os cursos 
online do site do Sebrae.
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Cresce mais de 33% número de 
crianças desaparecidas em AL

SÓ NOS QUATRO PRIMEIROS meses deste ano, seis crianças já desapareceram no estado; dados são obtidos pela LAI

Agência Tatu

Entidades de 
p r o t e ç ã o 
à  i n f â n c i a , 

organizações dos governos e 
membros da sociedade civil se 
mobilizam para chamar aten-
ção da população sobre um 
problema que acomete milha-
res de famílias no mundo: o 
desaparecimento de crian-
ças. Somente em Alagoas, de 
janeiro de 2019 a abril de 2021, 
41 crianças desapareceram.

Os dados, obtidos pela 
Agência Tatu via Lei de Acesso 
à Informação, são da Polícia 
Civil de Alagoas e apontam um 
aumento no número de crian-
ças desaparecidas ano passado 
com relação a 2019. Enquanto 
em 2020 foram 20; em 2019, 15 
crianças desapareceram, o que 
representa um aumento de 
pouco mais de 33%. Deste total, 
24 eram do sexo masculino e 11 
do sexo feminino.

Ainda segundo as informa-
ções obtidas via LAI, nos primei-
ros quatro meses deste ano, seis 
crianças desapareceram, sendo 
duas do sexo feminino e quatro 
do sexo masculino.

DESAPARECIDOS
Ontem, a Perícia Oficial do 

Estado de Alagoas fez o lança-
mento nacional da campanha 
“Desaparecidos”. O projeto, 

implementado pelo Ministério 
da Justiça por meio do Sistema 
Único de Segurança Pública 
(Susp), utilizará a rede inte-
grada de bancos de perfis gené-
ticos (RIBPG) para coleta de 
DNA de familiares de pessoas 
desaparecidas. 

De acordo com a assesso-
ria de comunicação da Perícia 
Oficial, em Alagoas haverá dois 
pontos fixos de coletas do mate-
rial genético dessas famílias 
durante um mutirão, que será 
realizado entre os dias 14 e 18 de 
junho, nos Institutos de Medi-
cina Legal de Maceió e de Arapi-

raca, funcionando das 9h às 17h.

NÚCLEO DO MP
O Núcleo de Direitos Huma-

nos do Ministério Público Esta-
dual também desenvolve o 
Programa de Identificação e 
Localização de Pessoas Desa-
parecidas de Alagoas. Esse 
programa iniciou em 2018, a 
partir da preocupação do órgão 
com centenas de famílias alago-
anas que enfrentam a dor de ter 
um parente desaparecido.

Qualquer cidadão que 
quiser denunciar o sumiço de 
um parente deve procurar o 

Ministério Público em um dos 
canais de atendimento, como os 
números: (82) 9 9182-0121, (82) 
2122-3707, (82) 2122-5220 ou 
ainda preencher um formulá-
rio disponível no link a seguir -> 
https://www.mpal.mp.br/sina-
lid/. A partir do preenchimento 
do formulário, os dados dão 
subsídios para uma equipe de 
operadores. Com essas infor-
mações, diligências específicas 
são tomadas.

DIA INTERNACIONAL DAS
CRIANÇAS DESAPARECIDAS
A data [25 de maio] é uma 

homenagem ao caso de Etan 
Patz, um menino de seis  anos 
que desapareceu nas ruas 
de Nova Iorque, nos Estados 
Unidos, enquanto voltava da 
escola, em 25 de maio de 1979.

No Brasil, projeções do 
Conselho Federal de Medicina 
(CFM) estimam que 50 mil 
crianças deixem de ser vistas 
por seus pais ou responsáveis a 
cada ano.

Ascom PC-AL

Para entender quais são as orien-
tações aos pais ou responsáveis 
em caso de desaparecimento de 
crianças, a Agência Tatu procurou 
a Polícia Civil de Alagoas que deu 
o passo a passo sobre o que deve 
ser feito nesses casos:

1 – Ao notar o desaparecimento, 
pais/responsáveis devem ir à 
delegacia mais próxima e registrar 
o Boletim de Ocorrência;
2 – Não é preciso esperar 24 horas 
para registrar o BO;
3 – Pais ou responsáveis devem 
levar os documentos pessoais e 
os da criança desaparecida para 
poder registrar a queixa;
4 – Deve-se também levar uma 
foto atual da criança;
5 – Em posse das primeiras infor-
mações, a PC começa a intimar 
pessoas mais próximas para 
serem ouvidas.

Responsáveis devem 
registrar ocorrência em 
delegacia mais próxima
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Empresários devem atentar 
para não ter CNPJ cancelado

ESTIMA-SE QUE 29 MIL empresas alagoanas têm problemas com o Fisco que podem resultar num cadastro inválido

Kelmenn Freitas e 
João Paulo Macena
Savannah Comunicação Corporativa

Uma das maio-
res dores de 
cabeça que um 

empreendedor pode se deparar 
é o cancelamento abrupto do 
CNPJ do seu negócio. Para evitar 
ser pego de surpresa e não parar 
num emaranhado de burocra-
cia, o Sebrae Alagoas pontua 
algumas frentes que o empre-
sário da pequena empresa 
deve estar sempre atento, pois 
estima-se que 29 mil empresas 
alagoanas têm problemas com a 
Receita Federal.

Para que o CNPJ não seja 
cancelado o microempreende-
dor individual (MEI), a micro-
empresa (ME) e a empresa de 
pequeno porte (EPP) devem 
verificar a situação fiscal do seu 
negócio junto ao Fisco e sanar as 
omissões. Para isso, o primeiro 
passo é fazer um levantamento 
no e-CAC, o Centro Virtual de 
Atendimento da Receita Fede-
ral, no endereço cav.receita.
fazenda.gov.br.

Na opção “Certidões e Situ-
ação Fiscal”, item “Consulta 
Pendências – Situação Fiscal”, 
é possível verificar informações 

sobre obrigações acessórias não 
previdenciárias. Mas também 
é importante consultar o item 
“Consulta Pendências – Situa-
ção Fiscal – Relatório Comple-
mentar”, que traz informações 
relativas às obrigações acessó-
rias previdenciárias.

O gerente da Unidade de 
Relacionamento Empresa-
rial (URE) do Sebrae Alagoas, 
Marcos Alencar, explica que o 
empresário é o representante 
legal da empresa, é o gestor 
responsável legalmente por sua 
execução.

“Todos os empresários 
MEI (que tenham um empre-
gado contratado com carteira 
assinada) e os empresários de 
ME e EPP têm contadores. São 
os contadores quem prestam 
serviços contábeis que orientam 
os empresários a se atentarem 
para as obrigações tributárias, 
trabalhistas, fiscais, legais, 
enfim”, diz. “Um total de 29 
mil empresas alagoanas estão 
nessa situação, ou seja, podem 
ter problemas com a Receita e 
perderem o registro no cartão 
CNPJ se mantiverem sem atua-
lização de documentos essen-
ciais solicitado”, completa.

Alencar destaca que todas as 
pequenas empresas (MEI, ME e 

EPP) são obrigadas a declarem 
todo ano seus faturamentos 
ocorridos no ano anterior, neste 
ano o prazo encerra dia 31 de 
maio. E a ausência de Decla-
ração Anual de Rendimentos 
é um dos fatores que podem 
tornar a empresa inapta.

“É por isso que o contador 
precisa informar ao empresá-
rio quais são as suas obriga-
ções mensais. Seus contadores 
devem atualizar as pendên-
cias necessárias junto à Receita 
Federal. Para isso, eles precisam 
consultar o site da Receita Fede-
ral e proceder o agendamento 
em caso de dúvidas e orienta-
ções”, sugere ele. “Quem não 
se regularizar poderá ter cance-
lado o seu CNPJ”, alerta.

É importante o contribuinte 
entregar todas as escriturações 
fiscais e as declarações omitidas 
dos últimos 5 anos. A documen-
tação, ou a comprovação de que 
a entrega foi efetuada dentro do 
prazo, deve ser encaminhada à 
Receita Federal.

Se o cancelamento do CNPJ 
for decorrente de problemas 
cadastrais, como falta da comu-
nicação de baixa, é preciso soli-
citar a correção de cadastro. 
Nesse caso, a saída é acessar o 
aplicativo Coletor Nacional no 

próprio site da Receita Federal e 
preencher a Ficha Cadastral da 
Pessoa Jurídica (FCPJ).

ATENTO AOS AVISOS DO FISCO
O empreendedor e seus 

contadores precisam cultivar o 
hábito de checar a situação do 
seu negócio na Receita Federal. 
É importante ficar atento ao 
saneamento de todas as emis-
sões na entrega de declarações, 
sejam as listadas no e-ADE 
(Editais e Atos Declaratórios 
Executivos Eletrônicos) e não 
decaídas, ou aquelas vencidas 
após a emissão do e-ADE. Tudo 
isso no site da Receita Federal, 
no endereço www.gov.br/
receitafederal/pt-br. 

Nos casos em que ocorre 
omissão por incorreções 
cadastrais, como erro na indi-
cação da natureza jurídica, 
é preciso transmitir o ato de 
alteração cadastral para fazer 
a regularização.

MEI PODE SOFRER SANÇÕES
O cancelamento do CNPJ 

resulta numa série de empeci-
lhos para o empreendedor. O 
MEI, por exemplo, pode ficar 
impedido de efetuar transações 
com estabelecimentos bancá-
rios, como a realização de apli-

cações financeiras e a obtenção 
de empréstimos.

O impedimento de parti-
cipar de novas inscrições, a 
possibilidade de baixa de ofício 
da inscrição, a invalidade da 
utilização da inscrição para fins 
cadastrais, a nulidade de docu-
mentos fiscais e a responsabili-
zação dos sócios pelos débitos 
de cobrança também são algu-
mas dores de cabeça.

Sem inscrição no CNPJ, a 
empresa perde ainda a opor-
tunidade de participar de 
concorrência pública e celebrar 
convênios, acordos, ajustes 
ou contratos que envolvam 
desembolso, a qualquer título, 
de recursos públicos.

Também impede a obtenção 
de incentivos fiscais e financei-
ros, e a realização de operações 
de crédito que envolvam a utili-
zação de recursos públicos.

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 os cursos 
online do site do Sebrae.



Uma reunião entre o governador Renan Filho (MDB) e dirigentes do Sinteal, ocorrida ontem, teria sacramentado a decisão 
do Governo do Estado de retirar os 14% de desconto dos servidores inativos. O compromisso assumido pelo governo é 
de estudar a reivindicação do Sinteal, mas com grandes possibilidades de atendimento do pleito. (RR)

Atenção concurseiros! O Concurso Procon/AL já está com o edital no Gabinete Civil, pronto para ser publicado no Diário 
Oficial do Estado. Após recomendação do Ministério Público, a autarquia solicitou ao governo a realização do certame. O 
Procon argumenta que tem urgência para fazer novas contratações, já que a demanda aumentou durante a crise sanitária. 
Ao todo, serão oferecidos 15 cargos, todos de nível superior. (RR)

Por falar em Procon, os estudantes do Cesmac estão reclamando dos preços das mensalidades, que mesmo durante a 
pandemia continuam altos. Os universitários alegam que, com o isolamento social, as aulas presenciais foram suspensas e 
o conteúdo teve que ser passado para eles de forma remota. Mesmo assim, os preços de alguns cursos estão pelo olho da 
cara. Já a qualidade do ensino, como sempre, deixa muito a desejar, principalmente nesse formato que muito mais parece: 
finja que ensina que eu finjo que aprendo. (RR)

Pegou mal a briga entre alguns ex-deputados estaduais, pelas mídias sociais, esta semana. Se estivessem frente a frente 
poderiam ir às vias de fato: Timóteo Correia, Júnior Leão, Marcelino Alexandre, Fernando Duarte, Elísio Sávio, Elionaldo 
Magalhães e Demuriez Leão. Quem não comungava com a linha ideológica de Bolsonaro era ‘metralhado’. Para a maioria, 
o presidente estaria sendo perseguido e injustiçado. Tem jeito? (RR)

Partidos de esquerda, sindicatos e 
entidades ligadas aos movimen-
tos sociais estão organizando um 
ato público e uma carreata em 
protesto contra o governo Federal. 
O ato público Fora Bolsonaro! está 
marcado para sábado (29), a partir 
das 15h, com concentração em 
frente ao Monumento à República, no 
bairro de Jaraguá. De lá, sairá uma 
carreata que irá percorrer a orla de 
Maceió, provocando um buzinaço de 
protesto.  (Ricardo Rodrigues)

A coluna adverte sobre a possibili-
dade de, no mesmo momento, estar 
ocorrendo a vacinação no posto do 
estacionamento de Jaraguá, pela 
proximidade dos locais. Um verea-
dor bolsonarista já deu um péssimo 
exemplo quando a manifestação 
da qual ele participava atrapalhou 
a vacinação de idosos. Que isso 
seja visto com muito cuidado. Não 
é simpático prejudicar a vacinação 
num período desses.

Ocorre que, antes mesmo 
dessa convocação, a Unidade 
Popular e outros movimentos 
sociais já haviam feito essa 
convocação para o dia 29 
(sábado), às 9h, na Praça dos 
Martírios. A mesma convoca-
ção foi feita para a militância 
em Arapiraca, com concen-
tração às 9h, na Praça da 
Prefeitura, no Centro. Essa 
pauta interessa a todas 
as legendas de esquerda, 
bem como aos movimentos 
sociais e entidades que lutam 
em defesa da garantia dos direitos das minorias. Mas, justiça seja feita, o protago-
nismo em Maceió dos protestos e manifestações contra o Governo Bolsonaro é da 
Unidade Popular. Tem sido assim sempre. Com sol ou co chuva. No entanto, que isso 
não seja motivo de enfraquecimento da luta.

Nas convocações para as manifestações dos sábados, está sendo evidenciada 
a preocupação com a manutenção das medidas de segurança para evitar o 
aumento da infecção pelo novo coronavírus. Tanto que os cartazes das chama-
das para os atos trazem destacados a necessidade do distanciamento, do uso da 
máscara e do álcool em gel. Em outros atos desta natureza, essas observações 
também já haviam sido feitas e, no momento, são reiteradas.
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Por Deraldo Francisco
Jornalista - deraldofrancisco@bol.com.br

Limpeza cara 

Ligeirinhas

Em Maceió, a Prefeitura – 
através da Sudes (Supe-

rintendência Municipal de 
Desenvolvimento Susten-
tável) – está fazendo uma 
limpeza geral nos canais. O 
objetivo é, além da limpeza 
em si, ainda deixar o cami-
nho livre para o curso das 
águas rumo ao mar, evitando 
assim transbordamento dos 
canais. Além disso ainda 
vem a limpeza dos merca-
dos públicos que, cá pra nós, 
guardava muito lixo. Ocorre 
que todo material retirado dos canais, córregos, galerias e do leito do Salgadinho é considerado lixo 
e deve ser levado direto para o aterro sanitário. Não pode ser descartado em qualquer lugar ou ser 
usado como aterro, por exemplo. Aí é onde reside o problema: cada tonelada desse material custa 
em média para a Prefeitura R$ 140,00. O mesmo valor é para o transporte desse material. Ou seja: 
cada tonelada sai por R$ 280,00. Em dois meses, já foram retiradas quase 3 mil toneladas desse 
material. Só com essas 3 mil toneladas de material retirado em menos de dois meses, são R$ 720 
mil com o aterro sanitário. Falta fazer as contas para retirada do material e logística de transporte.

» Muitos moradores da zona rural de Chã Preta estão fazendo a limpeza e manutenção das estradas 
da cidade. É que cansaram de esperar os trabalhos da Prefeitura na infraestrutura. “Uma vergonha 
quando se tem notícias de recursos todos os meses”, comentou um morador.

» O deputado Cabo Bebeto está acusando o Governo do Estado de entregar insulinas com o prazo de validade “em 
cima do laço”. O parlamentar disse que tem recebido denúncias de portadores de Diabetes Tipo 1 que estariam 
recebendo – desde fevereiro passado – o medicamento no limite do prazo de validade.

» A Assembleia aprovou o PL de autoria do deputado Tarcizo Freire que institui 18 de abril como Dia 
Estadual dos Profissionais de Saúde que atuaram (e ainda atuam) na linha de frente da Covid-19 em 
Alagoas.

» A homenagem se faz num reconhecimento aos relevantes serviços prestados pelos profissionais de saúde. Dia 
18 de abril foi o dia em que faleceu, vítima do coronavírus, a socorrista do Samu, Maria da Conceição, de 58 anos. 

» Até sexta-feira (28), no mais tardar, no final de semana, o governador Renan Filho deve tomar uma 
decisão mais enérgica sobre as medidas sanitárias em Alagoas. Ampliar número de leitos não é a 
única alternativa. Melhor seria que não se precisasse disso. Depois da ampliação de leitos vem o quê? 
Ampliação de covas?

Fim dos 14% 

Concurso do Procon

Cesmac pelo olho da cara

Briga entre ex-deputados 

Atos Fora Bolsonaro! 

Atentos na vacinação

Protagonismo da UP

Medidas sanitárias


