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4VIDA NOVA NAS GROTAS É DESTAQUE EM CONFERÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS

MARINHA, EXÉRCITO E AERONÁUTICA FALAM EM REAÇÃO MAIS DURA SE MILITARES FOREM CITADOS EM CORRUPÇÃO

FORÇAS ARMADAS FAZEM A  
DEFESA DA “BANDA PODRE”

A cúpula das Forças 
A r m a d a s  a m e a ç a  o 
Congresso Nacional com 
uma reação “mais dura”, 
caso a CPI da Covid volte a 
fazer citações a suspeitas de 

corrupção envolvendo mili-
tares. Membros das Forças 
ouvidos pela jornalista Bela 
Megale ontem à noite afir-
maram que as próximas 
manifestações podem ter 

respostas mais críticas. Eles 
não detalham, porém, a 
extensão de suas ameaças ao 
Poder Legislativo. Apesar 
de o presidente da comissão, 
senador Omar Aziz (PSD-

AM), ter deixado claro que 
suas declarações sobre mili-
tares corruptos referiam-se 
a alguns integrantes das 
Forças Armadas que atuam 
no governo e não às insti-

tuições. O comando militar 
aproveitou a oportunidade 
para tentar estabelecer um 
veto a qualquer investigação 
contra integrantes especial-
mente do Exército.

Policiais foram aos estabelecimentos 
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MAIS UM

ESTRUTURA

COMBUSTÍVEIS

Sefaz abre  
concurso 
para 35 vagas
de auditor

Educação 
expande a 
rede de ensino 
em Maceió

Polícia conclui 
investigações 
sobre fraudes 
nos postos
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DURANTE 15 DIAS

Trecho da avenida será interditado para que equipes da Seminfra realizem os serviços de recapeamento da via e manutenção em galerias de águas pluviais                                                                                                                       

Avenida Gustavo Paiva será  
interditada a partir de amanhã

Ascom Seminfra

Ascom PC
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Antônio Pereira * Jornalista

Pelo menos quatro coro-
néis das Forças Armadas estão 
diretamente envolvidos no 
escândalo da compra superfa-
turada de vacinas, investigada 
pela Comissão Parlamentar 
de Inquérito do Senado. Isso 
sem contar o número também 
grande de militares vinculados 
às polícias militares e que estão 
servindo no poder executivo 
brasileiro.

Ontem, na sessão, o presi-
dente da CPI, senador Omar 
Aziz disse o óbvio: ‘existe uma 
banda podre nas fileiras das 
Forças Armadas’. Esse comen-
tário do presidente acabou 
gerando uma nota despropor-
cional por parte do Ministério 
da Defesa, comandado pelo 
general Braga Neto, conhecido 
aliado do presidente Jair Bolso-
naro.

Carta do Ministério da 
Defesa assinada pelo minis-
tro Walter Braga Netto, e 
compartilhada pelo presidente 
Jair Bolsonaro, diz que “as 
Forças Armadas não aceita-
rão qualquer ataque leviano 
às instituições que defendem 
a democracia e a liberdade do 
povo brasileiro.” O Ministério 
da Defesa deveria responder 

porque ainda não abriu inqué-
rito militares contra os seus 
comandados que se envol-
veram em falcatruas, como a 
compra superfaturada de vaci-
nas para combater a Covid.

Nitididamente o general 
Braga Neto usa o Ministério 
da Defesa para criar uma situ-
ação de crise com a CPI que 
vem destroçando o governo 
do presidente Jair Bolsonaro, 
acusado de comandar um 
esquema de superfaturamento 
na compra de vacinas para a 
Covid. Braga Neto age visando 
atingir a CPI, vitimizando os 
militares, alvos da investigação.

O senador reagiu à carta do 
general. “Estão tentando distor-

cer minha fala e me intimidar. 
Não aceitarei! Não ataquei os 
militares brasileiros. Disse que a 
parte boa do Exército deve estar 
envergonhada com a pequena 
banda podre que mancha a 
história das forças armadas”, 
disse.

Ao chegar ao poder, Jair 
Bolsonaro providenciou uma 
grande operação para empregar 
militares da ativa e da reserva. 
Atualmente pelo menos mais 
de dez mil militares ocupam 
cargos de confiança no governo 
federal, tornando o mandato do 
presidente Jair Bolsonaro como 
recordista neste tipo de empre-
guismo fardado. Nem durante 
a ditadura militar tivemos 

tantos militares na estrutura do 
executivo.

O custo das Forças Arma-
das no Brasil é estratosférico. 
Orçamento para 2021 desti-
nando uma fatia considerável 
do aumento das despesas às 
Forças Armadas. A proposta 
prevê R$ 110,7 bilhões para as 
despesas primárias do Minis-
tério da Defesa, alta de 4,7% 
em relação ao proposto pelo 
governo para 2020 (R$ 105,7 
bilhões).

O Brasil não se envolve 
em conflitos externos desde 
a Segunda Guerra Mundial 
(1939-45), quando cerca de 25 
mil brasileiros foram enviados 
à Itália para combater o nazi-

fascismo. De lá para cá tivemos 
envolvimento de militares 
em processos políticos, culmi-
nando com a ditadura de 1964 
que durou até 1984 e agora atra-
vés do presidente Jair Bolso-
naro.

Com tantos militares no 
governo é possível comentar 
que eles não estariam fazendo 
falta nos quartéis e se está 
fazendo falta, há um erro admi-
nistrativa, já que os militares 
seriam necessários.

O Brasil tem cerca de 300 
militares na ativa, a um custo 
exorbitante de recursos públi-
cos, ainda mais agora durante 
a maior crise sanitária da histó-
ria moderna. Recentemente 
foi divulgado que o governo 
retirou dinheiro que deveria 
ser para o Sistema Único de 
Saúde (SUS) e, portanto, para 
o combate à pandemia, para 
ser usado pelos militares até 
mesmo para comprar camas e 
outras bugigangas.

Assistimos a um escárnio 
sem precedentes. O presi-
dente Bolsonaro e seu governo 
atentam contra a democracia, 
acalenta os militares e ameaça 
as instituições quase que diaria-
mente.

Miguel Paiva  * Jornalista

Desde que a internet e as 
redes sociais tomaram conta 
das relações e da informação 
muita coisa mudou, para o 
bem e sobretudo, para o mal. 
Mas como não há mal que não 
possa piorar, vamos prestar 
atenção no poder de sedução 
das redes. A primeira coisa 
que se nota é a demonização 
da política. Todos os políti-
cos são corruptos, eles dizem, 
não me representam e o que 
eu quero eu digo diretamente 
na internet. Só que não é bem 
assim. A sociedade organi-
zada não é e nem deve ser a 
casa da mãe joana. Se acabar-
mos com a política em troca da 
chamada política direta atra-
vés de referendum a primeira 
consequência seria o esmaga-
mento das minorias, é claro. A 
democracia, política de todos, 
visa justamente igualar essas 
forças, pelo menos na teoria. 
Não é o ideal, mas é o melhor 
que temos para hoje.

O lado bom é que a infor-
mação foi democratizada, a 
vigilância aumentou e cada 
um é capaz de cumprir o 

papel de defensor da demo-
cracia publicando as denún-
cias das ameaças à ela. Mas 
tudo que é publicado deve ser 
comprovado. A internet não 
facilita essas confirmações. 
Por isso precisamos sempre 
desconfiar. Ouvir, mas tentar 
comprovar.

Até aí, tudo bem, mas não é 
isso que essa direita perversa e 
violenta deseja para o país e com 
isso acaba iludindo a população 
com suas teorias fascistas de 
liquidação. Chamando todos 
os políticos de corruptos e a 
corrupção, o roubo, é o maior 
pecado de todos, fica fácil esta-
belecer outras regras ilusórias 
de fazer valer a voz das pessoas. 
A meritocracia vem direta-
mente ligada a esta ideia. Não 
tendo mais democracia como 
a conhecemos fica estabele-
cido então que só os mais fortes 
terão vez e voz. Quer vencer 
na vida? Faça o que puder e o 
que conseguir mesmo que você 
não tenha nascido com condi-
ções, não tenha estudado numa 
escola decente, tenha comido 
e se cuidado. Problema é seu, 

diriam eles como diziam os 
fascistas.

Para isso é importante antes 
de tudo controlar a imprensa, 
fortalecer a polícia e criar 
uma propaganda oficial que 
alimente esta imagem. Parece 
com o que estamos vivendo? 
Vocês acham? Imagina! Este 
governo é democrático, foi 
eleito legalmente. Esta é a 
primeira das mensagens enga-
nosas que o departamento 
de propaganda quer passar. 
Inicialmente, as eleições passam 
longe de terem sido justas. 
Tivemos infinitas informações 
sobre o modus operandi dos 
eleitos no encaminhar da elei-
ção. Notícias falsas disparadas 
ilegalmente, compra de votos, 
propaganda enganosa e outras 
mumunhas. 

Chegando ao governo o 
trabalho é só estabelecer as 
novas regras. Propaganda 
sempre comendo solta come-
çam a interferências. Combate 
às minorias, desmonte da 
cultura e das conquistas sociais, 
fortalecimento das forças 
repressivas, criação de uma 

imagem imaculada de hones-
tidade e sobretudo uma moral 
ilibada e religiosa que seduz 
a população carente de ideias 
mais nobres. 

A corrupção é uma peça 
chave nessa propaganda. 
Não roubar é o mandamento 
mais respeitado dos dez que a 
igreja católica estabeleceu e que 
acabaram sendo as “regras de 
convivência” da nossa socie-
dade. Mexer com a proprie-
dade privada, tirar o que é do 
outro pelo outro é o pecado 
maior. Você até pode tirar o 
seu, meter a mão na cumbuca, 
tirar vantagem, pegar escon-
dido. Mas o outro tirar do outro 
é pecado mortal. Político tirar 
da população é moralmente o 
crime maior. E é mesmo, diria 
eu, mas não só este crime é 
pecado mortal. Os outros que 
o fascismo carrega também 
são. Perseguir minorias, criar e 
alimentar preconceitos, favo-
recer privilégios, acabar com a 
cultura, a informação e a liber-
dade também. Mas isso parece 
que não conta muito para a 
população desinformada. 

Cultura é coisa de artista 
dizem eles, equivocadamente, 
esquecendo que tudo o que 
fazemos vem da cultura que 
consumimos. Minorias que 
se cuidem que por mais que 
eu tolere os gays, diriam eles, 
prefiro que meu filho seja um 
bandido. Esse é o pensamento 
que cola, que vinga e a demo-
cracia, com seu sistema eleitoral 
que aqui no Brasil conseguiu se 
aprimorar com o voto eletrô-
nico, passa a ser uma ameaça 
para esse pensamento. Mas, 
por enquanto, os ameaçados 
somos nós que acreditamos na 
democracia e no voto, no caso, 
eletrônico. 

Querer voltar ao voto 
impresso é o primeiro passo 
para acabar com as eleições. 
Tudo que é impresso, assim 
como os livros, é passível de 
ser rasgado ou queimado como 
gostam os fascistas e nazistas.

Vamos prestar atenção 
nessa falsa democracia que eles 
querem estabelecer. O voto 
existe justamente para tentar 
equilibrar as forças. Nada mais 
democrático.

O fascismo das redes

Militares surtam ao serem chamados de corruptos 



Expandir cada 
ve z  m a i s  o 
n ú m e r o  d e 

unidades educacionais na 
capital alagoana. Esse é o 
propósito da Prefeitura de 
Maceió, por meio da Secreta-
ria Municipal da Educação. 
Inicialmente, os bairros bene-
ficiados devem ser Vergel do 
Lago, Jacintinho, Ouro Preto, 
Feitosa e Chã de Bebedouro.

Sob o comando do secre-
tário Municipal de Educa-
ção, Elder Maia, uma série de 
visitas foi feita para analisar 
terrenos de futuras unidades 
escolares. A ação foi conjunta 
entre técnicos da Semed e da 
Assistência Social.

Para Elder Maia, as visi-
tas aos terrenos próprios e 

também possíveis aquisições, 
visam expandir a rede, bem 
como atender a carência de 
equipamentos educacionais no 
município. “Temos um déficit 
de escolas e analisamos as loca-
lidades mais apropriadas para 
expanção da rede”, explicou.

Os locais visitados pelas 
equipes da Semed estão em 
um processo de aumento 
populacional, o que demanda 
equipamentos públicos como 
escolas e creches. Segundo 
o engenheiro da Secretaria 
Municipal de Educação, Luiz 
Antônio,  a intenção é garan-
tir a construção de unidades 
escolares nessas regiões para 
que futuros alunos tenham 
acesso a uma educação de 
qualidade.
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Educação vai expandir sua rede
INICIALMENTE, bairros beneficiados devem ser Vergel do Lago, Jacintinho, Ouro Preto, Feitosa e Chã de Bebedouro

Leonardo André/ Ascom Semed

Convênio entre a Secre-
taria de Saúde de Maceió 
e o Hospital Universitário 
(HU) viabiliza a criação do 
primeiro posto de coleta de 
leite materno na capital. O 
anúncio foi feito pelo prefeito 
de Maceió, JHC, ao lado 
da coordenadora do Gabi-
nete da Mulher, Ana Paula 
Mendes.

Com essa  in ic ia t iva , 
Maceió também vai passar 
a integrar a Rede Brasileira 
de Bancos de Leite Humano 
(rBLH), do Ministério da 
Saúde. O ponto de coleta 
funcionará na unidade de 
saúde Hamilton Falcão, que 
fica no Benedito Bentes. A 
previsão é que ele passe a 
operar a partir de agosto. De 

lá, todo o leite recolhido será 
pasteurizado e armazenado 
no Banco de Leite do HU, 
onde ficará disponível para 
atender a quem precisar.

“Atendemos a um antigo 
sonho de tantas mães e 
famílias que necessitam 
desse alimento,  que é o 
leite materno”, comemora 
o prefeito de Maceió, JHC. 
A iniciativa é uma política 
pública que será parte do 
programa de atenção às 
gestantes, puérperas e lactan-
tes.

Para a coordenadora, 
Ana Paula Mendes, o leite 
materno salva vidas, e que 
os bancos existentes não 
possuem estoque suficiente 
do alimento.

LEITE MATERNO

Prefeitura e HU criam 
1o posto de coleta

Secom Maceió

Coordenadora do Gabinete da Mulher e prefeito JHC anunciam convênio

Secretário de Educação Elder Maia analisou terreno localizado no Jacintinho onde pode ser uma futura unidade escolar 

Ônibus da vacina suspende atendimento
O percurso do Ônibus da Vacina pelos bairros de 
Maceió, no combate à Covid-19, tem uma pausa 
excepcional, hoje, para manutenção elétrica. Seu 
retorno com a vacinação ocorrerá amanhã. A Prefei-
tura de Maceió vai divulgar qual seu destino de reto-
mada na campanha.
A Secretaria Municipal da Saúde informa, ainda, que 
a permanência do Ônibus da Vacina foi prorrogada, 
e a unidade móvel permanecerá em Maceió até o 
dia 22 deste mês. A unidade móvel está na capital 
desde o dia 9 de junho.

Em apenas um mês na capital, o Ônibus da Vacina 
foi responsável pela aplicação, até ontem, de 8.331 
mil doses na população residente em mais de 25 
bairros. Sua finalidade foi levar imunização contra 
a Covid-19 nas comunidades mais distantes e na 
periferia da capital.
O ônibus é fruto de uma parceria da Prefeitura de 
Maceió com a Cruz Vermelha e apoio financeiro 
da Mercedes-Benz e do Governo da Alemanha e  
Maceió foi a primeira cidade da América Latina a 
receber o veículo.

Parte do trecho da Avenida 
Comendador Gustavo Paiva, 
em Cruz das Almas, próximo a 
Unidas Seminovos, passa a ser 
interditada por 15 dias, a partir 
de amanhã, às 07h. Equipes da 
Seminfra estarão no local com 
serviços de recapeamento da 
via e manutenção em galeria de 
águas pluviais.

A Secretaria Municipal de 
Infraestrutura informa que a 
interdição tem como finalidade 
desobstrução e limpeza das 
galerias para facilitar o escoa-
mento da água e evitar alaga-
mentos na região.

Depois de finalizada esta 
etapa da obra, a Infraestrutura 
vai recapear a Avenida Gustavo 
Paiva, no mesmo trecho, para 
melhorar o trânsito e fluxo de 
veículos no local. O prazo para 
conclusão das obras é de 15 
dias e agentes da SMTT farão 
a orientação aos motoristas 
durante o período. 

Técnicos da Seminfra visto-
riaram o local, e após avaliações 
constataram que a galeria, de 
aproximadamente 120 metros, 

está sem receber manutenção há 
cinco anos, o que vem causando 
acúmulo de água e alagamen-
tos no período chuvoso.

CRUZ DAS ALMAS

Av. Gustavo Paiva será 
interditada por 15 dias

Ascom Seminfra

Av. Gustavo Paiva será interditada para obras de recapeamento e manutenção
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Uma operação 
para coibir 
fraudes em 

bombas de combustíveis 
de postos situados na capi-
tal, região metropolitana e 
no interior do Estado, foi 
deflagrada pela Secretaria 
de Segurança Pública de 
Alagoas, por meio da Seção 
de Combate aos Crimes 
Tributár ios  (SECOTAP/
DECCOR) da Polícia Civil, 
e Comando de Policiamento 
da Capital (CPC), da Polícia 
Militar e Corpo de Bombei-
ros Militar. Iniciada no dia 28 
de junho, ela será concluída 
hoje.

Denominada de “Opera-
ção Petróleo ReaL”, a ação faz 
parte de mobilização nacional 

coordenada pelo Ministério 
da Justiça e Segurança Pública 
(MJSP), e ocorreu em vários 
Estados. 

Em Alagoas, a operação foi 
realizada em conjunto com o 

PROCON do Estado e Agência 
Nacional de Petróleo (ANP).

De acordo com o dele-
gado Antônio Edson, titular 
da Seção de Combate aos 
Crimes Tributários, da PCAL, 

as ações integradas iniciaram 
no dia 28 de junho e terminam 
nesta quinta-feira (8). As visto-
rias verificaram a qualidade 
dos combustíveis, a validade 
dos produtos, a aferição das 
bombas de abastecimentos, a 
transparência da composição 
dos preços ao consumidor, 
regularidades tributárias e 
outras infrações administrati-
vas e criminais. 

Durante a fiscalização, os 
fiscais da ANP e do PROCON/
AL e Bombeiros Militares 
analisaram a qualidade dos 
combustíveis, a vazão dos 
bicos dos combustíveis, além 
de possíveis fraudes fiscais de 
pagamento de impostos.

Segundo o delegado, 
possíveis crimes de frau-

des fiscais, adulteração na 
qualidade e quantidade 
de combustíveis, previs-
tos na Lei 8.137/90 e na Lei 
8.176/91, serão investigados 
pela SECOTAP em inquéri-
tos policiais. “Dessa forma, a 
operação integrada permite 
que o consumidor adquira 
combustível de qualidade 
e que seja compatível com 
as normas previstas em lei, 
ressalta Antônio Edson.

A autoridade policial disse 
ainda que o resultado da Opera-
ção Petróleo Real, de fiscaliza-
ção e combate às fraudes nos 
postos de combustíveis, será 
apresentado pela Secretaria de 
Segurança Pública de Alagoas 
(SSP), nesta sexta-feira (9), em 
horário e local a ser definido.

PC conclui operação de fraudes 
em postos de combustíveis

OPERAÇÃO “PETRÓLEO REAL” INICIOU termina hoje; ação faz parte de mobilização nacional coordenada pelo MJSP

Ascom PC

Severino Carvalho
Repórter

O governador Renan Filho 
participou, na manhã desta 
quarta-feira (08), da 4ª Confe-
rência Tripartite Internacional 
sobre “Melhoria e Prevenção 
de Favelas no âmbito da 
Década de Ação”. Convidado 
do evento virtual promovido 
pelo ONU-Habitat, pela Orga-
nização dos Estados da África, 
Caribe e Pacífico (OEACP) 
e pela Comissão Europeia, 
o governador apresentou as 
ações exitosas do programa 
Vida Nova nas Grotas, que vem 
mudando para a melhor a reali-
dade urbanística de mais de 70 
comunidades em Maceió.

“Esse programa tem se 
tornado referência pela eficá-
cia em melhoria da qualidade 
de vida, pelo atendimento à 
população e também pelos 
resultados que tem colhido, 
sobretudo possibilitado por 
uma política pública focada em 
planejamento adequado e que 
traz resultados rápidos, rela-
tivamente baratos e que eleva 
muito a qualidade de vida e a 
autoestima dessas comunida-
des”, destacou Renan Filho, 
durante a conferência.

Aberto na terça-feira (06), o 
evento ocorre de forma on-line 
e se encerra nesta quinta (09) 

como parte do diálogo político 
global do Programa Participa-
tivo de Melhoria de Favelas 
(Participatory Slum Upgrading 
Programme - PSUP) imple-
mentado em 190 cidades de 40 
países, financiado pela Comis-
são Europeia.

Renan Filho participou do 
segundo dia da conferência ao 
lado do secretário de Estado da 
Fazenda, George Santoro; da 
secretária especial do Tesouro 
Estadual, Renata dos Santos; 
do Coordenador de Projetos 
do ONU-Habitat em Maceió, 
Alex Rosa; e do líder comunitá-
rio Paulo Pelé, que representou 
as grotas Triunfo, Bananeiras 
e Freira, situadas no bairro do 
Jacintinho.

“Eu me sinto honrado em 
estar representando as lide-
ranças das grotas de Maceió. 
Falar de grota hoje é bom, 
mas no passado era grande o 
sofrimento do pessoal. Hoje 
todos querem descer as grotas, 
porque tem escadarias, corri-
mãos, pontilhões e as casas 
estão sendo reformadas”, afir-
mou Paulo Pelé.

A conferência abordou a 
melhoria participativa de fave-
las em larga escala, com o tema: 
“Não deixar ninguém e nenhum 
espaço para trás” para inclusão, 
integração e urbanização susten-
tável a todos. Neste sentido, 

Renan Filho discorreu sobre as 
intervenções urbanísticas feitas 
nas grotas de Maceió, os proje-
tos de inclusão social e os desa-
fios futuros do programa, que 
pretende chegar a todas as 100 
grotas de Maceió, onde vivem 
mais de 350 mil pessoas.

O programa desenvol-
vido pelo Governo de Alagoas 
surgiu ainda em 2015, com o 
nome Pequenas Obras, Gran-
des Mudanças, executado pela 
Secretaria de Estado da Infra-
estrutura (Seinfra), em parceria 
com o ONU-Habitat, programa 
das Nações Unidas para Assen-
tamentos Humanos.

PARCERIA
A parceria com o ONU-

-Habitat possibilitou a feitura 
de um grande mapeamento e 
a coleta de dados nas grotas de 
Maceió, facilitando o conhe-
cimento sobre a realidade de 
cada comunidade pesquisada, 
observando suas características 
e necessidades. Isso favoreceu a 
dinamização das ações feitas de 
forma específica.

Alex Rosa afirmou que 
dentro da estrutura do ONU-
-Habitat, o projeto de Alagoas 
é muito bem reconhecido em 
todo o mundo, justamente pelo 
êxito de suas ações, que são 
conectadas aos anseios e neces-
sidades dos moradores locais.

EVENTO INTERNACIONAL

‘Vida Nova nas Grotas’ é 
destaque em conferência

Força-tarefa realizou diversas fiscalizações em postos de combustíveis

João Henrique Siqueira
Repórter

O Governo de Alagoas 
publicou no Diário Oficial do 
Estado (DOE) desta quinta-
-feira (8), o edital do concurso 
público da Secretaria de 
Estado da Fazenda (Sefaz-
-AL). As inscrições para o 
certame começam no dia 15 
de julho e seguem até o dia 18 
de agosto. O edital completo 
pode ser conferido aqui.

São ofertadas 35 vagas, 
distribuídas em 25 para os 
cargos de Auditor Fiscal da 
Receita Estadual, com média 
salarial de R$ 9.899,81, e 10 
para Auditor de Finanças 
e Controle de Arrecadação 
da Fazenda Estadual com 
remuneração inicial prevista 
de R$ 8.638,75, ambos com 
carga horária semanal de 40 
horas.

As inscrições custam R$ 
200. A taxa de pagamento 
tem data limite até 24 de 
agosto. O período para soli-
citar isenção de taxa ocorre 
de 15 a 29 de julho. Ao 
total, 28 vagas são de ampla 
concorrência e sete vagas 
destinadas às pessoas com 
deficiência. O interessado 
deve possuir nível superior 
em qualquer área de forma-
ção e estar em dia com as 

obrigações civis.
A seleção será dividida 

em duas fases, que serão 
realizadas nos dias 23 e 24 de 
outubro. A primeira etapa 
corresponde à prova obje-
tiva, com 4 horas e 30 minu-
tos de duração, e a segunda 
à prova discursiva terá dura-
ção de 3 horas, ambas de 
caráter eliminatório e classi-
ficatório.

A fase objetiva do exame 
será composta por 100 
questões de conhecimen-
tos ásicos e 60 questões de 
conhecimentos específi-
cos no qual o julgamento 
de cada item deve ser feito 
entre “certo” ou “errado”. 
Já na etapa discursiva, os 
candidatos terão dois estu-
dos de caso para discorre-
rem a respeito.

O concurso tem banca 
organizadora, o Centro 
Brasileiro de Pesquisa 
em Avaliação e Seleção e 
de Promoção de Eventos 
(Cebraspe), e as inscrições 
serão feitas exclusivamente 
pelo site cebraspe.org.br. 
A divulgação do gabarito 
está prevista para o dia 26 
de outubro, e o resultado 
final nas provas objetivas e 
de resultado provisório na 
prova discursiva para o dia 
19 de novembro.

35 VAGAS PARA AUDITOR

Sefaz/AL publica
edital de concurso
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PARLAMENTARES DE DIVERSOS partidos reagiram aos ataques dos militares, que prometem reação “mais dura” 

Pa r l a m e n t a -
res de diver-
sos partidos 

reagiram, em postagens nas 
redes sociais, aos ataques 
dos militares, que prometem 
reação “mais dura” contra o 
Congresso se membros do 
Legislativo denunciarem 
agentes das Forças Arma-
das envolvidos em atos de 
corrupção.

Apesar de o presidente da 
comissão, senador Omar Aziz 
(PSD-AM), ter deixado claro 
que suas declarações sobre 
militares corruptos referiam-
-se a alguns integrantes das 
Forças Armadas que atuam 
no governo e não à institui-
ção, o comando militar apro-
veitou a oportunidade para 
tentar estabelecer um veto a 
qualquer investigação contra 
integrantes especialmente do 
Exército e emitiram na noite 
de ontem com tom intimida-
tório: 

“As Forças Armadas não 
aceitarão qualquer ataque 
leviano às Instituições que 
defendem a democracia e 
a liberdade do povo brasi-
leiro”, diz um trecho da nota.

NOTA NA ÍNTEGRA
O Ministro de Estado da 

Defesa e os Comandantes da 
Marinha e do Brasil, do Exér-
cito Brasileiro e da Força 
Aérea Brasileira repudiam 
veemente as declarações 
do Presidente da Comissão 
Parlamentar de Inquérito, 
Senador Omar Aziz, no dia 
07 de junho de 2021, desres-

peitando as Forças Armadas 
e generalizando esquemas 
de corrupção.

Essa narrativa, afastada 
dos fatos, atinge as Forças 
Armadas de forma vil e 
leviana, tratando-se de uma 
acusação grave, infundada e, 
sobretudo, irresponsável.

A Marinha do Brasil, o 
Exército Brasileiro e a Força 

Aérea Brasileira são institui-
ções pertencentes ao povo 
brasileiro e que gozam de 
elevada credibilidade junto à 
nossa sociedade conquistada 
ao longo dos séculos.

Por fim, as Forças Arma-
das do Brasil, ciosas de se 
constituírem fator essen-
cial da estabilidade do País, 
pautam-se pela fiel obser-

vância da Lei e, acima de 
tudo, pelo equilíbrio, ponde-
ração e comprometidas, 
desde o início da pandemia 
Covid-19, em preservar e 
salvar vidas.

As Forças Armadas não 
aceitarão qualquer ataque 
leviano às Instituições que 
defendem a democracia e a 
liberdade do povo brasileiro.

Políticos reagem à ameaça da 
cúpula militar ao Congresso

 Edilson Rodrigues/Agência Senado | Marcos Corrêa/PR | Reuters

Integrantes da cúpula das 
Forças Armadas ameaçam 
o Congresso Nacional com 
uma reação “mais dura”, caso 
a CPI da Covid volte a fazer 
citações a suspeitas de corrup-
ção envolvendo militares. 
Membros das Forças ouvidos 
pela jornalista Bela Megale 
na noite desta quarta-feira 
(7) afirmaram que as próxi-
mas manifestações podem 
ter respostas mais críticas. 
Eles não detalham, porém, a 
extensão de suas ameaças ao 
Poder Legislativo.

Apesar de o presidente da 
comissão, senador Omar Aziz 
(PSD-AM), ter deixado claro 
que suas declarações sobre 
militares corruptos referiam-
-se a alguns integrantes das 
Forças Armadas que atuam 
no governo e não à institui-
ção, o comando militar apro-
veitou a oportunidade para 
tentar estabelecer um veto a 

qualquer investigação contra 
integrantes especialmente do 
Exército.

Os comandantes da Mari-
nha, Exército e Aeronáutica 
não só referendaram como 
também participaram da 
elaboração da nota publi-
cada ontem pelo Ministério 
da Defesa, em repúdio às 

declarações de Aziz sobre 
corrupção entre parte dos 
mil i tares .  O presidente 
Bolsonaro também passou 
boa parte do dia focado na 
articulação da resposta à 
comissão.

Aziz reagiu publicamente 
também na noite desta quarta 
e disse que o ato é uma tenta-

tiva de intimidação ao Senado. 
Durante o depoimento do 
ex-diretor do Departamento 
de Logística, Roberto Ferreira 
Dias, nesta quarta-feira, Aziz 
disse que “os bons das Forças 
Armadas devem estar envergo-
nhados” pelo envolvimento de 
militares nas suspeitas de nego-
ciações de vacinas do Ministé-

rio da Saúde.
Em seu depoimento, Dias 

atribuiu ao ex-secretário-
-executivo do Ministério da 
Saúde, coronel Élcio Franco, a 
responsabilidade da compra 
de vacinar na gestão do general 
Eduardo Pazuello. Hoje ambos 
ocupam cargos no Palácio do 
Planalto.

RETALIAÇÃO

Militares ameaçam reação “mais dura” se 
CPI citar corrupção nas Forças Armadas

Reprodução/Twitter
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Uma operação 
para coibir 
fraudes em 

bombas de combustíveis 
de postos situados na capi-
tal, região metropolitana e 
no interior do Estado, foi 
deflagrada pela Secretaria 
de Segurança Pública de 
Alagoas, por meio da Seção 
de Combate aos Crimes 
Tributár ios  (SECOTAP/
DECCOR) da Polícia Civil, 
e Comando de Policiamento 
da Capital (CPC), da Polícia 
Militar e Corpo de Bombei-
ros Militar. Iniciada no dia 28 
de junho, ela será concluída 
hoje.

Denominada de “Opera-
ção Petróleo ReaL”, a ação faz 
parte de mobilização nacional 

coordenada pelo Ministério 
da Justiça e Segurança Pública 
(MJSP), e ocorreu em vários 
Estados. 

Em Alagoas, a operação foi 
realizada em conjunto com o 

PROCON do Estado e Agência 
Nacional de Petróleo (ANP).

De acordo com o dele-
gado Antônio Edson, titular 
da Seção de Combate aos 
Crimes Tributários, da PCAL, 

as ações integradas iniciaram 
no dia 28 de junho e terminam 
nesta quinta-feira (8). As visto-
rias verificaram a qualidade 
dos combustíveis, a validade 
dos produtos, a aferição das 
bombas de abastecimentos, a 
transparência da composição 
dos preços ao consumidor, 
regularidades tributárias e 
outras infrações administrati-
vas e criminais. 

Durante a fiscalização, os 
fiscais da ANP e do PROCON/
AL e Bombeiros Militares 
analisaram a qualidade dos 
combustíveis, a vazão dos 
bicos dos combustíveis, além 
de possíveis fraudes fiscais de 
pagamento de impostos.

Segundo o delegado, 
possíveis crimes de frau-

des fiscais, adulteração na 
qualidade e quantidade 
de combustíveis, previs-
tos na Lei 8.137/90 e na Lei 
8.176/91, serão investigados 
pela SECOTAP em inquéri-
tos policiais. “Dessa forma, a 
operação integrada permite 
que o consumidor adquira 
combustível de qualidade 
e que seja compatível com 
as normas previstas em lei, 
ressalta Antônio Edson.

A autoridade policial disse 
ainda que o resultado da Opera-
ção Petróleo Real, de fiscaliza-
ção e combate às fraudes nos 
postos de combustíveis, será 
apresentado pela Secretaria de 
Segurança Pública de Alagoas 
(SSP), nesta sexta-feira (9), em 
horário e local a ser definido.

PC conclui operação de fraudes 
em postos de combustíveis

OPERAÇÃO “PETRÓLEO REAL” INICIOU termina hoje; ação faz parte de mobilização nacional coordenada pelo MJSP

Ascom PC

Severino Carvalho
Repórter

O governador Renan Filho 
participou, na manhã desta 
quarta-feira (08), da 4ª Confe-
rência Tripartite Internacional 
sobre “Melhoria e Prevenção 
de Favelas no âmbito da 
Década de Ação”. Convidado 
do evento virtual promovido 
pelo ONU-Habitat, pela Orga-
nização dos Estados da África, 
Caribe e Pacífico (OEACP) 
e pela Comissão Europeia, 
o governador apresentou as 
ações exitosas do programa 
Vida Nova nas Grotas, que vem 
mudando para a melhor a reali-
dade urbanística de mais de 70 
comunidades em Maceió.

“Esse programa tem se 
tornado referência pela eficá-
cia em melhoria da qualidade 
de vida, pelo atendimento à 
população e também pelos 
resultados que tem colhido, 
sobretudo possibilitado por 
uma política pública focada em 
planejamento adequado e que 
traz resultados rápidos, rela-
tivamente baratos e que eleva 
muito a qualidade de vida e a 
autoestima dessas comunida-
des”, destacou Renan Filho, 
durante a conferência.

Aberto na terça-feira (06), o 
evento ocorre de forma on-line 
e se encerra nesta quinta (09) 

como parte do diálogo político 
global do Programa Participa-
tivo de Melhoria de Favelas 
(Participatory Slum Upgrading 
Programme - PSUP) imple-
mentado em 190 cidades de 40 
países, financiado pela Comis-
são Europeia.

Renan Filho participou do 
segundo dia da conferência ao 
lado do secretário de Estado da 
Fazenda, George Santoro; da 
secretária especial do Tesouro 
Estadual, Renata dos Santos; 
do Coordenador de Projetos 
do ONU-Habitat em Maceió, 
Alex Rosa; e do líder comunitá-
rio Paulo Pelé, que representou 
as grotas Triunfo, Bananeiras 
e Freira, situadas no bairro do 
Jacintinho.

“Eu me sinto honrado em 
estar representando as lide-
ranças das grotas de Maceió. 
Falar de grota hoje é bom, 
mas no passado era grande o 
sofrimento do pessoal. Hoje 
todos querem descer as grotas, 
porque tem escadarias, corri-
mãos, pontilhões e as casas 
estão sendo reformadas”, afir-
mou Paulo Pelé.

A conferência abordou a 
melhoria participativa de fave-
las em larga escala, com o tema: 
“Não deixar ninguém e nenhum 
espaço para trás” para inclusão, 
integração e urbanização susten-
tável a todos. Neste sentido, 

Renan Filho discorreu sobre as 
intervenções urbanísticas feitas 
nas grotas de Maceió, os proje-
tos de inclusão social e os desa-
fios futuros do programa, que 
pretende chegar a todas as 100 
grotas de Maceió, onde vivem 
mais de 350 mil pessoas.

O programa desenvol-
vido pelo Governo de Alagoas 
surgiu ainda em 2015, com o 
nome Pequenas Obras, Gran-
des Mudanças, executado pela 
Secretaria de Estado da Infra-
estrutura (Seinfra), em parceria 
com o ONU-Habitat, programa 
das Nações Unidas para Assen-
tamentos Humanos.

PARCERIA
A parceria com o ONU-

-Habitat possibilitou a feitura 
de um grande mapeamento e 
a coleta de dados nas grotas de 
Maceió, facilitando o conhe-
cimento sobre a realidade de 
cada comunidade pesquisada, 
observando suas características 
e necessidades. Isso favoreceu a 
dinamização das ações feitas de 
forma específica.

Alex Rosa afirmou que 
dentro da estrutura do ONU-
-Habitat, o projeto de Alagoas 
é muito bem reconhecido em 
todo o mundo, justamente pelo 
êxito de suas ações, que são 
conectadas aos anseios e neces-
sidades dos moradores locais.

EVENTO INTERNACIONAL

‘Vida Nova nas Grotas’ é 
destaque em conferência

Força-tarefa realizou diversas fiscalizações em postos de combustíveis

João Henrique Siqueira
Repórter

O Governo de Alagoas 
publicou no Diário Oficial do 
Estado (DOE) desta quinta-
-feira (8), o edital do concurso 
público da Secretaria de 
Estado da Fazenda (Sefaz-
-AL). As inscrições para o 
certame começam no dia 15 
de julho e seguem até o dia 18 
de agosto. O edital completo 
pode ser conferido aqui.

São ofertadas 35 vagas, 
distribuídas em 25 para os 
cargos de Auditor Fiscal da 
Receita Estadual, com média 
salarial de R$ 9.899,81, e 10 
para Auditor de Finanças 
e Controle de Arrecadação 
da Fazenda Estadual com 
remuneração inicial prevista 
de R$ 8.638,75, ambos com 
carga horária semanal de 40 
horas.

As inscrições custam R$ 
200. A taxa de pagamento 
tem data limite até 24 de 
agosto. O período para soli-
citar isenção de taxa ocorre 
de 15 a 29 de julho. Ao 
total, 28 vagas são de ampla 
concorrência e sete vagas 
destinadas às pessoas com 
deficiência. O interessado 
deve possuir nível superior 
em qualquer área de forma-
ção e estar em dia com as 

obrigações civis.
A seleção será dividida 

em duas fases, que serão 
realizadas nos dias 23 e 24 de 
outubro. A primeira etapa 
corresponde à prova obje-
tiva, com 4 horas e 30 minu-
tos de duração, e a segunda 
à prova discursiva terá dura-
ção de 3 horas, ambas de 
caráter eliminatório e classi-
ficatório.

A fase objetiva do exame 
será composta por 100 
questões de conhecimen-
tos ásicos e 60 questões de 
conhecimentos específi-
cos no qual o julgamento 
de cada item deve ser feito 
entre “certo” ou “errado”. 
Já na etapa discursiva, os 
candidatos terão dois estu-
dos de caso para discorre-
rem a respeito.

O concurso tem banca 
organizadora, o Centro 
Brasileiro de Pesquisa 
em Avaliação e Seleção e 
de Promoção de Eventos 
(Cebraspe), e as inscrições 
serão feitas exclusivamente 
pelo site cebraspe.org.br. 
A divulgação do gabarito 
está prevista para o dia 26 
de outubro, e o resultado 
final nas provas objetivas e 
de resultado provisório na 
prova discursiva para o dia 
19 de novembro.

35 VAGAS PARA AUDITOR

Sefaz/AL publica
edital de concurso
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Uma iniciativa 
do deputado 
e s t a d u a l 

Sílvio Camelo (PV), líder da 
bancada do governo, e da 
Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do 
Estado de Alagoas (Feco-
mércio AL) promoveu uma 
reunião híbrida, ontem, entre 
as entidades representativas 
do setor de bares, restauran-
tes, lanchonetes, foodtru-
cks e similares, as Câmaras 
Empresariais da Federação 
e a Desenvolve – Agência 
de Fomento de Alagoas. O 
objetivo foi esclarecer dúvi-
das sobre a linha de crédito 
ofertada pelo governo a estes 
segmentos.

Com dificuldades de fluxo 
de caixa, o setor vem lutando 
para equilibrar as contas e, 
segundo as lideranças empre-
sariais, em que pese a linha de 
crédito trazer uma perspectiva 
positiva, o processo de análise 
documental para habilitação 
do crédito passa do prazo de 
20 dias estipulado pela própria 
agência. A situação está tão 
comum que existem empresas 
que aguardam há mais de 90 
dias por uma resposta.

O programa foi lançado no 
dia 12 de março, tendo os três 
primeiros créditos liberados 

no dia 21 daquele mês. Porém, 
a ausência de um sistema 
operacional, já que o processo 
de análise continua manual, 
somada à alta demanda contri-
buíram para essa demora no 
tempo de resposta às empresas. 
“Falhas evidentemente acon-
teceriam. Nós saímos de 100 
atendimentos por semana para 
30 mil nos primeiros 15 dias”, 
disse Humberto Lira, presi-
dente da Desenvolve. Segundo 
informou, até o momento, 
dos R$ 45 milhões destinados 
ao programa, R$ 8,3 milhões 
foram distribuídos entre 3.034 
MEIs e outros R$ 8,1 milhões 
entre 281 MEs. A estimativa 
é que o restante do valor seja 
exaurido até outubro. Ainda de 
acordo com Lira, foi contratada 

uma empresa de tecnologia e a 
previsão é de que, a partir de 28 
de julho, um software ajude a 
agilizar esse trabalho.

O presidente da Fecomér-
cio, Gilton Lima, agradeceu a 
disponibilidade dos represen-
tantes do governo esclarecerem 
as dúvidas e defendeu que o 
diálogo, por meio da aproxi-
mação entre os empresários e a 
Desenvolve, é o caminho. “Que 
possamos sair mais maduros 
no sentido de descobrir alguns 
gargalos que poderão estar 
acontecendo para, a partir de 
hoje, serem sanados”, falou. 

VISÃO EMPRESARIAL
O presidente da Associação 

Brasileira de Bares e Restauran-
tes – seccional Alagoas (Abrasel 

AL), Eutímio Brandão, lembrou 
que o segmento vem há 16 
meses com restrições nos horá-
rios de funcionamento (osci-
lando entre restrições parciais 
ou totais) e, como consequên-
cia, 72% dos estabelecimentos 
vêm trabalhando no prejuízo. 
“Nós somos um dos setores 
mais afetados com a pandemia. 
Nosso produto é um produto 
perecível. Quando a gente não 
vende, além de não estar aufe-
rindo receita, a gente está estra-
gando a matéria-prima que a 
gente oferece”, observou, acres-
centando um balanço realizado 
pela entidade apontou que 56% 
dos associados que solicitaram o 
crédito ainda estão sem resposta.

“Em um programa que o 
governo se preparou com boas 
intenções, teria que, no mínimo, 
zelar pela rapidez e agilidade. 
Para uma ferramenta que é para 
ser emergencial, quatro meses é 
muito tempo para quem está na 
necessidade do amanhã, do pão 
de cada dia”, pontuou Thiago 
Pontes, presidente da Câmara 
Empresarial dos Foodtrucks 
da Fecomércio e representante 
da Associação de Foodtrucks, 
ao lembrar que o programa 
do governo foi lançado em 
março. Como empresário, ele 
que também solicitou a linha 
de crédito, mas até o momento 

não teve nenhum retorno, nem 
mesmo uma ligação para dizer 
se está faltando documentação.

Citando uma pesquisa 
da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV) como Sebrae, em 2020, 
a qual apontou que os empre-
endedores negros foram mais 
afetados pelas restrições de 
circulação de pessoas e que 
estes, ao recorrerem a institui-
ções bancárias para o acesso 
a crédito têm taxa  de recusa 
maior, mesmo sendo um valor 
26% menor do que o solicitado 
por empreendedores brancos, o 
presidente da Câmara de Afro-
empreendedores da Federação, 
Jonathan Silva questionou se há 
uma política direcionada de 
crédito para o empreendedor 
preto. “Acho que seria viável e 
plausível a Desenvolve obser-
var fazer esse recorte racial 
visto que existem essas proble-
máticas”. Sobre isso, o gestor da 
agência de fomento disse que o 
programa é para todos, sendo 
analisados os CPFs e CNPJs 
inscritos, não as etnias.

Também participaram da 
reunião representantes do 
Sebrae AL, da Federação das 
Câmaras de Dirigentes Lojis-
tas (FCDL), do Sirecom AL, do 
Sindilojas União dos Palmares 
e da Câmara dos Centros de 
Formação de Condutores.

Desenvolve esclarece dúvidas 
dos empresários sobre crédito

SETOR DE BARES restaurantes, lanchonetes, foodtrucks e similares pede mais agilidade na análise e concessão de crédito

O Programa Alagoas 
Maior, parceria do Sebrae 
Alagoas e Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Econô-
mico e Turismo de Alagoas 
(Sedetur/AL), segue com a 
realização de ações de inserção 
de produtos genuinamente 
alagoanos no mercado. Uma 
delas é a abertura de uma loja 
no Parque Shopping Maceió, 
onde é possível encontrar mais 
de 70 produtos feitos por 10 
grupos produtivos. Entre os 
produtos estão: mel, própolis, 
sequilhos, rapadura e peças 
de artesanato como colares e 
cocás da tribo Xukuru-kariri; 
sandálias, cintos e bolsas em 
couro de tilápia.

Com a expertise do Sebrae 
Alagoas, os grupos partici-
pantes receberam capacita-

ções e consultorias de gestão, 
mercado e tecnológicas, com 
o foco na melhoria da gestão, 
processos e produtos, marca, 
rotulagem e informações nutri-
cionais de diversos produtos.

De acordo com a gerente 
adjunta da Unidade de Relacio-
namento Empresarial (URE) do 
Sebrae Alagoas, Fátima Aguiar, 
após a capacitação desses 
grupos, foram realizadas roda-
das de negócio, divulgação dos 
produtos, inserção em compras 
governamentais (estado e 
municípios), participação em 
feiras e eventos, além da divul-
gação em mídias sociais. 

Ela também reforçou a 
importância desse trabalho 
para que esses produtores 
possam vender mais, sobre-
tudo nesse período de pande-

mia e, assim difundir mais 
produtos locais no mercado, 
levando desenvolvimento para 
os empreendedores envolvidos 
e suas famílias. 

“Este novo canal surge 
como mais um diferencial de 
comercialização desses produ-
tos, ampliação de vendas, além 
de gerar mais renda para os 
produtores. Iniciativas assim 
são realizadas visando a divul-
gação desses produtos e, a 
partir disso, são geradas novas 
demandas e, consequente-
mente, o aumento dos volumes 
de produção e vendas. Esse 
fluxo de geração de riqueza 
promove a melhoria da quali-
dade de vida dos produtores 
e o desenvolvimento do terri-
tório onde estão inseridos”, 
conclui.

PROGRAMA ALAGOAS MAIOR 
E OUTROS CANAIS DE VENDA
A iniciativa é apenas um 

dos canais de comercialização. 
O programa também facilitou a 
comercialização desses produ-
tos em supermercados, merca-
dinhos, farmácias, lojas de 
produtos naturais, feiras, entre 
outros. Ao todo, fazem parte 
do programa 22 organizações 
coletivas entre associações e 
cooperativas, com produtos de 
seis atividades: Horticultura, 
Fruticultura, Mandiocultura, 
Apicultura, Ovinocaprino-
cultura e Turismo (atividades 
correlatas).

O Programa Alagoas Maior 
teve início em agosto de 2019, 
na I Plenária do Fórum Estadual 
das Microempresas e Empre-
sas de Pequeno Porte, onde 

foi assinado o convênio para 
sua execução, que substitui e 
amplia as ações previstas no 
Programa de Arranjos Produ-
tivos Locais (PAPL), executado 
por 15 anos no estado. O projeto 
tem mais de 12,5 mil beneficiá-
rios (diretos/indiretos), com o 
foco em três regiões territoriais: 
Sertão, Agreste e Serrana dos 
Quilombos. 

Os grupos beneficiados 
recebem capacitações e consul-
torias de gestão, mercado e 
tecnológicas, voltadas à intro-
dução de novos produtos e 
processos, de acordo com diag-
nósticos prévio, como também 
poderão receber equipamentos 
para melhoria dos processos 
produtivos, assim como a pros-
pecção e abertura de novos 
mercados.

PARCERIA

Alagoas Maior comercializa produtos 
em loja do Parque Shopping Maceió

Divulgação

O objetivo foi esclarecer dúvidas sobre a linha de crédito ofertada pelo governo
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Uma iniciativa 
do deputado 
e s t a d u a l 

Sílvio Camelo (PV), líder da 
bancada do governo, e da 
Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do 
Estado de Alagoas (Feco-
mércio AL) promoveu uma 
reunião híbrida, ontem, entre 
as entidades representativas 
do setor de bares, restauran-
tes, lanchonetes, foodtru-
cks e similares, as Câmaras 
Empresariais da Federação 
e a Desenvolve – Agência 
de Fomento de Alagoas. O 
objetivo foi esclarecer dúvi-
das sobre a linha de crédito 
ofertada pelo governo a estes 
segmentos.

Com dificuldades de fluxo 
de caixa, o setor vem lutando 
para equilibrar as contas e, 
segundo as lideranças empre-
sariais, em que pese a linha de 
crédito trazer uma perspectiva 
positiva, o processo de análise 
documental para habilitação 
do crédito passa do prazo de 
20 dias estipulado pela própria 
agência. A situação está tão 
comum que existem empresas 
que aguardam há mais de 90 
dias por uma resposta.

O programa foi lançado no 
dia 12 de março, tendo os três 
primeiros créditos liberados 

no dia 21 daquele mês. Porém, 
a ausência de um sistema 
operacional, já que o processo 
de análise continua manual, 
somada à alta demanda contri-
buíram para essa demora no 
tempo de resposta às empresas. 
“Falhas evidentemente acon-
teceriam. Nós saímos de 100 
atendimentos por semana para 
30 mil nos primeiros 15 dias”, 
disse Humberto Lira, presi-
dente da Desenvolve. Segundo 
informou, até o momento, 
dos R$ 45 milhões destinados 
ao programa, R$ 8,3 milhões 
foram distribuídos entre 3.034 
MEIs e outros R$ 8,1 milhões 
entre 281 MEs. A estimativa 
é que o restante do valor seja 
exaurido até outubro. Ainda de 
acordo com Lira, foi contratada 

uma empresa de tecnologia e a 
previsão é de que, a partir de 28 
de julho, um software ajude a 
agilizar esse trabalho.

O presidente da Fecomér-
cio, Gilton Lima, agradeceu a 
disponibilidade dos represen-
tantes do governo esclarecerem 
as dúvidas e defendeu que o 
diálogo, por meio da aproxi-
mação entre os empresários e a 
Desenvolve, é o caminho. “Que 
possamos sair mais maduros 
no sentido de descobrir alguns 
gargalos que poderão estar 
acontecendo para, a partir de 
hoje, serem sanados”, falou. 

VISÃO EMPRESARIAL
O presidente da Associação 

Brasileira de Bares e Restauran-
tes – seccional Alagoas (Abrasel 

AL), Eutímio Brandão, lembrou 
que o segmento vem há 16 
meses com restrições nos horá-
rios de funcionamento (osci-
lando entre restrições parciais 
ou totais) e, como consequên-
cia, 72% dos estabelecimentos 
vêm trabalhando no prejuízo. 
“Nós somos um dos setores 
mais afetados com a pandemia. 
Nosso produto é um produto 
perecível. Quando a gente não 
vende, além de não estar aufe-
rindo receita, a gente está estra-
gando a matéria-prima que a 
gente oferece”, observou, acres-
centando um balanço realizado 
pela entidade apontou que 56% 
dos associados que solicitaram o 
crédito ainda estão sem resposta.

“Em um programa que o 
governo se preparou com boas 
intenções, teria que, no mínimo, 
zelar pela rapidez e agilidade. 
Para uma ferramenta que é para 
ser emergencial, quatro meses é 
muito tempo para quem está na 
necessidade do amanhã, do pão 
de cada dia”, pontuou Thiago 
Pontes, presidente da Câmara 
Empresarial dos Foodtrucks 
da Fecomércio e representante 
da Associação de Foodtrucks, 
ao lembrar que o programa 
do governo foi lançado em 
março. Como empresário, ele 
que também solicitou a linha 
de crédito, mas até o momento 

não teve nenhum retorno, nem 
mesmo uma ligação para dizer 
se está faltando documentação.

Citando uma pesquisa 
da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV) como Sebrae, em 2020, 
a qual apontou que os empre-
endedores negros foram mais 
afetados pelas restrições de 
circulação de pessoas e que 
estes, ao recorrerem a institui-
ções bancárias para o acesso 
a crédito têm taxa  de recusa 
maior, mesmo sendo um valor 
26% menor do que o solicitado 
por empreendedores brancos, o 
presidente da Câmara de Afro-
empreendedores da Federação, 
Jonathan Silva questionou se há 
uma política direcionada de 
crédito para o empreendedor 
preto. “Acho que seria viável e 
plausível a Desenvolve obser-
var fazer esse recorte racial 
visto que existem essas proble-
máticas”. Sobre isso, o gestor da 
agência de fomento disse que o 
programa é para todos, sendo 
analisados os CPFs e CNPJs 
inscritos, não as etnias.

Também participaram da 
reunião representantes do 
Sebrae AL, da Federação das 
Câmaras de Dirigentes Lojis-
tas (FCDL), do Sirecom AL, do 
Sindilojas União dos Palmares 
e da Câmara dos Centros de 
Formação de Condutores.

Desenvolve esclarece dúvidas 
dos empresários sobre crédito

SETOR DE BARES restaurantes, lanchonetes, foodtrucks e similares pede mais agilidade na análise e concessão de crédito

O Programa Alagoas 
Maior, parceria do Sebrae 
Alagoas e Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Econô-
mico e Turismo de Alagoas 
(Sedetur/AL), segue com a 
realização de ações de inserção 
de produtos genuinamente 
alagoanos no mercado. Uma 
delas é a abertura de uma loja 
no Parque Shopping Maceió, 
onde é possível encontrar mais 
de 70 produtos feitos por 10 
grupos produtivos. Entre os 
produtos estão: mel, própolis, 
sequilhos, rapadura e peças 
de artesanato como colares e 
cocás da tribo Xukuru-kariri; 
sandálias, cintos e bolsas em 
couro de tilápia.

Com a expertise do Sebrae 
Alagoas, os grupos partici-
pantes receberam capacita-

ções e consultorias de gestão, 
mercado e tecnológicas, com 
o foco na melhoria da gestão, 
processos e produtos, marca, 
rotulagem e informações nutri-
cionais de diversos produtos.

De acordo com a gerente 
adjunta da Unidade de Relacio-
namento Empresarial (URE) do 
Sebrae Alagoas, Fátima Aguiar, 
após a capacitação desses 
grupos, foram realizadas roda-
das de negócio, divulgação dos 
produtos, inserção em compras 
governamentais (estado e 
municípios), participação em 
feiras e eventos, além da divul-
gação em mídias sociais. 

Ela também reforçou a 
importância desse trabalho 
para que esses produtores 
possam vender mais, sobre-
tudo nesse período de pande-

mia e, assim difundir mais 
produtos locais no mercado, 
levando desenvolvimento para 
os empreendedores envolvidos 
e suas famílias. 

“Este novo canal surge 
como mais um diferencial de 
comercialização desses produ-
tos, ampliação de vendas, além 
de gerar mais renda para os 
produtores. Iniciativas assim 
são realizadas visando a divul-
gação desses produtos e, a 
partir disso, são geradas novas 
demandas e, consequente-
mente, o aumento dos volumes 
de produção e vendas. Esse 
fluxo de geração de riqueza 
promove a melhoria da quali-
dade de vida dos produtores 
e o desenvolvimento do terri-
tório onde estão inseridos”, 
conclui.

PROGRAMA ALAGOAS MAIOR 
E OUTROS CANAIS DE VENDA
A iniciativa é apenas um 

dos canais de comercialização. 
O programa também facilitou a 
comercialização desses produ-
tos em supermercados, merca-
dinhos, farmácias, lojas de 
produtos naturais, feiras, entre 
outros. Ao todo, fazem parte 
do programa 22 organizações 
coletivas entre associações e 
cooperativas, com produtos de 
seis atividades: Horticultura, 
Fruticultura, Mandiocultura, 
Apicultura, Ovinocaprino-
cultura e Turismo (atividades 
correlatas).

O Programa Alagoas Maior 
teve início em agosto de 2019, 
na I Plenária do Fórum Estadual 
das Microempresas e Empre-
sas de Pequeno Porte, onde 

foi assinado o convênio para 
sua execução, que substitui e 
amplia as ações previstas no 
Programa de Arranjos Produ-
tivos Locais (PAPL), executado 
por 15 anos no estado. O projeto 
tem mais de 12,5 mil beneficiá-
rios (diretos/indiretos), com o 
foco em três regiões territoriais: 
Sertão, Agreste e Serrana dos 
Quilombos. 

Os grupos beneficiados 
recebem capacitações e consul-
torias de gestão, mercado e 
tecnológicas, voltadas à intro-
dução de novos produtos e 
processos, de acordo com diag-
nósticos prévio, como também 
poderão receber equipamentos 
para melhoria dos processos 
produtivos, assim como a pros-
pecção e abertura de novos 
mercados.

PARCERIA
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O Seguro e a Crise hídrica
Nos últimos anos, a cada 

fim de verão, que é a tempo-
rada das chuvas, os reservató-
rios estão menos cheios, quer 
dizer, tem chovido menos nas 
regiões onde a água para abas-
tecê-los é captada.

A situação vem se agra-
vando desde o ano passado, 
quando a crise hídrica, de 
acordo com números recen-
temente publicados, gerou 
prejuízos de mais de R$ 30 
bilhões para o País. Para quem 
não pensou no tema, a crise 
hídrica é decorrência das 
mudanças climáticas. Não 
passa de uma longa estia-
gem atípica, mas que tem se 
tornado mais frequente nos 
últimos anos.

Se, de um lado, as regiões 
Sudeste e Nordeste sofrem 
com a seca, de outro, a região 
Norte padece, submersa pela 
maior cheia das últimas déca-
das. Dois efeitos das mudan-
ças climáticas, com os ciclos 
do El Niño e da El Niña inter-
ferindo mais agudamente no 
clima nacional.

Mas se a crise hídrica 
como um todo é evidente 
e seus prejuízos podem ser 
facilmente quantificados no 
aumento da conta de energia 
elétrica, há um universo de 
eventos quase invisíveis que 
afeta milhares de pessoas atin-
gidas pela seca.

Vários agricultores garan-
tem que a “safrinha”, ou a 
safra de inverno, está compro-
metida por conta da estiagem. 
E tem quem vá além e diga 
que a safra do ano que vem 
também pode ser afetada pela 
seca recorrente, se a chuva não 
cair intensamente a partir de 
setembro.

Se o prejuízo de 2020 foi de 
R$ 30 bilhões, é de se imaginar 
que este ano não fique atrás, até 
porque a falta de chuvas vem 
na continuação de um ano em 
que elas não foram pródigas. 
Ou seja, para quem não acre-

dita no fenômeno, o País está 
claramente tendo perdas de 
vulto em função das mudan-
ças climáticas, no caso, a seca 
que atinge parte do território 
nacional, além da cheia que 
castiga a região amazônica.

De acordo com os núme-
ros publicados, o setor mais 
atingido foi a agricultura, mas 
a indústria não passou isenta, 
com perdas de quase R$ 1 
bilhão. De forma abrangente, 
toda a sociedade foi de alguma 
maneira afetada, e os custos 
acima não mostram o total 
das perdas, já que muitos dos 

prejuízos ficam escondidos, 
restritos aos locais onde se dão.

Parte dessas perdas não 
poderia ser coberta pelas 
apólices de seguros, mas parte 
importante poderia. Existem 
seguros para fazer frente a 
esses riscos, inclusive o da 
eventual perda de renda, ou 
lucros cessantes, das opera-
doras das usinas hidrelétricas, 
que terão seu faturamento 
afetado pelo racionamento de 
água em seus reservatórios.

Mas as garantias oferecidas 
pelas seguradoras vão além 
e protegem, por exemplo, as 

lavouras atingidas pela estia-
gem e que por isso tenham 
quebra da produção. Também 
indenizam eventuais danos 
decorrentes de incêndios causa-
dos ou ampliados pela seca que 
atinge determinada região.

CONCLUSÃO
Em suma, não é exclusi-

vidade do Brasil. O mundo 
inteiro passa por fenômeno 
semelhante. Basta olhar as 
queimadas que devastam 
a Califórnia, a Austrália e 
grandes áreas da Europa. A 
tendência é este quadro â além 
de outros eventos de origem 
climática â se agravar ao longo 
dos próximos anos.

Que algo precisa ser feito 
está claro. O quando também é 
evidente: o mais rápido possí-
vel! A questão é o quê e como. 
Não dá mais para os países 
fecharem os olhos, como se 
não fosse com eles. E também 
as seguradoras precisam 
oferecer novos produtos, dese-
nhados para o novo cenário.

Gostou do tema de hoje? 
Acompanhe também nosso 
quadro “Momento Seguro” 
todas as quintas feiras na rádio 
98,3 FM, a partir das 7h30 e, na 
TVMAR (Canal 525 NET), a 
partir das 9h. Participem com 
suas perguntas!  Até a próxima 
se Deus quiser! Um grande 
abraço!

Internet
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Já pensou em cursar medicina na Alemanha?

Programa Schwarzman de bolsa de mestrado – China
Fonte: Schwarzman Scholars 

Bolsa de graduação e pós-graduação - Japão 
Fonte: Kanagawa University

Bolsa Fulbright para ensino e pesquisa em Saúde Pública - EUA
Fonte: Fulbright Brasil

Já estão abertas as inscrições para o 
Programa Schwarzman Scholars para 
bolsas de mestrado e liderança na 
Universidade de Tsinghua, em Pequim 
(China), em inglês.  
Trata-se de um programa de liderança 
e acadêmico de alto engajamento 
projetado em colaboração com univer-
sidades líderes mundiais (Harvard, Yale 
e outras) para criar uma comunidade 
internacional que faz pontes entre as 
diferenças.  Seu objetivo é ajudar os 
bolsistas a mergulhar em tópicos e 

práticas específicas ligadas a Econo-
mia, Administração, Políticas Públicas 
ou Estudos Internacionais, ao mesmo 
tempo em que aprimoram suas habili-
dades como futuros líderes globais.  
Os bolsistas receberão uma bolsa de 
estudos abrangente, incluindo mensa-
lidades e taxas, turnê de estudos 
no país, viagem de ida e vinda para 
Pequim, seguro de saúde e um valor 
pago para as despesas pessoais.   
Os candidatos devem apresentar os 
seguintes critérios de elegibilidade: 

ter graduação completa (até 1º de 
agosto de 2020) e possuir proficiência 
em inglês comprovada por Toefl ou Ielts 
ter entre 18 e 29 anos (até 1º de agosto 
de 2021) 
apresentar, pelo menos, duas  cartas 
de recomendação, três cartas de moti-
vação com diferentes temas, histórico 
escolar completo e currículo.   
Candidatos com formação em qual-
quer área podem se inscrever até 21 de 
setembro de 2021. Mais informações 
em https://bit.ly/3hI9Og6 . 

Estudantes interessados em estudar 
no Japão já podem apresentar candi-
datura para o programa internacional 
oferecido pela Kanagawa University. 
 A possibilidade de bolsa está dispo-
nível para interessados nos progra-
mas de graduação e pós-graduação 
das faculdades de Direito, Economia, 
Administração de Empresas, Ciên-
cias Humanas, Línguas Estrangeiras, 
Estudos Interculturais e Japoneses, 
Ciências e Engenharia, Escola de Pós-
-Graduação em Ciências e Escola de 
Pós-Graduação em Engenharia.  
São elegíveis os candidatos que:   
tiverem status de estudantes interna-
cionais com financiamento privado 

estejam matriculados e aceitos em 
programa de graduação ou pós-
-graduação da universidade e 
apresentarem pontuações mínimas 
exigidas nos seguintes testes de profi-

ciência na língua inglesa 
apresentarem GPA maior ou igual a 
2,0
Mais informações em https://bit.
ly/3xpyvEF . 

A Comissão Fulbright Brasil lança edital 
de Bolsa para professores/pesquisado-
res interessados em realizar pesquisa e 
ministrar aulas na área de Saúde Pública 
na Universidade de San Diego, EUA.  
São elegíveis os candidatos que 
apresentarem os seguintes crité-
rios: 
Ter nacionalidade brasileira e não ter 
nacionalidade norte-americana 
Ter concluído o doutorado antes de 31 
de dezembro de 2013 
Ter dez anos de experiência em Saúde 
Pública 
Ter fluência em inglês 
Permanecer no Brasil durante a seleção, 
afiliação e partida aos EUA e 
Não receber bolsa ou benefício finan-
ceiro de outras agências ou entidades 

brasileiras com o mesmo objetivo 
Os selecionados serão beneficia-
dos com: 
US$ 30,200 para cobrir as despesas de 
passagem aérea e manutenção e mora-
dia nos EUA por quatro meses 
Seguro para acidentes e doenças limi-
tado (ASPE Accident and Sickness 
Program for Exchanges) 
Acesso às facilidades e serviços de UC, 
San Diego tais como: escritório, biblio-
teca e outras cortesias regularmente 
disponibilizadas para a comunidade 
acadêmica para assegurar o êxito das 
atividades de pesquisa e ensino e 
Taxa do visto J-1 
Inscrições até 1º de agosto de 2021. 
Mais informações em https://bit.
ly/3wt0Ybg . 

O número de pessoas 
interessadas em cursar medi-
cina no exterior é, cada vez 
mais, crescente. O destino é 
bem variado, e inclui países 
muitas vezes inimagináveis 
à primeira vista. O que você 
acha, então, de se graduar na 
Alemanha?    

Apesar de totalmente 
possível, tenho que esclare-
cer sobre a grande concor-
rência, como também ocorre 
no Brasil. Segundo o deuts-
chland.de*, uma média de 
45.000 candidatos concorrem 
para uma das cerca de 9.000 

vagas anuais disponíveis 
para estudar medicina na 
Alemanha.  

 É importante, no entanto, 
esclarecer que o processo de 
seleção é bem diferente do 
brasileiro. Dados mostram 
que, em média, 30% dos 
alunos são selecionados com 
base em seus desempenhos 
nas provas finais, 60% são 
escolhidos pelas universi-
dades com base em um teste 
de aptidão específico para o 
curso. Para a escolha dos dez 
por cento restantes, os recru-
tadores consideram a experi-

ência prática, por exemplo, 
na assistência de enferma-
gem ou no trabalho labora-
torial; entrevistas de seleção 
ou prêmios em competições 
científicas. Ou seja, estamos 
falando em, pelo menos, dois 
critérios que não têm nada a 
ver com as notas escolares. 

 Cerca de 40 universi-
dades em toda a Alemanha 
oferecem um diploma em 
medicina humana, incluindo 
o mundialmente famoso 
Charité University Hospital 
em Berlim, com o qual cola-
boram a Freie Universität 

e a Humboldt-Universität 
Berlin. 

A relevância dada para a 
prática clínica vem aumen-
tando o tempo todo quando 
falamos no programa em 
si. São quatro semestres de 
disciplinas básicas seguidos 
por seis semestres de disci-
plinas específicas. Posterior-
mente, o aluno é confrontado 
com um ano prático em cirur-
gia, medicina interna e uma 
área eletiva. Uma vez que 
os alunos tenham passado 
nos exames médicos orais e 
práticos finais, eles recebem 

sua licença para praticar. 
Brasileiros, por serem 

considerados “estudan-
tes internacionais” podem 
e n c o n t r a r  i n f o r m a ç õ e s 
abrangentes sobre o estudo 
de medicina no s i te  do 
German Academic Exchange 
Service (DAAD) study-in-
-germany.de. Vale a pena 
conferir. 

 *  Texto escrito com 
base  na  publicação  de 
Johannes Göbel  intitulada 
“Study medicine and help 
people” (deutschland.de em 
27.10.2020).


