
De janeiro até o último dia 6, 
a Aneel (Agência Nacional de 
Energia Elétrica) atualizou os 
preços cobrados por 31 distri-
buidoras que atendem municí-
pios de 14 estados brasileiros. 
Os outros estados ainda não 
tiveram reajustes, mas terão. É 
uma questão de dias.
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POLÍCIA FAZ O ÓBVIO 
E PRENDE INOCENTE

Na sexta-feira passada, um 
jovem foi preso em “flagrante”, 
sob a acusação de ter assas-
sinado a própria namorada, 

Larissa Vitória da Silva, 20 anos. 
A vítima foi morta por asfixia 
e, mesmo com a negativa do 
rapaz, a polícia o prendeu. Ele 

seria o resultado de uma inves-
tigação óbvia e preguiçosa. 
Ocorre que, três dias depois, a 
polícia chegou ao verdadeiro 

criminoso, que era vizinho da 
vítima. Ele foi preso, confessou 
o crime, devolveu o telefone 
celular da vítima e deu outros 

detalhes. Inocente, o namorado 
da vítima foi colocado em liber-
dade. Mesmo preso, ele ajudou 
nas investigações.

O prefeito JHC esteve hoje 
na Escola Municipal Pedro 
Barbosa, em Cruz das Almas, 
para acompanhar as equipes da 
Vigilância Ambiental em Saúde 

na ação em escolas e creches 
municipais da capital com o 
objetivo de identificar fato-
res de riscos provocados pelo 
abastecimento de água inade-

quada para o consumo. A ação 
faz parte da preparação para 
o retorno às aulas presenciais 
que estão suspensas devido à 
pandemia do coronavírus. 
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DESAPARECIDA

Campanha nas redes sociais tenta localizar 
mulher que saiu de casa hoje cedo e não voltou

Qualidade da água: JHC  
acompanha fiscalização

Prefeito de Maceió esteve com os técnicos da Vigilância Ambiental em Saúde  e acompanhou os trabalhos numa escola

Eliane Almeida saiu de casa às 9h

P a r a  q u e m  e s t á 
buscando uma oportu-
nidade no mercado de 
trabalho, a rede munici-
pal do Sistema Nacional 
de Emprego (Sine) está 
oferecendo 67 vagas de 
emprego em diversas 
áreas. Os interessados 
devem enviar currículo 
para o e-mail sine@semta-
bes.maceio.al.gov.br com 
o nome da vaga pretendida 
no assunto, ou realizar o 
agendamento para atendi-
mento presencial no Sine, 
de 12h às 13h30, através do 
número 0800 082 6205. O 
posto de atendimento do 
Sine Maceió fica localizado 
no 2º piso do Shopping 
Popular na Rua do Livra-
mento, no Centro.

Amigos e familiares de 
Eliane Almeida fazem uma 
campanha pelas redes sociais 

e veículos de imprensa para 
localizá-la. A mulher saiu de 
casa pela manhã, e até as 16h30 

não tinha retornado. Eliane 
foi vista caminhando numa 
calçada, perto da Praça do 

Centenário. A família aguarda 
informações nos telefones: 
99982-3283 e  99915-6088.

OPORTUNIDADE

Sine tem 
67 vagas 
de emprego 
disponíveis

NAS ESCOLAS

TRÁFICO

Mulher trazia 
85 tabletes 
de maconha 
de São Paulo
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QUE CHOQUE!

Energia 
elétrica fica  
mais cara em 
14 Estados

Edvan Ferreira
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É disso que se trata a volta 
da ideia do parlamentarismo 
através do presidente da 
Câmara, deputado Artur Lira 
em matéria de capa hoje aqui 
no Estadão. Tentam o 3º golpe. 
Golpes sobre golpe. Assim, 
os mesmos tentam recons-
truir o esquema do impeach-
ment (pedaladas), a Lava Jato 
(prisão de Lula) e o apoio ao 
Partido Militar de Villas Boas 
e dos generais haitianos. Essa 
é a via de 2018 revisitada, 
agora com a marca da aliança 
Centrão e Partido Militar.

Na prática, o Centrão 
avança da sua lógica já conhe-
cida de aprisionar o poder 
para dele se servir. O parla-
mentarismo é mais que isso e 
agora, Lira fala em nome de 
outros sustentáculos. 

A proposta pretende 
entregar o poder ao Arenão: 
Partido Militar + Centrão e 
a Faria Lima do setor finan-
ceiro, mercado de capitais e 
dos fundos, em nome do capi-
talismo da gestão de ativos. 
Além destes agentes há apoios 
e articulações também nas 
cortes de Justiça do país como 
nos movimentos anteriores.

O jogo vai ficando mais 
às claras. Para entendermos 
melhor tudo isso é necessário 
incorporar outras escalas, em 
nossas análises de conjuntura 
nacional, através de leitu-
ras sobre os movimentos da 
geopolítica, para se ter uma 
interpretação mais potente da 
realidade em sua totalidade, 
em que o Brasil é hoje de fato, 
um líder do Sul Global.

O capital é global e algu-
mas corporações gigantes já 
são maiores e possuem mais 

poder que estados-nações. As 
plataformas digitais servem 
de meio de circulação de 
negócios e mercadorias, mas 
também de manipulação e 
controle político a nível global. 
Temos Estados-Plataformas 
comandados por conglome-
rados de corporações.

Com este olhar mais amplo, 
eu tenho sustentado a leitura 
de que a dominação tecnoló-
gica tem ajudado a ampliar a 
hegemonia financeira que hoje 
detém enorme poder político. 
Articulações transfronteiriças 
que servem a esses movimen-
tos da geopolítica, onde as 
guerras híbridas se transfor-
maram em rotinas, comanda-
das pelo império para controle 
político sobre os estados-nacio-
nais na periferia do mundo.

Trata-se de uma lógica 
imperialista ampliada e ainda 
mais controlada com os artifí-
cios da tecnopolítica e da algo-
ritmização da vida. É nessa 

lógica conhecendo em deta-
lhes (em dados e fluxos) todo 
o potencial do Brasil, que os 
interesses se ampliaram. Hoje, 
esses interesses são muito 
maiores do que aqueles de 
1964, porque neste intervalo, o 
Brasil, assumiu a condição de 
líder do Sul Global.

Como venho sustentando, 
os EUA têm um interesse espe-
cial neste momento sobre o 
Brasil: a garantia de não reto-
mada dos BRICS para limitar a 
ação da China, em aliança com 
a Rússia.

Repito, o Brasil é o maior 
player do sul global, além de 
fornecedor de commodities 
que atende a China, em casos 
de maiores pressões e disputa 
como a da guerra comercial 
com os EUA.

Além disso, há interesse 
enorme sobre o pré sal, maior 
fronteira petrolífera desco-
berta nas duas últimas déca-
das no mundo. Desde 2014, 

que as reservas no mundo 
estão diminuindo, por conta 
de menores investimentos 
para exploração em petróleo, 
setor estratégico em qualquer 
disputa geopolítica.

Os EUA hoje jogam para 
segurar a hegemonia do 
império contra a China e seus 
aliados e assim, não aceitam 
o Brasil retomar com força o 
movimento dos Brics. É disso 
que o chefe da CIA veio tratar 
aqui no Brasil há algumas 
semanas. No limite, Biden 
engole até Bolsonaro, embora 
trabalhe para uma alternativa 
mais palatável do esquema 
Arenão. Além disso, Biden 
deseja que o Brasil, manejado 
por eles, segure a nova onda 
vermelha na América Latina. 
Esperteza demais costuma 
engolir os espertos.

O fato é que a história não 
está dada. Hoje, hoje os brasi-
leiros começam a compreen-
der esses movimentos. Mais 
do que isso começam a recons-
truir as bases e as condições 
para fazer um enfrentamento 
a esse controle do Arenão em 
conluio com os EUA. Há fissu-
ras nessa recomposição auto-
ritária do Arenão, em meio 
ao genocídio e às tramoias do 
Centrão abraçado ao Partido 
Militar.

Novas manifestações 
populares estão a caminho. 
No próximo sábado teremos o 
24J. Elas serão cada vez maio-
res e esse movimento das ruas 
será fundamental para defi-
nir as forças que encontrarão 
as saídas para a retomada do 
nosso Projeto de Nação. 

Vamos à luta. Fora Bolso-
naro, Partido Militar e Lira!

Filho de Jair Bolsonaro, 
o senador Flávio Bolso-
naro (PSL-RJ) mandou 
um recado ao relator da 
CPI da Covid-19, Renan 
Calheiros (MDB-AL).

–O caso com ele agora 
é pessoal. -Foi o que disse 
a  outros  senadores  e 
interlocutores, segundo 
o jornalista brasiliense 
Guilherme Amado.

Se o caso é pessoal, 
que o senador alagoano se 
previna. O senado já tem 
precedente criminoso em 
plenário.

É fato. Exatamente em 
1963, quando o pai do 
senador Fernando Collor, 
então senador alagoano 
Arnon de Mello, sacou da 
cintura seu  Smith Wesson 
38 e, na tentativa de matar 
o  t a m b é m  a l a g o a n o 
Silvestre Péricles, baleou 
e matou o senador Jose 
Kairala, do Acre.

Mas hoje, nesse Brasil 
sombrio, não se sabe até 
onde vai “o caso pessoal” 
do senador carioca contra 
o  s e n a d o r  a l a g o a n o . 
Contudo,  vale lembrar 
que os históricos milicia-
nos que dominam o Brasil 
atual são preocupantes.

E sendo assim todo 
cuidado é pouco.

Nesses tempos de into-
lerância e ódio, o seguro 
morre de velho.

Lira arma o Arenão: Partido Militar + Centrão + 
Faria Lima buscando apoio dos EUA

Flávio Bolsonaro 
manda recado a 
Renan: ‘o caso 

agora é pessoal’, 
ameaçou

Wadson Regis  * Jornalista

...E não é de hoje. 
Politicamente é o pedaço 

do Brasil que mais chama 
a atenção. É tão diferente 
dos demais que, em 15 de 
novembro de 1889, o presi-
dente eleito foi o deodo-
rense Marechal Deodoro 
da Fonseca, tendo como 
vice o candidato da oposi-
ção, o também alagoano, de 
Maceió, do bairro de Ipioca, 
Marechal Floriano Peixoto, 
que assumiu o governo 15 
meses depois, com a renún-
cia de Deodoro.

100 anos depois - em 15 de 
novembro de 1989 - Alagoas 
c o n t i n u o u  p r o d u z i n d o 
protagonistas, com Fernando 
Collor eleito primeiro presi-
dente após o regime militar.

A partir da entrada de 
Collor no cenário político, 
Renan Calheiros trabalhou 
dioturnamente para se firmar 
no time dos grandes nomes 
da política nacional. E conse-
guiu. Renan é o único sena-
dor a presidir o Congresso 
Nacional por quatro vezes.

Com Collor e Renan em 

atividade, outros alagoanos 
tiveram algum destaque, mas 
Arthur Lira, como presidente 
da Câmara dos Deputados, 
é o nome da vez no cenário 
nacional. Tem poder, mas 
não tem apelo popular. Por 
isso é candidato a quebrar o 
recorde de JHC e ser o depu-
tado federal mais votado da 
história de Alagoas.

Nas eleições de 2022 há a 
especulação de Renan Filho 
ser o indicado do MDB para 
compor a chapa com Lula. A 
possibilidade surge muito 

mais pelo ressurgimento 
de Renan, como relator da 
CPI da Covid, do que pelos 
números expressivos como 
governador do Estado.

Por conta do histórico por 
seguidas gerações, Alagoas é 
um lugar diferente, politica-
mente falando. Sofreu como 
nenhum outro, justamente 
pela inércia e desinteresse de 
praticamente todos os atores 
políticos desde 1889.

Que os alagoanos, diante 
das incertezas pós pande-
mia, não se acovardem, não 

se distanciem das discussões 
políticas e que fiquem aten-
tos ao perfil de cada nome 
que se aventurar ao Governo, 
Senado, Câmara e Assem-
bleia Legislativa.

Alagoas está diferente... 
até outubro de 2022 é acon-
selhável manter um olho no 
peixe e o outro no pescador. 
Com eles, o fantástico mundo 
de Bobby, criado pelos estra-
tegistas.

Só um alerta: Marque-
teiro que não impacta, não 
acerta. Logo, não serve.

Alagoas é diferente...



Um  j o v e m 
de 21 anos 
suspeito de 

matar a namorada a facadas 
na sexta-feira (16), em Pira-
nhas, foi solto após a polí-
cia descobrir o verdadeiro 
assassino. Larissa Vitória da 
Silva, de 20 anos, foi assas-
sinada por um vizinho, cujo 
nome está sendo mantido 
em sigilo. O comandante do 
9º Batalhão de Polícia Militar 
(BPM), com sede em Delmiro 

Gouveia, tenente-coronel 
A n a x i m a n d r o  Te n ó r i o , 
concedeu entrevista à Rádio 
91 FM hoje pela manhã e 
esclareceu os fatos.

As primeiras investiga-
ções apontaram que o namo-
rado matou Larissa após 
uma discussão, porém, a 
polícia descobriu, no final de 
semana, que o assassino é o 
vizinho da vítima, um jovem 
de 22 anos que costumava 
observar a casa de Larissa.

O namorado foi apontado 
inicialmente como suspeito 
porque ele foi visto saindo da 
casa de Larissa por vizinhos, 
momentos antes do assassi-
nato. O jovem também tinha 
arranhões, pois tinha um 
relacionamento conturbado 
com a namorada. Porém, o 
namorado negou o crime e a 
polícia começou a desconfiar. 
O jovem disse que o vizinho 
observava Larissa sempre, e 
que ele seria um suspeito.

Após investigações, a 
polícia localizou o vizinho. 
O Anaximandro disse que 
ele confessou o crime e que 
ainda tentou se livrar do 
corpo. O suspeito também 
tinha arranhões pelo corpo, 
provenientes da luta corpo-
ral com Larissa, que aconte-
ceu após a vítima acordar e 
perceber que o vizinho havia 
furtado seu celular.

O jovem também entre-
gou para a polícia a faca 

utilizada no assassinato, as 
roupas ensanguentadas e o 
celular da vítima.

“Foi um crime bárbaro por 
motivos banais, ele furtou 
o celular dela, ela acordou, 
houve briga e ele esfaqueou a 
moça. O namorado não tinha 
nada a ver com o crime”, 
afirmou o tenente-coronel. O 
criminoso vai responder pelo 
crime de latrocínio: matar 
para roubar.

Fonte: NN1
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Com a prisão do assassino 
de jovem, suspeito é liberado

CRIME ACONTECEU EM Piranhas e namorado da vítima havia sido preso como suspeito de cometer o homicídio

Uma mulher de 31 anos, 
que chegava em Maceió vinda 
de Taboão da Serra, em São 
Paulo, foi flagrada com 85 
tabletes de maconha (cerca de 
60 quilos da droga)  no Termi-
nal Rodoviário João Paulo II, 
no Feitosa. O flagrante ocorreu 
no final da noite de ontem.

De acordo com informa-
ções fornecidas pela Polícia 
Militar por meio do relatório 
do Centro Integrado de Opera-
ções da Segurança Pública 
(Ciosp), a polícia foi alertada 
sobre o carregamento pelo 
núcleo de gestão do Ministério 
Público.

Militares realizaram uma 
operação para aguardar o 
ônibus, onde apenas a suspeita 
foi encontrada, além dos 85 
tabletes da droga. A mulher 

teria confirmado aos milita-
res que fazia o transporte da 
droga, recebeu voz de prisão 
e foi encaminhada junto com o 
entorpecente para a Central de 
Flagrantes.

A PM não informou à 

imprensa a quem seria entre-
gue a droga ou quanto a mulher 
receberia pelo transporte. O 
caso dever ser investigado pela 
Delegacia de Repressão ao 
Narcotráfico da capital.

Fonte: Alagoas24Horas

Policiais civis de São José da 
Laje prenderam um trabalha-
dor rural, de 22 anos de idade, 
acusado de estrangular a 
companheira de nome Edilma, 
crime ocorrido no último dia 3 
de julho. O chefe de operação 
da distrital, Edno Gusmão, 
informou que o suspeito teve 
a prisão preventiva decretada 
pelo juiz da Comarca local, José 
Alberto Ramos, e foi localizado 

Guaxuma.
AOs dois foram a uma 

farmácia onde encontraram 
uma comadre, e Edilma foi 
convidada a fazer uma faxina 
na casa dela. O acusado disse 
que foi para a casa da mãe, 
ainda cedo, e somente por 
volta das 16h observou a 
vítima bebendo numa esquina 
com alguns homens.

Depois de muita conversa, 

conforme seu interrogató-
rio, ele conseguiu convencer 
a mulher a ir para a casa da 
sogra, e o casal acabou retor-
nando para São José da Laje. 
Ali, Edilma teria continuado 
a bebedeira e os dois tiveram 
uma discussão e luta corpo-
ral, ocasião em que o acusado 
apertou o pescoço da vítima 
com força até ela morrer por 
asfixia.

NA RODOVIÁRIA

FEMINICÍDIO

Mulher é flagrada com 
85 tabletes de maconha

Preso acusado de 
estrangular a esposa

A delegada Maria Angelita, 
titular da Delegacia de Roubos 
e Furtos de Veículos e Cargas 
(DRFVC), da Polícia Civil (PC), 
informou que uma operação 
da especializada conseguiu 
apreender uma carga com 
cerca de cinco milhões de 
cigarros contrabandeados, em 
Penedo, ontem pela manhã. 
Um homem foi preso.

De acordo com a delegada, 
a apreensão foi em decorrência 
de investigação das equipes de 
policiais civis da DRFVC.

Para conseguir apreender o 
material, e prender um envol-
vido, os policiais civis da Dele-

gacia Especializada ficaram 
atentos – atuando no caso, por 
mais de 24 horas, até desvenda-
rem o caso. O homem preso foi 
autuado na sede da DRFV, em 
Maceió, por receptação, para 
onde a carga também foi levada.

A delegada disse ainda que 
o trabalho continua para saber 
a origem dos produtos e sua 
destinação final. “Precisamos 
saber se a carga tinha como 
destino alguma cidade aqui 
em Alagoas ou se estava sendo 
levada para outro estado do 
Nordeste”, afirmou Maria 
Angelita.

Fonte: NN1

CONTRABANDO

‘Cinco milhões’ de 
cigarros apreendidos

Ascom/PC

Carga com cigarros foi monitorada até Penedo, onde ocorreu a apreensão

Arapiraca: Suspeito na morte de PM é morto em troca de tiros

Um dos suspeitos de participar do assalto que causou a morte do policial militar 
Charles Micael, de 32 anos, morreu num confronto com a polícia, ontem pela 
manhã, em Arapiraca. Outros dois homens, acusados de envolvimento no crime, 
seguem foragidos. Os militares do 3º Batalhão foram acionados para checar 
uma denúncia sobre a localização de três suspeitos de envolvimento na morte 
do policial militar. Mas quando chegaram ao local foram recebidos a tiros por um 
dos criminosos que acabou sendo baleado durante o confronto. O homem 
foi socorrido e levado para o Hospital de Emergência do Agreste (HEA), em 
Arapiraca, mas morreu. Com ele, os policiais encontraram um revólver Taurus 
e cinco munições, ambos de calibre 38, sendo uma intacta e quatro deflagra-
das. De acordo com informações de testemunhas, os outros dois suspeitos 
fugiram em motocicleta preta. Foram realizadas buscas, mas apenas a moto 
foi encontrada abandonada nas proximidades de um sítio da região. 

Ascom/PM

Droga foi embarcada no ônibus em Taboão da Serra/SP com destino a Maceió
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Taxistas têm até amanhã para
regularização junto à SMTT

TITULAR DA PERMISSÃO deve ir à sede do órgão; o não-comparecimento resultará na extinção das permissões

Os  p e r m i s -
s i o n á r i o s 
(taxistas) com 

irregularidades e pendências só 
têm até, amanhã, para regulari-
zação junto à Superintendência 
Municipal de Transportes e 
Trânsito (SMTT). O prazo vale 
para alvarás não renovados, e a 
não regularização implica em 
extinção das permissões.

Pela portaria nº 227 do 
Diário Oficial do Município, 
publicada na edição de 04 de 
junho, estabelece o prazo de 30 
dias para os 111 permissioná-
rios convocados procurarem 
a SMTT e regularizarem as 
pendências.

Para o procedimento, o 
titular deve comparecer à sede 

da SMTT, situada na Avenida 
Durval de Góes Monteiro, no 
Tabuleiro do Martins. O não 
comparecimento implica na 
extinção e o titular perde o 
direito de transitar e efetuar 
o transporte remunerado 
individual de passageiros em 
Maceió.

Durante o processo, o 
condutor recebe uma guia de 
pagamento referente à renova-
ção anual. Após o pagamento 
do Documento de Arrecadação 
Municipal (DAM), o veículo 
será submetido a uma vistoria. 
Caso esteja em conformidade 
com a regulamentação do 
serviço, o veículo está liberado 
para o transporte de usuários 
na capital.

Divulgação

Ascom Semec Em mais uma fiscalização 
de rotina feita pelas equipes 
da Vigilância Sanitária de 
Maceió, três estabelecimen-
tos comerciais foram inter-
ditados por apresentarem 
condições inadequadas de 
higiene dos espaços, equipa-
mentos e utensílios, além de 
má conservação dos produ-
tos utilizados na produção 
dos pães.

Os estabelecimentos que 
foram fechados têm prazo 
de até 30 adias para fazer as 
adequações, podendo reabrir 
antes, desde que passem a 
atender às normas sanitárias.

De acordo com a Vigi-
lância Sanitária, em uma das 
panificações interditadas foi 
encontrado um criatório de 
galinhas próximo da área de 

manipulação das massas. No 
interior dos estabelecimen-
tos, más condições de higiene 
de equipamentos, alimentos 
vencidos e mal acondiciona-
dos.

“As panificações foram 
interditadas por insalubri-
dade, onde encontramos 
mofo nas paredes e no teto, 
farinha estragada, bem como 
equipamentos enferrujados”, 
justificou Airton dos Santos, 
coordenador da Vigilância 
Sanitária.

O trabalho da Vigilância 
Sanitária consiste não apenas 
em fiscalizar, mas também na 
promoção de ações educati-
vas para que comerciantes, 
fabricantes e consumidores, 
conheçam e executem boas 
práticas.

POR INSALUBRIDADE

Vigilância interdita 
três panificações

Com prévio agendamento 
pelo site, a Secretaria Muni-
cipal de Economia (Semec) 
retoma hoje com o atendi-
mento ao público, somente 
com horário marcado. Com 
acesso pelo endereço (online.
maceio.al.gov.br/1/agenda-
mento), o usuário seleciona 
o serviço, uma data dispo-
nível e comparecer ao local 
com os documentos pessoais 
e a documentação específica 
para o tipo de serviço agen-
dado em mãos.

O agendamento é obriga-
tório e o cidadão que não tiver 
hora marcada nem seguindo 

os protocolos sanitários de 
combate à Covid-19 não será 
atendido. Pelo site, é possível 
agendar serviços como parce-
lamentos de débitos, abertura 
de processos administrativos, 

cadastro de imóveis e atendi-
mento pela Sala do Empreen-
dedor e pelo Procon Maceió.

A Coordenação de Aten-
dimento ao Contribuinte 
informa ainda que os servi-
ços online e o atendimento 
pelo email (atendimento@
semec.al.gov.br ) perma-
necem à  d ispos ição  da 
população, com toda a prati-
cidade necessária. Além dos 
guichês, a Semec também 
disponibiliza o setor de auto-
atendimento, onde é possí-
vel emitir guias tributárias 
e certidões imobiliárias e 
mercantis.

O Mercado do Artesanato, 
no bairro da Levada, é a parada 
do Ônibus da Vacina, hoje (19), 
onde estará imunizando contra 
a Covid-19 pessoas com 35 anos 
ou mais, gestantes e puérperas.

Estarão sendo disponibili-
zadas 300 doses de imunizan-
tes e os interessados têm até às 
16 horas para receber a vacina. 
Desde que chegou a Maceió, 

no último dia 9, o ônibus já 
vacinou 10.362 pessoas em 30 
localidades.

Vale lembrar, que para se 
vacinar, é necessário apresen-
tar documento de identificação 
com foto, CPF e comprovante 
de residência (original e cópia). 
Se estiver gestante, a pessoa 
deve comprovar também 
estado gestacional, que pode 

ser feito com o Cartão de Acom-
panhamento da Gestante/
Pré-natal, além da prescrição 
médica. 

As puérperas com até 
45 dias após o parto devem 
apresentar documentos de 
identificação, comprovante 
de residência e declaração ou 
certidão de nascimento da 
criança.

SÓ COM AGENDAMENTO

COVID-19

Secretaria de Economia 
retoma o atendimento

Mercado do Artesanato 
recebe Ônibus da Vacina 

Atendimento só com horário marcado

Divulgação

Panificações foram interditadas por inadequação às normas sanitárias
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Seduc abre processo seletivo 
para professores temporários

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO preliminar da seleção está prevista para 28 de julho; resultado final sai dia 11 de agosto

Ana Paula Lins
Repórter

Tiveram início 
nesta segunda-
-feira as inscri-

ções para o processo seletivo 
para contratação e compo-
sição de banco de dados de 
professores temporários para 
as escolas da rede estadual 
de ensino. O procedimento 
poderá ser efetuado até a 
próxima-sexta-feira (23) pelo 
site http://sigepro.educacao.
al.gov.br/selecao/. Para mais 
informações, basta acessar o 
edital do processo seletivo, o 
qual se encontra neste mesmo 
site, assim como no site da 
Seduc  (www.educacao.
al.gov.br).

A seleção terá duração 

de dois anos e os candida-
tos deverão, dentre outros 
pré-requisitos, ter idade 
mínima de 18 anos, escolari-
dade exigida para a função 
(Licenciatura Plena) e dispo-
nibilidade para jornada de 
trabalho de 25h semanais 
para os professores de Anos 
Iniciais do Ensino Fundamen-
tal, e de até 40h semanais, em 
sala de aula, para os professo-
res dos Anos Finais do Ensino 
Fundamental, Ensino Médio e 
Educação de Jovens e Adultos 
(EJA).

A divulgação do resultado 
preliminar da seleção está 
prevista para o dia 28 de julho, 
com recursos podendo ser 
interpostos nos dias 29 e 30 de 
julho. Já o resultado final deve 
ser publicado até 11 de agosto.

 Valdir Rocha

Karina Lima Moraes
Repórter

O Governo de Alagoas 
iniciou, nesta segunda-feira 
(19), a entrega do primeiro 
lote de 50 mil cestas básicas 
que fazem parte do programa 
Vacina Alagoas. Com inves-
timento de R$ 17 milhões, 
será distribuído um total de 
250 mil cestas básicas entre 
os 102 municípios alagoa-
nos ao longo das próximas 
semanas. No entanto, todos 
os municípios do estado já 
serão contemplados com um 
percentual desde o primeiro 
lote. Nesta semana, até sexta-
-feira (23), 50 municípios 
receberão as cestas.

O cronograma de distri-
buição está sendo informado 
às prefeituras municipais, 
via telefone e ofício, pela 
Secretaria de Estado da 
Assistência e Desenvolvi-
mento Social (Seades). Na 
ocasião, ficam definidos o 
dia e a hora para a retirada 
dos produtos. Os municí-
pios ficarão responsáveis 
por buscar as cestas básicas 
no centro de distribuição, 
localizado em Maceió, e 
fazer a entrega em suas regi-
ões. No ato de retirada, será 
assinado um documento de 
recebimento pelo represen-

tante municipal.
Composta por 12 itens 

alimentícios  - arroz, feijão 
carioca, farinha de mandioca, 
leite em pó integral, bolacha 
cream cracker, café em pó, 
óleo de soja, sardinha em 
lata, macarrão espaguete, 
sal refinado, flocos de milho 
e açúcar cristal - o benefício 
eventual é destinado às famí-
lias em situação de extrema 
pobreza, inscritas no Cadas-
tro Único para Programas 
Sociais (CadÚnico). 

As cestas básicas fazem 
parte de um conjunto de 
ações governamentais que 
visam diminuir os impactos 
da pandemia da Covid-19 
em Alagoas. O Secretário 
Executivo de Gestão Interna, 
Elizeu Rêgo, fala da relevân-
cia desta iniciativa. “O nosso 
Governador Renan Filho 
fez uma ação de importân-
cia fundamental no aspecto 
social para a população de 
Alagoas. São 250 mil cestas, 
que serão distribuídas 
pela Seades, sob comando 
da Secretária de Estado, 
Fabiana Pessoa. É uma cesta 
muito diversificada e quali-
ficada, que vem para os 102 
municípios neste período de 
grande impacto da pande-
mia da Covid-19”, disse 
Elizeu Rêgo.

VACINA ALAGOAS

Programa recebe 
1o lote de alimentos

Manuela Mattos e 
Kaue Costa
Repórteres

Lançado com a proposta 
inovadora de requalificar os 
espaços urbanos nas cidades 
alagoanas por meio de obras 
gerenciadas pelo governo do 
Estado, o programa Minha 
Cidade Linda chegou a 40 
delas, espalhadas por todas 
as regiões, com serviços que 
proporcionam mais cidadania, 
esporte, lazer.

Já são mais de R$ 185 
milhões de recursos estaduais 
investidos em obras que forta-
lecem o sentimento de pertenci-
mento dos moradores com suas 
cidades. Os serviços vão desde 
o calçamento de ruas e pintura 
das fachadas de todas as casas 
localizadas nesses lugares à 
implantação de parques infan-
tis e academias de ginástica ao 
ar livre, em locais já consolida-
dos nas cidades, melhorando o 
dia a dia e garantindo saúde e 
bem-estar à população.

Até o momento, além de a 
implantação de mais 80 equipa-
mentos de esporte e lazer, mais 
de 1.200 ruas estão sendo calça-
das em paralelepípedo para 
facilitar o ir e vir de pessoas que 
antes tinham que conviver com 
os transtornos e com a poeira 

trazida pelas ruas de barro.
Nesta primeira fase, o 

programa vai alcançar as 91 
cidades que possuem popu-
lação com até 50 mil habitan-
tes. A expectativa é chegar 
as 51 restantes nos próximos 
dois meses. O investimento 
total para a primeira fase do 
programa é de R$ 395 milhões, 
tendo ao final dessa etapa mais 
de 2.500 ruas calçadas em todo 
o estado.

Além de ser um programa 
que valoriza as cidades, o 
Minha Cidade Linda também 
promove a inclusão social e a 
geração de emprego e renda. 
Para execução dos serviços, 
70% da mão de obra utilizada 
nas obras são de moradores, 
possibilitando, assim, a movi-
mentação da economia local 
e permitindo ainda que eles 
participem do processo de 
transformação das ruas de suas 
cidades.

O secretário de Transporte 
e Desenvolvimento Urbano, 
Mosart Amaral, comentou o 
impacto que o Minha Cidade 
Linda está provocando nas 
cidades onde o programa já está 
com obras em andamento.

 “Agora temos mais um 
programa que além do bene-
fício estrutural, o governador 
Renan Filho buscou priorizar 

a inclusão social. Assim como o 
Vida Nova nas Grotas emprega 
moradores das grotas nas obras, 
o Minha Cidade Linda funciona 
da mesma forma, oferecendo 
oportunidades de emprego 
para residentes locais. Esse tipo 
de ação é fundamental para 
valorizar a mão de obra local 
e aproximar o governo, que 
é visto como algo distante do 
cidadão, além de movimentar a 
economia da cidade”, destacou 
o secretário, ressaltando ainda 
que a estratégia vai gerar cerca 
de 400 empregos.

“Obras voltadas para a 
mobilidade e desenvolvimento 
urbano são fundamentais para 
o progresso dos municípios 
e isso era algo praticamente 
inexistente em gestões gover-
namentais anteriores. O gover-
nador Renan Filho rompeu 
com essa cultura e trouxe 
para si obras que ficariam 
sob encargo dos municípios. 
Muitas vezes as prefeituras 
sozinhas têm até vontade, mas 
não possuem recursos suficien-
tes e nem condições para execu-
tar obras urbanas de grande 
extensão. Os resultados já são 
concretos e absolutamente 
positivos. Mostram que, com 
planejamento e empenho, é 
possível mudar a realidade de 
milhares de pessoas”, concluiu.

MINHA CIDADE LINDA

Governo de Alagoas já 
investiu R$ 185 milhões 
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Taxistas têm até amanhã para
regularização junto à SMTT

TITULAR DA PERMISSÃO deve ir à sede do órgão; o não-comparecimento resultará na extinção das permissões

Os  p e r m i s -
s i o n á r i o s 
(taxistas) com 

irregularidades e pendências só 
têm até, amanhã, para regulari-
zação junto à Superintendência 
Municipal de Transportes e 
Trânsito (SMTT). O prazo vale 
para alvarás não renovados, e a 
não regularização implica em 
extinção das permissões.

Pela portaria nº 227 do 
Diário Oficial do Município, 
publicada na edição de 04 de 
junho, estabelece o prazo de 30 
dias para os 111 permissioná-
rios convocados procurarem 
a SMTT e regularizarem as 
pendências.

Para o procedimento, o 
titular deve comparecer à sede 

da SMTT, situada na Avenida 
Durval de Góes Monteiro, no 
Tabuleiro do Martins. O não 
comparecimento implica na 
extinção e o titular perde o 
direito de transitar e efetuar 
o transporte remunerado 
individual de passageiros em 
Maceió.

Durante o processo, o 
condutor recebe uma guia de 
pagamento referente à renova-
ção anual. Após o pagamento 
do Documento de Arrecadação 
Municipal (DAM), o veículo 
será submetido a uma vistoria. 
Caso esteja em conformidade 
com a regulamentação do 
serviço, o veículo está liberado 
para o transporte de usuários 
na capital.

Divulgação

Ascom Semec Em mais uma fiscalização 
de rotina feita pelas equipes 
da Vigilância Sanitária de 
Maceió, três estabelecimen-
tos comerciais foram inter-
ditados por apresentarem 
condições inadequadas de 
higiene dos espaços, equipa-
mentos e utensílios, além de 
má conservação dos produ-
tos utilizados na produção 
dos pães.

Os estabelecimentos que 
foram fechados têm prazo 
de até 30 adias para fazer as 
adequações, podendo reabrir 
antes, desde que passem a 
atender às normas sanitárias.

De acordo com a Vigi-
lância Sanitária, em uma das 
panificações interditadas foi 
encontrado um criatório de 
galinhas próximo da área de 

manipulação das massas. No 
interior dos estabelecimen-
tos, más condições de higiene 
de equipamentos, alimentos 
vencidos e mal acondiciona-
dos.

“As panificações foram 
interditadas por insalubri-
dade, onde encontramos 
mofo nas paredes e no teto, 
farinha estragada, bem como 
equipamentos enferrujados”, 
justificou Airton dos Santos, 
coordenador da Vigilância 
Sanitária.

O trabalho da Vigilância 
Sanitária consiste não apenas 
em fiscalizar, mas também na 
promoção de ações educati-
vas para que comerciantes, 
fabricantes e consumidores, 
conheçam e executem boas 
práticas.

POR INSALUBRIDADE

Vigilância interdita 
três panificações

Com prévio agendamento 
pelo site, a Secretaria Muni-
cipal de Economia (Semec) 
retoma hoje com o atendi-
mento ao público, somente 
com horário marcado. Com 
acesso pelo endereço (online.
maceio.al.gov.br/1/agenda-
mento), o usuário seleciona 
o serviço, uma data dispo-
nível e comparecer ao local 
com os documentos pessoais 
e a documentação específica 
para o tipo de serviço agen-
dado em mãos.

O agendamento é obriga-
tório e o cidadão que não tiver 
hora marcada nem seguindo 

os protocolos sanitários de 
combate à Covid-19 não será 
atendido. Pelo site, é possível 
agendar serviços como parce-
lamentos de débitos, abertura 
de processos administrativos, 

cadastro de imóveis e atendi-
mento pela Sala do Empreen-
dedor e pelo Procon Maceió.

A Coordenação de Aten-
dimento ao Contribuinte 
informa ainda que os servi-
ços online e o atendimento 
pelo email (atendimento@
semec.al.gov.br ) perma-
necem à  d ispos ição  da 
população, com toda a prati-
cidade necessária. Além dos 
guichês, a Semec também 
disponibiliza o setor de auto-
atendimento, onde é possí-
vel emitir guias tributárias 
e certidões imobiliárias e 
mercantis.

O Mercado do Artesanato, 
no bairro da Levada, é a parada 
do Ônibus da Vacina, hoje (19), 
onde estará imunizando contra 
a Covid-19 pessoas com 35 anos 
ou mais, gestantes e puérperas.

Estarão sendo disponibili-
zadas 300 doses de imunizan-
tes e os interessados têm até às 
16 horas para receber a vacina. 
Desde que chegou a Maceió, 

no último dia 9, o ônibus já 
vacinou 10.362 pessoas em 30 
localidades.

Vale lembrar, que para se 
vacinar, é necessário apresen-
tar documento de identificação 
com foto, CPF e comprovante 
de residência (original e cópia). 
Se estiver gestante, a pessoa 
deve comprovar também 
estado gestacional, que pode 

ser feito com o Cartão de Acom-
panhamento da Gestante/
Pré-natal, além da prescrição 
médica. 

As puérperas com até 
45 dias após o parto devem 
apresentar documentos de 
identificação, comprovante 
de residência e declaração ou 
certidão de nascimento da 
criança.

SÓ COM AGENDAMENTO

COVID-19

Secretaria de Economia 
retoma o atendimento

Mercado do Artesanato 
recebe Ônibus da Vacina 

Atendimento só com horário marcado

Divulgação

Panificações foram interditadas por inadequação às normas sanitárias



6 O DIA DIGITAL  l  19 de julho  I  2021

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

Reajuste anual: Em 14 estados, 
energia fica ainda mais cara 

ANEEL atualizou os preços cobrados por 31 distribuidoras; em Alagoas o reajuste da Equatorial será de 8,62%

A grave seca 
no país neste 
ano deixou 

a energia elétrica mais cara. 
Neste mês, a bandeira verme-
lha patamar 2 passou de R$ 
6,24 para R$ 9,49 por 100 kWh 
consumidos, e pode subir 
novamente para R$ 11,50.

Mas a conta de luz também 
ficou mais cara por outro 
motivo: o reajuste anual das 
tarifas das concessionárias de 
energia elétrica.

De janeiro até o último dia 
6, a Aneel (Agência Nacional 
de Energia Elétrica) atualizou 
os preços cobrados por 31 
distribuidoras que atendem 
municípios de 14 estados 
brasileiros.

Os outros estados ainda 
não tiveram reajustes, mas 

terão. Segundo a Aneel, as 
demais empresas de outros 
estados que ainda não passa-
ram pelo processo de reajuste 
tarifário terão os preços 
revisados ainda neste ano, 
nas datas previstas nos seus 
contratos de concessão.

O aumento médio repas-
sado aos consumidores das 
empresas que já tiveram as 
tarifas corrigidas varia de 
1,28% a 15,29%.

POR QUE O PREÇO SUBIU?
O motivo para as revi-

sões tarifárias pode variar de 
empresa a empresa, conforme 
os custos envolvidos para a 
oferta de energia no período.

Inicialmente, a Aneel 
r e a l i z a  u m a  a u d i ê n c i a 
pública, na qual são apre-

sentadas propostas para os 
reajustes dos índices. Após 
análise é que são fixados os 
valores definitivos e as datas 
em que os novos preços 
entram em vigor.

Entre os principais fato-
res para a atualização das 
tarifas em 2021, a Aneel cita: 
custos com encargos seto-
riais; despesas de transporte, 
aquisição e distribuição de 
energia; créditos de PIS/
COFINS; efeitos do IGP-M e; 
empréstimo da Conta-Covid 
(financiamento criado na 
pandemia).

Cada companhia é mais 
ou menos impactada por 
alguns desses fatores e, por 
isso, o tamanho da revisão 
das tarifas não é o mesmo 
para todas.

O Tribunal Regional Fede-
ral da 3ª Região determinou 
que o Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrá-
ria (Incra) retome a análise de 
uma propriedade rural locali-
zada em Monteiro Lobato, no 
interior de São Paulo, para fins 
de reforma agrária. Segundo o 
Incra, o governo Jair Bolsonaro 
interrompeu o processo por 
razões políticas. A informação 
foi publicada pela coluna de 
Mônica Bergamo.

A ação nasceu por causa de 
uma disputa entre um herdeiro 
da propriedade e integrantes do 
movimento sem terra Acampa-
mento Dirceu “Didi” Travesso, 

que ocuparam a fazenda em 
2016. Eles afirmaram que a área 
estava abandonada e pleiteiam 
seu uso para produção rural de 
subsistência.

O Incra manifestou em 2018 
interesse em incluir o imóvel no 
Programa Nacional de Reforma 
Agrária, mas recuou da decisão 
no ano passado. 

“Com o início do novo 
governo, declaradamente 
desvinculado à pauta dos movi-
mentos sociais, e com início da 
gestão de ex-oficiais das Forças 
Armadas Brasileiras, tivemos 
restrições severas em nosso 
ordenamento e determinação 
explícita para não realização 

de novas vistorias e paralisação 
dos processos em curso”, afir-
mou o órgão em ofício.

O defensor federal Raphael 
Santoro assinou o recurso da 
Defensoria Pública da União 
que motivou a decisão do TRF-3 
e apontou omissão institucional 
do Incra. De acordo com ele,  o 
parecer sem critérios técnicos 
violou a missão institucional do 
Incra. 

O desembargador federal 
Hélio Nogueira disse que a 
“justificativa dada pela autar-
quia lamentavelmente falta 
com a seriedade esperada no 
tratamento de questões públi-
cas”.

TRF-3 DETERMINA

Incra irá retomar análise
de propriedade rural 

A média de processos 
com multas pagas por crimes 
ambientais na Amazônia Legal 
diminuiu 93% em 2019 e 2020 
na comparação com a média 
dos quatro anos anteriores - 
este foi um dos principais resul-
tados da gestão de Ricardo 
Salles no Ministério de Meio 
Ambiente, com apoio entusias-
mado de Jair Bolsonaro. Foi o 
que apontou um levantamento 
do Centro de Sensoriamento 
Remoto e do Laboratório de 
Gestão de Serviços Ambien-
tais da Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG). As 
estatísticas foram divulgadas 
em reportagem publicada pelo 
jornal O Estado de S.Paulo.

De acordo com o estudo, a 
média anual era de 688 proces-
sos com multas pagas entre 
2014 e 2018 no Ibama, autar-
quia ligada ao ministério. Em 
2019 e 2020, sob o comando do 
ex-ministro Ricardo Salles, os 
números caíram para 74 em 
2019 e apenas 13 multas pagas 
em 2020 (média de 44).

Também caiu o número de 
processos julgados em 1ª e 2ª 
instâncias e que envolveram 
infrações relacionadas à vege-
tação: de 5,3 mil anuais entre 
2014 e 2018 para 113 julga-
mentos em 2019 e 17 no ano 
passado.

Segundo a pesquisa, há 
cerca de 99 mil processos de 

infração ambiental pendentes 
de julgamento no Ibama, em 
1ª ou 2ª instâncias atualmente. 
Houve redução nos embargos 
ambientais, de 2.589 em 2018 
para 385 em 2020. Quando uma 
área é embargada, a produção 
obtida é considerada irregular, 
entra em uma lista compar-
tilhada internacionalmente e 
não pode ser comercializada.

Os dados refletem a posição 
de Jair Bolsonaro no sentido de 
fragilizar as políticas de prote-
ção ambiental. Em junho de 
2019, por exemplo, ele disse 
que “vamos acabar com esta 
indústria da multa no campo”. 
A declaração foi concedida 
durante encontro com lideran-
ças empresariais na sede da 
Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Fiesp).

E, na gestão de Ricardo 
Salles, o desgaste do então 
ministro junto ao governo e 
à população ficou evidente a 
partir do segundo trimestre do 
ano passado, após a divulgação 
de conteúdo de um vídeo da 
reunião ministerial que aconte-
ceu no dia 22 de abril, quando 
ele sugeriu que o governo 
deveria aproveitar a atenção 
da imprensa voltada à pande-
mia de Covid-19 para aprovar 
“reformas infralegais de desre-
gulamentação e simplificação” 
na área do meio ambiente e “ir 
passando a boiada”.

CRIMES AMBIENTAIS

Multas na Amazônia 
despencaram 93%



Kelmenn Freitas
Savannah Comunicação Corporativa

A r e t o m a d a 
g r a d u a l 
d a s  a t i v i -

dades econômicas durante a 
pandemia começa a mobili-
zar as prefeituras do interior 
do estado, principalmente 
com o avanço da vacinação 
contra a Covid-19. Em União 
dos Palmares, a prefeitura 
já busca o apoio do Sebrae 
Alagoas com o objetivo de se 
preparar para esse segundo 
semestre, quando é celebrado, 
em novembro, o mês da Cons-
ciência Negra e o município 
registra alta no turismo.

O município também quer 
estar preparado para as vendas 
de final de ano, por isso procu-
rou a instituição para alinhar 
estratégias de incentivo ao 
comércio local. No próximo 
mês de agosto, o Sebrae vai 
realizar uma Oficina de Canvas 
na cidade, para atender aos 
empreendedores locais e ouvir 
a comunidade. A data ainda 
será definida.

Na última sexta-feira, 
a Diretoria Executiva do 
Sebrae Alagoas se reuniu 
com a secretária municipal 

de Turismo, Izabel Gomes, 
e o secretário municipal 
de Indústria e Comércio, 
Marcos Lobo, para tratar 
sobre o assunto e definir 
novas frentes de atuação.

“União está se prepa-
rando para a retomada do 
turismo no município, que 
vai aumentar em novembro 

por causa do mês da Cons-
ciência Negra e as visitas a 
Serra da Barriga. E quere-
mos o apoio do Sebrae, que é 
sempre nosso parceiro, para a 
elaboração do Planejamento 
Estratégico do Turismo”, 
revela Izabel Gomes.

A secretária conta que 
mesmo no auge da pande-

mia, quando praticamente 
todo o estado se encontrava 
na fase vermelha do distan-
ciamento social  contro-
lado, os guias turísticos do 
município aproveitaram 
para fazer capacitação e se 
formalizarem, boa parte 
deles deixando de ser apenas 
‘informantes’.

“Por meio de recursos da 
Lei Aldir Blanc, foram capaci-
tados e formalizados 13 guias 
turísticos aptos para trabalhar 
não só em União dos Palma-
res, na Serra da Barriga, mas 
também em toda a região. Ou 
seja, eles passaram a pande-
mia se preparando para essa 
retomada, e agora todos estão 
devidamente formalizados e 
registrados no Cadastur [do 
Ministério do Turismo]”, 
explica Izabel, lembrando 
que todos foram contem-
plados pela Lei Aldir Blanc 
como guias de turismo etno-
cultural.

Com a  formal ização 
desses profissionais, a Prefei-
tura de União dos Palma-
res também quer o apoio do 
Sebrae Alagoas quanto ao 
associativismo, já que a cate-
goria planeja criar sua própria 
associação de classe para, 
no futuro, conseguir captar 
recursos e reverter o dinheiro 
em atualização desses guias.

De janeiro a junho deste 
ano, segundo a Secretaria 
Municipal de Turismo de 
União, 6 mil pessoas de quase 
todos os estados brasileiros 
visitaram a Serra da Barriga 
no primeiro semestre. “
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União dos Palmares busca 
apoio do Sebrae para o turismo

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO do Turismo e Fundo de Desenvolvimento Econômico são algumas das apostas do município

Reunião ocorreu na sexta-feira: pauta foi o fortalecimento do turismo durante o mês da Consciência Negra
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Reajuste anual: Em 14 estados, 
energia fica ainda mais cara 

ANEEL atualizou os preços cobrados por 31 distribuidoras; em Alagoas o reajuste da Equatorial será de 8,62%

A grave seca 
no país neste 
ano deixou 

a energia elétrica mais cara. 
Neste mês, a bandeira verme-
lha patamar 2 passou de R$ 
6,24 para R$ 9,49 por 100 kWh 
consumidos, e pode subir 
novamente para R$ 11,50.

Mas a conta de luz também 
ficou mais cara por outro 
motivo: o reajuste anual das 
tarifas das concessionárias de 
energia elétrica.

De janeiro até o último dia 
6, a Aneel (Agência Nacional 
de Energia Elétrica) atualizou 
os preços cobrados por 31 
distribuidoras que atendem 
municípios de 14 estados 
brasileiros.

Os outros estados ainda 
não tiveram reajustes, mas 

terão. Segundo a Aneel, as 
demais empresas de outros 
estados que ainda não passa-
ram pelo processo de reajuste 
tarifário terão os preços 
revisados ainda neste ano, 
nas datas previstas nos seus 
contratos de concessão.

O aumento médio repas-
sado aos consumidores das 
empresas que já tiveram as 
tarifas corrigidas varia de 
1,28% a 15,29%.

POR QUE O PREÇO SUBIU?
O motivo para as revi-

sões tarifárias pode variar de 
empresa a empresa, conforme 
os custos envolvidos para a 
oferta de energia no período.

Inicialmente, a Aneel 
r e a l i z a  u m a  a u d i ê n c i a 
pública, na qual são apre-

sentadas propostas para os 
reajustes dos índices. Após 
análise é que são fixados os 
valores definitivos e as datas 
em que os novos preços 
entram em vigor.

Entre os principais fato-
res para a atualização das 
tarifas em 2021, a Aneel cita: 
custos com encargos seto-
riais; despesas de transporte, 
aquisição e distribuição de 
energia; créditos de PIS/
COFINS; efeitos do IGP-M e; 
empréstimo da Conta-Covid 
(financiamento criado na 
pandemia).

Cada companhia é mais 
ou menos impactada por 
alguns desses fatores e, por 
isso, o tamanho da revisão 
das tarifas não é o mesmo 
para todas.

O Tribunal Regional Fede-
ral da 3ª Região determinou 
que o Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrá-
ria (Incra) retome a análise de 
uma propriedade rural locali-
zada em Monteiro Lobato, no 
interior de São Paulo, para fins 
de reforma agrária. Segundo o 
Incra, o governo Jair Bolsonaro 
interrompeu o processo por 
razões políticas. A informação 
foi publicada pela coluna de 
Mônica Bergamo.

A ação nasceu por causa de 
uma disputa entre um herdeiro 
da propriedade e integrantes do 
movimento sem terra Acampa-
mento Dirceu “Didi” Travesso, 

que ocuparam a fazenda em 
2016. Eles afirmaram que a área 
estava abandonada e pleiteiam 
seu uso para produção rural de 
subsistência.

O Incra manifestou em 2018 
interesse em incluir o imóvel no 
Programa Nacional de Reforma 
Agrária, mas recuou da decisão 
no ano passado. 

“Com o início do novo 
governo, declaradamente 
desvinculado à pauta dos movi-
mentos sociais, e com início da 
gestão de ex-oficiais das Forças 
Armadas Brasileiras, tivemos 
restrições severas em nosso 
ordenamento e determinação 
explícita para não realização 

de novas vistorias e paralisação 
dos processos em curso”, afir-
mou o órgão em ofício.

O defensor federal Raphael 
Santoro assinou o recurso da 
Defensoria Pública da União 
que motivou a decisão do TRF-3 
e apontou omissão institucional 
do Incra. De acordo com ele,  o 
parecer sem critérios técnicos 
violou a missão institucional do 
Incra. 

O desembargador federal 
Hélio Nogueira disse que a 
“justificativa dada pela autar-
quia lamentavelmente falta 
com a seriedade esperada no 
tratamento de questões públi-
cas”.

TRF-3 DETERMINA

Incra irá retomar análise
de propriedade rural 

A média de processos 
com multas pagas por crimes 
ambientais na Amazônia Legal 
diminuiu 93% em 2019 e 2020 
na comparação com a média 
dos quatro anos anteriores - 
este foi um dos principais resul-
tados da gestão de Ricardo 
Salles no Ministério de Meio 
Ambiente, com apoio entusias-
mado de Jair Bolsonaro. Foi o 
que apontou um levantamento 
do Centro de Sensoriamento 
Remoto e do Laboratório de 
Gestão de Serviços Ambien-
tais da Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG). As 
estatísticas foram divulgadas 
em reportagem publicada pelo 
jornal O Estado de S.Paulo.

De acordo com o estudo, a 
média anual era de 688 proces-
sos com multas pagas entre 
2014 e 2018 no Ibama, autar-
quia ligada ao ministério. Em 
2019 e 2020, sob o comando do 
ex-ministro Ricardo Salles, os 
números caíram para 74 em 
2019 e apenas 13 multas pagas 
em 2020 (média de 44).

Também caiu o número de 
processos julgados em 1ª e 2ª 
instâncias e que envolveram 
infrações relacionadas à vege-
tação: de 5,3 mil anuais entre 
2014 e 2018 para 113 julga-
mentos em 2019 e 17 no ano 
passado.

Segundo a pesquisa, há 
cerca de 99 mil processos de 

infração ambiental pendentes 
de julgamento no Ibama, em 
1ª ou 2ª instâncias atualmente. 
Houve redução nos embargos 
ambientais, de 2.589 em 2018 
para 385 em 2020. Quando uma 
área é embargada, a produção 
obtida é considerada irregular, 
entra em uma lista compar-
tilhada internacionalmente e 
não pode ser comercializada.

Os dados refletem a posição 
de Jair Bolsonaro no sentido de 
fragilizar as políticas de prote-
ção ambiental. Em junho de 
2019, por exemplo, ele disse 
que “vamos acabar com esta 
indústria da multa no campo”. 
A declaração foi concedida 
durante encontro com lideran-
ças empresariais na sede da 
Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Fiesp).

E, na gestão de Ricardo 
Salles, o desgaste do então 
ministro junto ao governo e 
à população ficou evidente a 
partir do segundo trimestre do 
ano passado, após a divulgação 
de conteúdo de um vídeo da 
reunião ministerial que aconte-
ceu no dia 22 de abril, quando 
ele sugeriu que o governo 
deveria aproveitar a atenção 
da imprensa voltada à pande-
mia de Covid-19 para aprovar 
“reformas infralegais de desre-
gulamentação e simplificação” 
na área do meio ambiente e “ir 
passando a boiada”.

CRIMES AMBIENTAIS

Multas na Amazônia 
despencaram 93%



Ana Paula Lins
Repórter

Com o anún-
c io  de  que 
a s  e s c o l a s 

da rede estadual poderiam 
voltar às atividades presen-
ciais no dia 16 de agosto, o 
Governo de Alagoas, por 
meio da Secretaria de Estado 
da Educação (Seduc), tem 
tomado todas as medidas 
necessárias para garantir 
uma retomada segura para 
toda a comunidade escolar: 
além do repasse de R$ 40 
milhões do programa Rumo 
às Aulas, para que as esco-
las adequem sua estrutura 
física, a Seduc enviou para 
cada escola um protocolo 
com orientações para a reto-
mada segura das aulas. 

O documento, disponível 
no site da Seduc, traz orien-
tações de segurança sanitá-
ria, nutricional e alimentar, 
delimitação de espaços e 
o quantitativo de pessoas 
permitido em um espaço 
fechado. Higienização cons-
tante, uso de máscaras e 

distanciamento social são 
algumas das recomendações 
para essa nova realidade. 
Cada unidade de ensino 
também vai elaborar um 
plano de retorno que consta 
de três etapas: preparação 
da equipe, reestruturação 
da nova rotina no ambiente 
escolar e monitoramento de 
todos os espaços.

As unidades da rede esta-
dual já se preparam para o 
novo momento fazendo simu-
lações de como será o retorno 
das atividades presenciais de 
acordo com as orientações 
dos protocolos sanitários. 
Uma delas é a Escola Estadual 
Moreira e Silva, no Cepa, que 
na última sexta-feira reuniu 
a comunidade escolar para 
simular como será o dia a dia 
da escola neste novo proto-
colo.

“Estamos muito felizes 
e animados com o retorno 
dos nossos alunos pois eles 
são vida para a escola. Com 
o programa Rumo às Aulas 
nós podemos adequar a 
escola como ela precisa, com 
reparos, manutenção predial 

e recursos pedagógicos. 
Nosso sentimento é de satis-
fação com a retomada, além 
da ansiedade de viver esse 
novo momento,” pontuou 
a diretora geral da unidade, 
Joseane Martins.

MUDANÇA DE HÁBITOS 
As escolas também deve-

rão fazer um amplo trabalho 
de divulgação junto a sua 
comunidade escolar acerca 
dessa nova rotina, seja por 
meio de material impresso 
ou de suas redes sociais.  Na 
entrada da escola, por exem-
plo, funcionários orientarão 
acerca da higienização das 
mãos, uso obrigatório da 
máscara no ambiente esco-
lar (retiradas apenas no 
momento que forem servi-
das as refeições), aferição de 
temperatura e organização 
de filas com distanciamento 
de 1,5 m entre as pessoas. 
Também será necessário 
organizar os assentos em 
sala de aula com um distan-
ciamento de 360 graus entre 
os conjuntos de bancas e 
criação de horários diferen-

ciados, para evitar a aglome-
ração dos alunos no início e 
término das aulas.

A nova realidade deman-
dará dos estudantes também 
uma mudança de hábitos: 
não será mais permitido 
beber água direto do bebe-
douro (o aluno terá que levar 
seu próprio copo) ou compar-
tilhar objetos pessoais (lápis, 
borrachas, cadernos), o uso 
de máscara será obrigatório 
e o distanciamento social em 
relação ao professor e demais 
colegas precisará ser respei-
tado. 

“A preparação de um 
r e t o r n o  à s  a t i v i d a d e s 
presenciais com a máxima 
segurança para toda a comu-
nidade escolar tem sido 
agenda prioritária, deter-
minada pelo governador 
Renan Filho. Estamos estru-
turando as nossas unida-
des de ensino, por meio do 
programa Rumo às Aulas, 
que descentraliza de forma 
inovadora R$40 milhões em 
recursos do estado e coloca 
dinheiro direto na conta dos 
conselhos para uso imediato 

em adequações necessárias. 
A Educação é uma das gran-
des vítimas ocultas dessa 
pandemia e é nossa respon-
sabilidade trabalhar, unindo 
esforços de todas as partes, 
para trazer e manter nossas 
crianças e jovens dentro da 
sala de aula com segurança 
e com alto grau de ensino-
-aprendizagem”, pontua 
o secretário da Educação, 
Rafael Brito.

CONSULTA 
Enquanto as atividades 

presenciais não recomeçam, 
as escolas promovem a escuta 
com os pais de alunos para 
saber se os mesmos desejam 
que seus filhos retornem às 
aulas no formato híbrido ou 
se preferem que permane-
çam no sistema remoto.

De acordo com portaria 
publicada no início do mês, 
o retorno será no formato 
híbrido – com a alternância 
de atividades presenciais e 
não presenciais – e presença, 
inicialmente, de 50% dos 
estudantes devidamente 
matriculados em cada turma.
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Escolas estaduais se preparam 
para retorno seguro às aulas

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO adota medidas que garantem uma retomada segura para toda a comunidade escolar
Fotos: Thiago Ataíde e Jonathan Lins

Higienização constante, uso de máscaras e distanciamento social são algumas das recomendações para a nova realidade As unidades da rede estadual já se preparam para o retorno às aulas


